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1. MOBILITATEA TERITORIALĂ ÎN JUD. GALAȚI 

 

 

1.1. CONCEPT 

 

# 1.  Mobilitatea este inima tuturor problemelor pe care le pune studiul orașului, a spațiului locuit, 

a mecanismelor creșterii și disparităţilor, până la nivelul politicii urbane, trecând prin formarea 

valorilor funciare și prin procesul de diviziune socială a spaţiului.1 

 

# 2.  Mobilitatea este sistemul de mișcare în teritoriu rezultat al unui comportament de deplasare 

care satisface nevoi/cereri de deplasare prin opțiuni în cadrul unor oferte fizico-spațiale și de 

transporturi, economice și socio-culturale.2 

 

# 3.  Printr-o abordare spațială, mobilitatea face referire la mișcările și deplasările în teritoriu a 

persoanelor, obiectelor și activităților. Totodată funcționarea orașelor presupune mai multe forme 

de mobilitate interdependente, termenul putând fi asociat unei realități complexe. 

 

# 4.  În ultimii 25 de ani structura economică a orașelor europene a suferit multiple transformări, 

sectorul terțiar beneficiind de o ascensiune puternică. Aceste aspecte au generat noi provocări la 

care orașele europene a trebuit să găsească soluții, astfel încât să-și păstrze competitivitatea. Printre 

aceste provocări se identifică și nevoia de mobilitate pe care o au atât persoanele cât și mărfurile. 

Într-o economie dominată de sectorul serviciilor, mobilitatea este esențială pentru competitivitatea 

regională și cea locală. Totodată, “merg la muncă, întâlnesc prietenii, duc copiii la școală, la lecțiile de 

chitară, joacă fotbal… oamenii sunt într-o continuă mișcare, în special în orașe. Zi de zi, sistemele de 

transport urban sunt utilizate intensiv. În general, locuitorii mediului urban dispun de multe variante 

când trebuie să ajungă din punctul A în punctul B: cu mașina proprie, cu autobuzul, metroul, 

tramvaiul sau trenul, cu bicicleta, pe jos sau chiar cu rolele. Cu toate acestea, această alegere 

influențează foarte mult modul de funcționare a orașului, cât de sociabil și sustenabil este. Orașele 

europene se confruntă cu probleme cauzate de transport și de trafic. Provocarea pentru acestea este 

de a spori mobilitatea, asigurarea accesibilității persoanelor și de a crea servicii de transport eficiente, 

                                                 
1  Jaques Brun 
2 “Mobilitate şi Formă Urbană. Aspecte teoretice” – Autor-lector dr. arh.Mihaela Hermina Negulescu   
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de înaltă calitate. În același timp, orașele europene au nevoie să-și minimizeze și să-și reducă 

congestia, accidentele, poluarea și să asigure condițiile optime pentru calitatea vieții. Au fost 

dezvoltate în Europa o gamă largă de concepte inovatoare pentru a face transportul urban mai 

eficient, mai competitiv și mai durabil. În ultimii ani, mobilitatea urbană a devenit un subiect din ce în 

ce mai popular”.3 

 

# 5.  În contextul creșterii exponențiale a automobilității, a congestionarii accentuate a traficului, 

a necesității încadrării în profilele arterelor rutiere, a nevoii de reorganizare a infrastructurii şi de 

reconsiderare a comportamentului populației, Comisia Europeană acordă o atenţie tot mai mare 

problematicii mobilităţii urbane. În acest sens, pe 30 septembrie 2009 a fost adoptat un „Plan 

general de acţiune privind mobilitatea urbană”, prin care sunt propuse 20 de măsuri pentru 

susținerea autorităților locale, regionale și naționale în promovarea transportului urban sustenabil, ca 

măsura pentru combaterea schimbărilor climatice şi favorizarea coeziunii sociale. 

 

# 6.  În urma acestui plan de acţiuni, statele membre au fost nevoite să aleagă câte trei acțiuni 

considerate de maximă importanță la nivel național pe tema mobilității urbane, iar România și-a 

stabilit drept priorități în acest domeniu: accelerarea implementării planurilor de mobilitate urbană 

sustenabilă, optimizarea surselor de finanțare existente și participarea la dialogul internațional și la 

schimbul de informaţii. 

 

# 7.  Ca urmare a acestei ascensiuni pe agenda publică, au fost promovate mai multe definiții 

pentru conceptul de mobilitate urbană, o definiție a mobilității durabile fiind cea utilizată de către 

World Business Council for Sustainable Development ”... Mobilitatea răspunde nevoilor societăţii 

de a circula liber, de a avea acces, de a comunica, de a stabili relaţii fără a renunţa la alte nevoi 

umane sau ecologice esenţiale de astăzi sau de mâine...”4 

 

# 8.  Totodată, conform SUMP (Sustainable Urban Mobility Plans) mobilitatea urbană durabilă 

presupune un set măsuri interdependente concepute pentru a satisface nevoile de mobilitate ale 

cetățenilor și ale activităților economice prezente şi viitoare bazate pe o abordare integrată a 

tuturor modurilor și formelor de transport din orașe și din zonele lor de influenţă. 

 

# 9.  Constituirea unui sistem de transport durabil presupune mai multe măsuri precum:  

                                                 
3 Site http://www.eukn.org/Dossiers/Sustainable_Urban_Mobility 
4 “Mobilitate şi Formă Urbană.Aspecte teoretice” –Autor-lector dr. arh.Mihaela Hermina Negulescu   
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 Facilitarea accesului tuturor la locurile de muncă și la servicii;  

 Îmbunătăţirea siguranţei şi securității;  

 Reducerea poluării, a emisiilor de gaze cu efect de seră şi a consumului de energie;  

 Creşterea eficienţei şi a eficacității costurilor pentru transportul de persoane şi mărfuri;  

 Creşterea atractivităţii şi a calităţii mediului urban.  

 

# 10.  Totodată, mobilitatea urbană nu poate fi abordată doar în interiorul limitelor administrative 

ale oraşelor, aceasta desfaşurându-se atât la nivelul nucleului urban cât şi al ariei sale de influenţă. 

Astfel apare mobilitatea suburbană ce joacă un rol vital în relaționarea transportului regional și a 

celui urban, acesta reprezentând totalitatea fluxurilor și a deplasărilor desfăsurate în suburbiile 

orașelor. 

 

# 11.  Principalele probleme întalnite la nivelul orașelor din România sunt reprezentate de ariile 

suburbane mai extinse decât orașul nucleu, cu o densitate redusă a populației ce generează 

distanțe mari de deplasare, lipsa serviciilor și dotărilor complementare zonelor de locuințe, ce 

generează nevoia de tranzit către orașul nucleu în perioade de varf dar și lipsa corelării serviciilor 

de transport de la nivelul ariilor suburbane cu cel de la nivelul orașului, în sensul ameliorării 

mobilității. 

 

# 12.  Un sistem de transport suburban eficient se bazează pe un set de princiipii de organizare 

precum dezvoltarea serviciilor în jurul unor puncte de interes, dezvoltarea serviciilor de transport 

în lungul coridoarelor dens populate care generează un grad ridicat de automobilitate, deservirea 

zonelor sărace ale orașelor sau ale celor segregate, dezvoltarea serviciilor de tranzit suburbane și 

facilitarea transferurilor la nivel regional, reducerea costurilor, adaptarea parcului auto la nevoile 

populației, integrarea în peisaj a serviciilor de tranzit, dezvoltarea de parteneriate public-private și 

implicarea populației, dezvoltarea de politici, planuri şi reglementări de mobilitate. 

 

# 13.  După cum este cunoscut, în ultimele decenii, ca urmare a schimbărilor socio-economice şi 

tehnologice înregistrate la nivelul oraşelor s-a accentuat tendința de strămutare a zonelor 

rezideţiale în afara orașelor zgomotoase și poluate, populaţia preferând localităţile rurale, într-un 

mediu natural liniștit. De asemenea, multe activități economice, din rațiuni diferite, și-au transferat 

locaţia în zone extraurbane. Nu în ultimul rând, trebuie luată în considerare dinamica înregistrată de 

către expansiunea urbană, fenomen care a condus la intensificarea deplasărilor și la creșterea 
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traficului provocată de către dependența de autovehiculele proprii. 

 

# 14.  Dimensiunea spațială a localităților a cunoscut două etape majore de evoluţie, prima, de 

dezurbanizare, fiind dinspre centru către zonele perferice ca rezultat al creşterii performanţelor 

transportului şi al accesibilităţii economice a rezervelor de teren, şi cea de-a doua, dinspre perferie 

către centru ca rezultat al redescoperirii calităţilor economice, sociale, simbolice şi de accesibilitate 

ale zonelor centrale, dar şi a disponibilităţii rezervelor de teren survenite în urma relocalizării 

diferitelor activităţi (industrie, unităţi militare, etc). 

 

# 15.  În consecință, delocalizarea şi relocalizarea activităţilor modifică semnificativ modul de 

viaţă şi practicile sociale implicite, nevoia de mobilitate a populaţiei din zona aglomerărilor urbane 

crescând simţitor, mobilitatea reprezentând o condiție a formării zonelor urbane funcționale. 

 

*** 
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1.2. DEFINIŢII ŞI ABORDĂRI 

 

1.2.1. Mobilitatea la nivel European 

 

# 16.  „Oraşele dețin calități culturale şi arhitecturale unice, forțe puternice de incluziune socială şi 

posibilităti excepționale de dezvoltare economică. Oraşele reprezintă centre de cunoaştere şi surse 

de creştere şi inovatie. Pe termen lung, oraşele au funcția de motoare ale progresului social şi ale 

creşterii economice”. 5 

 

# 17.  Oraşele sunt componentele spaţiale cele mai dinamice, concentrând cele mai multe locuri 

de muncă, majoritatea agenţilor economici şi a instituţiilor de învăţământ, asigurând totodată 

accesul facil catre servicii şi dotări de utilitate publică. Oraşele sunt considerate adevărate motoare 

ale creşterii economice la nivel european: oraşele, de obicei cele mari, generează un PIB peste media 

europeană, dar şi cu peste 40% mai mare decât mediile naţionale. În acelaşi timp, ariile urbane se 

confruntă cu o serie de provocări precum şomajul, segregarea socială, problemele de mediu sau de 

mobilitate (congestionarea traficului), provocări ce deven tot mai accentuate. 

 

# 18.  De altfel, Europa este un continent puternic urbanizat, aproape 72% din populaţie trăieşte 

în mediul urban şi se preconizează o creştere considerabilă al acestui procent în următoarea 

perioadă. 

 

#19.  Din perspectiva dezvoltării teritoriale și regionale, orașele reprezintă elemente structurante, 

fiind definitorii pentru coeziunea teritorială, serviciile și dotările pe care le dețin fiind adresate atât 

populației locale cât și pentru populația aflată în zona de influență.  

 

# 20.  Una dintre cele mai importante provocări adresate orașelor în acestă perioadă o reprezintă 

mobilitatea bunurilor și a persoanelor. Asigurarea rolului teritorial al orașelor depinde în mare 

măsură de gradul de accesibilitate, de mobilitatea urbană și periurbană. Sunt lansate la nivel 

european noi definiții și noi criterii de delimitare ale ariilor urbane (zone urbane funcționale – studiile 

ESPON, OCDE), care să sprijine funcționarea optimă a ariilor urbanizate. În toate aceste studii este 

subliniat rolul mobilității urbane. Mobilitatea urbană reprezintă un factor determinant pentru viaţa 

cotidiană a cetăţenilor şi pentru asigurarea funcţionării economice a organismului urban ca întreg, 

                                                 
5 Carta de la Leipzig pentru oraşe europene durabile   
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fiind un element structurant atât la nivelul localităţilor cât şi a ariilor de influenţă ale acestora. 

Mobilitatea urbană nu abordează doar sistemul de mişcare în profil spaţial sau funcționalitatea 

zonelor urbane, acesta acordând o importanţă sporită componentelor de mediu şi măsurilor de 

limitare a efectelor schimbărilor climatice, cunoscut fiind faptul că un sfert din emisiile de dioxid de 

carbon provin din transportul urban, iar 70% din alţi poluanţi ai aerului se datorează traficului 

urban.6 

 

# 21.  Dezvoltarea spaţială şi mobilitatea urbană sunt două domenii complementare – zonele 

urbane se pot dezvolta durabil cu condiţia asigurării accesibilităţii şi mobilitatii la nivelul bazinelor 

de populaţie, totodată sistemul de transport este determinat de structura urbană, de tendinţele de 

dezvoltare spaţială. Un exemplu în acest sens îl constituie capitala Danemarcei, Copenhaga, unde 

extinderea urbană și dezvoltarea zonelor construite depinde de infrastructura de transport public, 

fiind condiție ca zona ce poate fi urbanizată să nu depășească 1 km față de stația de transport public, 

fiind astfel controlată expansiunea urbană. 

 

# 22.  Înţelegând rolul mobilităţii urbane pentru asigurarea competitivităţii oraşelor europene, 

domeniul se află într-o puternică ascensiune, în ultima perioadă fiind dezvoltate tot mai multe 

politici şi programe de susţinere a mobilităţii, ca factor cheie al dezvoltării urbane durabile. De 

altfel, unul dintre cele 11 obiectivele tematice menţionate în propunerea de regulament privind 

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) pentru perioada de programare 2014-2020 este 

adresat mobilităţii: Promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul 

reţelelor majore de infrastructură (Obiectivul tematic 7), având ca prioritate - dezvoltarea unor 

sisteme de transport care respectă mediul şi cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi promovarea unei 

mobilităţi urbane durabile.  

 

# 23.  De altfel, se constată în ultima perioadă schimbarea paradigmei în ceea ce privește 

conceptul de mobilitate – dacă în trecut era privită exclusiv ca transport, deplasare, conceptul fiind 

legat strict de miscare în teritoriu, ca o funcțiune secundară în raport cu celelalte funcțiuni urbane 

– de locuire, de activități economice, de recreere; astăzi, mobilitatea este abordată ca fenomen 

complex, avansând chiar ca domeniu ce presupune un întreg sistem al mișcării persoanelor și a 

bunurilor în teritoriu.  

 

                                                 
6 Schema de dezvoltare a spaţiului comunitar, Reuniunea Informală a Miniștrilor Responsabili cu Planificarea Spațială, Postdam 1999   
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# 24.  Mobillitatea urbană devine un element structurant al dimensiunii urbane, care asigură 

atractivitatea orașelor sau care dimpotrivă generează o serie de disfuncţii la nivelul localităţilor 

(contribuind la apariția fenomenelor de segregare socială, infracționalitate, abandon școlar, etc) în 

cazul în care nu sunt implementate măsuri de remodelare şi ameliorare ale acesteia.  

 

# 25.  În România însă, ţară în care sistemul de planificare se află de mai mult de 20 de ani într-un 

continuu proces de readaptare la cerinţele economice şi sociale, mobilitatea urbană se află într-un 

stadiu incipient, planurile de mobilitate urbană devenind elemente obligatorii pentru sistemul de 

planificare local abia în 2013, odată cu modificarea Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. Trebuie menţionat faptul că în ultima 

perioadă au fost dezvoltate mai multe iniţiative în domeniu, de către diveşi actori şi de diferite 

anverguri, lipsite însă de colelare, din cauza lipsei unui cadru metodologic care să asigure 

relaţionarea dintre acestea şi integrarea lor în cadrul sistemului de planificare. 

 

# 26.  Asumarea prevederilor documentelor cadru (Carta de la Leipzig pentru orașe europene 

durabile, Declaraţia de la Toledo) de către România, induce necesitatea asigurării unei abordări 

integrate a planificării urbane, parte integrată a acesteia fiind şi mobilitatea urbană. Astfel apare 

obligativitatea implementarii şi alinierii Romaniei la recomandările documentelor cadru (elaborate de 

către DG MOVE) cu privire la corelarea planificării urbane cu cea a mobilității urbane - Planul de 

acţiune privind mobilitatea urbană; Cartea albă: Foaie de parcurs pentru un spaţiu european unic al 

transporturilor.   

 

# 27.  Totodată, majoritatea populației Europei locuiește în mediul urban și potrivit previziunilor 

ESPON, procentul populației urbane va atinge în următorii 15 ani pragul de 75% - populație urbană. 

În același timp, ca rezultat al globalizării, a crescut gradul de mobilitate al oamenilor și al bunurilor, 

având efecte directe asupra mediului - 40% din totalul emisiilor de CO2 fiind generate de trafic. Prin 

urmare, una dintre cele mai mari provocări pentru orașe o reprezintă cresterea exponenţială a 

mobilităţii şi gradul de poluare generat de aceasta. Complexitatea este dată de creşterea direct 

proporţională a nivelului de dezvoltare economică şi intensităţii fluxurilor de vehicule ale unui oraş.  

 

# 28.  Datorită efectelor pe care le imprimă mobilitatea urbană în diferite domenii precum –

dezvoltarea socială, economică, protecția mediului, aceasta se bucură de un larg interes la nivel 

european. De altfel, primele politici ale Comisiei Europene în domeniu datează încă din 1995, ce au 

fost urmate apoi de o serie de inițiative precum – elaborarea în anul 2001 a a "Politicii europeane de 
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transport pentru 2010: momentul de a decide" sau Cartea verde "Către o nouă cultură a mobilității 

urbane", adoptată la 25 septembrie 2007. Acest document de consultare a deschis o dezbatere 

amplă cu privire la aspecte legate de mobilitatea urbană: orașe cu trafic fluid și mai ecologice, 

mobilitatea urbană mai inteligentă și transportul urban sigur şi accesibil. Pe baza rezultatelor 

consultării, Comisia Europeană a adoptat Planul de acțiune privind mobilitatea urbană la 30 

septembrie 2009.  

 

# 29.  Ca un follow-up la Cartea albă 2011 Transporturilor "Foaie de parcurs pentru un spațiu 

european unic al transporturilor", Comisia Europeană a propus, mai târziu, în 2013, un pachet de 

mobilitate urbană, care va aborda inițiativele de 31, 32 și 33 din Cartea albă. Inițiativa 31 prevede 

stabilirea de proceduri și mecanisme de sprijin financiar la nivel european pentru pregătirea 

planurilor de mobilitate urbană. 

 

# 30.  Inițiativa 32 prevede dezvoltarea unui pachet de urban taxarea utilizatorilor de drumuri și 

sisteme de restricționare a accesului, în timp ce inițiativa 33 se referă la producerea de cele mai 

bune ghiduri de practică pentru a monitoriza mai bine și de a gestiona fluxurile de marfă urban.  

 

# 31.  Și în România, prin intermediul Axei 1 din Programul Operațional Regional au fost 

dezvoltate mai multe proiecte ce au vizat, de regulă, reabilitarea infrastructurii de transport pe 

șine din mediul urban.  

 

# 32.  Este binecunoscut faptul ca mobilitatea urbană se bucura de un interes tot mai mare atat la 

european cât și național. Prin urmare, în România au fost dezvoltate diverse inițiative la nivel 

central, la nivel regional sau la nivel local, în cadrul cărora sunt căutate soluții de îmbunătățire a 

mobilității și implicit a calității vieții populației. Legea 190/2013 de modificare și completare a Legii 

350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul prevede obligativitatea localităților de rang 0, 

1 și 2 de a avea planuri de mobilitate. Totodată, în cadrul procesului de regionalizare/descentralizare, 

inițiat de Guvernul României începând cu anul 2013, una din condițiile de reușită o reprezintă 

desemnarea centrelor regionale și a localităților ce vor avea rol de polarizare a teritoriului, aceasta 

fiind însă stabilită în raport cu gradul de accesibilitate pe care aceste orașe îl au la nivel regional. Nu 

în ultimul rând, prin finanțare europeană (Asistență tehnică – Programul Operațional Regional 

2007-2013) vor fi elaborate planuri de mobilitate pentru București și pentru cei 7 poli de creștere ai 

României, la care se va beneficia de sprijinul tehnic al experților de la Jaspers. În concluzie –se poate 

observa atenția sporită de care se bucură în prezent domeniul mobilității urbane în România.  
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# 33.  Ca urmare a aderării României la Uniunea Europeană apare obligativiatea adoptării 

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

documentaţii ce propun recomandări cu impact direct sau indirect asupra mobilităţii urbane 

(documentaţii specifice de dezvoltare urbană, mediu sau transport).  

 

# 34.  În Carta de la Leipzig pentru oraşe europene durabile, document cadru asumat de către 

Guvernul României în 2007, este menționat faptul că „oraşele deţin calităţi culturale şi 

arhitecturale unice, forţe puternice de incluziune socială şi posibilităţi excepţionale de dezvoltare 

economică, reprezentând centre de cunoaştere şi surse de creştere şi inovaţie”. Totodată, se 

recomandă modernizarea reţelelor de infrastructuri şi consolidarea unui transport public accesibil din 

punct de vedere spaţial şi economic.  

 

# 35.  Multe cartiere dezavantajate de la nivelul ariilor urbane prezintă un nivel scăzut de 

atractivitate datorat în principal poluării şi accesibilităţii reduse, aspecte ce generează o serie de 

disfuncţii la nivel socio-economic (segregare socială, sărăcie, infracționalitate, etc). Dezvoltarea 

unui sistem de transport eficient şi ieftin va oferi rezidenţilor acestor cartiere un acces facil către 

mobilitate şi şanse egale tutuor cetăţenilor. Pentru a atinge acest scop, planificarea transportului şi 

managementul traficului din aceste zone trebuie să reducă progresiv impactul negativ al 

transportului asupra mediului şi să reorganizeze sistemele de transport în sensul acestor cartiere în 

oraş şi regiune ca un tot unitar.  

 

# 36.  Un alt documente de referinţă, îl constitutie Declaraţia de la Toledo care abordează 

rezolvarea provocărilor urbane actuale şi implementarea Strategiei Europa 2020 prin realizarea 

unei dezvoltări urbane mai inteligente, durabile şi incluzive social prin sublinierea importanţei 

regenerării urbane, printr-o abordare integrată la politicile de dezvoltare urbană, şi prin 

necesitatea de a atinge o înţelegere comună a acestei abordări. Documentul cadru are un caracter 

operaţional, cuprinzând mai multe direcţii de acţiune printre care reducerea nevoilor de transport 

prin promovarea proximitaţii, prioritizarea mijloacelor de transport non-motorizate şi susţinerea unui 

transport public eficient şi ieftîn accesibil tuturor. Se poate observa faptul că recomandările 

elaborate din perspectiva dezvoltării urbane indică necesitatea considerării mobilității urbane ca 

element cheie al dezvoltării urbane.  

 

# 37.  Totodată, documentele cadru elaborate pe partea de transport propun utilizarea mobilității 
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urbane ca factor cheie care asigură fluidizarea și eficientizarea traficului, fiind recunoscută 

necesitatea corelării infrastructurii de transport cu tendințele de dezvoltare urbană. 

 

# 38.  Astfel - Carta Alba intitulată “Foaie de parcurs pentru un spaţiu european unic al 

transporturilor – Către un sistem de transport competitiv şi eficient din punct de vedere al 

resurselor” – elaborată de către Comisia Europeană în anul 2011, trasează o serie de direcţii de 

bază cu privire la modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport public şi dotarea acestuia 

cu material rulant:  

 Stabilirea unui cadru general al politicii europene de transport, articulat în jurul obiectivelor 

privind dezvoltarea şi implementarea unor combustibili noi şi durabili şi a unor sisteme noi 

de propulsie, optimizarea performanţei lanţurilor multimodale de logistică, inclusiv printr-o 

utilizare mai intensă a modurilor eficiente din punct de vedere energetic, creşterea eficienţei 

transporturilor şi a utilizării infrastructurii prin sisteme de informare;  

 Menţinerea şi dezvoltarea abordării asumate prin legislaţia europeană în vigoare, care 

stabileste ţinte de reducere a emisiilor la nivel sectorial. În acest sens, statele trebuie să 

măsuri care să conducă la reducerea emisiilor din transport, în funcţie de condiţiile naţionale 

specifice, caracteristicile şi resursele disponibile;  

 Atingerea obiectivelor politicii europene de transport în perspectiva anului 2050 trebuie 

realizată concomitent cu reducerea decalajelor de dezvoltare dintre regiunile şi statele 

membre, prin utilizarea fondurilor de coeziune. Ţinând cont de existenţa unui grad foarte 

variat de dezvoltare a infrastructurii la nivelul Uniunii Europene (UE), se propune alocarea 

unor fonduri pentru uniformizarea gradului de dezvoltare din diferite regiuni.  

 

# 39.  Totodată, Carta Alba face recomandări pentru constituirea unei strategii mixte care să 

implice planuri de amenajare a teritoriului, sisteme de tarifare, servicii publice de transport 

eficiente și o infrastructură pentru modurile nemotorizate, precum și platforme de 

încărcare/realimentare a vehiculelor ecologice. Începând de la o anumită dimensiune, orașele ar 

trebui încurajate să elaboreze planuri de mobilitate urbană care să combine toate aceste 

elemente. Planurile de mobilitate urbană ar trebui să fie în deplină concordanţă cu planurile de 

dezvoltare urbană integrată.  

 

# 40.  Carta Verde Europeană a Transportului Urban – elaborată de CE în 2007 și aprobată în 

Parlamentul European în anul 2008 recomandă ca transportul în comun să fie dezvoltat după 
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nevoile cetăţenilor - printr-o coordonare echilibrată a utilizării terenului şi printr-o abordare 

integrată a mobilităţii urbane. Acest lucru este necesar în condițiile în care tendinţele de 

suburbanizare şi de expansiune urbană conduc la o utilizare a terenului cu densitate scăzută şi izolare 

spaţială. În consecinţă, dispersarea locuinţelor, a locurilor de muncă şi a facilităţilor de agrement 

duce la o cerere sporită de servicii de transport dar densităţile scăzute din zonele de periferie 

îngreunează furnizarea unor soluţii de transport în comun de o calitate suficient de bună (transportul 

public fiind ne-rentabil în această situație).  

 

# 41.  În concluzie – este clară interdependența dintre dezvoltarea urbană și transportul public: 

transportul public este eficient dacă prin dezvoltarea urbană se asigură: structură compactă a 

orașului; concentrare ridicată a populației; iar dezvoltarea urbană este durabilă dacă prin 

transportul public: este asigurată accesibilitatea populației/evitarea segregării sociale; este limitată 

utilizarea autoturismelor personale/evitarea congestionării traficului și evitarea creșterii gradului 

de poluare. 

 

# 42.  Mobilitatea urbană reprezintă elementul de legătură dintre cele două domenii, acest fapt 

fiind semnalat atât de documentele cadru elaborate pe partea de dezvoltare urbană (elaborate de 

către DG REGIO AND URBAN POLICY) cât și de cele elaborate de către DG MOVE. 

 

# 43.  Pe lângă recomandările cuprinse în documente cadru, la nivel european au fost elaborate 

mai multe studii de cercetare prin care se analizează mobilitatea urbană sau părți componente ale 

acesteia în diferite studii de caz. Prin urmare, în cadrul EUKN (European Urban Knowledge Network – 

platformă ce promovează schimbul de experiență și de bune practici la nivel european) sunt analizate 

mai multe teme în cadrul secțiunii de mobilitate urbană prin care se subliniază exemple de succes de 

la nivel european:  

 Mobilitatea în cadrul și în împrejurimile Bruxellului, proiect ce a fost realizat în contextul 

creșterii traficului în capitala Belgiei, concomitent cu un regres înregistrat de către 

transportul public. Proiectul propane obiective precum reducerea automobilității cu 20% 

până în 2020, asigurarea unei mobilități adecvate pentru toți cetățenii, reducerea numărului 

mașinilor de pe spațiul public, revigorarea transportului public sau utilizarea vehiculelor 

electrice în zona central pentru transportul public. Pentru atingerea acestor obiective au fost 

stabilite o serie de politici precum: dezvoltarea unui observator pentru mobilitatea urbană, 

încurajarea locuitorilor să utilizeze mai puțin mașinile proprii, utilizarea trenului urban pentru 

călătoriile din oraș și din zona periurbană, dezvoltarea unor mijloace de transport alternative, 



 

 

 

 

 Mobilitatea și accesul la serviciile comunitare în județul Galați, factori integratori pentru dezvoltarea locală      p. 22 

dezvoltarea unei autorități de transport la nivel regional. Pentru operaționalizarea acestor 

prevederi, 25% din bugetul annual al orașului este dedicat mobilității urbane. 

 Eltis, proiect dezvoltat de către Comisia Europeană ce cuprinde două secțiuni: pe de-o parte 

o trecere în revistă a problematicii mobilității urbane în cadrul statelor member iar pe de altă 

parte elaborarea unui plan de transport durabil la nivel European. Lansat în 2011 în baza 

documentului cadru White Paper Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a 

competitive and resource efficient transport system, proiectul propune o definiție și o 

metodologie de abordare a planurilor de mobilitate urbană, o analiză a stadiului planurilor de 

mobilitate în statele member precum și acțiuni integrate prin care transportul public 

contribuie la asigurarea coeziunii teritoriale. Conform acestui document, România se află în 

cea de a treia categorie – a țărilor în care mobilitatea urbană este într-o fază incipientă. 

 

Fig. 1. Elementele conceptual componente ale planurilor de mobilitate urbană 

 

Sursa: Eltis - The State-of-the-Art of Sustainable Urban Mobility Plans in Europe 
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Fig. 2. Procesul de elaborare a planurilor de mobilitate urbană 

 

Sursa: Eltis - The State-of-the-Art of Sustainable Urban Mobility Plans in Europe 

 

 Mobilitatea internă în cadrul Uniunii Europene și impactul asupra regiunilor urbane, 

studiu elaborat de către EUKN în cadrul Președinției Lituaniei a Consiliului Uniunii 

Europene – 2013. Raportul excede studiile elaborate până în prezent prin abordarea 

unui nou concept – mobilitatea teritorială și a fost elaborat în vederea identificării 

efectelor sociale, economice și teritoriale pe care le presupune mobilitatea 

transfrontalieră din cadrul UE în contextul multiplelor transformări ale limitelor UE 

din ultimii ani. Raportul răspunde la o serie de întrebări cheie precum: care sunt 

tendințele din ultima perioadă în ceea ce priveșete mobilitatea transfrontalieră a 

forței de muncă? Care sunt efectele sociale, economice și teritoriale pentru țările 

care pierd populație? Care sunt efectele sociale, economice și teritoriale pentru țările 

care atrag populație? Raportul evidențiază situația statelor ce au devenit membre UE 
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în 2004 (8 state) și în 2007 (România și Bulgaria) și a mobilității persoanelor pe 

direcția est – vest care a fost generată de această extindere a Uniunii Europene, dar 

și situația de după criza economică, în cadrul căreia se constată o creștere a migrației 

pe direcția sud-nord. Raportul cuprinde și o serie de măsuri partajate pentru țările 

care pierd populație (în cadrul cărora sunt necesare măsuri care să limiteze tendințe) 

și pentru țările ce atrag imigranți (în cadrul cărora sunt necesare măsuri de integrare 

a populației nou-venite – de la servicii sociale până la asigurarea unui stoc de 

locuințe adecvat). 

 

1.2.2. Mobilitatea la nivel naţional 

 

# 44.  În contextul accentuării importanței dimensiunii urbane, apariției zonelor urbane 

funcționale ca efect al interacțiunii dintre urban și rural în cadrul cărora se caută noi soluții care să 

asigure la depășirea provocărilor existente, dar şi în contextul afirmării mobilității urbane ca 

domeniu complementar dezvoltării urbane, mobilitatea reprezintă elementul cheie pentru 

asigurarea sustenabilității și eficienței nucleului urban şi a ariei sale de influenţă, aspect 

conștientizat din ce în ce mai mult și în România. 

 

# 45.  În ceea ce privește mobilitatea teritorială la nivel național, în ultimii 20 de ani se constată 

schimbări majore în ceea ce privește dezvoltarea spațială a localităților și transportul de pasageri 

sau transportul de mărfuri. În primul rând, la nivel național se constată o tendință de scădere a 

numărului populației localităților urbane, concretizată prin reîntoarcerea în zonele rurale a populației 

ce a suferit în urma restructurărilor industriei, fenomen manifestat în special imediat după anul 1990, 

migrarea externă a populației, în special după anul 2007 când odată cu accederea României în 

Uniunea Europeană a fost facilitat și accesul forței de muncă în țările central și vest europene, și nu în 

ultimul rând, relocarea populației în zonele adiacente centrelor urbane ca urmare a schimbării opticii 

în ceea ce privește locuirea, ce a generat fenomenul de expansiune urbană (din studiile Băncii 

Mondiale a fost prezentată situația conform căreia populația urbană a României este mai mare în 

realitate cu 10 procente față de datele statistice ce indică 55%, în condițiile în care este luată în 

considerație populația ce interacționează zilnic cu nucleul urban, populația aflată în zonele urbane 

funcționale). Acest ultim aspect a generat și cele mai multe provocări pentru administrațiile publice 

de la nivel central, județean sau local, ce sunt nevoite să găsească soluții eficiente de răspuns în 

vederea asigurării unor condiții de viață și de mobilitate adecvate. De altfel, acest tip de mobilitate 
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înlocuiește navetismul specific perioadei de până în 1990, ce era generat de către marile platforme 

industriale, care, prin poziția statică atât a generatorilor de trafic, cât mai ales a atractorilor de trafic, 

era mai ușor de gestionat.  

 

# 46.  Fenomenul expansiunii urbane este direct proporțional cu nivelul de dezvoltare al orașelor 

din România. Dezvoltarea economică a orașelor atrage forță de muncă, generează venituri mai mari 

pentru populație și implicit o presiune imobiliară mai mare. Din păcate, în lipsa unei corelări între 

dezvoltarea imobiliară, planificarea spațială și infrastructura de transport (inclusiv transportul public), 

la nivelul zonelor urbane se constată probleme mari în ceea ce privește condițiile de mobilitate a 

persoanelor și mărfurilor. 

 

# 47.  Alături de dinamica spațială, domeniul transporturilor a suferit multiple transformări. În 

contextul necesități unei accesibilități rapide în ultimii ani se constată (din figura 3) ascensiunea 

transportului aerian care ajunge în anul 2011 la un număr de pasageri transportați de 4 ori mai mare 

față de anul 2000 concomitent cu decăderea transportului pe cale ferată, care în lipsa unor investiții 

pentru scurtarea timpilor de deplasare, a înregistrat o scădere de aproape 7 ori a numărului 

pasagerilor (în perioada 1990 – 2011) și de aproape de 4 ori a cantităților de mărfuri transportate 

(conform figurii 4). Un aspect important pentru județul Galați îl constituie creșterea cantităților de 

mărfuri transportate pe apă la nivel național.  

 

Tabel. 1. Transportul de pasageri, în funcţie de mijlocul de transport folosit (în mii) 

Sursa – raportul Orașe competitive – remodelarea geografiei economice a României, Banca Mondială, 2013 

 

Tabel. 2. Transportul de bunuri în funcţie de mijlocul de transport folosit (în mii de tone) 

  1990 % 2000 % 2005 % 2008 % 2011 % 

Transport pe 
calea ferată 

407.931 34,3% 117.501 36,0% 92.424 27,6% 78.252 20,4% 61.001 19,4% 

Transport rutier  780.666 65,6% 205.979 63,2% 238.017 71,1% 296.953 77,2% 242.516 77,1% 

Transport naval 
intern  

1.637 0,1% 133 0,0% 218 0,1% 194 0,1% 125 0,0% 

Transport aerian  n/a n/a 2.358 0,7% 4.339 1,3% 9.077 2,4% 10.783 3,4% 

TOTAL 1.190.234 100% 325.971 100% 334.998 100% 384.476 100% 314.425 100% 

  1990 % 2000 % 2005 % 2008 % 2011 % 

Transport pe 
calea ferată 

218.828 9,9% 71.461 18,4% 69.175 14,7% 66.711 12,7% 60.723 19,1% 

Transport 
rutier  

1.934.362 87,2% 262.943 67,7% 306.994 65,3% 364.605 69,5% 183.629 57,6% 

Transport 
naval intern  

16.719 0,8% 19.959 5,1% 32.845 7,0% 30.295 5,8% 29.396 9,2% 

Transport 
maritim 

23.802 1,1% 25.469 6,6% 47.678 10,1% 50.449 9,6% 38.883 12,2% 
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Sursa – raportul Orașe competitive – remodelarea geografiei economice a României, Banca Mondială, 2013. 

 

# 48.  Această tendință de scădere a volumului de pasageri a transportului public a fost cauzată în 

primul rând de creșterea numărului autovehiculelor personale, în anul 2008 ajungând să fie 

înmatriculate aproape 2.500.000 de autoturisme, în condițiile în care la începutul anilor 2000 

această înmatriculările nu depășeau cifra de 100.000 de unități pe an. 

 

Fig. 3. Numărul autoturismelor noi înregistrate în România 

 

Sursa – raportul Orașe competitive – remodelarea geografiei economice a României, Banca Mondială, 2013. 

 

# 49.  Această creștere exponențială a automobilității, corelată cu dinamica spațială a localităților 

și cu infrastructura rutieră din cadrul localităților (străzi și locuri de parcare) planificată în perioada 

comunistă la standarede de utilizare mult mai reduse, cauzează o probleme majore pentru 

mobilitatea urbană. În ultimii 20 de ani, la nivel național, intravilanul localităților urbane a crescut cu 

peste 80%, tendința înregistrată în orașele românești fiind aceea de scădere a densității populației, 

cauzată în special de extinderea limitelor construibile dar și de migrarea populației în zonele 

suburbane. Scăderea densității populației, concomitent cu mărirea suprafețelor construite determină 

mari probleme pentru eficiența transportului public. Acesta are un număr potențial de utilizatori mai 

mic în condițiile date, e nevoit să acopere distanțe mai mari (necesitând mai mulți km parcurși dar și 

suplimentarea numărului de vehicule) și în multe cazuri, este necesară restructurarea rețelei de 

transport public în condițiile apariției unor noi poli de importanță la nivelul localităților. Pentru a fi 

profitabilă, o linie de tramvai ar trebui să deservească, în mod ideal, zone cu o densitate minimă a 

Transport 
aerian  

0 0,0% 16 0,0% 20 0,0% 27 0,0% 27 0,0% 

Transport prin 
conducte 

23.487 1,1% 8.808 2,3% 13.378 2,8% 12.390 2,4% 6.020 1,9% 

TOTAL 2.217.198 100% 388.656 100% 470.090 100% 524.477 100% 318.678 100% 
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populației de circa 90 de persoane pe hectar; în 1992 orașul Braşov avea o densitate în zonele 

construite de circa 101 persoane pe hectar dar în 2012, densitatea din zonele construite scăzuse la 52 

de persoane pe hectar7. Totodată, acest fenomen de expansiune urbană a accentuat mutațiile 

suferite de orașele românești în perioada comunismului, perioadă în care s-au dezvoltat mari 

ansambluri de locuințe în zonele periferice, generându-se astfel o densitate mai mare a populației în 

aceste zone ale localităților, ce a cauzat din perspectiva mobilității urbane, o creștere a nevoilor și a 

distanței de transport a populației (figura 7, 8 și 10). Corelat cu distribuția spațială, traficul este 

îngreunat iar emisiile de noxe sunt alimentate și de utilizarea preponderentă a autoturismului 

propriu în dauna altor forme de transport nepoluante (biciclete). Spre deosebire de alte orașe 

europene, se poate constata din figura 11 că în orașele din România transportul pe bicicletă este 

insignifiant în raport cu transportul cu autoturismul propriu. 

 

Fig. 4. Oraşele îşi pierd densitatea indiferent dacă populaţia lor creşte, scade sau stagnează 

 

Sursa – raportul Orașe competitive – remodelarea geografiei economice a României, Banca Mondială, 2013. 

 

                                                 
7 Raportul Consolidarea capacității de planificare spațială, precondiție pentru dezvoltarea urbană durabilă, Banca Mondială, 2013 
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Fig. 5. Profilul densității populației raportat la distanța față de central orașului pentru Paris şi Moscova  

 

Sursa: Raportul Orașe competitive – remodelarea geografiei economice a României, Banca Mondială, 2013. 

 

Fig. 6. Profilul densității populației raportat la distanța față de central orașului pentru Cluj Napoca  

 

Sursa: Raportul Orașe competitive – remodelarea geografiei economice a României, Banca Mondială, 2013. 

 

# 50.  În raport cu orașele europene, majoritatea orașelor românești au structură spațială precum 

Cluj-Napoca, cu o slabă densitate a populației în zona centrală și o creștere a a acestei densități 

înspre zonele periferice. Fenomenul de expansiune urbană s-a manifestat prin ignorarea zonelor 

centrale și focalizarea pe zonele limitrofe orașelor, mutând populația la o distanță și mai mare de 

centru față de perioada comunistă. Spre exemplu, dacă Clujul ar avea un profil de densitate mai 

asemănător cu cel al oraşelor care au crescut organic, durata medie de călătorie pentru a ajunge până 

în centrul oraşului s-ar reduce cu peste 26% – la aproximativ 1,81 km. Acest lucru înseamnă că 

oamenii şi-ar putea reduce navetele zilnice pe jos de la aproximativ 30 de minute la aproximativ 22 

de minute. Într-o lume în care timpul înseamnă bani şi fiecare minut contează, aceasta este o 

îmbunătăţire semnificativă. 
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Fig. 7. Distanța medie pe care o persoană trebuie să o parcurgă până în centrul orașului - Cluj-Napoca versus situația optimă 
cu o densitate mai mare în zona central 

 
 
 

 

 

 

 

Sursa: Raportul Orașe competitive – remodelarea geografiei economice a României, Banca Mondială, 2013. 

 

# 51.  Mobilitatea urbană nu trebuie privită doar prin prisma nevoilor de deplasare ci și prin 

impactul pe care îl produce mediului. Potrivit raportului Băncii Europene pentru Reconstrucție și 

Dezvoltare elaborat în cadrul Acordului cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

pentru elaborarea unui model cadrul de contract pentru servicii publice pentru orașele din România, 

cel mai recent recensământ GES Național, lansat în 2013, precizează că din 1989 până în 2011 emisiile 

GES provenite din sectorul transporturilor au crescut cu 92,46% în condițiile în care reducerea 
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emisiilor de gaze cu efect de seră cu cel puțin +19% în 2020 față de nivelurile din 2005 reprezintă un 

angajament ferm al României, angajament realizat sub egida Strategiei UE 2020. În acest context, 

reducerea GES în transportul public urban este o direcție strategică prioritară pentru România. 

 

Fig. 8. Minute petrecute zilnic pe drumul spre locul de muncă în 5 orașe europene (2009) 

 

Sursa: Raportul Consolidarea capacității de planificare spațială, precondiție pentru dezvoltarea urbană durabilă, Banca 
Mondială, 2013. 

 

Fig. 9. Minute petrecute zilnic pe drumul spre locul de muncă în 3 orașe din România 

 

Sursa: Raportul Consolidarea capacității de planificare spațială, precondiție pentru dezvoltarea urbană durabilă, Banca 
Mondială, 2013. 
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Fig. 10. Mijloace de transport folosite preponderent pentru deplasare în orașele selectate 

 

Sursa: Raportul Consolidarea capacității de planificare spațială, precondiție pentru dezvoltarea urbană durabilă, Banca 
Mondială, 2013. 

 

# 52.  Transportul public local de pasageri din România se află în continuă  scădere începând cu 

anul 1990. Numărul localităţilor urbane cu transport urban de pasageri a scăzut continuu de la 115 

în anul 2000 la 95 în anul 2007. Totodată, lungimea liniei simple pentru infrastructura transportului 

public (tramvai şi troleibuz) înregistrează aceași tendință descendent continuu în ultimul deceniu, 

lungimea liniei simple scăzând cu 10% în perioada 2000-2010 pentru tramvaie, respectiv 51% 

pentru troleibuze. În schimb, numărul vehiculelor în inventar pe tipuri a avut evoluţii diferite. În timp 

ce numărul tramvaielor şi troleibuzelor s-a redus constant  (25%  reducere în cazul tramvaielor în 

perioada 2000-2009), numărul autobuzelor şi microbuzelor în inventar a înregistrat o creştere cu 

aproximativ 10% în perioada 2000-2009.   

 

# 53. La momentul actual, conform datelor furnizate de către Bănca Europeană pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare, în România sunt 1.853 de vehicule electrice, din care 1.200 sunt 

tramvaie și 653 sunt troleibuze, iar ca infrastructură – 844,9 km linie de tramvai și 468,8 km linie de 

troilebuz. La nivel național, pe lângă municipiul București, doar Cluj-Napoca, Ploiești, Timișoara și 

Galați beneficiază de ambele moduri de transport. După București, cel mai mare număr de tramvaie 

se regăsește în minicipiul Iași – 178, iar cele mai multe troleibuze sunt în Timișoara – 115 (cu excepția 

municipiului București). În ceea ce privește raportul dintre numărul de vehicule și lungimea 

infrastructurii de rulare, exceptând Bucureștiul, cel bun raport se înregistrează la Iași pentru tramvai – 

1,81 tramvaie/km, la Ploiești – 1,6 tramvaie/km și la Arad – 1,59 tramvaie/km, iar pentru troleibuze 

cel mai bun raport se prezintă la Ploiești – 2,76 troleibuze/km, București și Cluj cu 2,12, respectiv 2,11 

troleibuze/km. Cea mai mare necesitate de material rulant se înregistrează la Sibiu, Botoșani, Brăila și 
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Galați pentru tramvaie, și la Baia Mare, Mediaș, Târgu-Jiu și la Galați pentru troleibuze, unde se 

înregistrează 0,69 troleibuze/km.  

 

Tabel. 3. Vehiculele electrice pentru transportul public în România 

 

Sursa: Raportul Elaborarea Contractului de Servicii Publice (CSP) pentru orașele din România, în conformitate cu legislaţia 

UE, Bănca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, 2014 

 
# 54.  Conform raportului Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare principalele 

caracteristici ale transportului public în România sunt următoarele: 

 Transportul public urban din România este asigurat de către Regii Autonome şi societăţi 

comerciale municipale cu autobuze, tramvaie şi troleibuze. Ponderea fiecărui mijloc în funcţie de 

dimensiunea flotei este aproximativ: 70% autobuze, 20% tramvaie şi 10% troleibuze. 

Infrastructura 

(km)
vehicule

Infrastructura 

(km)
vehicule

1 ARAD Arad
Pol de 

dezvoltare
172.800 100,1 159 0 0

Compania de Transport 

Public SA Arad

2 BIHOR Oradea
Pol de 

dezvoltare
206.600 19,2 25 0 0 SC OTL SA

3 BOTOȘANI Botoșani 115.000 14,8 10 0 0 SC ELTRANS SA

4 BRAȘOV Brașov Pol de crestere 284.500 0 0 42 30 RATBv

5 BRĂILA Brăila
Pol de 

dezvoltare
216.200 42,5 29 0 0 SC BRAICAR SA

6 BUCUREȘTI București 1.678.000 272,2 516 140 297 RATB

7 CLUJ Cluj Napoca Pol de crestere 317.900 26,4 36 44 93

SC Compania de 

Transport Public Cluj 

Napoca SA

8 DOLJ Craiova Pol de crestere 302.600 30,8 29 0 0 RAT Craiova

9 GALAȚI Galați
Pol de 

dezvoltare
298.800 47,2 31 18,8 13 SC TRANSURB SA

10 GORJ Târgu Jiu 96.600 0 0 26 17 SC TRANSLOC SA

11 IAȘI Iași Pol de crestere 320.800 82,7 150 0 0 RATP Iasi

12 MARAMUREȘ Baia Mare
Pol de 

dezvoltare
137.900 0 0 16,2 10 SC URBIS SA

13 NEAMȚ Piatra Neamț 104.900 0 0 34,6 25 SC TROLEIBUZUL SA

14 PRAHOVA Ploiești Pol de crestere 232.500 20,6 33 15,2 42
SC Transport Călători 

Expres” S.A. Ploieşti  

15 SIBIU Sibiu
Pol de 

dezvoltare
154.800 8,4 4 0 0 SC TURSIB SA

16 Medias 47.200 0 0 17 11 SC MEDITUR SA

17 TIMIȘ Timișoara Pol de crestere 317.600 180 178 115 115 RATT

844,9 1200 468,8 653

NOTA: Polul de Creștere Constanța și-a desființat infrastructura de tramvai și troleibuz.

Municipiul Vaslui intenționează să reintroducă în serviciu rețeaua proprie de troleibuz, aprobând pentru anul acesta  achiziția a 5 troleibuze și 

reabilitând deja echipamentul aferent firului de contact 

Nr. JUDET ORAS TIP ORAS

TRANSPORT ELECTRIC

 OPERATORI
Populatie

TRAMVAI TROLEIBUZ
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 Transportul metropolitan peri-urban este asigurat, de obicei, de către societăţi private cu 

autobuze sau microbuze. 

 Există transport urban electric (tramvai şi troleibuz) în 17 oraşe, din care 5 oraşe Poli de Creştere 

şi Bucureşti. Unele oraşe au scos din funcţiune liniile de tramvai, înlocuind oferta cu autobuze (de 

exemplu în Constata şi Braşov). 

 Transportul public urban generează un nivel ridicat de poluare, reprezentând mai mult de 30% din 

emisiile de CO2 şi de alţi poluanţi. 

 Starea tehnică a materialului rulant electric este în general necorespunzătoare. Majoritatea au 

durata de funcţionare depăşită (30-40 de ani). Cele mai multe tramvaie şi troleibuze sunt 

achiziţionate la mâna a doua din alte ţări din Europa de Vest. 

 Materialul rulant electric existent este învechit, cu durata de viaţă prevăzută mult depăşită 

(aproape 90% din 1800 existent). 

 Infrastructura de tramvai are o lungime totală de peste 800 km cale simplă (între 8 şi 180 km în 

fiecare oraş, cu excepţia Bucureştiului). O parte din aceasta a fost modernizată şi există riscul unei 

deprecieri excesive a acesteia produse de materialul rulant învechit. La aceasta se adaugă 

deficiențe de management al mentenanței, lipsa cronică de resurse pentru întreținere, grevate de 

un cadru contractual neadecvat. 

 Starea tehnică a autobuzelor este de asemenea necorespunzătoare. Autobuzele care operează pe 

rutele municipale şi preorăşeneşti reprezintă o sursă majoră de poluare în zonele urbane. 

 Costuri de întreţinere ridicate ale infrastructurii şi materialului rulant existent; serviciile de 

mentenanţă şi reparaţii sunt în cele mai multe cazuri de calitate destul de scăzută. 

 Sistemele de Management al Traficului şi alte STI sunt operaţionale doar parţial. În majoritatea 

oraşelor (exceptând Timişoara şi Bucureştiul) aceste sisteme sunt reduse la sisteme GPS şi 

anumite sisteme de management al pericolului în trafic, etc. 

 Intervale de aşteptare mari/ frecvenţă redusă a vehiculelor şi durată mare de călătorie. 

 Condiţii neprietenoase în vehicule şi staţii, precum şi siguranţa redusă a pasagerilor şi lipsa 

facilităţilor de informare. 

 

# 55.  În acord cu importanța mobilității urbane semnalată la nivel european, în raport cu 

provocările menționate dar și pentru corelarea inițiativelor dezvoltate în ultima perioadă la nivel 

național, problematica mobilității urbane este transpusă și în legislația națională începând cu anul 

2013 – prin Legea 190 de modificare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, 

cu modificările și completările ulterioare, unde este introdus la articolul 43 următorul alineat:  
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 "(4) Pentru localităţile de rang 1 şi 2, strategia de dezvoltare teritorială zonală 

periurbană/metropolitană a teritoriului şi planurile de mobilitate urbană zonal 

periurban/metropolitan se iniţiază de către consiliul judeţean sau de către oraşul-centru 

polarizator”.  

 

# 56.  Totodată, la anexa nr. 2, se introduce o nouă expresie - "Plan de mobilitate urbană", cu 

următoarea definiţie: "Plan de mobilitate urbană -instrumentul de planificare strategică teritorială 

prin care sunt corelate dezvoltarea teritorială a localităţilor din zona periurbană/metropolitană cu 

nevoile de mobilitate şi transport al persoanelor, bunurilor şi mărfurilor." 

 

# 57.  Un alt act normativ important pentru mobilitatea urbană este Legea nr. 92/2007 a 

serviciilor de transport public local, ce are ca obiect stabilirea cadrului juridic privind înfiinţarea, 

autorizarea, organizarea, exploatarea, gestionarea, finanţarea şi controlul funcţionării serviciilor de 

transport public în comune, oraşe, municipii, judeţe şi în zonele asociaţiilor de dezvoltare 

comunitară. Conform art. 3 „Serviciile de transport public local fac parte din sfera serviciilor 

comunitare de utilitate publică şi cuprind totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de 

interes economic şi social general desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, sub 

controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul asigurării 

transportului public local, precum şi a transportului public judeţean de persoane”. Potrivit art. 4 din 

prezenta lege „serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate se efectuează de 

către operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat cu mijloace de transport în comun, 

respectiv cu autobuze, troleibuze, tramvaie sau metrou, deţinute în proprietate sau în baza unui 

contract de leasing, înmatriculate sau înregistrate, după caz, în judeţul sau localitatea respectivă. În 

condiţiile prezentei legi, transportul realizat cu troleibuze, tramvaie sau metrou se realizează de către 

transportatorii autorizaţi”.  Conform art. 14 alin (1) Serviciile de transport public local se realizează 

prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, împreună cu mijloacele de 

transport, formează sistemul de transport public local. Din păcate, legea nu are prevederi cu privire 

la mobilitatea urbană, limitându-se la prevederi legate de înființarea, organizarea sau autorizarea 

serviciilor de transport public, lipsind precizări calitative ale acestui serviciu. 

 

# 58.  Un pas important în promovarea planurilor de mobilitate urbană îl reprezintă publicarea 

normelor la Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și 

completările ulterioare, act normativ în cadrul căruia, conform variantei supuse consultării publice 

din anul 2014, sunt cuprinse prevederi care să definească pașii necesari în elaborarea și aprobarea 
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unui plan de mobilitate urbană.  

 

# 59.  Pe lângă măsurile legislative, mobilitatea urbană beneficiază și de sprijin financiar din 

partea administrației publice centrale, cu finanțare din fonduri europene nerambursabile prin 

intermediul Programului Operațional Regional, gestionat de către MDRAP și cu sprijin tehnic de la 

Jaspers și de la Banca Europeană pentru Dezvoltare Regională, se află în elaborare planurile de 

mobilitate urbană pentru municipiul București și pentru cei 7 poli de creștere – Craiova, Constanța, 

Cluj-Napoca, Timișoara, Ploiești, Brașov și Iași. Totodată, în cadrul MDRAP este în elaborare cu sprijin 

tehnic de la BERD un model cadru de contract pentru serviciile publice care să sprijine autoritățile 

publice locale în contractarea operatorilor serviciilor de transport public local în conformitate cu 

prevederile europene. 

 

# 60.  Tot prin intermediul Programului Operațional Regional 2007-2013 au fost implementate o 

serie de proiecte ce au facilitat mobilitatea teritorială – reabilitarea/modernizarea drumurilor 

județene ce facilitează conectarea teritorială la centrele urbane polarizatoare (Axa Prioritară 2: 

Îmbunătățirea infrastructurii regionale și locale de transport), respectiv pentru mobilitatea urbană - 

reabilitarea spațiilor publice, inclusiv a infrastructurii rutiere, a infrastructructurii de rulare pentru 

tramvaie, camere video pentru siguranța în trafic (Axa Prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a 

orașelor - poli urbani de creștere). 

 

# 61.  Nu în ultimul rând, un aspect important pentru promovarea mobilității urbane la nivel 

național îl reprezintă participarea orașelor românești în proiecte de cooperare transnaționale 

finanțate din fonduri europene: 

- Municipiul București este partener în proiectul CAPRICE, finanțat din cadrul INTERREG IVC, 

alături de autorități publice de la nivel regional sau local din alte țări europene responsabile 

cu asigurarea transportului public, cu achiziția și integrarea serviciilor de transport public, cu 

stabilirea tarifului de călătorie și cu informarea cetățenilor și pentru asigurarea controlului 

calității serviciilor de transport public. Aceștia reprezintă actori-cheie pentru îmbunătățirea 

eficienței serviciilor de transport public, inclusiv în ceea ce privește consumul de energie, 

precum și pentru implementarea unor tehnologii  inovatoare de reducere a emisiilor în 

cadrul flotelor de transport public. CAPRICE va oferi recomandări pentru politicile care 

abordează provocările din zilele noastre generate de creșterea rapidă a numărului de 

vehicule în orașe și va oferi exemple de bune practici pentru orașele partenere și va facilita 

schimbul de cunoștințe.  
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- Inițiativa CIVITAS sprijină orașele în realizarea unui sistem de transport urban eficient și  

durabil prin implementarea și evaluarea unui set integrat de politici. Obiectivele caută să 

promoveze și să pună în aplicare măsuri eficiente de transport urban durabil și eficient, să 

pună în aplicare pachete integrate de măsuri în domeniul energiei și transporturilor partajate 

în 8 categorii, pentru a construi masa critică a piețelor pentru inovare. În momentul de față, 

cinci orașe din România participă la CIVITAS: București, Ploiești, Suceava, Craiova și Iași. 

 

*** 
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1.3. STRUCTURA PLANURILOR DE MOBILITATE 

 

1.3.1. Mobilitatea urbană 

 

# 62.  Pentru a asigura condiții optime pentru mobilitatea urbană, un oraș ar trebui să întrunească 

3 condiții esențiale ce ar trebui să structureze planurile de mobilitate urbană: 

- Densitate; 

- Structură; 

- Dimensiune. 

 

# 63.  Densitatea populației este esențială în vederea asigurării unui transport public eficient. De 

altfel, tipurile de transport, traseele acestora și stațiile sunt determinate în baza analizelor privind 

densitatea populației și identificarea posibililor utilizatori ai serviciului de transport public. De 

asemenea, densitatea populației este esențială din perspectiva mobilității urbane nu doar pentru 

transportul public ci și pentru fundamentarea politicilor specifice – aceste zone constituie furnizori de 

trafic, prin urmare trebuie identificate soluții alternative de transport (transport public, noduri 

intemodale, piste de bicicliști), soluții pentru parcaje sau stabilirea în proximitate a dotărilor necesare 

astfel încât să fie limitate necesitățile de deplasare. 

 

# 64.  Structura orașelor reprezintă un alt element definitoriu pentru mobilitatea urbană. În 

capitolul anterior a fost ilustrat modul prin care distanțele de transport ale locuitorilor sunt 

influențate de distribuția spațială a locuințelor și a punctelor de interes de la nivel local. O structură 

compactă a localităților determină o eficiență mai mare serviciului de transport public și timpi reduși 

de parcurgere a distanțelor. Pentru asigurarea unei dezvoltări durabile este esențială corelarea 

structurii spațiale a localităților cu structura sistemului de transport public. 

 

#  65.  Dimensiunea reprezintă cea de a treia condiție pentru localități în structurarea politicilor 

de mobilitate urbană. Dimensiunea orașelor este direct proporțională cu dezvoltarea economică și cu 

polarizarea exercitată asupra teritoriului periurban. Orașele mari prezintă mai multe opțiuni pentru 

populație, mai multe servicii, mai multe dotări, constituind atractori la nivel regional. În acest context, 

dacă pentru localitățile mici măsurile de mobilitate urbană pot fi restrânse la limitele administrative 

ale localității respective, în cazul orașelor mari, pentru identificarea cerințelor de dezvoltare este 

necesar ca planul de mobilitate să cuprindă prevederi și corelări pentru întreaga zonă urbană 
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funcțională, asigurându-se astfel funcționarea ca sistem a întregii zone metropolitane. 

 

# 66.  În raport cu aceste trei condiții și în conformitate cu prevederile art.431 şi art.461 din Legea 

nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările 

ulterioare, planul de mobilitate urbană este o documentație complementară strategiei de 

dezvoltare teritorială periurbană/metropolitană şi planului urbanistic general şi reprezintă 

instrumentul de planificare strategică tertorială prin care este corelată dezvoltarea spaţială a 

localităţilor şi a zonei periurbane/metropolitane a acestora cu nevoile de mobilitate şi transport ale 

persoanelor şi mărfurilor. Planul de mobilitate urbană are ca țintă principală îmbunătățirea 

accesibilității zonelor urbane și buna integrare a diferitelor moduri de mobilitate urbană. Planul de 

mobilitate urbană se adresează tuturor formelor de transport, incluzând transportul public și privat, 

de marfă și pasageri, motorizat și nemotorizat, în mișcare sau în staționare.8  

 

# 67.  Teritoriul aferent planului de mobilitate urbană, în funcție de dimensiunea nucleului urban, 

ar trebui să cuprindă teritoriul administrativ al localităţii urbane care a generat planul şi teritoriul 

aflat în zona periurbană sau metropolitană, ce poate fi delimitată printr-un studiu de specialitate. 

În cazul în care localitatea urbană face parte dintr-o asociaţie de dezvoltare intercomunitară teritoriul 

supus studiului trebuie să cuprindă cel puţin teritoriul administrativ al unităţilor administrativ 

teritoriale ce fac parte din ADI/zona metropolitană. Pentru identificarea complexității elementelor 

component mobilității urbane este necesar ca datele statistice să fie obținute atât la nivel 

metropolitan cât și la nivel de UAT, la nivel de cartier și la nivel cvartal (insula urbană). În acest context, 

este esențială utilizarea datelor obținute la Recensăminte și, în cazul orașelor mari, corelarea 

unităților de referință cu unitățile de recenzare. 

 

# 68.  Un plan de mobilitate urbană ar trebui să conțină cel puțin următoarele elemente: 

- Încadrarea în prevederile documentelor de planificare spațială și în prevederile 

documentelor strategice sectoriale;  

- Analiza situaţiei existente    

o Contextul socio-economic cu identificarea densităților de populație și a activităților 

economice;  

o Reţeaua majoră de circulații; 

o Transport public; 

                                                 
8 Conform proiectul de odin de ministru pentru aprobarea normelor la Legea nr. 350/2001 ce s-a aflat în procedură de consultare  publică 
în 2014 
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o Transport de marfă;  

o Mijloace alternative de mobilitate (deplasări cu bicicleta, mersul pe jos și persoane 

cu mobilitate redusă); 

o Managementul traficului (staţionarea, siguranţa în trafic, sisteme inteligente de 

transport, signalistică); 

o Identificarea zonelor cu nivel ridicat de complexitate (zone  centrale protejate, zone 

logistice, poli ocazionali de atracție/generare de trafic, zone intermodale-gări, 

aerogări, etc). 

- Diagnostic cu evaluarea impactului actual al mobilității, al capacității de transport. 

- Obiective și direcții de acțiune 

o La scară periurbană/metropolitană; 

o La scara localităţilor; 

o La nivelul cartierelor /zonelor cu nivel ridicat de complexitate. 

- Planul de acțiune 

- Monitorizarea implemenentării Planului de Mobilitate Urbană  

 

1.3.2. Mobilitatea teritoriala  

 

# 69.  Asemeni mobilității urbane, și mobilitatea teritorială depinde de 3 condiții ce necesită a fi 

abordate în momentul în care se abordează un plan de mobilitate teritorială: 

- Densitate; 

- Distanță; 

- Divizare. 

 

# 70.  Potrivit metodologiei Băncii Mondiale din „Raportul Dezvoltării Globale 2009: 

Remodelarea Geografiei Economice” (RDG 2009), densitatea poate fi definită ca producţie 

economică per unitate de suprafaţă. În unele cazuri, conceptul de densitate preia din 

semnificaţia tradiţională a termenului, și anume concentraţia geografică a populaţiei; de fapt, 

această densitate este adesea asociată cu concentrarea resurselor economice, care poartă şi 

denumirea de masă economică9. În esenţă, o zonă urbană îndeplineşte următoarele două 

condiţii: 

                                                 
9 Raportul Consolidarea capacității de planificare spațială, precondiție pentru dezvoltarea urbană durabilă, Banca Mondială, 2013 
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- Densitatea populaţiei este de cel puţin 150 de oameni / kmp; 

- O „aşezare de dimensiuni rezonabile” este la cel mult 60 de minute depărtare, iar prin 

aşezare de dimensiuni rezonabile se înţelege o localitate cu populaţia de cel puţin 50.000 

de oameni. 

 

# 71.  Distanţa se referă la uşurinţa sau dificultatea transportului persoanelor, bunurilor, 

serviciilor, capitalului, informaţiilor şi ideilor în teritoriu. Cu cât această distanța este mai 

mică, cu atât sunt facilitate condițiile de dezvoltare economică. Funcționarea zonelor urbane 

funcționale este dependentă de capacitatea moibilitate a persoanelor și a bunurilor (de altfel, 

un indicator esențial în determinarea zonelor metropolitane este reprezentat de dat de 

timpul ce trebuie parcurs către orașul nucleu). 

 

# 72.  Divizarea reprezintă uşurinţa cu care oamenii, bunurile, serviciile, capitalul şi ideile 

pot trece de la o ţară la alta, de la o regiune la alta sau de la o localitate la alta. Cu toate că 

graniţele fizice joacă un rol de divizare, acest raport se concentrează pe graniţele de natură 

economică pentru a distinge ţările/regiunile/zonele care sunt integrate în comunităţi 

economice funcţionale.  

 

# 73.  Depășirea condițiilor de divizare, de distanță și de densitate facilitează un progres 

rapid şi susţinut al teritoriilor. 

 

*** 
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1.4. ELEMENTE DE STRATEGIE PRIVIND MOBILITATEA TERITORIALĂ ÎN JUD. 

GALAȚI 

 

1.4.1. Componentele principale ale strategiei 

 

# 74.  Județul Galați reprezintă din punct de vedere social (prin amplitudinea demografică) 

și economic unul dintre cele mai importante județe din România. De asemenea, în cadrul 

regiunii de dezvoltare Sud-Est județul reprezintă unul din motoarele economice de 

dezvoltare ale acesteia alături de județul Constanța. Acest rol este susținut de către 

municipiul reședință de comună – Galați, localitate de rang I conform prevederilor Legii nr. 

351/2001 pentru aprobarea Secțiunii IV din Planul de Amenajarea Teritoriului Național, 

Rețeaua de localități. Municipiul beneficiază de acces la toate mijloacele de transport (cu 

excepția celui aerian) – rutier, feroviar și fluvial, și este amplasat la granița cu 2 țări – 

Republica Moldova și Ucraina, dar cu toate aceste, din cauza unei poziții periferice (conform 

figurei 14 Ucraina și Moldova nu sunt în topul partenerilor comerciali ai României), atât din 

perspectiva rețelei TEN-T cât și din perspectiva axele de dezvoltare de la nivel național, din 

cauza unei infrastructuri insuficiente (ne-modernizarea infrastructurii de transport rutiere și 

feroviare sau inexistența unui pod peste Dunăre care să faciliteze conexiunile cu municipiul 

Constanța), din cauza limitărilor administrative generate de poziția municipiului în cadrul 

județului (în extremitatea sudică a acestuia), precum și din cauza limitărilor impuse de cadrul 

natural (încadrarea între Siret, Dunăre, Prut și lacul Brateș), coroborat cu decăderea 

sectorului industrial, județul înregistrează, după cum se poate observa și din figura 13, cea 

mai mare scădere a PIB-ului în perioada 1995 – 2009 dintre toate județele din România. 
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Fig. 11. Contribuția județelor în economia României 

 

Sursa: Raportul Orașe competitive – remodelarea geografiei economice a României, Banca Mondială, 2013 

 
Tabel.4. Partenerii comerciali principali ai României, în funcţie de ponderea în totalul exporturilor (2009) 

 

1 

 

Germania 

18,53% 

2 Italia 13,94% 

3 Franţa 8,46% 

4 Turcia 6,81% 

5 Ungaria 4,77% 

6 Marea Britanie 3,70% 

7 Bulgaria 3,61% 

8 Spania 3,09% 

9 Olanda 2,79% 

10 Polonia 2,70% 

11 Austria 2,34% 

12 Belgia 1,98% 

13 Rusia 1,96% 

14 Republica Cehă 1,57% 

15 Grecia 1,51% 

16 S.U.A. 1,37% 

17 Ucraina 1,36% 

18 Slovacia 1,26% 

19 Serbia 1,25% 

20 Moldova 1,21% 

Sursa. Raportul Orașe competitive – remodelarea geografiei economice a României, Banca Mondială, 2013 
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# 75.  Cu toate acestea, județul rămâne unul de referință la nivel național, contribuind cu aproape 

2 procente la PIB-ul național. Municipiul Galați deține o puternică activitate economică, veniturile 

firmelor fiind la un nivel ridicat în raport cu celelalte orașe din țară. De altfel, municipiul Galați se află 

pe a șaptea poziție la nivel național în ceea ce privește numărul persoanelor ocupate pe localitate, 

devansând orașe precum Craiova, Ploiești, Sibiu sau Arad (figura 11). Totodată, potrivit rapoartelor 

Băncii Mondiale, municipiul Galați se află în vârful ierarhiei naționale și în ceea ce privește numărul 

angajaților cu venituri ridicate10, și în ceea ce privește numărul de angajați în sectoare în care 

numărul locurilor de muncă este în creștere11 (figura 12). 

 

Fig. 12. Veniturile firmelor în mediul urban 

 

Sursa: Raportul Consolidarea capacității de planificare spațială, precondiție pentru dezvoltarea urbană durabilă, Banca 

Mondială, 2013 

 

Tabel. 5. Numărul persoanelor ocupate pe localități în 2011 

1 Bucureşti 949,721 

2 Timişoara 108,301 

3 Cluj-Napoca 105,481 

                                                 
10  Angajații cu venituri ridicate reprezintă persoanele ocupate în sectoare în care salariile sunt peste media națională.   Sursa – 
Raportul Băncii Mondiale – Consolidarea capacității de planificare spațială, precondiție pentru dezvoltarea urbană durabilă, 2013. 
11  Potrivit Raportului Băncii Mondiale – Consolidarea capacității de planificare spațială, precondiție pentru dezvoltarea urbană 
durabilă, 2013, sectoarele în care sunt generate locuri de muncă sunt acele sectoare în care s-au înregistrat creșteri ale numărului locurilor 
de muncă atât în perioada de dinaintea crizei financiare  (2005-2008) cât și după  (2008-2011). 
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4 Constanţa 87,608 

5 Braşov 79,268 

6 Iaşi 70,149 

7 Galaţi 66,193 

8 Ploieşti 64,569 

9 Craiova 63,095 

10 Oradea 62,573 

11 Arad 57,107 

12 Sibiu 55,333 

13 Piteşti 47,228 

14 Baia Mare 39,775 

15 Târgu-Mureş 39,339 

16 Râmnicu Vâlcea 39,277 

17 Bacău 37,311 

18 Buzău 36,972 

19 Brăila 36,796 

20 Satu Mare 33,923 

Sursa: Raportul Consolidarea capacității de planificare spațială, precondiție pentru dezvoltarea urbană durabilă, Banca 
Mondială, 2013. 

 

Tabel. 6. Numărul și procentul persoanelor ocupate în sectoare în care sunt generate locuri de muncă în 2011 

 CITY No. of Employees % of Total 
Employees 

1 Bucureşti 193,313 20.4% 

2 Timişoara 32,719 30.2% 

3 Cluj-Napoca 24,185 22.9% 

4 Constanţa 21,369 24.4% 

5 Galaţi 19,955 30.1% 

6 Ploieşti 18,289 28.3% 

7 Braşov 18,175 22.9% 

8 Arad 17,635 30.9% 

9 Mioveni 15,697 72.4% 

10 Craiova 15,424 24.4% 

11 Iaşi 14,163 20.2% 

12 Sibiu 12,815 23.2% 

13 Sânnicolau Mare 12,397 85.4% 

14 Piteşti 10,532 22.3% 

15 Mediaş 9,740 39.0% 

16 Bistriţa 9,527 37.2% 

17 Petroşani 9,476 65.0% 

18 Satu Mare 8,206 24.2% 

19 Târgu Mureş 7,932 20.2% 

20 Otopeni 7,557 42.1% 

Sursa: Raportul Consolidarea capacității de planificare spațială, precondiție pentru dezvoltarea urbană durabilă, Banca 

Mondială, 2013. 

 

# 76.  Statutul municipiului Galați în cadrul sistemului de localități din România este confirmat și 

de prețul pe mp al locuințelor, acesta reprezentând un indicator care ilustrează atractivitatea unui 
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centru urban. În această ierarhie, municipiul Galați ocupă cea de a șaptea poziție, fiind înaintea unor 

municipii precum Oradea, Craiova, Baia-Mare sau Ploiești. 

 

Fig. 13. Prețul apartamentelor pe mp

 

Sursa: Raportul Consolidarea capacității de planificare spațială, precondiție pentru dezvoltarea urbană durabilă, Banca 

Mondială, 2013. 

 

# 77.  La rândul său, municipiul Galați este în momentul actual dependent de industria 

metalurgică, Arcelor Mittal reprezentând principalul operator economic. De altfel, Arcelor Mittal 

reprezintă cel de al patrulea exportator la nivel național, deținând 2,23% din totalul exporturilor de la 

nivel național, fiind depășit doar de Dacia, Nokia și RomPetrol. Însă și această firmă a trecut prin 

multiple restructurări, dacă în perioada comunistă erau angajați peste 50.000 de persoane, în anul 

2013 mai lucrau la firma sus-menționată 7.300 de persoane. Și activitatea combinatului a fost redusă, 

spre exemplu în anul 2009 acesta capitaliza peste 3,5 procente din totalul exporturilor la nivel 

național. Se poate observa faptul că, în acest context, în ultimii ani atât județul cât și municipiul au 

înregistrat scăderi masive în ceea ce privește dezvoltarea economică (județul Galați a înregistrat cea 

mai mare scădere a PIB-ului în perioada 1995-2009 dintre toate județele din România), respectiv 

volumul populației, municipiul Galați înregistrând cea mai drastică scădere a numărului populației 

dintre principalele orașe ale României (peste 20%) în numai 10 ani. În raport cu aceste provocări, 

pentru județ și pentru municipiul Galați este important ca acesta să-și diversifice activitățile și să 

dezvolte noi domenii de excelență astfel încât să fie diminuată dependența de combinatul siderurgic. 

De altfel, în Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Galați este specificată ca direcție de acțiune 

exploatarea potențialui agricol la nivel județean prin dezvoltarea unui pol agricol la nivel județean ce 

se sprijină pe parteneriatele dintre localități. 
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Tabel. 7. Schimbări demografice în principalele oraşe din România 

 Populaţia recenzată % de 
modificare   2002 2012 

București 1.934.449 1.677.985 -13,26% 

Cluj-Napoca 318.027 309.136 -2,80% 

Timișoara 317.651 304.467 -4,15% 

Iași 321.580 263.410 -18,09% 

Constanța 310.526 254.693 -17,98% 

Craiova 302.622 243.765 -19,45% 

Galați 298.584 231.204 -22,57% 

Brașov 283.901 227.961 -19,70% 

Ploiești 232.452 197.522 -15,02% 

Sursa: Raportul Consolidarea capacității de planificare spațială, precondiție pentru dezvoltarea urbană durabilă, Banca 

Mondială, 2013 

 

Tabel. 8. Cei mai mari exportatori din România 

Locul Denumirea companiei Oraş Judeţ Pondere 
din 
exportul 
total 

% 
exportat 
în UE 

1 Dacia Mioveni Argeș 6,91% 76,21% 
2 Nokia Cluj-Napoca Cluj 5,37% 41,19% 
3 RomPetrol Constanța Constanța 2,39% 19,49% 
4 ArcelorMittal Galați Galați 2,23% 12,11% 
5 OMV București București 2,18% 52,51% 
6 Grup Servicii Petroliere Constanța Constanța 1,57% 7,21% 
7 Petrotel-Lukoil Ploiești Prahova 1,42% 67,86% 
8 Daewoo-Mangalia Heavy Industries Mangalia Constanța 1,36% 63,53% 
9 Continental Automotive Products Timișoara Timiș 1,12% 87,36% 
10 Michelin București București 1,06% 79,50% 
11 Alro Slatina Olt 1,05% 88,54% 
12 Autoliv Brașov Brașov 1,05% 81,64% 
13 Celestica Borș Bihor 1,03% 100,00% 
14 Alfred C. Toepfer International București București 1,02% 74,76% 
15 Takata România Arad Arad 1,01% 88,00% 
16 Cargill Agricultura București București 0,96% 53,93% 
17 Pirelli Tyres România Slatina Olt 0,81% 98,43% 
18 Delphi Packard România Sânnicolau Mare Timiș 0,80% 100,00% 
19 Oltchim Râmnicu Vâlcea Vâlcea 0,79% 41,30% 
20 Continental Automotive Systems Sibiu Sibiu 0,76% 84,30% 
21 Bunge România Buzău Buzău 0,75% 0,00% 
22 Schaeffler România Cristian Brașov 0,74% 100,00% 
23 Silcotub Zalău Sălaj 0,73% 41,85% 
24 Oscar Downstream Măgurele  Ilfov 0,73% 100,00% 
25 LLK Lubricants România Ploiești  Prahova 0,65% 6,53% 
26 TAROM Otopeni Ilfov 0,65% 61,83% 
27 AzoMures Târgu Mureș Mureș 0,62% 38,15% 
28 British American Tobacco Trading București București 0,59% 0,00% 
29 Eaton Electro Products Sârbi Maramureș 0,58% 97,35% 
30 TRW Automotive Safety Systems Timișoara Timiș 0,55% 81,58% 
Sursa datelor: Institutul National de Statistică şi Ministerul Finanțelor Publice. 

Sursa: Raportul Consolidarea capacității de planificare spațială, precondiție pentru dezvoltarea urbană durabilă, Banca 

Mondială, 2013. 
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# 78.  În ceea ce privește rețeaua de localități, judeţul Galaţi deţine în prezent 65 de unități 

administrativ teritoriale dintre care 4 sunt urbane: 

- 1 municipiu reşedinţă de judeţ: Galaţi 

- 1 municipiu: Tecuci 

- 2 oraşe: Târgu Bujor, Bereşti. 

 

# 79.  Acestea structurează teritoriul formând la nivelul județului 2 axe de dezvoltare: 

- Zona estică a județului: Galaţi–Independenţa–Lieşti–Tecuci –Munteni –Ghidigeni spre Bârlad. 

- Zona estică a județului: Galaţi –Tuluceşti – Folteşti – Măstăcani – Târgu Bujor – Băneasa – 

Bereşti. 

 

Fig. 14. Accesibilitatea la nivelul județului Galați 

 
Sursa: Studiu “Dezvoltare spaţial-teritorială, în orizont 2035, în judeţul Galaţi. Acţiuni de planificare teritorială strategică în 

orizont 2035. Studiu privind zone urbane funcţionale, disponibil la www. Cjgalaţi.ro 
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Fig. 15. Evoluția populația la nivelul județului Galați. 
 

 

Sursa: Studiu “Dezvoltare spaţial-teritorială, în orizont 2035, în judeţul Galaţi. Acţiuni de planificare teritorială strategică în 

orizont 2035. Studiu privind zone urbane funcţionale, disponibil la www. Cjgalaţi.ro 
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# 80.  Aceste axe de dezvoltare structurează și accesibilitatea teritorială la nivelul județului, din 

figurile 21, 22 și 23 se poate observa faptul că în jurul municipiului Galați și pe aceste axe de 

dezvoltare se înregistreză cea mai importantă dinamică socială și economică din județ.   

Fig. 16. Migrarea forței de muncă la nivelul județului Galați. 

 

Sursa: Studiu “Dezvoltare spaţial-teritorială, în orizont 2035, în judeţul Galaţi. Acţiuni de planificare teritorială strategică în 
orizont 2035. Studiu privind zone urbane funcţionale, disponibil la www. Cjgalaţi.ro 
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# 81.  În ceea ce privește mobilitatea urbană, municipiul Galati nu este parte în cadrul unei 

Asociatii de Dezvoltare Intercomunitară constituită în scopul dezvoltării unui sistem de transport 

public la nivel metropolitan. Din punctul de vedere al transportului public, municipiul Galați prezintă 

un tablou complet: pe de o parte, există toate modurile uzuale: tramvai, troleibuz, autobuz. Pe de altă 

parte, acest serviciu este asigurat de către un operator public – societate comercială aflată în 

proprietatea exclusivă a Consiliului Local – care operează toate cele trei moduri menționate și un 

număr de 8 operatori privați – care operează doar microbuze. 

S.C. TRANSURB S.A. dispune de urmatoarele categorii de mijloace de transport public de persoane12: 

 

Tabel. 9. Categorii de mijlace de transport public de persoane la nivelul județului Galați. 

Mijloc de transport Data fabricatiei Nr. unitati 

autobuze de mare capacitate 1997 1 

autobuze  de mica 
capacitate 

2002 15 

autobuze de medie 
capacitate 

2003-2004 14 

autobuze de mare capacitate 1996 3 

autobuze de mare capacitate 2008 30 

autobuze de mare capacitate 1999-2001 37 

Total  100 

troleibuz 2000 3 

troleibuz de mare capacitate 2008 10 

Total  13 

tramvai motor 1956-1957 3 

tramvai motor 1977-1978 26 

tramvai motor 1971-1978 8 

tramvai motor 1984-1988 25 

Total  62 

tramvai remorca 1956-1957 1 

tramvai remorca 1971-1978 2 

Total  3 
Sursa: S.C.TRANSURB.S.A. 

 

# 82.  Aceste mijloace de transport deservesc un număr de 19 trasee de autobuz cu 158 

stații, 7 trasee de tramvai cu 61 stații, precum și 2 trasee de troleibuz cu 32 stații, toate 

                                                 
12 Conform raportului Elaborarea Contractului de Servicii Publice (CSP) pentru orașele din România, în conformitate cu legislaţia UE, Bănca 
Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, 2014 
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acestea fiind pe teritoriul municipiului13. Parcul auto al TRANSURB este, după cum se poate 

observa din Tabelul de mai sus, unul învechit, ceea ce face ca un număr mare de autobuze să 

necesite reparații zilnice sau chiar capitale. In ultimii 20 ani rețeaua de rulare pentru 

tramvaie s-a redus semnificativ fiind scoase liniile de pe unele strazi si bulevarde. O parte din 

ea a fost refacută sau modernizată în ultimii ani cu precădere în cadrul unui proiect de 

reabilitarea a infrastructurii rutiere finanțat din POR 2007-2013. 

 

# 83.  Ca orientări strategice, la nivelul județului Galați trebuie urmărite două tipuri de 

abordări: 

- Competitivitate la nivel național și regional prin sprijinirea afirmării rolului teritorial 

al municipiului Galați, aspect ce poate fi atins prin mărirea masei demografice 

(formarea unei zone urbane funcționale), atât prin formalizarea parteneriatului cu 

municipiul Brăila cât și prin dezvoltarea unei zone metropolitane care să faciliteze 

cooperarea cu comunele din zona de influență; 

- Coeziune teritorială prin asigurarea la nivelului județului unei bune accesibilități a 

populației la serviciile și dotările oferite de către municipiul Galați. 

 

1.4.2. Propuneride dezvoltare d.p.d.v. al mobilității 

 

# 84.  Pentru atingerea condițiilor de competitivitate și coeziune teritorială, mobilitatea 

reprezintă un element cheie. Din această perspectivă pot fi stabilite o serie măsuri ce pot fi 

partajate în două categorii: 

- Măsuri pentru mobilitatea teritorială (care contribuie în special la asigurarea 

coeziunii teritoriale); 

- Măsuri pentru mobilitatea urbană (care se adresează municipiului Galați și a zonei  

urbane funcționale acestuia astfel încât să fie atinse obiectivele de competitivitate 

teritorială).  

 

                                                 
13 Idem 
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# 85.  Măsuri pentru mobilitatea teritorială (care să asigure condițiile de densitate și de 

limitare a distanței și divizării): 

- Realizarea unui drum expres Brăila –Galaţi; 

- Realizarea podului peste Dunăre; 

- Realizarea centurilor ocolitoare care să limiteze timpii de parcurgere a distanțelor și 

care să crească siguranța în trafic; 

- Extinderea/modernizarea platformei logistice care să consolideze dezvoltarea 

nodului intermodal Galați; 

- Verificarea fezabilității dezvoltării unui aeroport (pasageri – cargo/ cargo); 

- Reabilitarea drumurilor judeţene care să faciliteze conexiunea cu centrele urbane din 

județ; 

- Reabilitarea/ modernizarea drumurilor de la nivel local pentru creșterea calității 

vieții; 

- Reabilitarea/modernizarea infrastructurii de cale ferată – asigurarea unei conexiuni 

de mare viteză cu București; 

- Realizarea pistelor de biciliști separat de cale de rulare a drumurilor 

naționale/județene. 

 

# 86.  Măsuri pentru mobilitatea urbană (care să asigure condiții de densitate, structură și 

dimensiune): 

- Asigurarea prin planificarea spațială a unor măsuri de dezvoltare durabilă care să 

conducă implicit la limitarea nevoilor de deplasare și la micșorarea distanțelor 

aferente acestora (limitarea expansiunii urbane, focalizarea pe zona centrală – 

pentru densitatea populației și a activităților economice): 

o Promovarea mixităţii funcţionale şi descurajarea mobilităţii pe distanţe mici;  

o Recuperarea spaţiilor abandonate în centrul oraşului și în zonele industriale -  

regenerarea urbană; 

o Dezvoltarea strategiei pentru deplasări blânde-constituirea unei reţele de 

spaţii pietonale şi pentru biciclete relaţionte cu reţelele sub-regionale şi 

reducerea conflictelor între biciclişti, pietoni şi modurile de transport 
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motorizate, în vederea îmbunătăţirii siguranţei şi atractivităţii spaţiilor 

publice; 

o Dezvoltarea orientată către restrângerea utilizării automobilului îşi propune 

să limiteze numărul automobilelor care pătrund în mediul urban, reducând în 

acest mod impactul negativ ale acestora asupra nivelului de zgomot, calităţii 

aerului, siguranţei şi aspectelor estetice ale oraşului şi vecinătăţilor;  

o Politica de reglementare a parcării în anumite locaţii;  

- Promovarea transportului public: 

Infrastructură 

o Asigurarea unui sistem de transport public în zona urbană funcțională, 

inclusiv cu municipiul Brăila – realizarea unui metrou ușor care să conecteze 

rapid cele 2 municipii. 

o Modernizarea, reabilitarea,extensia şi introducerea liniilor de transport 

electric (tramvaie şi troleibuze) 

o Modernizarea şi reabilitarea depourilor 

o Realizarea de linii dedicate de transport public  

o Îmbunătăţirea staţiilor de transport public 

o Dezvoltarea punctelor intermodale 

Material rulant 

o Achiziţia de material rulant (electric şi ecologic) 

o Modernizarea materialului rulant electric (tramvaie, troleibuze și autobuze) 

Managementul traficului 

o Instalarea de sisteme de monitorizare video 

o Măsuri de siguranţă privind infrastructura rutieră şi transportul public 

- Promovarea transportului nepoluant: 

o Piste pentru bicicliști 

o Dezvoltarea pietonalelor 

 

*** 
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2. INFLUENȚA TOPOGRAFIEI ȘI PEISAJULUI NATURAL ASUPRA 

MOBILITĂȚII ÎN JUD. GALAȚI 

 

2.1. TOPOGRAFIE GENERALĂ14  

 

# 87.  Integrat într-un peisaj preponderent acvatic, este înconjurat de mai multe tipologii de ape, 

fiecare cu un peisaj bine definit, respectiv Dunǎrea, Prutul, Siretul şi Lacul Brateş. Amplasarea la 

nivel judetean a Municipiului Galati, este în sudul Moldovei şi sud-estul României, în extremitatea 

sudicǎ a Podişului Moldovei, în perimetrul delimitat de confluenţa Prutului şi Siretului cu Dunǎrea, 

având o latitudine nordicǎ de 45025’ şi o longitudine esticǎ între 27020’ şi 28010’. 

 

# 88.  Fluviul Dunǎrea este elementul dominant de peisaj, scaldand suprafaţa judeţului pe 22 km, 

Siretul pe 150 km, iar Prutul pe 103 km. Incadrarea municicpiului la nivelul Judeţului are o pozitie 

privilegiatǎ, arterele sale rutiere înlesnind legatura cu Delta Dunǎrii – element primordial al peisajului 

ca zona de mare atracţie turistica şi litoralul Mǎrii Negre, fiind in acelaşi timp si nod inter-modal de 

circulatie, prin aceste locuri trecand si turistii interesaţi sǎ viziteze staţiunile balneare şi mânǎstirile 

Moldovei ori sa facǎ drumeţii în Carpaţii Orientali. 

 

# 89.  Din punct de vedere al densitǎţii populaţiei, judeţul Galaţi are 614449 locuitori, din care 

populaţia urbană – 347301 locuitori şi populaţia rurală – 267148 locuitori.15  Este necesară 

reconfigurarea funcțiunilor urbane existente, în raport cu mobilitatea și sistemele de transport 

complexe, focalizate pe relația acestora cu peisajul în toate componentele sale (natural, antropic și 

cultural), dar mai les în relație cu așezările umane și cu funcțiunile asociate locuirii. 16 

 

# 90.  Reşedinţa administrativǎ - Galaţi - este al 5-lea oraş al ţǎrii ca mărime (293523 locuitori) şi cel 

mai mare port situat pe Dunǎrea maritimǎ. Oraşul Galaţi este situat la 130 km de ţǎrmul Mǎrii Negre 

şi la aproximativ 250 km de Bucureşti (capitala României), Iaşi, Ploieşti, Buzǎu, Constanţa, Chişinǎu 

                                                 
14 Brezeanu, Ioan, Galati: monografie, Bucuresti, Sport Turism, 1980; Brezeanu, Ioan, Munteanu, N. G., Judetul Galati pe scara timpului, 
editata de Comiteteul Judetean Galati al PCR, 1972: 
15 Anuarului judeţean statistic, Galaţi,  2008: 
16 Vezi și caracteristicile generale ale acestora, din capitolul teoretic general al studiului ’’Reconfigurarea stării actuale a spatiilor 
rezidentiale din mediile urbane din Romania sub efectul schimbarilor de mediu’’ - Acronim ECOLOC,  Centrul National de Management 
Programe (CNMP), Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare (studiu de cercetare – Responsabil Proiect UAUIM – P4 – conf. dr. 
arh. Cerasella Craciun, CCPEC/UAUIM, 2008-2011) 
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(Republica Moldova) şi Odessa (Ucraina). Judeţul Galaţi face parte din Regiunea de Dezvoltare a 

Sud-Estului (care include şi judeţele Vrancea, Buzǎu, Brǎila, Constanţa şi Tulcea), EuroRegiunea 

Dunǎrea de Jos (împreunǎ cu districtele sudice ale Republicii Moldova şi districtele vestice din 

Ucraina) şi Zona Comercialǎ Liberǎ Galaţi-Giurgiuleşti-Reni. 

 

2.1.1. Localizare 

 

# 91.  Judeţul Galaţi beneficiază de o poziţie strategică la graniţa de sud est a ţării. Judeţul Galaţi 

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

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

Tulcea şi Vrancea. 

 

# 92.  Ca poziţie geografică, judeţul Galaţi se înscrie în aria judeţelor pericarpato-dunărene, fiind 

situat în extremitatea sudica a Moldovei, la confluenta raurilor Dunărea, Siretul şi Prutul- în sectorul 

fluvio-maritim al ţării. 

 

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

marginilor provinciilor fizico-geografice est-europeană, sudeuropeană şi nu în ultimul rând 

central-europeană, ceea ce se reflectă fidel atât în condiţiile climatice, în învelişul vegetal şi de 

soluri, cât şi în structura geologică a reliefului.17 

 

# 94.  Judeţul Galaţi este în apropierea a trei principale artere de transport denmite Coridoarele 

Pan – Europene (IV, VII şi IX). Coridorul IV este pe axa Berlin/Nurenberg – Praga – Budapesta – Arad 

– Bucuresti – Constanţa – Istanbul – Salonic; Coridorul VII este pe traseul Dunării, cu braţul Sulina şi 

Canalul Dunăre-Marea Neagră; Coridorul IX este pe axa Helsinki - St.Petersburg – Moscova – Pskov – 

Kiev – Ljubasevka – Chişinău – Bucuresti – Dimitrovgrad - Alexandroupolis. Fluviul Dunărea 

contribuie la definirea potenţialului ridicat teritorial al regiunii de Sud Est, dar reprezintă de 

asemenea o barieră pentru dezvoltarea sa din mai multe aspecte. De pildă, nu există o legătură 

directă între Brăila şi Constanţa 

                                                 
17 Vezi și articolele: Hijmans RJ, Cameron SE, Parra JL, Jones PG, Jarvis A. (2005), Very high resolution interpolated climate surfaces for 
global land areas, International Journal of Climatology, vol. 25, pag. 1965-1978; Jarvis A, Reuter HI, Nelson A, Guevara E. (2008), Hole-filled 
SRTM for the globe Version 4, CGIAR-CSI SRTM 90m Database, http://srtm.csi.cgiar.org. 
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# 95.  Judeţul Galaţi este cel mai estic judeţ de la graniţa estică a Uniunii Europene, ceea ce 

prezintă inerent multiple şi complexe aspecte.  

 

# 96.  Având puncte de trecere a frontierei către Republica Moldova şi Ucraina, prin punctele 

vamale Giurgiuleşti, Oancea şi Ismail, se poate realiza un cumul de factori pozitivi în expansiunea 

relaţiilor comerciale ale României cu aceste ţări. Acest lucru se întâmplă nu numai la nivelul judeţului 

ci al întregii regiuni de dezvoltare Sud-Est. 

 

# 97.  Aşa cum se prezintă în PATJ Galaţi, „vecinătatea judeţului Galaţi cu judeţele Vaslui, 

Vrancea, Brăila şi Tulcea constituie o oportunitate pentru a pune bazele unei colaborări cu aceste 

judeţe pe toate planurile: economic, social, cultural, de mediu. Poate fi menţionat în acest context 

realizarea unui proiect de anvergură, agro–alimentar, ce va transforma oraşul Tecuci într-un centru 

important de dezvoltare a industriei alimentare prin depozitarea şi apoi transportul produselor 

alimentare la nivelul întregii regiuni de dezvoltare.”18 

 

# 98.  Conform aceleiaşi surse documentare, „distanţa dintre judeţul Galaţi şi capitala Bucureşti 

poate fi şi mai mult redusă din punct de vedere temporal prin construirea unui drum expres Galaţi – 

Bucureşti. Acest drum va constitui o variantă rapidă de transport între cele două oraşe, cu 

posibilitatea ulterioară de a fi transformat în autostradă. Alte drumuri expres sunt necesare pentru a 

lega municipiul Galaţi de oraşele Târgu Bujor – Bereşti – Bârlad şi Tecuci.” 

 

# 99.  „Judeţul Galaţi poate deveni un important nod de tranzit sau de comunicaţii de impact 

internaţional, pe traseul Marea Baltică – Marea Neagră. În acest sens pot fi planificate şi 

implementate două proiecte de infrastructură, şi anume construirea unui pod peste Dunăre cu ieşire 

la un drum expres spre municipiul Constanţa şi un drum expres Galaţi – Tecuci cu ieşire la drumul 

european E 581, spre Tişiţa.” 19 

 

# 100.  Nu numai terestru ci şi pe calea apelor se poate realiza îmbunătăţirea condiţiilor de 

transport, şi anume: pe râurile Siret, Prut, fluviul Dunărea.  

 

# 101.  În acest sens se propune prin PATJ Galaţi, „îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe 

canalul Dunăre – Marea Neagră, precum şi implementarea unor sisteme informatice pentru 

                                                 
18 PATJ Galaţi 
19 Idem 
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eficientizarea transportului naval şi evitarea riscurilor poluărilor accidentale. În acest context, 

există necesitatea realizării de lucrări de consolidare a malurilor, în vederea evitării riscurilor produse 

de eroziunea acestora, dar şi a inundaţiilor.”20 

 

# 102.  Propunerile din PATJ Galaţi la nivelul anului 2012-2013, prevedeau şi direcţii de dezvoltare 

preluate din documentele oficiale şi anume: „conectarea judeţului cu Regiunea Centru, prin 

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

Îmbunătăţirea condiţiilor de transport rutier şi feroviar pe distanţa dintre Galaţi şi Coridorul IX, se 

poate realiza prin construirea unor artere rutiere noi sau menţinerea rutei actuale de acces la un 

nivel ridicat de eficienţă, având cu siguranţă efecte benefice asupra dezvoltării economice a 

judeţului.” În acest moment este în dezbatere publică Master - Planul de Transport, urmând ca în 

urma consultării organismelor interesate, să se prevadă cele mai necesare şi eficiente soluţii.    

 

# 103.  Este important de subliniat că mobilitatea, ca factor de dezvoltare locală, nu este 

reprezentată doar prin infrastructura de transport, ci este în egală măsură, rezultanta mişcărilor 

populaţiei, în sensul deplasărilor acesteia pentru realizarea activităţilor economice, precum şi 

pentru socializare. În acest sens, cercetătorii au evidenţiat că „suprafaţa mică a judeţului, alături de 

numărul mare de localităţi oferă Galaţiului posibilitatea unei colaborări interne eficiente. Pot fi 

organizate în acest context, manifestări culturale şi educaţionale21 care să unească locuitorii tuturor 

localităţilor judeţului sau poate fi posibilă structurarea acestuia pe zone. Spectacole, competiţii 

sportive sau de altă natură, concursuri ce pot avea ca teme protecţia mediului şi măsuri pentru 

combaterea poluării, pot constitui veritabile mecanisme de stimulare a dezvoltării sociale a judeţului, 

favorizând coeziunea şi cooperarea socială. 

 

2.1.2. Relief, cadrul natural 

 

# 104.  Din studiile de fundamentare care au stat la baza PATJ Galaţi, se constată că judeţul Galaţi 

„are un relief tabular cu o fragmentare mai accentuată în nord si mai slabă în sud, distingându-se, 

după altitudine, pozitie si particularităti de relief, cinci unităti geomorfologice: 

• podisul Covurluiului, 

• Câmpia Tecuciului, 

• Câmpia Covurluiului, 

                                                 
20 Idem 
21 Vezi și Oprea, Nedelcu, Petrulian, Ion, Cultura, stiinta si arta in Judetul Galati: dictionar bibliografic, Galati 1973. 
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• Lunca Siretului inferior, 

• lunca Prutului. 22 

 

Fig. 17. Relieful în judeţul Galaţi, în funcţie de altitudine 

 

Sursa. “Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean Galaţi” faza 2 

 

# 105.  Podisul Covurluiului ocupă cea mai mare parte a teritoriului judeţului, alcătuit din 

pietrisuri si nisipuri cu intercalatii de argile, caracterizat prin paralelismul dealurilor si văilor cu 

directia nord-sud. Văile au fundul plat, destul de larg şi mlăstinos. Se remarcă şi văi cu versanti 

abrupţi ce sunt supuşi puternic degradării torentenţiale.23 

 

# 106.  Câmpia Tecuciului este o câmpie subcolinară de terase care aparţin Câmpiei Române, slab 

fragmentată si alcătuită dintr-un complex de alte patru terase. Văile care fragmentează câmpia 

Tecuciului sunt paralele si orientate de la nord la sud si nu au apă decât la viituri. Albia râului Bârlad 

este mai joasă decât cea a râului Siret, ceea ce face să fie împotmolită mereu de aluviunile cărate de 

Siret, ca urmare provoacă inundatii la cele mai mici viituri.24 

 

# 107.  Câmpia Covurluiului se întinde la sud de culmile deluroase ale podisului Covurluiului si se 

desfăsoară până la lunca Prutului. Este o zonă de terase cu podisuri largi, acoperite cu straturi de 

                                                 
22 Plan amenajarea teritoritoriului judetean Galaţi, secţiunea II, 2010 
23Idem 
24Idem 
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loess, nisipuri si luturi argiloase.25 

 

# 108.  Lunca Siretului inferior este o unitate individualizată ce se desfăsoară din dreptul localitătii 

Mărăsesti până la confluenta râului Siret cu fluviul Dunărea, formată dintr-un ses larg si terase 

locale de luncă. Este un relief tipic de acumulare format din râul Siret si afluentii lui de pe ambele 

maluri, bogat în aluviuni. În lungul luncii Siretului se află zona de subzistentă unde miscările de lăsare 

ocupă o arie întinsă, având o maximă intensitate tocmai pe cursul lui la contactul dintre podis si 

câmpie ce corespunde în aval de Nămoloasa cu linia tectonică Pascani-Nămoloasa-Galaţi.26 

 

# 109.  Lunca Prutului se întinde de la confluenta râului Prut cu fluviul Dunărea, până la nordul 

judeţului Galaţi, în depresiunea Horincea. Are înăltimi ce variază între 4-6 m si o lătime ce variază 

de la 1,5 - 10-11 km. Relieful variat al judeţului Galaţi este insuficient valorificat prin amenajarea de 

centre turistice pentru iubitorii de natură. Judeţul Galaţi cuprinde preponderent zone de câmpie 

(Valea Prutului şi Câmpia Siretului Inferior), însă mai sunt prezente şi forme de relief specifice precum 

podişuri cu văi largi, dealuri, terase şi lunci. Relieful de câmpie poate fi valorificat prin dezvoltarea 

agriculturii, inclusiv a viticulturii şi pomiculturii, iar ca domeniu conex, poate fi promovat turismul 

rural.27 

 

 

2.1.3. Factori climatici 

 

# 110.  Clima judeţului Galaţi, asa cum rezultă din cele prezentate, este temperatcontinentală. 

 

# 111. Temperatura medie lunară este mai scăzută în ianuarie când are valori de -3 -4 0C. 

Temperatura medie a lunii iulie este de 21,7ºC. În timpul anului sunt cca.210 zile cu temperaturi de 

peste 10ºC. Repartitia anuală a precipitatiilor este neuniformă, cele mai mari cantităti de apă cad în 

anotimpul de vară, sub formă de averse.28 

 

# 112.  Vântul predominant este Crivătul, care reprezintă 29% din frecventa anuală a vânturilor. Al 

doilea vânt predominant este cel din sud, cu o frecventă de 16% si bate mai mult vara si este destul 

de uscat..  

                                                 
25 Plan amenajarea teritoritoriului judetean Galaţi, secţiunea II, 2010 
26 Idem 
27 Idem 
28

 Idem 
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# 113.  Condiţiile climaterice ale judeţului prezentate anterior, pot fi valorificate prin măsuri de 

sprijinire a culturilor de grâu, porumb, orz, viţă de vie, floarea soarelui şi soia, care au condiţii 

favorabile.  

 

# 114.  Vânturile existente în zonă favorizează utilizarea energiilor alternative prin înfiinţarea de 

parcuri eoliene. 

 

2.1.4. Ecosisteme și habitate, vegetație 

 

# 115.  Din punct de vedere biogeografic şi al regiunilor ecologice (clasificarea WWF-G 200), judeţul 

Galaţi, situat în partea sud-estică a României, cuprinde porţiuni ale regiunilor biogeografice 

continentală şi a stepei pontice şi a regiunilor ecologice ale pădurilor central europene de amestec, 

stepei împădurite est-europene şi stepei pontice.29 

 

# 116.  Cele mai importante tipuri de ecosisteme sunt agroecosistemele (80% din suprafaţa totală), 

în particular terenurile arabile neirigate (61% din suprafaţa totală), urmate de pădurile de foioase (8%) 

şi ţesutul urban (6%). 

 

Fig. 18. Relieful în judeţul Galaţi, în funcţie de altitudine 

 

Sursa. “Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean Galaţi” faza 2 

                                                 
29 Plan amenajarea teritoritoriului judetean Galaţi, secţiunea II, 2010 
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# 117.  Datele europene permit şi evidenţierea schimbărilor survenite în ocuparea şi utilizarea 

terenurilor în perioadele 1990-2000 şi 2000-2006. Pentru prima perioadă, potrivit metodologiei 

prezentate în studiul “Levels of biological diversity: a spatial approach to assessment methods, 

Romanian Review of Regional Studies” (2008)30, la nivelul I al clasificării, ce indică acoperirea 

terenului, modificările totalizează cca. 1155 ha (în principal datorită fenomenelor de urbanizare – 669 

ha şi inundaţiilor – 459 ha, iar la nivelul al III-lea, care indică utilizarea terenului, suprafeţele afectate 

totalizează cca. 6793 ha, cele mai importante fiind cele datorate restructurării agriculturii (2799 ha) şi 

împăduririlor (2876 ha). În cea de-a doua perioadă, modificările legate de acoperirea terenului se 

datorează urbanizării (535 ha), iar cele ale utilizării terenului (552 ha) se datorează restructurării 

agriculturii. 

 

Fig. 19. Tipuri de ecosisteme 

 

Sursa. Preluat si adaptat după “Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean Galaţi” faza 2.Cf. CORINE 

 

                                                 
30 1. Petrişor AIexandru (2008), Levels of biological diversity: a spatial approach to assessment methods, Romanian Review of Regional 
Studies, vol.4, nr.1, pag. 41-62. 
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Fig. 20. Acoperirea terenului în judeţul Galaţi 

 

 

Sursa. “Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean Galaţi” faza 2. 

 

Fig. 21. Modificari ale utilizarii terenului in judetul Galati intre 1999-2000 

 

Sursa. Prelucare şi adaptare după “Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean Galaţi” faza 2. 
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Fig. 22. Modificari ale utilizarii terenului in judetul Galati intre 2000-2006 

 

Sursa. Prelucare şi adaptare după “Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean Galaţi” faza 2. 

 

# 118.  Principalele tipuri de habitate naturale prioritare inventariate pe teritoriul judeţului Galaţi 

sunt31:  

- Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetaţie din Littorelletea uniflorae şi/sau 

Isoëto-Nanojuncetea 

- Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan şi 

alpin 

- Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetaţie din Ranunculion 

fluitantis şi Callitricho-Batrachion 

- Lacuri distrofice şi iazuri 

- Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition 

- Pajişti aluviale din Cnidion dubii 

- Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

- Pajişti panonice şi vest-pontice pe nisipuri 

- Păduri dacice de stejar şi carpen 

- Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus 

angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris) 

- Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie de Chenopodion rubri şi Bidention 

                                                 
31 Plan amenajarea teritoritoriului judetean Galaţi, secţiunea II, 2010, p 24 
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- Stepe ponto-sarmatice 

- Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice 

- Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp. 

- Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos 

- Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba 

 

# 119.  În judeţul Galaţi datorita solului fertil se cultivă în principal grâu, secară, orz, orzoaică, ovăz, 

porumb, plante uleioase, legume, viţă de vie (podgoriile de la Nicoreşti), etc. În ceea ce priveşte 

legumicultura, lunca Siretului şi a Prutului prezintă condiţii favorabile datorită solurilor aluvionare. 

Vegetatia reprezintă rezultatul interacţiunii ariilor de influentă este europeană, atlantică, sudică, al 

elementelor eudemice şi al activitătii antropice. În ansamblu, vegetaţia de silvostepă se întâlneste în 

colinele Tutovei, Covurluiului şi câmpia Tecuciului, iar cea de stepă propriu-zisă în câmpia Covuiluiului.  

 

# 120.  Pe valea inferioară a Bârladului apar nuclee de păduri de salcâm, iar pe văile Prutului, 

Siretului şi Dunării predomină vegetaţia de luncă.  

 

# 121.  În conditiile de climă menţionate, pe un strat alcătuit din loess care ocupă cea mai mare 

suprafaţă, ca şi din nisip pe valea Bârladului şi Siretului, s-a instalat o vegetaţie ierboasă tipic de 

stepă, care apare astăzi numai pe terenurile unde nu se practică agricultura. 

 

# 122.  Cea mai mare parte din podişul Covurluiului, colinele Tutovei şi câmpia Tecuciului este 

acoperită de terenuri agricole şi de pajişti puternic modificate, sub raport antropic cu păiuşi, jiscă, 

colilie sau bărboasă. Câmpia Covurluiului este dominată de terenuri agricole şi de pajişti puternic 

modificate de firuţa cu bulb, pelinită, alior, bărboasa. 32Pe alocuri apar culturi de salcâm, mai ales în 

aria nisipurilor din câmpia Tecuciului, asociate cu complexe de vegetatie agricolă pe nisipuri.  

 

# 123.  Fragmentele de păduri ce reprezintă resturile codrilor Bârladului de odinioară, cantonate 

în aria colinelor Tutovei şi a podişului Covurluiului – nordul judeţului – sunt formate din păduri de 

amestec cu specii de stejar şi alte foioase, alcătuind sleauri, în complex cu păduri de gorun sau 

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

câmpia Tecuciului şi din alte arii dispersate ale câmpiei Covurluiului reprezintă o importantă bază 

meliferă în sud-estul României, împreună cu cea din nordul Dobrogei. Asadar, vegetatia arborescentă 

                                                 
32 Plan amenajarea teritoritoriului judetean Galaţi, secţiunea II, 2010 
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este alcătuită din păduri de gorun. Stratul vegetal ce acoperea cândva acest teritoriu a fost treptat 

modificată de om. În secolul al XVIII-lea procentul de împădurire era de aproximativ 50%. 

 

# 124.  Vegetaţia naturală a judeţului este reprezentată de 1442 de specii, în special petice mici de 

pajişti degradate, alcătuite din firuţa (Poa bulbosa), pelinişa (Artemisia austiaca), păiuţ (Festuca 

valeisiaca) şi asociaţii vegetale derivate reprezentate prin Andropogon ischaemum. Vegetaţie 

lemnoasă de silvostepă apare în câmpia Covurlui şi este reprezentată de Quercus pendunculiflora şi 

Quercus pubescens.  

 

# 125.  De altfel, Galaţi deţine o serie de arii protejate a căror valorificare va înlesni dezvoltarea 

turismului şi reducerea gradului de poluare a mediului natural. Ca primă etapă a procesului de 

valorificare a acestor arii, este necesară întocmirea unor planuri de management pentru ariile 

naturale protejate. Ca şi proiecte specifice, pot fi menţionate cele din Aria Naturală Protejată Pădurea 

Gârboavele, Parcul Naţional Lunca Prutului Inferior şi Parcul Dendrologic Tecuci. Pot fi create chiar şi 

trasee sau circuite turistice, bine organizate, care să includă vizitarea tuturor acestor obiective 

naturale. 

 

2.1.5. Hidrologie 

 

# 126.  Conform studiilor de fundamentare ce au stat la baza PATJ Galaţi, “apele curgătoare din 

judeţul Galaţi se încadrează în tipul de regiune continental accentuat. Specific dealurilor si 

podisurilor Moldovei, acestea au scurgere predominantă în sezonul de primăvară si vară, cu ape 

mari primăvara si viituri în timpul verii si al toamnei. Fluviul Dunărea, curge pe o distantă de 22 km 

si colectează apele râurilor Siret si Prut. Siretul are afluent important râul Bârlad, care la rându-i 

colectează Corozelul. Prutul are ca afluenti Elanul si Horincea. Pârâul Chineja se varsă în Lacul Brateţ. 

Dintre apele stătătoare mai important este Lacul Brateş, cu o - suprafată de 74 km²”.33 

 

# 127.  Reteaua hidrografică a judeţului Galaţi - constituită de cursul inferior al râurilor Siret (cu 

afluentii principali: Bârlad, Geru si Suhu), Prut (cu principalii afluenti: Elan-bazinul inferior, Liscov si 

Chineja), precum si de bazinul hidrografic al fluviului Dunărea (de la Km 155 - confluenta cu râul Siret 

si până la Km 134 – confluenta cu râul Prut), se înscrie, în totalitatea ei, într-un profil hidro-economic 

complex, care cuprinde alimentări pentru centre urbane si rurale, acumulări pentru irigatii, măsuri 

                                                 
33 Plan amenjarea teritoriului judeţean Galaţi, secţiunea II, p.26 
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antierozionale, lucrări de apărare contra inundatiilor si desecări.34 

 

# 128.  Aceste cursuri de apă, împreună cu afluentii lor, au generat o lungime de retea hidrografică 

codificată de 1524 Km (din care 110 Km frontieră de stat – râu Prut), cu o suprafată de 4465 Km.p., 

în cele trei bazine hidrografice: Dunăre, Siret si Prut.35 

 

Fig. 23. Sistem hidrografic al jud. Galaţi si zonele inundabile 

 

Sursa. Contributie proprie 

 

# 129.  In bazinul hidrografic Siret, nivelurile maxime istorice la statiile hidrometrice sunt: 

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

mc/s la statia hidrometrică Tecuci 

- râu Tecucel – 99,4 mc/s, în anul 2005, fata de 56 mc/s – debitul capabil al albiei minore, la 

statia hidrometrica Tecuci 

- râu Geru – 76,1 mc/s, în mai 1996, fata de 40,0 mc/s – debit capabil, la statia hidrometrica 

                                                 
34 Plan amenjarea teritoriului judeţean Galaţi, secţiunea II, p.26 
35 Idem 
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Cudalbi 

- râu Suhurlui – 49,0 mc/s, în august 1997, fata de 3,70mc/s – debitul capabil al albiei, la statia 

hidrometrică Pechea36 

 

# 130.  În ultimii ani judeţul Galaţi s-a confruntat cu probleme generate de precipitatii sub formă 

de aversă, căzute în cantităti mari (max. în 24 de ore – 113,7 l/mp. la S.M. Tecuci), în special în 

bazinul Bârladului si Prutului. Aceste precipitatii, căzute într-un interval de timp relativ scurt, au 

generat scurgeri masive de pe versanti, cu concentrări rapide de debite, care au inundat zonele 

depresionare ale localitătilor si au produs revărsarea râurilor mici, neamenajate din punct de vedere 

al apărării împotrtiva inundatiilor, provocînd pagube importante. 

 

# 131.  Astfel, numai în perioada 1996 – 2005, au fost afectate 25 de localităti, iar valoarea 

pagubelor produse depăseste 129765 milioane lei, reprezentînd: 593 case si gospodării anexă, 

45.397 ha teren agricol, 3 obiective social – economice, 3,7 Km drumuri nationale si judeţene, 8 

poduri si 6 constructii hidrotehnice. Astfel de situatii au fost în localitătile: Tecuci, Buciumeni, 

Brăhăsesti-Toflea, Corod, Gohor, Movileni, Tulucesti, Corod, Cudalbi, Valea Mărului, Nicoresti, 

Vânători - sat Odaia Manolache în Matca, Munteni, Drăgănesti, Barcea, Umbrăresti. Pentru 

prevenirea acestor dezastre naturale, este necesară construcţia unor diguri, baraje şi alte amenajări 

hidrotehnice cu rol de protecţie împotriva inundaţiilor.37 

 

Fig. 24. Inundatii in Galati, stanga-2005, dreapta 2010 

Sursa. “Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean Galaţi” faza 2.    

 

 

                                                 
36 Plan amenjarea teritoriului judeţean Galaţi, secţiunea II, p.26 
37 Idem 
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# 132.  Existenţa a numeroase lacuri şi bălţi naturale pe teritoriul judeţului poate fi valorificată 

prin amenajarea unor rezervaţii sau spaţii naturale protejate sau construirea unor baze de 

agrement. Aceste proiecte sunt destinate ameliorării problemelor de mediu sau impulsionării 

turismului. În aceea ce priveşte prelevarea apei subterane, cele două surse existente necesită 

retehnologizări şi reabilitări pentru a evita pierderile şi a exploata eficient resursele de apă bogate ale 

judeţului.38 

 

2.1.6. Utilizarea terenului 

 

# 133.  La nivelul anului 201339, suprafaţa fondului funciar pentru judeţul Galaţi este de 446.632 ha, 

din care terenuri agricole 358.209 ha iar terenuri neagricole 88.423 ha. 

 

# 134.  Terenurile agricole se repartizează astfel:  

- Teren arabil 292858 ha 

- Fâneţe 656 ha 

- Păşuni 43.663 ha 

- Vii şi pepiniere viticole 19.316 ha 

- Livezi şi pepiniere pomicole 1.716 ha 

 

# 135.  Terenurile neagricolese repartizează astfel: 

- Păduri şi alte vegetaţii forestiere 43.824 ha 

- Ocupate cu ape, bălţi 13.412 ha 

- Ocupate cu construcţii 17.274 ha 

- Căi de comunicaţie şi căi ferate 10.461 ha 

- Terenuri degradate şi neproductive 3.452 ha 

 

# 136.  Eroziunea si alunecările de teren au impus amenajări specifice pe cca.80.000 ha în bazinele 

hidrografice Chineja, Suhurlui s.a. Datorită conditiilor de silvostepă cu soluri sărăturoase, nisipoase, 

perioade de secetă, care alternează uneori cu inundatii mai cu seamă în interiorul judeţului, s-au 

amenajat sisteme de irigatii pentru 141.391 ha, ceea ce reprezenta 39,4% din suprafata agricolă 

totală. În prezent, nu se pot face estimări asupra situatiei actuale a sistemului de irigatii. 

                                                 
38 Plan de amenjare al judeţului Galaţi, secţiunea 2, p. 28 
39 Institutul Naţional de Statistică, 2013 
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Fig. 25. Utilizarea terenului în judeţul Galaţi – Fondul funciar 

 

Sursa. Prelucrare proprie după datele obţinute de la Institutul National de Statistica 2013. 

 

Fig. 26. Utilizarea fondului funciar jud. Galaţi anul 2013 

 

Sursa. Prelucrare proprie după datele obţinute de la Institutul National de Statistica 2013. 
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UTILIZAREA TERENULUI ÎN JUDEŢUL GALAŢI 
(HA) 

2005 2009 2013

Agricola 
40% 

Arabil 
33% 

Paşuni 
5% Fâneţe 

0% 

Vii si pepiniere 
viticole 

2% 

Livezi si pepiniere 
pomicole  

0% 

Terenuri neagricole 
10% 

Păduri şi altă 
vegetaţie forestieră 

5% 

Ape şi bălţi 
2% 

Ocupată cu 
construcţii 

2% 

Căi de comunicaţii 
1% 

Terenuri degradate 
0% 

Agricola Arabil

Paşuni Fâneţe

Vii si pepiniere viticole Livezi si pepiniere pomicole

Terenuri neagricole Păduri şi altă vegetaţie forestieră

Ape şi bălţi Ocupată cu construcţii

Căi de comunicaţii Terenuri degradate



 

 

 

 

 Mobilitatea și accesul la serviciile comunitare în județul Galați, factori integratori pentru dezvoltarea locală      p. 70 

 

# 137.  Structura ocupării teritoriului este următoarea: 

- vegetaţie forestieră - cca. 8,3% din teritoriu; 

- terenuri agricole - cca. 80%; 

- ape de suprafaţă - 3%; 

- alte suprafeţe - 6,08%. 

 

# 138.  În urma aplicării prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, a Legii nr. 36/1991 privind 

organizarea societăţilor agricole, a Legii privatizării societăţilor comerciale nr. 58/1991, a Legii nr. 

54/1998, a avut loc restructurarea şi diversificarea formelor de proprietate. Astfel 99,9% din 

terenurile agricole şi forestiere sunt proprietate privată.  

 

Fig. 27. Utilizarea terenului în judeţul Galaţi 

 

Sursa. preluare si adaptate după “Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean Galaţi” faza 2. 
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2.1.7. Resurse naturale ale solului  

 

# 139.  Din punct de vedere al resurselor naturale, judeţul Galaţi prezintă importante resurse 

naturale de materii prime neregenerabile, generatoare de energie, alcătuite îndeosebi din 

combustibili fosili, ai căror reprezentanţi tipici sunt în principal hidrocarburile.  

 

# 140.  Hidrocarburile (ţiţei, gaze asociate, gaze libere) se exploatează pe teritoriul judeţului Galaţi 

în unitatea geologică majoră a Promontoriului Nord Dobrogean.  

Principalele structuri aferente exploatării de hidrocarburi din zona judeţului Galaţi sunt40:  

- ţiţei: Frumuşiţa, Independenţa - Schela, Matca, Griviţa Nord;  

- gaze asociate cu ţiţei: Frumuşiţa, Independenţa - Schela, Matca, Griviţa Nord şi Slobozia Conachi;  

- gaze libere: Buciumeni, Cudalbi, Frumuşiţa, Griviţa Nord, Independenţa.  

 

# 141.  În ceea ce priveşte resursele de ape minerale, judeţul Galaţi, din cauza reliefului de câmpie, 

este destul de slab dezvoltat. În apele subterane potabile şi industriale din zona Lieşti - Costache 

Negri - Lupele - Frumuşiţa - Galaţi - Piscu există însă rezerve omologate în evidenţa naţională de 

resurse minerale. Acestea conţin 0,6 – 1,0 g/l săruri, iar duritatea lor este de 15 - 20 grade. 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 Raport de mediu al PATJ Galaţi, Georgescu Lucian, INCD URBAN-INCERC, Universitatea de Arhitectură ţi Urbanism Ion Mincu – Bucureşti, 
Centru de cercetare, Proiectare, Expertiză şi Consulting, 2008 
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3.2.  ZONE MAJORE DE PEISAJ NATURAL41  

 

3.2.1.   Peisaj agricol 

 

# 142.  Agricultura constituie una din componentele principale ale economiei judeţului Galaţi, 

fiind totodată una din cele mai vechi activitãţi economice ale populaţiei. Condiţiile naturale 

favorabile ale judeţului ofera posibilitatea dezvoltãrii unei agriculturi complexe participând 

semnificativ la realizarea produsului intern brut. 

 

# 143.  Suprafata agricola a judetului, structurata pe categorii de folosinta si forme de proprietate 

la 2013, comparativ cu anul 2010, se prezinta astfel: 

 

Tabel. 10. Suprafa agricolă a judeţului 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul National de Statistica 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Vezi și Crăciun, Cerasella, capitol “Conturarea unui model de analiza si diagnosticare de tip neconvenţional”, în lucrarea “Preocupări 
recente în planificarea spaţială. Spre Confluenta tendinţelor europene cu priorităţi naţionale”, Editura Universităţii de Arhitectură şi 
Urbanism “Ion Mincu” Bucureşti, ISBN 978-973-1884-07-3, Bucureşti, 2008 
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Fig. 28. Suprafa agricolă a judeţului 

 

Sursa. “Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean Galaţi” faza 2. 

 

# 144.  În ceea ce priveşte evoluţia suprafeţelor arabile, se remarcă păstrarea caracteristicilor 

distribuţiei teritoriale în interiorul judeţului, cu gruparea comunelor ce prezintă ponderi reduse în 

jumătatea nord estică a arealului studiat . 

 

# 145.  Profilul economic dominant42 al zonelor în cadrul teritoriului judeţului pune în evidenţă 

fenomenele de polarizare ilustrate prin indicele de dezvoltare al comunelor, localităţile dezvoltate 

sau mediu dezvoltate fiind situate în general în prima coroană a centrelor urbane mediu dezvoltate 

şi cu profil economic mixt (indiferent de profilul economic dominant al comunelor), în timp ce 

comunele sărace sau mediu dezvoltate au un profil dominant agricol. 

 

Teren arabil neirigat 

 

# 146.  In harta de mai jos a utilizării terenului se observă ca zonele de teren neirigat ocupă o 

suprafaţă semnificativă la nivelul judeţului Galaţi, într-un procent de aproximativ 80%. 

 

 

                                                 
42 Plan de amenajare a teritoriului judeţean Galaţi, secţiunea II, 2010 
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Fig. 29. Folosinţa terenului si terenul arabil 

 

Sursa: CORINE landuse www.natura2000.com 

 
# 147.  Harta CORINE de utilizarea a terenului - arată tipologii de peisaje  de la natural, 

seminantural la antropic. Zonele de galben deschis reprezintă arealele de teren arabil neirigat. 

 

Culturi permanente, vii, plantatii pomicole si floricole 

 

# 148.  La nivel de judeţ, structura suprafetelor cultivate cu viţă de vie este urmatoarea: 55,67% din 

suprafaţa este acoperită cu vii altoite, restul fiind cultivate cu vii hibride (44,32%).43 

 

# 149.  Din sursele documentare studiate, se pot observa doua tipuri de zone: zone superioare din 

punct de vedere al productivităţii şi utilizării terenului in scopul culturii de vita de vie, livezi si 

legume-fructe (zona vestica, nord estica si in zona localitatii Vanatori) si zone ceprezinta un potential 

pedologic neexploatat, aceste zone fiiind sarace din punct de vedere al suprafetelor cultivate (zona 

central nordica). 

 

                                                 
43 Plan de amenajare a teritoriului judeţean Galaţi, secţiunea III, Diagnostic şi Priorităţi, p 64 

http://www.natura2000.com/
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Fig. 30. Sinteză areale cu potenţial viticol, pomicol şi legumicol 

 

Sursa. “Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean Galaţi” Sectiunea 4  

 

Păşuni şi fâneţe 

 

# 150. Suprafeţele ocupate de păşuni sunt grupate în extremitatea nordică dar şi în jumătatea nord 
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estică a judeţului. 

 

# 151.  Suprafeţele ocupate de fâneţe se grupează în extremităţile vestice, sudice şi estice. Acolo 

sunt situate localităţile care prezintă ponderile cele mai mari ale suprafeţelor respective.  

 

Zone agricole eterogene 

 

# 152. Agricultura constituie una din componentele principale ale economiei judeţului Galaţi, fiind 

totodată una din cele mai vechi activităţi economice ale populaţiei.  

 

# 153.  Condiţiile naturale favorabile ale judeţului oferă posibilitatea dezvoltării unei agriculturi 

complexe, care constituie o ramură importantă în economia judeţului participând semnificativ la 

realizarea produsului intern brut. 

 

# 154.  Fondul funciar agricol reprezintă 80,30% din suprafaţa totală a judeţului, aşa cum se poate 

observa şi din tabelul de mai jos: 

 

Tabel. 11. Suprafaţa după modul de folosinţă (la sfârşitul anului) 

 

Sursa: Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2013 

 

# 155.  Poziţia natural-geografică a judeţului şi condiţiile climaterice au permis ca succesiunea 

introducerii culturilor de câmp şi a creşterii animalelor în practica agriculturii să se integreze şi să se 

dezvolte intensiv. 

 

# 156.  Cele mai importante caracteristici ale activităţilor agricole în judeţul Galaţi pot fi 
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sintetizate în cele ce urmează: 

- diversitatea producţiilor agricole ale comunelor reprezintă caracteristica definitorie a 

agriculturii judeţului Galaţi; 

- exploataţii agricole mici caracterizate de practicarea unei agriculturi de subzistenţă şi 

diversitate în alegerea tipurilor de culturi agricole; 

- surplusurile de producţie sunt mici; 

- resurse umane reduse datorită migraţiei rural – urban; 

- procedura pentru comasarea terenurilor destul de anevoioasă din cauza birocraţiei conduce 

la fărâmiţarea activităţilor antreprenoriale în domeniul agricol; 

- surplusurile sunt convertite în produse necesare traiului prin intermediul pieţelor 

agroalimentare, fiind prea mici pentru a putea fi convertite în mijloace de producţie pentru a 

rentabiliza exploataţia agricolă; 

- rentabilizarea activităţilor zootehnice este în mare măsură dependentă de gradul de 

prelucrare pe plan local a produselor animaliere în unităţi industriale de capacitate mică şi 

mijlocie. 

 

# 157.  Indicii producţiei agricole au cunoscut o scădere, în principal datorită scăderii din domeniul 

animal, aşa cum se poate observa din tabelul de mai jos: 

 

Tabel. 12. Indicii producţiei agricole 

 

Sursa: Preluare după Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2013 

 

# 158.  În schimb, producţia vegetală cunoaşte o dezvoltare importantă în 2010 faţă de 2011, fapt ce 

poate avea un impact pozitiv asupra PIB-ului judeţean. 

 

# 159.  Cea mai mare parte a suprafeţei disponibile a terenului agricol este repartizată culturii 

cerealelor. Ca rezultat, producţia de cereale este ridicată, iar cea de plante uleioase şi  legume mai 

scăzută. 
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Tabel. 13. Suprafaţa cultivată cu principalele culture 
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Sursa: Prelucrarea datelor după Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2013 

 

# 160.  Perioada de referinţă nu a condus la modificări semnificative în ceea ce priveşte suprafaţa 

viilor pe rod şi producţia de struguri, diferenţele fiind relativ minime de la un an la altul. 

 

Tabel. 14. Suprafaţa viilor pe rod şi producţia de struguri 

 

Sursa: Prelucrarea datelor după Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2013 
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# 161.  Caracterul preponderent cerealier al structurii de producţie reprezintă un aspect negativ al 

agriculturii judeţene. Ponderea suprafeţelor ocupate de cereale în toate zonele este ridicată, chiar 

dacă în unele zone acestea nu dispun de condiţii agro-pedoclimatice favorabile pentru cultivare. 

 

# 162.  Anual, producţia de cereale are oscilaţii în funcţie de condiţiile climatice dar este 

influenţată şi de resursele financiare de care dispun producătorii agricoli pentru înfiinţarea 

culturilor.  

 

2.2.2. Zone împădurite şi seminaturale 

 

Păduri (de foioase, de amestec) 

 

# 163.  În ceea ce priveşte fondul forestier de care dispune judeţul Galaţi, se observă că eforturile de 

conservare şi exploatare durabilă a acestuia au avut rezultate, suprafaţa împădurită menţinându-se 

constantă în ultimii patru ani. 

 

Tabel. 15. Fondul forestier 

 

Sursa: date conform Institutul Naţional de statistică, 2013, ediţia 2013 
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Fig. 31. Evoluţia suprafeţei fondului forestier în judeţul Galaţi  

 

Sursa: date preluate si adaptate din Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, ediţia 2013 

 

# 164.  Suprafaţa fondului forestier al judeţului Galaţi de cca. 37,1 mii de ha reprezintă doar 8% 

din suprafaţa totală a judeţului. Din suprafaţa totală a fondului forestier. 78% se află în administrarea 

sau paza ocoalelor silvice, în timp ce 17 mii ha sunt proprietăţi particulare. Suprafaţa de fond forestier 

în administrarea Direcţiei Silvice Galaţi, în anul 2010 este de 30.640 ha din care: 

- fondul forestier de stat – 22.102 ha 

- fondul forestier privat în pază- 7.044 ha 

- vegetaţie în afara fondului forestier naţional în pază- 1 494 ha. 

 

# 165.  Fondul forestier de stat administrat de Direcţia Silvică Galaţi este format aproape în 

totalitate de specii de foioase (21.249 ha), răşinoase fiind reprezentate de 176 ha de pin negru. 

Speciile de stejar (gorun, stejar brumăriu, stejar pufos şi stejar pedunculat) ocupă 2.963 ha în timp ce 

speciile de esenţă moi (salcie, plop indigen şi euoamerican, tei)  ocupă 4 029 ha, iar specii de diverse 

tării ocupă 13 425 ha. 
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Fig. 32. Suprafete impadurite pe teritoriul jud. Galati. 

 

 

Sursa. Contributie proprie 

 

# 166.  Faţă de această statistică, se poate consulta aceeaşi sursă documentară care prezintă şi 

situaţia regenerărilor artificiale, (păduri foioase), cu un total de 547 ha, realizate astfel: 2010, 2011, 

2012, 2013 (139 ha, 168 ha, 103 ha, 187 ha).  

 

Pajişti naturale 

 

# 167.  Pajişti naturale se găsesc adesea în cadrul Parcurilor Naturale din judeţul Galaţi, cu o 

suprafaţă de 978,16 ha de pe teritoriul acestuia. Pajiştile naturale se pot clasifica în mai multe 

tipologii după cum urmează, aşa cum le găsim pe teritoriul studiat: 
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- pajişti xerofile cu graminee 

- pajişti aluviale (Cnidion dubii) 

- pajişti de altitudine mică 

- pajişti umede 

- pajişti panonice şi vest-pontice pe nisipuri.44 

 

Zone de tranzitie, liziere 

 

# 168.  Lizierele sunt parte componentă a peisajului forestier, cu o suprafaţă de 2.39 ha în 1999 cu o 

scădere drastică în anii 2000. 

 

Fig. 33. Zone bioclimatice 

 

Sursa. Contributie proprie 

 

# 169.  Pădurile și zonele semi-naturale sunt formate din: Păduri de foioase, Tufărişuri și vegetaţie 

erbacee (Pajişti naturale, Liziere), Spaţii deschise lipsite de vegetaţie (Zone nisipoase), ca in tabelul de 

mai jos: 

                                                 
44 Raport de mediu al PATJ Galaţi, Georgescu Puiu-Lucian, INCD URBAN-INCERC, UAUIM, Bucureşti, CCPEC 2008 
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Tabel. 16. Producţia totală obţinută la principalele culturi 

PEISAJUL NATURAL si 

Tipuri de ecosisteme din municipiul Galaţi 

 

Suprafeţe 

agricole 

Teren arabil Teren arabil neirigat 1342.20 59.26 

Culturi permanente Vii 7.21 0.32 

Păşuni Păşuni 11.34 0.50 

Suprafeţe agricole 

eterogene 

Culturi complexe 22.32 0.99 

Teren agricol cu porţiuni 

importante acoperite de vegetaţie 

naturală 

4.41 0.19 

Păduri, zone 

semi-naturale 

Păduri Păduri de foioase 76.52 3.38 

Tufărişuri, vegetaţie 

erbacee 

Pajişti naturale 0.06 0.00 

Liziere 2.39 0.11 

Spaţii deschise lipsite de 

vegetaţie 

Zone nisipoase 1.03 0.05 

Zone umede Zone umede interioare Mlaştini interioare 42.59 1.88 

Ape Ape interioare Cursuri de apă 37.00 1.63 

Ape stătătoare 266.91 11.78 

Sursa: Studiu “ZONE SENSIBILE ŞI ARII NATURALE PROTEJATE PE TERITORIUL JUDEŢULUI GALAŢI", 2014 ,  
 disponibil la www. Cjgalaţi.ro 

 
 

Plaje, dune, nisipuri 

 

# 170.  Dunele de nisip sunt parte componenta a patrimonioului natural al judetului Galati. Mai 

exact exista Rezervatia naturală Dunele de nisip de la Hanu Conachi in Sudul judeţului Galaţi. 

situata in Campia Covurluiului, la limita cu Campia Siretului, pe raza comunei Fundeni, fiind rezervatie 

forestiera de interes national ce ocupa o suprafata de 199,30 ha.  

 

# 171.  Găsim aici dune de nisip continentale cuaternare de origine fluviatila si eoliana, unice in 

Romania, flora rara specifica dunelor nisipoase fluviatile, dar si arbori seculari de stejar si 

mesteacan, relicve glaciare. Nisipurile au fost stabilizate la inceputul secolului trecut, prin plantarea 

unor paduri de salcam iar în padurea de la Hanu Conachi se desfasoara, in fiecare an, sarbatoarea 

salcamului. 

 

2.2.3. Peisaj de luncă 

 

# 172.  Peisajul de luncă este caracteristicjudeşului Galaţi deoarece este in mare parte delimitat la 
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sud de Lunca Dunării, la Est de Lunca Prutului, iar la Vest de Lunca Siretului. 

 

# 173.  Ostrovul Prut se afla localizat pe fluviul Dunărea, în dreptul gurii de vărsare a Prutului în 

fluviu, pe raza administrativă a municipiului Galaţi, avand un caracter forestier, de interes naţional. 

In aceasta rezervatie se afla: 

- habitate de pădure naturală de zonă umedă predeltaică din Lunca Dunării, cu zăvoaie 

naturale de plop indigen (Populus alba) şi Populus nigra şi salcie (Salix alba) ;  

- floră de pădure aluvială cu Rubus sp., Polygonum sp., Mentha sp., Lycopus sp., Iris sp., 

Agrostis sp., Juncus sp., Carex sp.  

- se dezvoltă în mod spontan gramineele şi vegetaţie caracteristică zonelor umede: stuf 

(Phragmites communis), papură (Thypha latifolia), pipirig (Scirpus sylvaticus), săgeata apei 

(Sagittaria sagittifolia), coada calului (Equisetum arvense), izma broaştei (Mentha aquatica), 

nufărul (Nymphaea alba) etc. 

 

# 174.  Specii fauna protejata: Egretta alba (egreta), Ardea cinerea (stârc cenuşiu), Ardea purpurea 

(stârc roşu), Circus aeroginpsus (erete de stuf), Larus ridibundus (pescăruş râzător) Anas 

platyrhynchos (raţa mare), Dendrocopus minor (ciocănitoarea pestriţă mică), Pelecanus onocrotalus 

(pelican comun), Lepus europaeus, Sus scrofa. 

 

# 175.  Aria protejata a Luncii Joase a Prutului, are o suprafata de 5.656 ha, fiind situata la o 

altitudine de 0-32 m si o altitudine medie de 7 m, avand coordonatele de E 28º 8' 50'', N 45º 45' 55'' 

si facand parte din clasa de habitate: râuri, lacuri, mlaştini, turbării, pajişti naturale, stepe, culturi 

(teren arabil), păşuni, păduri de foioase. 

 

# 176.  Bazinul hidrografic Prut în zona sa inferioară, pe teritoriul judeţului Galaţi, se încadrează în 

marea unitate geomorfologică a Podişului Moldovei, subunitatea platforma Bârladului cu sectorul 

său Platforma Covurlui, care este subdivizată la rândul ei în colinele Covurluiului şi Câmpia 

Covurluiului.  

 

2.2.4. Ape  

 

# 177.  Resursele de apă45 ale judeţului Galaţi sunt: 

                                                 
45 Plan de amenajarea teritoriului judeţean Galaţi, secţiunea III, 2010 
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- ape de suprafaţă – principalele resurse sunt fluviul Dunărea, râurile Prut şi Siret; 

- ape subterane - rezervele de apă existente în straturi acvifere freatice şi straturi de 

mareadâncime în cadrul celor trei bazine hidrografice care se întâlnesc pe teritoriul judeţului 

Galaţi:Dunăre, Prut şi Bârlad. 

 

# 178.  Calitatea apei de suprafaţă, în general, îndeplineşte condiţiile de apă potabilă (categoria 

aII-a), cu excepţia râului Bârlad. Sursele de apǎ de suprafaţǎ sunt de trei ori mai bogate decât cele 

subterane, dacă se iau în considerare debitele medii multianuale. Dat fiind că folosirea 

surselorsubterane este mai puţin costisitoare şi sunt teoretic de calitate mai bună, acestea sunt 

rezervate, în majoritatea cazurilor, pentru alimentări cu apă potabilă, iar cele de suprafaţă pentru 

cerinţele industriale, care de regulă sunt mai mari decât cele menajere, pentru irigaţii, piscicultură şi 

alte folosinţe. 

 

# 179.  În partea de sud-vest şi de est sunt disponibile suficiente resurse subterane, regiuni de 

aluviuni de-a lungul râului Siret şi pe râul Prut, în timp ce în partea centrală şi nord-est apele 

subterane sunt disponibile numai în acviferele de adâncime. În unul dintre cele mai importante 

fronturi de captare -Vadu Roşca şi Salcia – Lieşti- este disponibilă o cantitate curentă de apă suficientă 

şi de calitate, care nu indică contaminare.  

 

# 180.  Apa freatică prelevată în majoritate prin fântâni săteşti individuale este poluată cu azot. 

Aproape 60% dintre acestea au apă care conţine concentrare de azot mai mare decât maxima admisă 

de normele în vigoare. Prin urmare, măsurile pe termen lung de reducere a poluării cu azotat şi 

măsurile pe termen scurt de creştere a ratei de conectare la sistemele centralizate de alimentare cu 

apă şi canalizare a apelor uzate vor fi de cea mai mare importanţă. 

 

a. Ape stătătoare 

 

# 181.  Sursele de apă subterană46 ale judeţului sunt: 

- straturi freatice, straturi de apă cu nivel liber sau de unică presiune; 

- straturi de mică adâncime (sub 50 m: Cosmeşti, Salcia - Lieşti, Cernicari); 

- straturi de medie adâncime (50 - 100 m: Vadu Roşca, Nicoreşti); 

- straturi de mare adâncime (peste 100 m: Rotunda, oraş Tecuci). 

                                                 
46 Plan de amenajarea teritoriului judeţean Galaţi, secţiunea III, 2010 
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# 182.  Resurse de apă teoretice şi tehnic utilizabile sunt: 

- teoretice (suprafaţă şi subteran) este de 1932,7mil. m3; 

- tehnic utilizabile: apa de suprafaţǎ sunt de 183 milioane m3, iar de apǎ subteranǎ sunt de 

22,9mil.m3. 

- Volumul de apă prelevat din sursele de suprafaţă şi subterane (an de referinţă 2007) este: 

- 192,300 mil. m3 din surse de suprafaţă; 

- 14,440 mil. m3 din subteran. 

- Principalele folosinţe ale apelor de suprafaţă şi de adâncime, pe sectoare ale activităţilor 

socio-economice sunt: 

- alimentări cu apă pentru populaţie – 40.560 mii m3; 

- alimentări cu apă pentru industrie – 76.124 mii m3; 

- alimentări cu apă pentru irigaţii – 74.067 mii m3; 

- alimentări cu apă pentru piscicultură – 5.580 mii m3; 

- alimentări cu apă pentru unităţi agrozootehnice – 204 mii m3.47 

 

# 183.  Principalele lucrări hidrotehnice din teritoriul judeţean sunt acumulările (de categoria C şi 

de importanţă pentru retenţii permanente sau nepermanente de apă), regularizările şi apărările de 

mal, precum şi aducţiuni de apă.  

 

# 184.  Folosinţa principală a acumulărilor permanente este cea piscicolă. Aducţiunile de apă, care 

tranzitează judeţul în partea de sud şi sud-vest, duc apă potabilă din fronturile de apă subterană Vadu 

Roşca (judeţ Vrancea) şi Salcia-Lieşti în municipiul Galaţi. 

 

# 185.  Aspectele critice ale gospodăririi apelor din judeţ sunt: 

- stratul freatic de apă subterană este grav poluat cu azot, aproximativ 60% dintre puţurile de 

mică adâncime, în special fântânile săteşti, au o concentrare de azot mai mare decât maxima 

admisibilă prevăzută de normele de specialitate; 

- întreţinerea limitată a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor, respectiv digurile de 

pământ; Acestea sunt expuse frecvent eroziunilor la niveluri mari ale apei, crescând riscul de 

cedare; 

- acumulările existente necesită lucrări de refacere a elementelor parţial avariate de inundaţii 

                                                 
47 Plan de amenajarea teritoriului judeţean Galaţi, secţiunea III, 2010 
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produse în ultimii ani; 

- fronturile de captare apă subterană se află la distanţă mare, cca. 70km de municipiul Galaţi, 

situaţie care face dificilă operarea şi întreţinerea acestora. 

 

3.2.5. Zone umede interioare-mlastini48 

 

# 186.  La nivelul judetului Galati, zonele umede mlastinoase se regasesc in suprafata de 4925 ha, in 

cadrul Parcului Natural „Lunca Joasă a Prutului Inferior” care pe langa zonele umede mentionate mai 

cuprinde 2627 ha păduri şi pajişti umede precum şi alte habitate naturale.  

 

# 187.  În anii cu precipitaţii abundente zona de la piciorul taluzului teraselor Siretului (medie-T2 şi 

joasă T3) dinspre Dunăre (dintre trecere bac şi Elice) şi de asemenea toată valea oraşului- zona 

Bădălan, se inundă. Deşi este construit un dig, acesta nu poate împiedica pătrunderea apei prin 

capilaritate spre suprafaţa terenului şi de asemenea nu poate stopa drumul invers al apelor Dunării 

prin canalizări, blocînd astfel, drumul firesc al evacuării apelor.49 

 

2.2.5. Rezervaţii, monumente ale naturii şi arii naturale protejate5051 

 

# 188.  Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor publică, prin intermediul paginii sale Internet, 

lista ariilor protejate, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 

57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei 

sălbatice, publicată în Monitorul Oficial nr. 442 din 29 iunie 2007, pentru următoarele grupe de arii 

naturale protejate52: 

1. Parcuri naţionale şi naturale 

2. Rezervaţii ştiinţifice, rezervaţii naturale şi monumente ale naturii 

3. Situri de Importanţă Comunitară (reţeaua ecologică europeană Natura 2000) 

4. Situri de Protecţie Avifaunistică (reţeaua ecologică europeană Natura 2000) 

5. Limita de aplicare a Convenţiei-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor 

(Convenţia Carpatică), adoptată la Kiev la 22 mai 2003 - nu este cazul 

 

                                                 
48 Studiu “ZONE SENSIBILE ŞI ARII NATURALE PROTEJATE PE TERITORIUL JUDEŢULUI GALAŢI", 2014 , disponibil la www. Cjgalaţi.ro 
49 Idem 
50

 Idem 
51

 Plan amenajarea teritoriului judeţean Galaţi, secţiunea II, p. 59-68 
52 Idem 
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# 189.  Ariile naturale protejate din categoria a II-a corespund prevederilor OM nr. 776/2007 

privind declararea siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 

2000 în România, publicat în Monitorul Oficial nr. 615 din 15 septembrie 2007, iar cele din categoria 

a III-a HG nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte 

integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, publicată în Monitorul Oficial nr. 739 

din 31 octombrie 2007. 

 

Fig. 34. Arii naturale protejate în judeţul Galaţi. 

 

Sursa. Contributie proprie 

 

# 190.  În cele ce urmează sunt listate ariile naturale protejate, siturile Natura 2000. 

1. Lunca Joasă a Prutului 

2. Lunca Prutului - Vlădeşti - Frumuşiţa 

3. Lunca Siretului Inferior 

4. Dunele de nisip de la Hanul Conachi 

5. Pădurea Breana-Roşcani 

6. Pădurea Mogoş-Mâţele 

7. Pădurea Pogăneşti 

8. Pădurea Balta-Munteni 

9. Pădurea Gârboavele 

10. Pădurea Merişor - Cotul Zătuanului 

11. Pădurea Torceşti 
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12. Pădurea Tălăşmani 

13. Râul Prut 

14. Delta Dunării şi Complexul Razim – Sinoie 

 

# 191.  Pe teritoriul Municipiului Galaţi există două rezervaţii naturale: Ostrovul Prut (62 ha) şi 

locul fosilifer Tighina-Barboşi (1 ha). 

 

# 192.  Locul fosilifer Tirigina Barboşi – localizare: pe teritoriul municipiului GALAŢI, în partea de 

sud-vest. Caracter: Paleontologic/Interes naţional. Motivul constituirii: zăcăminte fosilifere din ere 

geologice îndepărtate. În această formaţiune de origine marină se află cochilii de moluşte (melci şi 

scoici) cuaternare. Primele cercetări asupra acestui sit paleontologic fosilifer au fost făcute de 

geologul român Grigore Cobălcescu, care, în materialul colectat, a identificat 12 specii noi pentru 

ştiinţă. 

 

# 193.  Ostrovul Prut – localizare: pe fluviul Dunărea, în dreptul gurii de vărsare a Prutului în 

fluviu, pe raza administrativă a municipiului Galaţi. Caracter: Forestier/ interes naţional. Motivul 

constituirii: Habitate de pădure naturală de zonă umedă predeltaică din Lunca Dunării, cu zăvoaie 

naturale de plop indigen (Populus alba) şi Populus nigra şi salcie (Salix alba) ; Floră de pădure aluvială 

cu Rubus sp., Polygonum sp., Mentha sp., Lycopus sp., Iris sp., Agrostis sp., Juncus sp., Carex sp. 

 

# 194.  Arii naturale protejate de interes judeţean instituite prin Hotărârea Consiliului Judeţului 

Galaţi nr. 46/1994 privind instituirea regimului de protecţie oficială a unor zone şi monumente, pe 

teritoriul judeţului Galaţi: 

 Grădina Botanică Galaţi 

 Grădina Publică Galaţi 

 Faleza Dunării 

 Parc CFR Galaţi 

 Parc Mihai Eminescu 

 Parc Turn TV 

 

# 195.  Arii naturale protejate de tip rezervaţie naturală de pe teritoriul judeţului Galaţi declarate 

prin Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a 
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- zone protejate:53 

• Dunele de nisip de la Hanu Conachi 

• Pădurea Gârboavele 

• Pădurea Breana - Roşcani 

• Locul fosilifer Tirighina Barboşi 

• Locul fosilifer Rateş 

• Pădurea Fundeanu 

• Pădurea Tălăşmani 

• Pădurea Buciumeni 

• Ostrovul Prut 

• Balta Potcoava 

• Balta Tălăbasca 

• Locul fosilifer Bereşti 

• Lunca Joasă a Prutului (Maţa-Rădeanu) 

• Balta Pochina 

• Balta Vlăşcuta 

• Pădurea Pogăneşti 

 

# 196.  În anul 2004, prin H.G. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată 

pentru noi zone, în Galaţi a fost declarat Parcul Natural „Lunca Joasă a Prutului Inferior. 

 

# 197. Situri de importanţă comunitară declarate, la nivelul judeţului Galaţi, prin Ordinul 

1964/2007 privind declararea siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei 

ecologice europene Natura 2000 în România: 

• Dunele de nisip de la Hanul Conachi 

• Lunca Joasă a Prutului 

• Pădurea Balta-Munteni 

• Pădurea Breana-Roşcani 

• Pădurea Gârboavele 

• Pădurea Merişor - Cotul Zătuanului 

• Pădurea Mogoş-Mâţele 

• Pădurea Pogăneşti 

• Pădurea Tălăşmani 

• Pădurea Torceşti 

• Râul Prut 

                                                 
53 Plan amenajarea teritoriului judeţean Galaţi, secţiunea II, p 59-68 
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• Delta Dunării 

 

# 198.  Ariile de protecţie specială avifaunistică declarate, la nivelul judeţului Galaţi, prin H.G. 

1284/24.10.2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a 

reţelei ecologice europene Natura 2000 în România: 

• Delta Dunării şi Complexul Razim-Sinoe 

• Lunca Prutului - Vlădeşti - Frumuşiţa 

• Lunca Siretului Inferior
54

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Plan amenajarea teritoriului judeţean Galaţi, secţiunea II, p. 59-68 
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2.3.  RELAȚIA PEISAJ NATURAL - MOBILITATE  

 

2.3.1. Scurt istoric al evoluţiei reţelei de transport la nivel judetean, în raport cu 

elementele de cadru natural55 

 

# 199.  Judeţul Galaţi este un nod important pentru transportul rutier, naval şi feroviar, oferind 

legături de transport către alte regiuni din România, Ucraina, Moldova, căi de apă internaţionale 

(bazinul Dunărean) şi Marea Neagră.Judeţul este strãbãtut de 282 km de drumuri naţionale, 779 

km drumuri judeţene, 1452,3 km cale feratã56.  

 

# 200.  Evoluția rețelei de transport la nivelul județului Galați trebuie înțeleasă în raport direct cu 

evoluția rețelei de așezări, deorece dezvoltarea anumitor zone ale județului, determinată de 

anumiți factori topografici, existența unui curs de apă, a unei poziții favorabile pentru utilizarea 

terenului, a adus după sine îndesirea sistemului de transport necesar pentru a deservi așezările 

formate și diverificarea acestuia în timp, odată cu evoluția localităților57.  

 

# 201.  Încă din antichitate, când Prutul, Siretul şi Dunărea erau folosite nu numai de băştinaşi, dar şi 

de negustori şi flote militare străine – flota romană, transporturile pe apă au jucat un rol important în 

dezvoltarea economică şi socială a acestui teritoriu58. 

 

# 202.  Ponderea transporturilor pe apă sporeşte şi datorită înfiinţării, în a doua jumătate a 

secolului al XIX-lea, a Serviciului hidrologic român pentru întreţinerea navigaţiei (1874-1880) şi, mai 

ales spre sfârşitul secolului, după corectarea şi deschiderea canalului navigabil Sulina. 

 

# 203.  Influența portului Galați a crescut continuu, concentrând şi distribuind în special cherestea, 

cereale, peşte către Moldova, o bună parte din Transilvania, din Câmpia Română, bălţile Dunării şi 

Dobrogea de nord.  

                                                 
55 Conform Planului  de Amenajare a Teritoriului Judeţului Galaţi Etapa I: Documentare şi studii de fundamentare – Studiu istoric 
-Evoluţia teritoriului judeţului Galaţi. Patrimoniul natural şi cultural – evidenţă, analiză, disfuncţii, propuneri de protejare şi valorificare, 
realizat de URBANPROIECT în 2010 
56 Conform http://www.prefecturagalati.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID/000028DA?OpenDocument 
57Vezi și Craciun, Cerasella, articol “Methodes of analysis, diagnosis and therapy in the human settlements’ landscape”, pag.869-879, in 
Horticulture - Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, Cluj Napoca, 2009 Volume 66 (2), Print ISSN 
1843-5254, Electronic ISSN 1843-5394 
58 Conform Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţului Galaţi Etapa I: Documentare şi studii de fundamentare – Studiu istoric -Evoluţia 
teritoriului judeţului Galaţi. Patrimoniul natural şi cultural – evidenţă, analiză, disfuncţii, propuneri de protejare şi valorificare, realizat de 
URBANPROIECT în 2010; 
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# 204.  Din punct de vedere al transportul feroviar, în anul 1872 sunt date în funcţiune căile ferate 

Tecuci – Bârlad şi Mărăşeşti – Tecuci – Galaţi, ceea ce a însemnat un impuls pentru viaţa economică a 

târgurilor şi a oraşului Galaţi. 

 

# 205.  În mod tradiţional, grupări de elemente naturale sau construite de valoare semnificativă 

au constituit baza de concepere a unor trasee de interes turistic. Astfel rețeaua de transport rutier 

este dezvoltată cu precădere pe direcția nord sud, in relație cu extremitățile vestice si estice ale 

județului, mai exact in relație cu principalele cursuri de apă ce influențează topografia județului 

Galați, Siretul și Prutul. 

 

# 206.  Din comuna primitivă datează primele urme de aşezări descoperite arheologic, referitoare la 

paleolitic şi neolitic, precum şi din epoca bronzului şi din primele fazele ale epocii fierului: Bereşti, 

Smârdan, Suceveni, Bălăbăneşti ş.a.  

 

# 207.  În etapa orânduirii sclavagiste mai multe vetre de aşezări preistorice s-au păstrat în cursul 

antichităţii şi au evoluat spre forme dezvoltate precum cele deja menţionate de la Piroboridava şi 

Barboşi. Vestigiile arheologice permit reconstituirea unui ax al pătrunderii civilizaţei şi culturii 

materiale greceşti pe direcţia Histria - Gura Siretului - Barboşi - Poiana (Tecuci) - Trotuş - Oituz, ceea 

ce demonstrează o evidentă intensitate a activităţii locuitorilor acestor teritorii și prin urmare 

existența unui sistem de acces, materializat sub forma unor trasee.  

 

# 208.  Cultura geto-dacică este reprezentată prin aşezări localizate pe vetrele actuale de la Galaţi 

şi Frumuşiţa şi prin aşezarea Piroboridava (Poiana, comuna Nicoreşti).  Vetre de aşezări carpo-dace 

s-au descoperit la Suceveni, Galaţi, Lieşti. În timpul lui Burebista se menţionează aşezări relativ bine 

populate sub forma unor centre civile la Poiana Rateş (lângă Tecuci), aşezări militare şi religioase la 

Brăhăşeşti, Barboşi, iar în apropiere de Galaţi, la Garvăn- Dinogeţia- pe Dunăre.  

 

# 209.  Viaţa romană a fost extrem de intensă. La nord de triplexul hidrografic, între Siret şi Prut, pe 

alinierea Tuluceşti-Traian exista un limes cu drum şi pază militară. Castrul militar de la Barboşi şi 

aşezarea civilă de pe vatra Galaţilor de azi întreţineau legături comerciale cu Moesia Inferioară, cu 

Grecia şi Asia Mică pe Dunăre şi cu Pontul Euxin. Castrul de la Barboşi găzduia două garnizoane şi 

două unităţi auxiliare şi era servit de aşezarea civilă de la Galaţi şi de satul (vicus) cu împrejurimile 

sale, Şendreni. 
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# 210.  Din epoca medievală timpurie şi ulterior, aşezările preiau nuclee străvechi care, păstrează 

dovezi materiale de existenţă şi continuitate. Etapele principale de constituire a acestor aşezări:  

- Atestate în sec. XIV-XV şi localizate, îndeosebi în partea de nord a Podişului Covurluiului: 

Lozova, Piscu, Lieşti, Blăjeri, Cuca, Folteşti, Băleni, Cudalbi, Smulţi, Brătuleşti, Negrileşti, 

Drăguşeni, Cavadineşti, Cerţeşti, Ţepu, Munteni, Sârbi, şi altele; 

- Atestate în secolul al XVI-lea şi până în prima parte a secolului al XIX-lea: Barcea, 

Bălăbăneşti, Băneasa, Brăhăşeşeti, Corod, Corni, Fârţăteşti, Ghidigeni, Jorăşti, Matca, 

Măstăcani, Nămoloasa, Nicoreşti, Oancea, Scânteieşti, Umbrăreşti, etc. Se menţionează 

semnificative dezvoltări ale aşezărilor rurale ca urmare a creşterii comerţului – în special a 

exportului – de cereale. Cea mai semnificativă perioadă se remarcă a fi între 1835 şi 1853 

când se înregistrează măriri importante ale numărului de gospodării: la Cudalbi de la 278 la 

510 gospodării, la Jorăşti de la 178 la  269, la Găneşti de la 195 la 316, la Poiana de la 187 la 

297, etc.   

 

# 211.  Din secolele IX – XIII datează urme de aşezări permanente: Şendreni, Gârbovăţ şi mai la 

nord se pomeneşte despre Ţara Brodnicilor şi Ţara Berladnicilor. În secolele XV-XVI este atestată prin 

documente istorice scrise, existenţa a numeroase aşezări (Blăjerii de Jos - 1448, Lieştii - 1495, 

Şerbăneştii - 1430, Buceştii - 1548, Ocheşeştii – 1578, Drăgăneştii – 1575,  etc., iar în secolul al 

XVII-lea Umbrăreştii (1649), Torceştii – 1649), Diechenii- 1658, Salcea (1695), etc. În ţinutul 

Covurluiului se menţionează şi existenţa a numeroase aşezări de răzeşi, precum: Bereşti, Cavadineşti, 

Crăieşti, Drăguşeni, Găneşti,Comăneşti, Iveşti, Cosmeşti, Nicoreşti, Şendreni, etc.  Pe harta lui 

Dimitrie Cantemir din Descriptio Moldaviae sunt consemnate aşezările Nicoreşti, Poiana, Piscu, 

Corod, Oancea, Adam, Tuluceşti, Folteşti, Tecuci, Galaţi.  

 

# 212.  În a doua jumătate a secolului al XIX-lea apar, îndeosebi ca urmare a împroprietăririlor, o 

serie de aşezări noi, situate cu deosebire în partea de sud a judeţului: Vasile Alecsandri, Cudalbi, 

Smârdan, Mihail Kogălniceanu, Vânători, Cişmele, Negrea, Independenţa, Izvoarele, Tudor 

Vladimirescu, Satu Nou, Fundenii Noi, Cuza Vodă, Lupele, Plevna, Suhurlui, Griviţa, Furcenii Noi, 

Cosmeştii din Deal şi altele. 

 

# 213.  În epoca socialistă, prin programul naţional de sistematizare a aşezărilor se produce o 

reorganizare a acestora. Profilul funcţional, dependent în mare măsură de cadrul geografic-suport, 

este dominant rural. Legea privind organizarea administrativ-teritorială a ţării din 1968 defineşte 
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tipuri noi de grupări, înregistrându-se astfel 5 comune suburbane (Şendreni şi Vânători  pentru 

Galaţi, Drăgăneşti şi Munteni pentru Tecuci şi Bereşti-Meria pentru Bereşti) şi alte 51 de comune, cu 

un total general de 180 de sate.  

 

# 214.  Din punct de vedere al dezvoltării spaţiului rural, la sfârşitul secolului al  XVII-lea şi 

începutul celui de-al XVIII-lea, apar sloboziile ca formă de teritorii libere de dări, menite să atragă 

populaţia. Se produce astfel o îndesire a  reţelei de aşezări rurale. Dintre ele s-au pastrat până 

astăzi: Slobozia Băneasa (comuna suburbană a Tecuciului – Munteni, Slobozia Oancea (comuna 

Oancea), Slobozia Conachi şi Slobozia Corni (comuna Corni). În secolul al XIX-lea se dezvoltă şi reţeua 

de aşezări urbane cu: adăgarea târgurilor: Umbrăreşti cu 6 iarmaroace pe an (1817) şi Iveşti cu 12 

iarmaroace pe an (1856). 

 

# 215.  Dezvoltarea aşezărilor rurale (mărirea unora şi apariţia altora noi) a fost stimulată şi de 

venirea în diverse perioade, pe aceste teritorii, a oierilor transilvăneni şi vrânceni (ex. satele Costii, 

Suceveni, Vârlezi (creat în 1650 de păstori vrânceni), Stoicani, Scânteieşti, Jorăşti, Lungoci, Fundeni, 

Cerţeşti, Cârlormăneşti, Cotoroaia, Ungureni, Vadu Ungurului (al ungureanului, respectiv al 

transilvăneanului, lângă Galaţi, devenit, în timp cartier de nord al oraşului).   

 

# 216.  În a doua jumătate a secolului al XIX-lea au apărut aşezări rurale noi ca urmare a creşterii 

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

moşiile mânăstirilor Adam şi Cruceanu s-au înfiinţat satele Ştieţeşti şi, respectiv Cruceanu. Totodată, 

se înfiinţează sate ale căror nume rememorează victoriile din războiul de independenţă (Griviţa, 

Smârdan, Plevna).  

 

# 217.  Aşezările urbane ale judeţului Galaţi sunt patru oraşe apărute în condiţii şi etape diferite, în 

funcţie de raporturile dintre mediul natural şi social şi de evoluţia proceselor de producție.  

 

# 218.  Urbanizarea este determinată de factorii ca: existenţa Dunării şi amplificarea caracterului 

său navigabil, resursele complementare ale fluviului (lunca şi bălţile sale), văile afluente ale 

Siretului şi Prutului, localizarea vadurilor ca locuri principale de trecere, confluenţa drumurilor 

comerciale, precum şi alte specificităţi geografice: microrelieful prielnic (terase uscate şi bine 

însorite însoţite de linii de izvoare), o populaţie adaptabilă, etc. 

 

# 219.  Diferite studii geografice şi sociologice remarcă  valori mari ale indicatorilor specifici 
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generatori de oraşe pentru partea sudică a judeţului. Explicaţia primodială este prezenţa unei părţi  

consistente a sectorului fluvio-maritim al Dunării. Partea centrală şi de nord înregistrează valori mai 

scăzute.  

 

# 220.  Municipiile Galaţi şi Tecuci sunt vechi aşezări cu caracter permanent, făcând parte din 

generaţia de oraşe feudale, dezvoltate ca târguri puternice înainte de întemeierea statului feudal 

Moldova, datorită, fie navigaţiei (cazul Galaţi), fie confluenţelor rutiere (Tecuci), în ambele cazuri fiind 

vorba de favorizarea comerţului cu peşte, cereale, animale şi produse animaliere, lemn, vin , fructe, 

etc. 

 

# 221.  În cazul celorlalte două oraşe: Târgu Bujor şi Bereşti, foste vechi aşezări rurale cu caracter 

permanent, deşi au avut rol de târguri pentru o lungă perioadă de timp, facilitând schimburi locale de 

produse ale unor zone rurale compacte, acestea au putut face tranziția către urban deabia în epoca 

socialistă, primind statutul de oraş în anul 1968. 

 

2.3.2. Reţeaua de transport feroviar şi rutier pe uscat 

 

# 222.  Județul Galați este o parte integrantă a Regiunii Sud-Est care înregistrează o densitate 

redusă atât a reţelei rutiere, cât şi feroviare, precum şi cea mai mică pondere a drumurilor publice 

modernizate (mai puţin de un sfert din totalul acestora). Județul Galaţi nu face excepţie de la aceste 

caracteristici, mai puţin însă în privinţa reţelei feroviare care se situează peste media pe ţară în 

privinţa densităţii, dar cu procent mediu de modernizare (aprox. 50%).  

 

# 223.  Reţeaua feroviară a județului Galați are o pondere importantă în cadrul Regiunii Sud-Est, 

principalul aspect de menționat aici este faptul că densitatea rețelei feroviare este superioară 

mediei naţionale. Astfel, transportul feroviar comparativ cu cel rutier presupune  poluare mult mai 

redusă, siguranţă a circulaţiei mult mai ridicată (numărul accidentelor de cale ferată este de 20 ori 

mai mic pentru transportul de marfă şi de 5 ori mai mic pentru transportul de călători), grad de 

utilizare a terenului superior (o linie de cale ferată dublă ocupă 60% din terenul necesar unui drum cu 

2 benzi).  

 

# 224.  Transportul feroviar ar putea deveni o alternativă preferată față de cel auto doar prin 

reabilitarea liniilor ferate existente, pentru eliminarea restricţiilor de viteză generate de geometria în 
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plan necorespunzătoare a traseului, de lipsa consolidării terasamentelor şi a lucrărilor de artă (poduri, 

podeţe, pasaje), de drenajul insuficient, de instalaţiile de siguranţa circulaţiei (blocul de linie) 

învechite etc.  

 

# 225.  În  general, se remarcă necesități de realizare a unor investiţii importante 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 durabil/sustenabil , 

având în vedere volumul actual al traficului național, cât şi internațional. 

 

# 226.  Căi de comunicaţie rutieră sunt bine reprezentate în teritoriu prin opt drumuri naţionale, 

dintre care trei principale: 

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

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

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

şi cinci secundare: 

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

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

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

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

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

- DN 26A Galaţi – Oancea – spre Republica Moldova (Cahul), precum şi prin numeroase 

drumuri judeţene (în număr de 43) şi drumuri comunale (de interes limitat, local). 
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Fig. 35. Rețeaua de transport raportată la relief. 

 

 

Sursa. Contributie proprie 

 

# 227.  Distribuția rețelei majore de transport rutier și feroviar, de interes național și internațional 

este mai mare în extremitățile vestice și estice ale județului, adicent Siretului și Prutului, la confleunța 

între zonele de luncă și zonele de depresiune, fapt determinat în timp de distribuția și dezvoltarea 

așezărilor umane în aceste zone ale județului Galați. 

 

# 228.  Principalele căi de transport pe uscat, distibuite adicent Siretului și Prutului deservesc 

localitățile din proximitate. Astfel zonele de vest și est ale județului Galați sunt deservite de axe de 

transport rutier și feroviar național iar centrul și nordul județului sunt deservite de axe de transport 

județean rutier.  

 

a.  Peisaj agricol, relaţia cu reteaua de transport 

 

# 229.  La nivelul județului Galați, conform analizei situației utilizării terenului, peisajul agricol are 

cea mai mare pondere. O intensitate mai mare a producției agricole se înregistrează pentru centrul 

județului, iar acest aspect este un factor de influență asupra distribuției căilor de transport rutier 
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județene la nivelul centrului județului Galați. Pe de altă parte dezvoltarea rețelei de transport însoțită 

de dezvoltarea așezărilor pentru zona centrală a județului poate fi determinată și de uniformitatea 

reliefului (zona de depresiune) dar și de existența intervențiilor pentru îmbunătățiri funciare. 

 

Fig. 36. Rețeaua de transport rutieră și feroviară raportată la suprafața agricolă 

 

Sursa. Contributie proprie 

 

# 230.  Relația peisajului agricol cu rețeaua de transport trebuie înțeleasă și din punct de vedere al 

intervențiilor pentru îmbunătățiri funciare (lucrări de construcții complexe și pedoameliorative care 

au drept scop promovarea dezvoltării integrate și durabile a agriculturii precum și a zonelor rurale), 

care au introdus în timp, datorită existenţei lor, noi căi rutiere secundare și au influențat prin 

densificare morfologia județului - în zonele de luncă, adiacente Siretului și Prutului, sau care au 

împiedicat, din cauza inexistenţei lor dezvoltarea rețelei de transport asociate cu rețeaua de localități 

- în zona centrală a județului, zonă cu un puternic caracter agricol ce beneficiază de un sistem de 

irigații, și pentru care se propune creșterea gradului de utilizare a amenajărilor de irigații59. 

 

 

                                                 
59 Conform Plan De Amenajare A Teritoriului Judeţean Galaţi Faza IV  Strategia  De  Dezvoltare  Spaţială  şi  Programul  de  Măsuri, 
2010 
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Fig. 37. Lucrări de îmbunătățiri funciare. 

 

Sursa: PATJ Galaţi, faza 2, Elemente care condiţionează dezvoltarea, Probleme şi disfuncţionalităţi, 2010 

 

# 231.  Gradul de utilizare a sistemului de irigaţiilor, însă, înregistrează în prezent nivele deosebit 

de scăzute, datorită faptului că lucrările de îmbunătăţiri funciare sunt executate în majoritate înainte 

de 1990 şi necesită măsuri de reabilitare şi modernizare, unele din acestea fiind nefuncţionale din 

cauza lipsei echipamentelor de exploatare sau a lipsei fondurilor pentru realizarea lucrărilor de 

întreţinere şi exploatare. 

 

# 232.  Pentru zona centrală a județului Galați este oportună dezvoltarea unui sistem de transport ce 

va deservi eventuale centre de distribuție agricolă, care sunt menite să susțină dezvoltarea județului 

în zona produdelor alimentare și agricole coomplementare. 

 

b.  Zone împădurite şi seminaturale, relaţia cu reţeaua de transport 

 

# 233.  Suprafata totala a judetului Galati este de 446.600 ha din care suprafata ocupata de fondul 

forestier este de cca. 37,1 ha reprezentând 8 %, care se imparte in  tipologii de macro-peisaj 

importante precum: 
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- Peisajul specific stepei se întinde în partea sudică a judeţului, pe cca 60% din teritoriu, 

cuprinzând Câmpia Covurluiului, Câmpia Tecuciului şi Câmpia Siretului Inferior, aici 

predomină terenurile de cultură, iar din vegetaţia naturală se întâlnesc, pe cernoziomuri, 

asociaţiile ierboase: Madicagini-Festucetum valesiacae, Bothriochloetum ischaemi, Stipetum 

capillatae, iar pe nisipuri, Festucetum vaginatae, Euphorbio-Festucetum glaucae, 

Molluginetum cervianae.  

- Peisajul specific silvostepei cuprinde cca 30% din teritoriu şi este situată în partea nordică, pe 

relieful Podişului Covurluiului şi al Colinelor Tutovei, unde se întâlnesc, frecvent, amestecuri 

de stejar pufos şi brumăriu (Quercetum pubescentis-pedunculiflorae, Quercetum 

pedunculiflorae, Lathyro-Quercetum pubescentis, Cotino-Quercetum pubescentis) sau şleauri 

de deal cu gorun (Quercetum robori-petraeae şi Quercetum frainetto-petraeae). 

- Peisajul specific nemoral al pădurilor de foioase este foarte redusă şi reprezentată doar prin 

etajul pădurilor de gorun, adesea în amestec cu fag şi carpen (Carpio-Fagetum, Querco 

robori-Carpinetum, Querco petraeae-Carpinetum şi Tilio tomentosae-Quercetum 

dalechampii) formate pe soluri brune de pădure sau brune-cenușii, cu dealuri cu peste 300 m 

altitudine din nordul judeţului.  

- Peisajul specific vegetaţiei intrazonale este reprezentată prin puţine zăvoaie şi arinişuri 

(Salicetum triandre-viminale, Alnetum glutinosae, Fraxino-Ulmetum) mai ales în luncile 

Siretului, Bârladului şi Prutului, unde predomină şi pajişti de Trifolio-Lolietum. 

 

# 234.  Suprafața ocupată de fondul forestier proprietate publica la nivelul județului Galați a 

scăzut constant de-a lungul timpului, administrarea acestora devenind o problemã deosebit de 

importantă nu numai la nivel județean. Astfel, față de anii anteriori suprațetele ocupate de fondul 

forestier proprietate publica sunt în scadere. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra 

terenurilor agricole și forestiere, în condițiile economiei actuale, determinã creșterea presiunii asupra 

resurselor natural, din care face parte și fondul forestier. 

 

# 235.  Gestionarea sustenabilă a pădurilor și dezvoltarea sectorului forestier este un element 

esențial în strategia națională de prevenire a inundațiilor, cu atât mai mult cu cât suprafețele 

împădurite ocupă suprafețe importante în partea de est, adiacent Prutului și în partea de vest, în 

proximitatea Siretului. 

 

# 236.  De asemenea existența vegetație forestiere este necesară în cazul combaterii efectelor 

fenomenelor climatice extreme cu care România se confruntă din ce în ce mai des și care se 
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manifestă prin înzăpeziri, eroziuni, degradări ale solurilor, etc. în acest sens este necesară 

dispunerea vegetației forestiere sub forma unor perdele de protecție forestiere diverse- în funcție de 

tip și diverisificate-în funcție de materialul plantat utilizat. Pentru județul Galați este necesară 

implementarea unui program de plantări de perdele de protecție integrat, în relație cu axele de 

transport rutier și feroviar.  

 

# 237.  În acest sens, este foarte important un program implementat atât la scara locala, și la scara 

naționala, de ameliorare si limitare a efectelor climatice adverse, prin realizarea de perdele vegetale 

forestiere de protecție, care alaturi de refacerea sistemelor de irigații, conduc la menținerea 

echilibrului ecologic la nivelul ecosistemelor naturale si agricole. 

 

# 238.  Perdelele forestiere de protecție sunt formațiuni cu vegetație forestieră, cu lungimi diferite 

și lățimi relativ înguste, amplasate la o anumită distanță unele față de altele sau față de un obiectiv, 

cu scopul de a proteja împotriva efectelor unor factori daunatori. 

 

# 239.  Acestea pot fi clasificate: 

 dupa scopul pentru care se creeaza; 

 dupa amplasarea față de direcția de acțiune a factorului daunator; 

 dupa consistenta / desime; 

 dupa structura arboretului; 

 dupa natura speciilor care o compun; 

 

# 240.  Din punct de vedere al relației peisajului cu infrastructura  de transport la nivelul 

județului Galați se impune realizarea unor perdele forestiere de protecție, după cum urmează:  

 perdelele de protecție a căilor de comunicații și de transport se amplasează paralel cu 

căile de comunicație terestra, în zonele în care, din cauza orografiei terenului, sub 

acțiunea vântului dominant și a fenomenului de viscol se produce înzăpezirea acestora. 

 perdelele forestiere de protecție a căilor de comunicație sunt perdele de înalțime redusă 

(maxim 8m) compacte, impenetrable, urmarindu-se acumularea zăpezii în spațiul 

perdelelor sau în imediata lor apropiere, la o lățime de 10-15 m. 

 perdele forestiere contra zăpezii / de tip parazăpezi (după funcționalitate și modul de 

construcție), având ca scop acumularea cantitații de zăpadă în interiorul lor, funcționând 

singure ca obstacol în acțiunea de acumulare a zăpezii. 
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 perdele forestiere pentru protecția digurilor și a malurilor-ocazional carosabile (contra 

curenților, viiturilor, gheții, etc.) cu scopul de a constitui un obstacol pentru blocurile de 

gheață pentru a sparge valurile în cazul inundațiilor. 

 

# 241.  Amplasarea unei rețele de perdele forestiere de protecție este condiționata de trei factori: 

a. Scopul protectiv al perdelei; 

b. Direcția factorului daunător dominant; 

c. Relieful. 

 

# 242.  În procesul de modernizare al rețelei de transport și mobilitate al județului Galați, este 

absolut necesar să se aibă în vedere relația acestor coridoare de mobilitate și transport și modul cum 

acestea pot afecta în mod negativ pădurile, precum și necesitatea plantării unor perdele forestiere cu 

scop ecologic sustenabil, estetic, dar mai ales în vederea vulnerabilității relaționate cu înzăpezirile 

care pot apare și pot conduce la disfuncționalități ale rețelei de transport și de mobilitate care pot 

afecta metabolismul organismului urban, respectiv al așezărilor umane . 

 

c.  Peisaj de luncă, relaţia cu reţeaua de transport 

 

# 243.  Retelele de transport de importanță națională, respectiv cele rutiere și feroviare, se 

situează de-a lungul peisajelor de luncă ale principalelor cursuri de apă ce străbat judeţul Galaţi- 

Lunca Prutului si Lunca Siretului. 

 

Fig. 38. Relația peisaj de luncă-axe majore de transport feroviar și rutier. 

 

Sursa. Contributie proprie 
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2.3.3. Reţeaua de transport pe apă 

 

# 244.  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. 

 

# 245.  Transporturile pe apă au jucat un rol deosebit de însemnat în dezvoltarea economică şi 

socială a acestui teritoriu, încă din antichitate, când Prutul, Siretul şi Dunărea erau folosite nu 

numai de băştinaşi, dar şi de negustori şi flote militare străine – flota romană.60 

 

# 246.  În Evul mediu, Galaţii au funcţionat ca schelă a Moldovei. După pacea de la Adrianopol 

(1829), o dată cu liberalizarea comerţului pe Dunăre, portul Galaţi înregistrează o ascensiune 

continuă. În perioada anilor 1837-1883, când Galaţii au fost declaraţi porto-franco a avut loc o 

creştere puternică a cifrei importului, balanţa activităţii portuare rămânand totuşi activă. În această 

perioadă Galaţii „iau chiar aspect de port maritim” (N. Iorga, 1925) şi se pune în evidenţă 

specializarea sa ca port al exportului de lemn.  

 

# 247.  Ponderea transporturilor pe apă sporeşte şi datorită înfiinţării, în a doua jumătate a secolului 

al XIX-lea, a Serviciului hidrologic român pentru întreţinerea navigaţiei (1874-1880) şi, mai ales spre 

sfârşitul secolului, după corectarea şi deschiderea canalului navigabil Sulina. 

 

# 248.  Anul de vârf pentru traficul portului Galaţi a fost, pentru secolul trecut, 1873, când prin 

acest port a trecut 60% din volumul comerţului exterior al ţării. 

 

# 249.  În perioada 1877 – 1891, după planurile inginerului Anghel Saligny, se amenajează docurile, 

bazinele interioare, cheiurile şi silozurile. Un stimulent important l-a constituit organizarea Navigaţiei 

Fluviale Române, în anul 1889.  

                                                 
60 Conform Planului  de Amenajare a Teritoriului Judeţului Galaţi Etapa I: Documentare şi studii de fundamentare – Studiu istoric 
-Evoluţia teritoriului judeţului Galaţi. Patrimoniul natural şi cultural – evidenţă, analiză, disfuncţii, propuneri de protejare şi valorificare, 
realizat de URBANPROIECT în 2010 
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# 250.  Puterea de atracţie a portului a crescut continuu, concentrând şi distribuind în special 

cherestea, cereale, peşte către Moldova, o bună parte din Transilvania, din Câmpia Română, bălţile 

Dunării şi Dobrogea de nord. De asemenea, Galaţii reprezentau nodul principal al cabotajului de pe 

Dunăre, până la Calafat. 

 

# 251.  În prezent este necesară luarea unor măsuri pentru susținerea transportului integrat pe 

apă, incluzând revitalizarea transportului de călători pe apă, pentru județul Galați, dar și pentru 

județele limitrofe Dunării, cu aplicare în turism dar și în economie. 

 

A.  Pe Siret 

 

# 252.  Râul Siret izvorăște din Munții Carpații Păduroși aflați în Bucovina de Nord (astăzi regiunea 

Cernăuți a Ucrainei), la o altitudine de 1.238 m. Izvoarele sale se află în apropiere de localitatea 

Șipotele pe Siret (raionul Vijnița).  

 

# 253.  Siretul parcurge 706 km (dintre care 596 km pe teritoriul României și 110 km pe teritoriul 

Ucrainei) și se varsă în Dunăre, lângă orașul Galați. Dintre afluenții fluviului, are cel mai mare bazin 

hidrografic din România. 

 

# 254.  Malurile Siretului sunt formate din straturi de pietriș, nisip și loess. Primăvara, odată cu 

topirea zăpezilor și vara, după ploi abundente, râul Siret poate provoca inundații. Dacă în mod 

normal, lățimea Siretului este de 70–100 m, iar adâncimea de 0,20-0,70 m, în perioada topirii 

zăpezilor sau al precipitațiilor abundente, lățimea sa crește la 200 m, iar adâncimea ajunge la 2–3 m. 

 

# 255.  Pe cursul său au fost realizate mai multe baraje și lacuri de acumulare, reducând pericolul 

de inundații (cele mai recente au fost în anul 2005). Principalele orașe de pe sau din apropierea 

cursului său sunt: Siret, Pașcani, Roman. 

 

# 256.  Ca urmare a adâncimii sale scăzute, Siretul nu este navigabil, doar pe porțiunea de după 

vărsarea râului Bârlad pot naviga nave de dimensiuni mici. Preocuparea pentru navigarea pe Siret 

datează de câteva sute de ani, Dimitrie Cantemir exprimându-și în Descrierea Moldovei (1714-1716) 

amărăciunea pentru negăsirea unei soluții în acest sens. "E un râu lat și adânc, însă, fiind înconjurat 

din toate părțile de păduri și munți, iar pe alocuri împiedicat de vaduri, până acum nu s-a putut 
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deschide pretutindeni o cale pentru corăbii" 

 

B.  Pe Prut 

 

# 257.  Râul Prut este ultimul afluent de ordinul I al Dunării şi confluează cu aceasta la 150 km 

amonte de vărsarea fluviului în Marea Neagră. Râul Prut izvorăşte de pe versantul NE al masivului 

Cernahora la altitudinea de 1580 m, din munţii Carpaţi pe teritoriul Ucrainei şi se varsă în Dunăre la 

altitudinea de 2 m. Pe teritoriul Ucrainei, până la intrarea pe teritoriul României, la Orofteana, râul 

Prut are o lungime de cca. 211 km, panta longitudinală de 6,4 ‰, un coeficient de sinuozitate de 1,18 

şi un bazin de 8.241 km2. În acest sector afluenţii de dreapta sunt: Pruteţul, Liucica, Pistinka, Ribnita 

şi Ceremuşul, ultimul fiind şi cel mai important, din stânga nu primeşte afluenţi importanţi din 

Carpaţi. 

 

# 258.  Râul Prut era cunoscut în antichitate sub numele Pyretus iar sciții îl numeau Porata, adică 

apă furtunoasă. În cursul său superior este un râu tipic montan, valea lui e îngustă cu versanți înalți și 

abrupți, curgerea rapidă, iar în albie se întâlnesc multe praguri. În cursul de mijloc Prutul formează 

meandre în lunca sa, are viteza 1,5 m/s iar pe un sector mic, unde întretaie șirul de recife, valea 

Prutului se îngustează până la cîteva sute de metri căpătând formă de chei. 

 

# 259.  Mai spre sud valea râului se lărgește până la 5-6 km, cursul devine liniștit, malurile nu sânt 

înalte, capătă formă simetrică pe versanți sânt bine exprimate terasele. În cursul său inferior valea 

râului Prut se lărgește considerabil până la 8-10 km râul formează meandre, se ramifică în brațe, 

versanții devin mai domoli pe alocuri fragmentați de ravene, lățimea albiei variază între 50 și 180 m, 

adâncimea maximă e de 6-7 m iar viteza se micșorează pînă la 0,7 m/s. 

 

# 260.  Odată cu creșterea nivelului apelor Dunării, Prutul își încetează scurgerea, se revarsă, 

inundând suprafața vastă a luncii sale. Lunca râului este parțial înmlăștinită. Încă în prima jumătate a 

sec. 20-lea o parte a luncii Prutului era ocupată de bălți, mlaștini, lacuri în care era prezentă o faună 

foarte bogată (pești, păsări, mamifere). În ultimele decenii cea mai mare parte din bălțile, lacurile și 

mlaștinile Prutului au fost desecate. Fostele mlaștini au devenit terenuri agricole. În 1976 lîngă 

localitățile Stînca și Costești, România împreună cu  Republica Moldova  au construit un baraj, un 

lac de acumulare și o hidrocentrală. Odată cu acestea au încetat viiturile și inundațiile periodice ale 

luncii Prutului. Dacă anterior terenurile de luncă erau alimentate de mâlul adus de apele râului în 

timpul inundațiilor și viiturilor, fostele soluri fertile ale luncii s-au degradat și au devenit salinizate. 
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Nivelul apei în Prut a scăzut considerabil în scopuri economice. Acesta a limitat aprovizionarea cu apă 

a lacurilor, bălților, mlaștinilor care au rămas, dar a căror suprafață continuă să se micșoreze. 

 

# 261.  Pe teritoriul României suprafaţa bazinului hidrografic este de 10.967 km2 şi lungimea, pe 

care face şi graniţa de est, este de 742 km. Panta medie a râului Prut este de 0,2‰, iar a afluenţilor 

principali variază între 1- 3‰, coeficientul de sinuozitate este de 2,30. Reţeaua hidrografică 

însumează în cele 3 ţări -Ucraina, România şi Moldova, 11.000 km, din care 3.000 km au curgere 

permanentă -Başeu, Jijia, Bahlui şi aproape 8.000 km au curgere intermitentă -Putreda, Vorniceasca, 

Aluza. Pe teritoriul României lungimea afluenţilor codificati este de 3.809 km, densitatea reţelei 

hidrografice fiind de 0,41 km/km2 superioară mediei pe ţară de 0,33 km/km2. 

 

# 262.  Pe partea dreaptă a râului Prut situată pe teritoriul României, acesta primeşte 27 afluenţi 

dintre care menţionăm: Poiana, Corneşti, Isnovat, Rădăuţi, Volovăţ, Başeu, Jijia, Mosna, Elan, 

Oancea, Braneşti şi Chineja. Afluenţii de stânga a râului Prut sunt în număr de 32 afluenţi, din care 

menţionăm: Telenaia, Larga, Vilia, Lopatnic, Racoveţul, Ciugurul, Kamenka, Gârla Mare, Frasinul, 

Mirnova.  

 

# 263.  În perioada interbelică, râul Prut era navigabil până la Ungheni, însă în perioada comunistă 

navigația pe râu a fost treptat abandonată, cursul fiind abandonat, neîntreținut. În acest context 

este necesară abordarea unor măsuri integrate de promovare a transportului de călători și mărfuri pe 

apă. Într-un sistem de transport sustenabil este necesară abordarea integrată în sensul utilizării 

tuturor căilor de transport disponibile, iar pentru județului Galați, un județ împrejmuit de curgeri de 

ape, putem vorbi de transport rutier, feroviar și pe apă. 

 

2.3.4. Rezervaţii, monumente ale naturii şi arii naturale protejate și relaţia cu reţeaua de 

transport 

 

# 264.  Patrimoniul natural al judeţului Galaţi61 este materializat prin existenţa a 15 situri NATURA 

2000 (12 SCI-uri şi 3 SPA-uri), 16 rezervaţii naturale, 4 arii naturale protejate de interes judeţean şi a 

unui parc natural, ce prezintă posibile oportunităţi pentru turism, în special ecoturism (ca formă 

care să nu afecteze biodiversitatea) şi pentru valorificarea resurselor naturale prin metode 

tradiţionale, în limitele capacităţii de suport a sistemelor ecologice. Pentru valorificarea acestor 

                                                 
61 Studiu “ZONE SENSIBILE ŞI ARII NATURALE PROTEJATE PE TERITORIUL JUDEŢULUI GALAŢI", 2014 , disponibil la www. Cjgalaţi.ro 
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resurse este necesară o reabilitare și modernizare a sistemului de transport la nivel județean. 

Distribuția acestor arii protejate în teritoriu relevă o legătură directă cu rețelele majore de transport 

din județ, se poate spune că definirea ariilor de protecție (sud-estul județului) a fost determintă de 

existența unui culoar de transport major.  Este necesară implementarea unui sistem de transport 

sustenabil, integrat care presupune transport variat, rutier, feroviar și pe apă, atât pentru populația 

din teritoriu cît și pentru potențialii turiști, în sensul protejării ariilor valoroase existente, prin 

asigurarea unei accesibilități controlate. 

 

# 265.  Oportunități pentru zonele protejate sub aspectul accesibilității ar putea fi:  

- activităţi sportive şi recreative în aer liber; 

- alte complexe sportive/de odihna; 

- curăţarea pădurilor, îndepărtarea arborilor uscaţi sau în curs de uscare; 

- management forestier general; 

- plantare de pădure; 

- poteci, trasee; 

- trasee pentru ciclism; 

- pescuit profesionist (industrial); pescuit sportive. 

Amenințări la nivelul siturilor protejate influențate de o accesibilitate ridicată sunt: 

- alunecări de teren;  

- braconaj;  

- introducerea/ existența unor căi ferate, drumuri auto 

- cultivarea terenurilor; 

- depozitarea deşeurilor menajere;  

- extragere de nisip şi pietriş;  

- furtuni;  

- inundaţii;  

- linii electrice;  

- luare/îndepărtare de flora; 

- modificarea funcţiilor hidrografice;  

- otrăvire;  

- păşunat;  

- pescuit cu plasa tractată;  

- poluarea apei;  

- restructurarea deţinerii terenului agricol;  
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- structuri agricole; 

- vânătoare. 

În ceea ce priveşte vulnerabilitatea datorată unor cauze antropice, accesibilitatea ridicată fiind unui 

dintre factori, cauzele pot fi următoarele: 

- adunarea lemnului pentru foc;  

- amplasare de generatoare eoliene;  

- arderea stufului în perioada de cuibărire;  

- arderea vegetaţiei (a miriştii şi a pârloagelor); braconaj; 

- cimitirele de nave;  

- circulaţia navelor;  

- cositul în perioada de cuibărire;  

- culturi agricole;  

- defrişări, tăieri ras şi lucrările silvice;  

- deranjarea păsărilor în timpul cuibăritului (colonii);  

- desecarea zonelor umede prin canalizare de-a lungul râurilor; distrugerea cuiburilor, a pontei 

sau a puilor;  

- electrocutare şi coliziune în linii electrice;  

- eutrofizarea;  

- exploatări forestiere; extragere de nisip şi pietriş;  

- industrializare şi extinderea zonelor urbane;  

- intensificarea agriculturii;  

- împăduririle zonelor naturale sau seminaturale (păşuni, fânaţe etc.);  

- înmulţirea necontrolată a speciilor invasive; lucrări de desecare şi asanare a terenurilor 

înmlăştinite şi inundabile temporar în vederea folosirii lor pentru agricultură;  

- lucrările de amenajare hidrotehnică şi ameliorare hidrologică;  

- păşunat;  

- pescuit;  

- piscicultură;  

- poluarea cu combustibil utilizat la bordul navelor (motorina, combustibilii lichizi uşori şi grei, 

păcură şi uleiuri),  

- atât ca urmare a procesului de ardere, cât şi prin prelingerea lor din tancuri, rezervoare, 

instalaţii;  

- recoltări de elemente floristice, turism necontrolat;  

- reglarea cursurilor râurilor;  
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- regularizări şi îndiguiri;  

- schimbarea habitatului semi-natural (fâneţe, păşuni) datorită încetării activităţilor agricole ca 

cositul sau păşunatul;  

- schimbarea metodelor de cultivare a terenurilor din cele tradiţionale în agricultură intensivă, 

cu monoculturi mari, folosirea excesivă a chimicalelor, efectuarea lucrărilor numai cu utilaje şi 

maşini; schimbarea regimului de proprietate;  

- specii invazive;  

- tăieri selective ale arborilor în vârsta sau a unor specii; turismul, vânătoare. 

 

# 266.  Judeţul Galati deţine un patrimoniu cultural construit bogat şi diversificat62, care include 

267de monumente istorice clasificate şi protejate prin lege, dintre care circa 44 monumente sunt 

încadrate în categoria A, cu valoare naţională. Prezenţa a numeroase monumente cu elemente de 

unicitate şi valoare deosebită (situri arheologice, asezari, biserici, cladiri interbelice publice si 

particulare, etc.) constituie un potenţial al judeţului, rezervă şi alternativă de dezvoltare în condiţiile 

unei valorificări integrate, care să aibă în vedere conservarea şi protejarea acestora. 

 

# 267.  Arealul dunărean, situat relativ aproape de Marea Neagră, la confluența a 3 mari ape 

curgătoare Dunăre, Siret, Prut, este zonă cu concentrare crescută de valori de patrimoniu cultural 

construit, în care asocierea cu un cadru natural deosebit a dat naştere unor peisaje culturale 

asociative specifice județului Galați, de mare atracţie şi interes turistic. 

 

# 268. Din punct de vedere al amenajării teritoriului problemele principale ale administrării 

patrimoniului cultural construit constau în deficienţe de protecţie în teritoriu determinate de lipsa 

documentaţiilor specifice de urbanism (PUZ pentru zonă protejată) în localităţile ce deţin 

monumente, ansambluri sau situri istorice clasate. Pentru aceste cazuri există riscul compromiterii 

identităţii şi valorii ansamblului în care se încadrează monumentul respectiv. 

 

# 269.  Totodată, un mare număr de monumente istorice (92 monumente) se află în pericol, în 

diverse stadii de degradare (23 monumente fiind în stare critică) în lipsa unor intervenţii urgente de 

reabilitare şi conservare. Mai mult decât atât, în acest sens este primordială existența unui sistem de 

transport modernizat și capabil să deservească toate punctele de interes la nivelul județului. 

 

                                                 
62 Vezi și: Lazarovici, Grigore, Municipiul Galati: album monografic, Galati, Alma 1999â; Lazarovici, Grigore, Stanciu, Stefan, Galati – Istorie 
si Contemporaneitate, Editura Alma, Galati, 2004; Marinescu C.G., Galati:ghid turistic al regiunii, Bucuresti, Meridiane, 1967 
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# 270.  Atât din punct de vedere numeric cât şi calitativ, se poate afirma că în raport cu celelalte 

judeţe ale regiunii de dezvoltare, judeţul Galati are un potenţial cultural construit destul de mare, cu 

remarcabile caracteristici ce ii conferă o poziţie unică în patrimoniul cultural naţional. 

 

# 271.  Teritoriul judeţului întruneşte trei caracteristici importante din punctul de vedere al 

turismului: regiune de sosire a turiştilor, zonă de tranzit şi regiune de plecare. Accesul spre 

componentele potenţialului turistic natural şi cultural al judeţului, precum şi tranzitul, sunt facilitate 

de importante căi de comunicaţii rutiere, feroviară şi una de mare atractivitate: cea fluvio-maritimă a 

Dunării. 

 

# 272.  Potenţialul turistic cuprinde mai puţine elemente de atracţie a fondului turistic natural, dar 

oferă, în schimb multe elemente ale fondului turistic cultural. 

 

2.3.5. Oportunităţi pentru dezvoltarea transportului sustenabil în teritoriu şi la nivelul 

localităţilor 

 

Fig. 39. Densitatea retelei de transport la nivelul jud Galati. 

 

Sursa. Contributie proprie 

 

# 273.  În urma analizei realizate la nivelul județului Galați, s-a evidențiat un anumit tipar de 

distribuire a rețelei de transport în raport cu elementele de cadru natural. Este evidentă astfel o 

dezvoltare accentuată a infrastructurii de transport, adiacentă axului transport din est-Prut (cale 

ferată și DN 26) și axului de transport din vest-Siret (cale ferată, DN 24-DN 25). 
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# 274.  Conform cartogramei de mai sus, se observă o distribuție oarecum perimetrală a densității 

rețelei de transport, fapt ce determină/este determinat de dezvoltarea așezărilor în teritoriu, de 

utilizarea terenurilor dar și de profilul economic la nivel teritorial. 

 

# 275.  Fâcând o raportare la documentele oficiale în vigoare constatăm că strategia de dezvoltare a 

judeţului Galaţi face parte din cea a Regiunii Sud-Est, îmbunătăţirea infrastructurii de transport 

constituind Axa Prioritară nr. 2 (imediat după elaborarea planurilor integrate de dezvoltare urbană 

prin sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor ca potenţiali poli de creştere), prin reabilitarea şi 

modernizarea reţelei de drumuri judeţene şi străzi, inclusiv construcţia şoselelor de centură, acolo 

unde acestea sunt necesare. 

 

# 276.  Această strategie regională este subordonată, în mod evident, Planului Naţional de 

Dezvoltare 2007 – 2013 pentru diminuarea disparităţilor între diferitele regiuni ale ţării, pentru 

racordarea teritoriilor judeţene la cele judeţene şi la cel naţional, precum şi la coridoarele 

europene de dezvoltare spaţială. 

 

# 277.  Conform Strategiei de Dezvoltare socio-economică a judeţului în perioada 2007- 2013, 

PROGRAME ŞI PROIECTE pentru modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de drumuri, sunt: 

 Modernizarea infrastructurii de transport regionale 

- realizarea de reţele moderne de drumuri pentru localităţile traversate de viitoare drumuri 

rapide sau expres 

 Modernizarea drumurilor de legătură cu alte judeţe 

 Îmbunătăţirea infrastructurii de transport judeţene şi interjudeţene 

- construirea unui drum expres Brăila - Galaţi 

- reabilitarea drumurilor judeţene;  

- modernizarea drumurilor judeţene  

- Îmbunătăţirea infrastructurii de transport comunale 

- reabilitarea drumurilor comunale  

- modernizarea drumurilor comunale  

- modernizarea sistemului de iluminat pe drumurile publice  

- Promovarea şi dezvoltarea transportului urban şi interurban 
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Fig. 40. Propuneri de dezvoltare a axelor rutiere, in raport cu turismul in jud. Galati. 

 

Sursa. Contributie proprie 

 

# 278.  Principalele necesităţi din cadrul PATJ Galaţi, la nivelul retei de transport, cuprind: 

- reabilitarea drumurilor comunale; 

- proiectarea de artere ocolitoare ale localităţilor pentru preluarea traficului de tranzit, trasee 

stabilite prin planuri urbanistice generale ale fiecărei localităţi în parte;  

- construirea unor drumuri colectoare paralele cu drumurile naţionale în zonele construite care 

se vor dezvolta în afara localităţilor în cazul în care intravilanul acestora se va extinde de-a 

lungul drumurilor naţionale, drumuri colectoare care să preia traficul generat de obiectivele 

locale şi care să debuşeze în drumurile naţionale în intersecţii amenajate; 

- refacerea podului peste Siret, de pe traseul drumului judeţean DJ 240N; 

- reabilitarea pasarelelor pietonale şi a pasajelor peste poduri şi calea ferată; 

- dezvoltarea sistemului de transport în comun rutier interurban; 

- modernizarea autogărilor; 

- reabilitarea drumurilor aflate în gestiunea autorităţilor municipale, orăşeneşti, judeţene şi 

comunale - întrucât doar drumurile naţionale se află în întreţinerea CNADNR şi doar pe 

porţiunile aflate în extravilanul localităţilor pe care le traversează; 
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- construirea infrastructurii rutiere de acces spre exploatările forestiere, agricole şi spre zonele 

industriale 

- îmbunătăţirea siguranţei şi fluenţei traficului prin dotări aferente circulaţiei (semnalizare şi 

indicatoare). 

 

# 279.  Pentru încadrarea liniei de cale ferată (dublă, electrificată) Galaţi – Tecuci în exigenţele 

privind circulaţia feroviară, este necesară aducerea liniei la parametrii tehnici şi operaţionali 

corespunzători derulării unui trafic la nivel european, prin lucrări de reabilitare. Iar pentru asigurarea 

vitezei sporite de circulaţie (160 km/h), sunt necesare: 

- lucrări de îmbunătăţire a geometriei în plan a traseului c.f. (rectificări de curbe izolate şi 

variante locale de traseu); 

- lucrări de reabilitare terasamente şi de consolidare, 

- lucrări de drenare şi asigurarea scurgerii apelor; 

- consolidări lucrări de artă (poduri, podeţe, pasaje); 

- lucrări de instalaţii fixe de tracţiune electrică şi de siguranţa circulaţiei; 

- sistematizarea unor staţii de cale ferată 

 

# 280.  Prin reabilitarea liniei c.f. confortul şi siguranţa circulaţiei vor creşte, iar serviciile se vor 

îmbunătăţi semnificativ, cele de călători acoperind un segment bine conturat al pieţei de transport, 

în timp ce serviciile de transport de mărfuri vor recâştiga din piaţa pierdută în traficul internaţional, 

iar în traficul intern transportul feroviar va deveni competitiv cu cel auto. De asemenea, realizarea 

lucrărilor de reabilitare a liniei c.f. va conduce la creşterea vitezei trenurilor de călători şi la reducerea 

duratei de parcurs, obţinându-se astfel, implicit, reducerea cheltuielilor de întreţinere a 

infrastructurii.  

 

# 281.  Totodată, şi modernizarea căii ferate (simplă, neelectrificată) Galaţi – Bârlad face parte din 

strategia de dezvoltare teritorială judeţeană. 

 

# 282.  În cadrul obiectivului general (dezvoltare a infrastructurii de transport la nivel PATJ Galati), 

în privinţa căilor navigabile principala măsură propusă constă din modernizarea acestora, ceea ce 

presupune următoarele intervenţii:  

- lucrări de modernizare la punctele de traversare cu bacul şi de acostare a navelor de pasageri; 

- un punct de trafic RO - RO nou; 

- amenajarea unui port turistic şi a unui debarcader pentru nave de pasageri; 
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- modernizarea portului Galaţi; 

 

# 283.  Direcţiile de dezvoltare ale reţelei aeriene din judeţ sunt prevăzute în Planul de Amenajare a 

Teritoriului Naţional – Secţiunea I, pct. 2, Aeroporturi noi: astfel, la aprox. 14 km de reşedinţa 

judeţului, municipiul Galaţi, în comuna Tuluceşti, se propune înfiinţarea unui nou aeroport pentru 

cursele interne, pentru realizarea unui sistem regional integrat de transport aerian. De mentionat aici 

este intentia judetului vecin Braila de a construi un aeroport la Vadeni, aeroport ce va deservi si zona 

de sud a judetului Galati datorita proximitatii, si ca urmare a constituirii sistemului urban 

Braila-Galati. 

 

# 284.  În ceea ce priveşte propunerea privind realizarea aeroportului, aceasta s-ar putea pune în 

practică, astfel încâtsă nu afecteze mediul natural și construit situat în vecinătate, precum și în 

arealele de zbor, cu trimitere direct către păsările și coridoarele lor de zbor și migrație. 

 

CONCLUZII 

 

Fig. 41. Propuneri de dezvoltare a axelor rutiere, in raport cu turismul in jud. Galati. 

 

Sursa. Contributie proprie 
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# 285.  Pentru protecţia şi valorificarea elementelor de patrimoniu natural şi construit este 

necesară reabilitarea infrastructurii de transport existente. Turismul în județ, poate de asemenea să 

se dezvolte în baza unei infrastructuri de transport adecvate, distribuite adiacent Siretului și 

Prutului, cu protejatrea peisajelor valoroase, atât din punct de vedere ecologic, cât și turistic sau 

economic, prin prisma conponentei economice apeisajului, în relație cu mobilitatea.   

 

# 286.  De asemenea, este necesara dezvoltarea și reabilitarea rețelei de transport pe axele 

adiacente Siretului si Prutului, dar și susținerea dezvoltării unui sistem de transport complex 

sustenabil pentru zona centrală a județului, fără a afecta zonele umede, sistemele ecologice, fauna 

și flora, peisajul agricol, elemente extreme de valoroase ale județului, care trebuie păstarte, 

conservate și ajutate să se dezvolte, cu aport în ceea ce privește turismul și economia locală.  

 

# 287.  Aceste obiective se pot realiza prin proiecte de îmbunătățire pentru realizarea de noi 

conexiuni rutiere și de mobilitate între așezările urbane ale județului, dar și în conexiune cu 

județele învecinate și la nivel național, prin proiecte de eficientizare a mobilității (inclusiv pe ape), a 

sistemului de circulații, a transportului public, prin proiecte de diversificare a serviciilor de 

transport și a celor conexe în localitățile adiacente rețelei majore rutiere, feroviare, aeriene, dar 

mai ales navale și nautice.  

 

 

*** 
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3.  ANALIZA SERVICIILOR SOCIALE LA NIVEL SUPRA-JUDEŢEAN 

 

 

3.1. PRIORITĂȚI POLITICE LA NIVEL EUROPEAN ÎN DOMENIUL SOCIAL 

 

# 288.  La nivel european Strategia Europa 2020  trasează trei priorități strategice care  

se înscriu în domeniul social: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forței 

de muncă, care să asigure coeziunea socială și teritorială, prin identificarea de noi 

alternative de rezolvare a problemelor sociale. Acțiunile – cheie propuse  pentru perioada 

de programare 2014-2020 pentru atingerea obiectivului privind creșterea favorabilă 

incluziunii includ: 

- investiţii în infrastructura sanitară şi socială pentru îmbunătăţirea accesului la aceste 

servicii şi reducerea inegalităților în materie de sănătate (grupuri marginalizate, 

romii, persoanele expuse riscului sărăciei etc.); 

- investiţii în infrastructură, care contribuie la modernizarea, transformarea structurală 

şi viabilitatea sistemelor de sănătate;   

- investiţii specifice în infrastructura pentru sprijinirea tranziţiei de la asistenţa 

instituţională la cea de proximitate;  

- sprijin pentru investițiile în infrastructura pentru îngrijirea copiilor, a persoanelor în 

vârstă și pentru îngrijirea de lungă durată;   

- sprijin pentru regenerarea fizică și economică a comunităților urbane si rurale 

defavorizate, inclusiv romii, ceea ce reduce concentrația spațială a sărăciei 

(promovarea unor planuri integrate în care locuințele sociale sunt însoțite în special 

de intervenții în domeniul educației, sănătății și ocupării forței de muncă) ;   

- sprijin pentru dezvoltarea întreprinderilor sociale, prin dezvoltarea unor noi modele 

comerciale și a unei soluții inovatoare de abordare a provocărilor societale;   

- sprijin pentru anumite investiţii vizând să elimine şi să prevină barierele care stau în 

calea accesibilităţii;   
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- promovarea strategiilor de dezvoltare locală desfăşurate de comunitatea locală prin 

acordarea de sprijin pentru dezvoltarea capacităților grupurilor de acțiune locală, 

precum și prin pregătirea strategiilor locale și prin acordarea de sprijin pentru 

activităţile concepute, în domeniile care intră în sfera de aplicare a FEDER din  

domeniul incluziunii sociale şi al regenerării fizice și economice.  

 

*** 
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3.2.  SITUAȚIA ACTUALĂ LA NIVEL NAȚIONAL A SERVICIILOR SOCIALE 

 

# 289.  În România, serviciile sociale au drept scop sprijinirea persoanelor vulnerabile 

pentru depășirea situațiilor de dificultate, prevenirea și combaterea riscului de excluziune 

socială, creșterea calității vieții și promovarea incluziunii sociale a acestora63. Serviciile 

sociale constituie un răspuns adaptat la diferitele nevoi sociale sau situații vulnerabile. 

Serviciile sociale sunt asigurate atât de furnizori publici (direcții generale de asistență socială 

și protecția copilului și servicii publice de asistență socială), cât și de furnizori privați 

(asociații, fundații, culte religioase, persoane fizice autorizate, organizații cu scop lucrativ, 

alte entități în condițiile legii). În acest sens, dezvoltarea infrastructurii sociale  este o 

premisă  centrală pentru îmbunătățirea calității serviciilor și asigurarea accesului  

populației la aceste servicii. 

 

# 290.  La nivel național, conform Programului Operațional Regional 2014-2020 64 

infrastructurile educaționale, de sănătate și de servicii sociale sunt subdimensionate și 

împiedică incluziunea socială și dezvoltarea capitalului uman. Din punctul de vedere al 

infrastructurii sociale, se constată o clară subdimensionare a acesteia în raport cu nevoile 

beneficiarilor aceasta crescând constant în ultimii ani, dată fiind deteriorarea calităţii vieţii 

majorităţii locuitorilor, în condiţiile declinului economic.  

 

# 291.  În plus, mediul rural este deficitar în ceea ce priveşte existenţa centrelor sociale şi a 

personalului (asistenţi sociali) necesar, ceea ce relevă necesitatea finanţării intervenţiilor în 

infrastructura de servicii sociale nerezidențiale, și servicii de dez-instituţionalizare furnizate 

în cadrul comunităţii, capabile să asigure beneficiarilor finali servicii sociale de calitate şi 

servicii de îngrijire personală, servicii de consiliere personală etc., cât mai aproape de 

beneficiar.  

 

# 292.  Măsurile preconizate a fi realizate prin intermediul acestei priorități de investiții vor 

                                                 
63 Cf. Legii Nr. 197 din  1 noiembrie 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, disponibilă la 
http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Legislatie/LEGI/L292-2011.pdf 
 
64 Programul Operațional Regional 2014-2020, versiunea august 2014,   disponibil la 
http://www.fonduristructurale.ro/Document_Files//fs2014-2020/00010115/o4x61_POR%202014-2020.pdf 
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contribui la crearea premiselor necesare pentru o populație sănătoasă în vederea creșterii 

speranței de viață.  

 

# 293.  O prioritate la nivelul regiunilor de dezvoltare o reprezintă dezvoltarea infrastructurii 

sanitare și sociale care presupune investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care 

contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce 

priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la 

serviciile sociale65.   

 

# 294.  Această prioritate vizează crearea premiselor necesare pentru asigurarea populaţiei 

cu servicii esenţiale, prin finanţarea intervenţiilor privind infrastructura de servicii medicale 

primare, respectiv construcţia / reabilitarea / modernizarea / extinderea / dotarea centrelor 

comunitare de intervenţie integrată („community care services”), care furnizează servicii de 

bază atât sociale cât şi medicale. 

 

# 295.  Incluziunea socială și accesibilitatea beneficiarilor categoriilor vulnerabile din mediul 

rural și urban, în zonele izolate şi în cele defavorizate economic va fi asigurată de centrele 

care vor putea acorda servicii medicale comunitare de îngrijire primară, dar și servicii sociale 

de bază, asigurându-se integrarea funcţională a serviciilor de sănătate şi sociale pentru 

sporirea eficacităţii intervenţiilor. 

 

# 296.  În primul trimestru din anul 2014, la nivel național serviciile sociale au fost 

finanțate din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor 

Vârstnice cu 10.612.130 lei, reprezentând 0, 52% din cheltuielile ministerului, iar suma 

alocată în trimestrul I 2014 din bugetul M.M.F.P.S.P.V. asistenței sociale a fost de 

2.049.550.467 lei, cu 0,2% mai mult comparativ cu primul trimestru al anului 2013. 

Conform buletinului statistic în domeniul muncii și protecției sociale în trimestrul I 2014, 

beneficiul social care a avut cea mai mare creștere a sumelor cheltuite a fost ajutorul social 

pentru asigurarea venitului minim garantat, de 37.379.392 lei. Creșterea se datorează în 

                                                 
65 Cf. Axa prioritară 8 din POR – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale,  disponibil la 
http://www.fonduri-structurale.ro/Lista.aspx?t=fs2014-2020 
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principal măririi nivelului venitului minim garantat începând cu luna ianuarie 2014, ce a 

condus la un supliment de 22.680 familii beneficiare. 

 

# 297.  Asigurarea accesului la servicii sociale prin dezvoltarea reţelei centrelor sociale fără 

componentă rezidenţială, de tipul centrelor de zi, a centrelor de tip „respiro”, a centrelor 

de consiliere psihosocială, a centrelor de servicii de recuperare neuromotorie de tip 

ambulatoriu, prin furnizarea unei game largi de servicii adecvate diferitelor tipuri de nevoi 

ale beneficiarilor contribuie, şi ele, la creșterea  gradului de incluziune socială . 

 

# 298.  Pentru eficientizarea sistemului sanitar și creșterea accesului la servicii de asistență 

ambulatorie, sunt necesare acțiuni de reabilitare/modernizare/extindere/dotare a 

ambulatoriilor de specialitate, care vor contribui la reducerea decalajelor urban –rural prin  

sporirea accesibilităţii serviciilor medicale acordate și la atingerea obiectivului de creştere a 

speranţei sănătoase de viaţă.  

 

# 299.  Sporirea efectului intervențiilor în infrastructurile de sănătate de la baza piramidei 

(centre comunitare de intervenție integrată, ambulatorii) necesită completarea acestor 

intervenții cu cele care vizează palierul asistenței medicale de tip superior, respectiv a celei 

spitalicești, prin acţiuni de reabilitare/modernizare și dotare cu echipamente a spitalelor 

judeţene de urgenţă și a unităților de primiri urgențe, situație valabilă și în cazul Spitalului 

Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” din Galați, pentru care, până în prezent 

numai ambulatoriul integrat a fost modernizat, extins și dotat în perioada 2010-2011  pe 

baza unui proiect co-finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională. Măsura 

reabilitării  spitalelor județene contribuie la distribuţia teritorială echilibrată a serviciilor 

medicale de tip spitalicesc prin preluarea pacienţilor de la nivel local, care nu pot fi trataţi în 

sistem ambulatoriu.  

 

# 300.  În privința infrastructurii educaționale, toate regiunile României, indiferent de 

nivelul de dezvoltare ale acestora, infrastructura de educație este deficitară și necesită 

îmbunătățiri în vederea asigurării unităților de învățământ necesare pentru toate ciclurile 

educaționale. Conform Programului Operațional Capital Uman, performanţele României în 
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domeniul educaţiei rămân nesatisfăcătoare, înregistrând rezultate sub mediile europene în 

învăţământul obligatoriu având rate ridicate de nefrecventare a învăţământului obligatoriu şi 

a abandonului şcolar, în special în rândul categoriilor vulnerabile, o participare scăzută la 

învăţământul terţiar şi la ÎPV (învățarea pe tot parcursul vieții), fiind caracterizat de 

necorelare cu nevoile pieței muncii66. 

 

# 301.  Distribuția serviciilor la nivel teritorial, pe  medii rezidențiale arată un decalaj 

semnificativ între zonele urbane și cele rurale pentru toate categoriile de furnizori. 

Conform datelor statistice, în anul 2014, ,densitatea medicilor de familie din mediul rural 

este mai mică decât în urban (0,5/1000 loc. comparativ cu 0,73/1000 loc.), iar restul 

furnizorilor sunt masiv subreprezentaţi (11% din spitale, 8% din cabinetele medicale 

specializate şi 20,5% din total farmaciilor), deşi populaţia rurală reprezintă 45% din populaţia 

totală.  Serviciile de asistenţă medicală comunitară şi medierea sanitară pentru Roma, cu 

eficacitate demonstrată pe grupurile vulnerabile, sunt inegal şi insuficient răspândite 

teritorial. 

 

# 302.  Gradul scăzut de acoperire cu servicii este evidențiat și de  starea de sănătate a 

populației. La nivelul regiunilor de dezvoltare, se constată faptul că regiunea București – Ilfov 

este singura care se diferențiază la nivel național prin accesibilitate ridicată la servicii și nivel 

de incluziune socială net superioare. Prin comparație, accesul redus la serviciile sociale și de 

sănătate și la utilitățile de bază, precum și participarea redusă pe piața forței de muncă și în 

sistemul de educație în regiunile cele mai defavorizate - Nord-Est și Sud-Est - contribuie la 

perpetuarea și adâncirea în timp a sărăciei. Inegalitățile în privința distribuției spațiale sunt  

existente si la nivel intra-regional, indicatorii de sănătate în zonele rurale sunt mai precari 

decât în cele urbane, persoanele sărace, copiii, persoanele de etnie romă şi persoanele în 

vârstă fiind categoriile cele mai vulnerabile.  

 

*** 

 

                                                 
66 Cf. Programul Operațional Capital Uman, versiunea 1, disponibil la 
http://www.fonduristructurale.ro/Document_Files//fs2014-2020/00010115/j2k3x_VO.POCU.2014-2020.pdf 
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3.3.  ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE A SERVICIILOR SOCIALE ÎN REGIUNEA 

SUD-EST 

 

# 303.  La nivelul Regiunii Sud-Est serviciile sociale de sănătate și asistență socială acoperă o 

gamă largă și diversă de servicii care sunt accesibile cetățenilor, pe bază necontributivă.  

 

# 304.  După cum a fost identificat în “Studiu privind dezvoltarea urbană în Regiunea 

Sud-Est, situaţia actuală şi oportunităţi de dezvoltare”, tiparul acoperirii cu servicii la 

nivelul regiunii este influențat de factori ce țin de: dimensiunea localității, dezvoltarea 

economică, infrastructură și conectivitate. Astfel, cu cât localitatea este mai mare, cu atât 

gradul de acoperire cu servicii este mai ridicat, iar cu cât localitățile au o economie 

diversificată, unde sunt dezvoltate preponderent sectorul industrial și sectorul serviciilor cu 

atât serviciile sociale, educaționale și de sănătate sunt mai numeroase.  

 

# 305.  Principalele probleme sociale actuale la nivelul Regiunii Sud-Est, care se regăsesc și 

în județul Galați sunt: îmbătrânirea populației, șomaj pe termen lung ridicat, rata ridicată a 

șomajului în rândul tinerilor, incluziune redusă pe piața muncii, rată ridicată a abandonului 

școlar, extinderea fenomenului de sărăcie, procent ridicat de populație romă afectată de 

sărăcie,populație școlară în scădere, rata crescută a abandonului școlar, infrastructură 

educațională deficitară, distribuită neuniform în teritoriu, decalaje urban-rural în privința 

infrastructurii sanitare și a celei de asistență socială, risc crescut de sărăcie și excluziune 

socială pentru anumite grupuri vulnerabile, accesul redus la serviciile sociale și de sănătate și 

la utilitățile de bază, precum și participarea redusă pe piața forței de muncă și în sistemul de 

educație, care contribuie la perpetuarea și adâncirea în timp a sărăciei și a riscului de 

excluziune socială  etc.  

 

# 306.  Astfel, cele mai importante trei consecințe ale problemelor sociale la nivel regional 

sunt: diminuarea calității vieții, scăderea siguranței și securității sociale și reducerea 

coeziunii sociale. 
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4.  REPARTIZAREA SERVICIILOR SOCIALE ÎN JUD. GALAȚI  

 

# 307. Infrastructura socială de la nivel județean influențează calitatea și accesibilitatea 

beneficiarilor atât de la nivel județean cât și a celor de la nivel local. Premisele unei dezvoltări 

socio-economice durabile sunt conturate de existența unei infrastructuri fizice  dezvoltate, capabile 

să susțină activitatea furnizorilor de servicii sociale, educaționale de sănătate și asistență socială etc.  

Principala barieră de care se lovesc furnizorii de servicii sociale din județul Galați este lipsa resurselor 

financiare67. Această lipsă îşi face simţită prezenţa în toate domeniile de activitate, atât la nivelul 

D.G.A.S.P.C.-ului cât şi al furnizorilor privaţi. O altă problemă care derivă din prima, este absenţa 

resurselor umane, în speţă a specialiştilor care să lucreze cu beneficiarii. Pentru a depăşi acest 

impediment, unele ONG-uri au preferat să lucreze cu voluntari, iniţiind campanii de atragere a 

acestora şi programe prin care să îi motiveze şi să îi pregătească. 

 

# 308.  Calitatea serviciilor sociale68 se bazează pe:  

- existența unor standarde clare și transparente pe tipuri de servicii; 

- resurse umane specializate și suficiente numeric în raport cu numărul total  de 

beneficiari; 

- rețea internațională și informatizată care să permită accesul comun al instituțiilor și 

organizațiilor competente la baza de date cu privire la nevoia  socială; 

- management eficient si eficace. 

 

# 309.  Serviciile sociale au un rol important în atingerea obiectivelor naționale, incluzând 

creşterea gradului de ocupare, incluziune socială şi creştere economică. Serviciile sociale de interes 

general sunt de asemenea un important mecanism de realizare a politicilor sociale axate pe 

promovarea unei societăţi incluzive şi în creşterea capacităţii individului de a participa în societate. 

 

# 310.  Din proiectele dezvoltate la nivel județean, este evident efortul autorităților de a remedia 

probleme sociale cu care se confruntă județul Galați.  

 

                                                 
67 Ciocanel, B.,Vladu, V.(2011) - „Stadiul dezvoltării serviciilor sociale în 2011” , Institutul Irecson,  disponibil la 
http://www.serviciisociale.info/js/ckfinder/userfiles/files/Anuarul%20de%20servicii%20sociale%20WEB.pdf 
68 Cf. Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați, http://www.dgaspcgalati.ro/index51.html 



 

 

 

 

 Mobilitatea și accesul la serviciile comunitare în județul Galați, factori integratori pentru dezvoltarea locală      p. 126 

Tabel 17. Servicii sociale dezvoltate de consiliile locale din județul Galați 

Tip localitate Denumire 
localitate 

Denumire instituție/ Serviciu 

Municipiu Galați Centrul de locuințe și sprijin pentru tineri 

Municipiu Tecuci Cantina de ajutor social 
Centrul de zi pentru bătrâni 
Centrul de zi copii 
 

Oraș  Târgu Bujor Centrul de zi 
Serviciul de asistență socială de pe lângă Protoeria Tg. Bujor 
 

Comună Buciumeni Centrul multifunctional socio-educativ 

Comună Cudalbi 
 

Centrul de zi “Andiana” 
 

Comună Cavadinești 
 

Camin de bătrâni 
 

Comună Ghidigeni 
 

Centrul multifuncțional socioeducativ Tălpigi 

Comună Măstacani 
 

Cămin de bătrâni 
 

Comună Pechea Centrul  de zi al Fundației “Inimă de copil” 
Centrul medico-social – primăria Galați 
 

Comună Șendreni 
 

Centrul social Comunitare 
Centrul pentru persoane cu handicap “Șanse egale” 
Familii cu copii 
 

Sursa : Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați, http://www.dgaspcgalati.ro/buton02/b202.pdf 

 

# 311.  Sistemul județean de asistența socială este constituit din structuri județene, departamente 

deconcentrate și structuri nonguvernamentale. Conform Direcției Județene de Asistență socială și 

Protecția Copilului, în judeţul Galaţi sunt autorizate să funcţioneze mai multe ONG-uri care acordă 

servicii  sociale specializate după cum urmează69:  

- servicii sociale la domiciliul vârstnicilor dezavantajați “Fundația de Sprijin a  Vârstnicilor”; 

- servicii socio-medicale acordate persoanelor dezavantajate “Fundația de Nursing Comunitar”;  

- servicii sociale la domiciliul vârstnicilor dezavantajați “Fundația Creștin Ortodoxă  

Filantropia”;  

- servicii sociale acordate vârstnicilor dezavantajați “Fundația Împreună Galați;   

 

# 312.  ONG-urile care activează în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap:  

- Fundaţia “Inimă de copil”-  servicii psihosociale pentru copii aflați în situații de risc;    

- Fundaţia “Impreună” -   servicii sociale pentru persoane aflate în dificultate;    

                                                 
69 Strategia Directiei de Asistenta Sociala  Persoane Adulte 2009-2013, disponibilă la http://www.dgaspcgalati.ro/51/51a.pdf 
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- Asociaţia persoanelor cu handicap “Sporting Club” ” - servicii de reintegrare sociale  a 

persoanelor cu handicap locomotoriu;   

- Fundația pentru O Viață mai Bună - servicii psihosociale pentru copii și tinerii cu  handicap;    

- Fundația Cuvântul Întrupat - servicii sociale pentru persoanele aflate în dificultate;    

- Fundația Tanner Romania Mission - protecția socială a copiilor și tinerilor cu  handicap 

sever;   

 

# 313.  Efortul instituțional pentru asigurarea unui sistem modern de asistență socială trebuie să 

aibă în vedere implementarea cu succes a furnizării serviciilor sociale. La nivelul județului Galați, 

asigurarea unui buget suficient și a personalului calificat, precum și îmbunătățirea colaborării dintre 

administrația publică și instituțiile nonguvernamentale, sunt premise necesare pentru furnizarea unor 

servicii generale care răspund la nevoi, care țin cont de persoană, familie și comunitate. 

 

Fig. 42. Evoluţia numărului de cantine pentru ajutorul social în judeţele Regiunii de dezvoltare Sud-Est, anul 2013 

 

Sursa: INS, Baza de date Tempo Online, https://statistici.insse.ro/shop/ 

 

# 311. La nivelul serviciilor sociale, în anul 2013, Regiunea de dezvoltare Sud-Est deţinea 12 

cantine sociale pentru servirea mesei zilnic, cu o capacitate de 3.950 locuri. Judeţul Galaţi prezintă 

un număr de 2 cantine cantine cu finanţare din bugetul local, cu o capacitate de locuri de 1350 de 
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persoane, clasându-se pe primul loc comparativ cu judeţele vecine, unde judeţul Constanţa ocupă 

locul 2 cu o capacitate de 1080 de locuri iar locul 3 este ocupat de judeţul Buzău cu 750 locuri.  

 

 # 314. Conform statisticilor la nivelul judeţului, deşi se înregistrează o reducere a numărului de 

cantine sociale cu finanţare din bugetul local, numărul total al locurilor pentru servirea mesei 

creşte, însă numărul de persoane care beneficiază de acest serviciu scade, după cum se poate 

observa şi în graficul evolutiv de mai jos: 

 

Fig.43. Evoluţia numărului de locuri în cantine pentru ajutorul social în judeţele Regiunii de dezvoltare Sud-Est, anul 2013 

 

Sursa: INS, Baza de date Tempo Online, https://statistici.insse.ro/shop/ 
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Tabel. 18. Evoluţia numărului de locuri în cantine pentru ajutorul social în judeţele Regiunii de dezvoltare Sud-Est, anul 2013 

Macroregiuni, regiuni de 
dezvoltare si judete 

Anul 
2005 

Anul 
2006 

Anul 
2007 

Anul 
2008 

Anul 
2009 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

Braila 1800 1800 800 2200 0 0 0 0 0 

Buzau 954 899 930 964 681 1198 740 900 750 

Constanta 1125 1285 1315 1330 1335 1470 1445 1440 1080 

Galati 1617 1620 1166 1158 1150 1350 1350 1350 1350 

Tulcea 350 650 625 600 186 186 180 180 120 

Vrancea 650 600 650 650 650 650 650 650 650 
Sursa: INS, Baza de date Tempo Online, https://statistici.insse.ro/shop/ 

 

# 315.  Astfel, de la o capacitate de 1617 locuri în anul 2005, aceasta a crescut evolutiv doar în 

judeţul Galaţi, restul judeţelor din regiune fiind într-o continuă scădere, cea mai bruscă 

reprezentând-o judeţul Brăila, cu o dispariţie definitivă a cantinelor din anul 2009.  

 

# 316.  La nivel regional se observă o creştere a numărului de cămine de bătrâni, cu finanţare din 

bugetele locale. Atât numărul de persoane cât şi numărul de locuri a crescut din punct de vedere  

judeţean, cât şi regional şi national.  

 

# 317.  Judeţul Galaţi înregistra în anul 2013 un număr de 5 unităţi de îngrijire a persoanelor adulte 

–  cămine de bătrâni:  

 

Tabel. 19. Centre pentru persoane vârsnice în judeţul Galaţi în anul 2013 

Nr. 

Crt. 

Tip serviciu - Centru pentru persoane 
vârstnice 

Localitatea  Număr de locuri 

1. Fundaţia de sprijin a vârstnicilor – 
Centru de primire în regim de urgenţă 
Casa “Speranţa” 

Galaţi 25 locuri 

2. Fundaţia de sprijin a vârstnicilor – Casa 
deschisă pentru bătrânii străzii   

Galaţi 16 locuri 

3. Primăria Municipiului Galaţi – Cămin 
pentru persoane vârstnice “Sf. 
Spiridon, str. Domnească nr. 160 

Galaţi  

4. Primăria Municipiului Galaţi – Cămin 
pentru persoane vârstnice – “Ştefan 
cel Mare şi Sfânt” str. Războieni nr. 
15-17; 

Galaţi  

5. Cămin de bătrâni Măstăcani  

 Sursa: Hot. 263 din 26 februarie 2013 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în judeţul Galaţi, 
pentru perioada 2013-2020. 
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# 318.  Un alt tip de finanţare al căminelor de bătrâni este finanţarea de ONG-uri care se adaugă la 

cele finanţate din bugetul local, crescând astfel rata capacităţii căminelor. În ceea ce priveşte 

difereţele datorită mediului urban şi rural, se remarcă faptul că în mediul rural sunt oferite servicii 

primare de asistenţă socială în timp ce în mediul urban se află majoritatea furnizărilor publici de 

asistenţă socială.  

 

*** 
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4.1.  SERVICII DE EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ  

 

# 319.  În privința educației, la nivelul județului Galați în 2013 se constata existența instituțiilor de 

învățământ de toate gradele – preșcolar, primar si gimnazial, liceal, profesional, postliceal, 

superior- aflate atât în sectorul public cât și privat. Din totalul de 197 de unități școlare, în anul 

școlar 2013-2014, învățământul școlar s-a desfășurat în următoarele unități: 

 

Tabel 20. Unitățile școlare pe categorii de unități școlare în județul Galați, 2013 

Categorii de unități școlare Număr 

Gradinițe de copii 38 

Unități școlare din învățământul preuniversitar 157 

Scoli din învățământul primar si gimnazial (inclusiv invatamantul special) 116 

Scoli din învățământul primar si gimnazial 113 

Scoli din învățământul special primar si gimnazial 3 

Unitati scolare din invatamantul secundar ciclul 2 38 

Licee- învățământul secundar ciclul 2 38 

Licee si colegii teoretice 13 

Licee profil tehnic 12 

Licee profil resurse 4 

Licee profil servicii 4 

Licee profil artistic 1 

Licee cu program de educație fizică și sport 1 

Seminarii teologice 1 

Licee speciale tehnice - total, din care: 2 

Scoli din învățământul postliceal 3 

Scoli postliceale de specialitate 3 

Instituții de învățământul superior 2 

Sursa: INS, Baza de date Tempo Online, https://statistici.insse.ro/shop/ 

 
# 320.  În județ unitățile școlare din mediul privat sunt mai slab reprezentate, astfel regăsim: 10 

grădnițe de copii, 10 unități școlare din învățământul preuniversitar, 4 școli din învățământul primar si 

gimnazial (inclusiv invățământul special), 3 unități școlare din învățământul secundar ciclul 2, 3 licee- 

învățământ secundar ciclul 2, 1 instituție de învățământ superior. 

 

# 321.  La nivel regional, județul Galați are o pondere de 22% a unităților școlare la nivel regional 

și se clasează pe locul II după județul Constanța în funcție de densitățile cele mai mari ale unităților 

școlare.  
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Fig.44. Distribuția unităților școlare la nivelul județelor în Regiunea Sud-Est, 2013 

 
 

Sursa: INS, Baza de date Tempo Online, https://statistici.insse.ro/shop/ 

 

# 322.  59% din infrastructura educațională este concentrată în mediul urban din județul Galați, pe 

când zonele rurale dețin 41% din unitățile de învățământ, din care ponderea cea mai mare este 

ocupată de unitățile de învățământ primar și gimnazial. 

 

# 323.  Ponderea cea mai mare a unităților școlare la nivel județean o deține învățământul primar 

și gimnazial, inclusiv cel special, iar ponderea cea mai scăzută se remarcă în rândul învățământului 

postliceal și superior. 

 

Fig.45. Ponderea unităților școlare pe nivele de educație în județul Galați, 2013 

 

Sursa: INS, Baza de date Tempo Online, https://statistici.insse.ro/shop/ 
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# 324.  Numărul mic de unităţi şcolare răspândite pe toată suprafaţa județului poate genera un 

acces dificil al elevilor la educație, dar pe de altă parte numărul în scădere al acestora nu permite 

din punct de vedere economic înfiinţarea a noi unităţi. Informaţiile cu privire la numărul de unităţi 

şcolare din județ raportat la nevoile populaţiei şcolare şi la nivelul de uzură al infrastructurii existente 

nu sunt disponibile.  

 

# 325.  În anul 2013, populația școlară a județului Galați era de 99.852 persoane, reprezentând 

2,73% din populația școlară a României și 22,3 % din cea a Regiunii Sud- Est. Cea mai mare parte a 

populației școlare este încadrată în învățământul preuniversitar (73.301 persoane) și în învățământul 

primar și gimnazial, inclusiv învățământul special (48.834 persoane), ponderea cea mai scăzută fiind 

înregistrată în învățământul superior(11.806 persoane). Evoluția populației școlare la nivel județean 

arată o tendință constantă de descreștere în perioada 2005-2013, cea mai mare scădere a populației 

înregistrându-se în mediul urban. 

 

Fig.46. Dinamica populației școlare pe medii în județul Galați, 2005-2013 

 

Sursa: INS, Baza de date Tempo Online, https://statistici.insse.ro/shop/ 

 

# 326.  Repartizarea populației școlare pe sexe arată la nivel general o predominanță a populației 

masculine (50.117 persoane) față de populația feminină (49.735 persoane). Forma de învățământ în 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Urban 83380 83087 82625 81010 81762 77825 73897 70362 67575

Rural 38686 38177 37460 36799 35914 35056 33530 33117 32277
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care sunt încadrați  cei mai mulți elevi și studenți din județul Galați  este învățământul cu frecvență 

de zi. 

 

# 327.  În anul școlar 2013-2014, 95 % din populația școlară a județului este încadrată în unități de 

învățământ publice, iar numai 5% din elevi și studenți au optat pentru învățământul privat. 

 

Tabel. 21. Repartiția populației școlare pe localități în județul Galați, 2005-2013 

Denumire localitate Populația 
școlară 

Denumire 
localitate 

Populația 
școlară 

MUNICIPIUL GALATI 55292  JORASTI 261 

 MUNICIPIUL TECUCI 10210  LIESTI 1145 

 ORAS BERESTI 747  MASTACANI 635 

ORAS TIRGU BUJOR 1326 MATCA 1599 

 BALABANESTI 252  MOVILENI 304 

 BALASESTI 345  MUNTENI 785 

 BALENI 217  NAMOLOASA 243 

BANEASA 247  NEGRILESTI 300 

 BARCEA 742  NICORESTI 459 

 BERESTI-MERIA 474  OANCEA 153 

 BRAHASESTI 1419  PECHEA 1947 

 BRANISTEA 441  PISCU 569 

 BUCIUMENI 405  POIANA 288 

 CAVADINESTI 440  PRIPONESTI 274 

 CERTESTI 307  RADESTI 216 

 CORNI 231  REDIU 204 

COROD 783  SCHELA 526 

COSMESTI 603  SCINTEIESTI 299 

 COSTACHE NEGRI 346  SENDRENI 458 

 CUCA 230 SLOBOZIA 
CONACHI 

563 

 CUDALBI 1055  SMIRDAN 658 

 CUZA VODA 306  SMULTI 149 

 DRAGANESTI 634 SUCEVENI 202 

 DRAGUSENI 869 SUHURLUI 161 

 FIRTANESTI 558  TEPU 237 

 FOLTESTI 390  TUDOR 
VLADIMIRESCU 

835 

 FRUMUSITA 651  TULUCESTI 726 

FUNDENI 417  UMBRARESTI 720 

 GHIDIGENI 947 VALEA MARULUI 421 
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Denumire localitate Populația 
școlară 

Denumire 
localitate 

Populația 
școlară 

 GOHOR 376 VINATORI 550 

 GRIVITA 365 VIRLEZI 260 

 INDEPENDENTA 553  VLADESTI 225 

Sursa: INS, Baza de date Tempo Online, https://statistici.insse.ro/shop/ 

 

# 328.  În anul școlar 2013-2014, în funcție de repartiția populației școlare pe localități se observă 

o concentrare în municipii și orașe, municipiul Galați are cel mai mare volum de elevi și studenți 

(55.292 persoane), urmat la mare distanță de municipiul Tecuci (10.210 persoane). În zonele rurale 

ale județului, media populației școlară este de 529 persoane, fapt datorat în principal ratelor scăzute 

de natalitate din ultimii ani dar și abandonului școlar. Populația școlară din zonele rurale ale județului 

este de 32.277 persoane, cele mai multe localități au o populație școlară între 200 – 500 elevi, însă 

există și localități cu mai puțin de 200 de elevi (Oancea și Suhurlui). 

 

# 329.  Personalul didactic din județul Galați totaliza 6.599 persoane în anul 2013, din care 

ponderea cea mai ridicată era deținută de populația feminină (79 %). La nivel regional, județul 

Galați se clasează după județul Constanța în privința efectivului de personal, iar județele cu cel mai 

mic număr de cadre didactice sunt Tulcea (2.372 persoane) și Brăila (3.289 persoane).   

 

Fig. 47. Distribuția personalul didactic pe niveluri de educație în județul Galați, 2013 

 

Sursa: INS, Baza de date Tempo Online, https://statistici.insse.ro/shop/ 
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# 330.  Analiza distribuției personalului didactic pe niveluri de educație scoate faptul că peste 

jumătate (53%) din totalul profesorilor predau în învățământul primar și gimnazial. Învățământul 

profesional este practic inexistent în județul Galați, iar în învățământul postliceal sunt angajați doar 2% 

din profesori. În anul 2013 erau angajați 637 profesori  în învățământul superior, raportul fiind de 

18,5 profesori la un student. La nivel general, județul Galați avea un raport mediu de 15,13 elevi la un 

profesor, raportul fiind mai mic decât media regională (15,51 elevi la un profesor). 

 

# 331.  La nivel intrajudețean se remarcă o concentrare a peste jumătate din totalul profesorilor în 

Municipiul Galați (3.575 persoane). În perioada 2005-2013 numărul profesorilor atât din mediul 

urban cât și din mediul rural a înregistrat scăderi permanente. Dacă în anul 2013 în mediul urban erau 

4.353 profesori, în ruralul județului regăsim numai 2.246 profesori. 

 

# 332.  În anul școlar 2013- 2014, în mediul rural este o medie de 36,1 profesori/ localitate. Cea 

mai mare parte a profesorilor erau încadrați în învățământul primar și gimnazial (1840 persoane), 306 

profesori activau în învățământul preșcolar, iar 100 de profesori erau cuprinși în învățământul 

secundar ciclul 2 (liceal si profesional). 

 

Tabel. 22. Repartiția populației școlare pe localități în județul Galați, 2013 

 Denumire localitate  Personal 
didactic 

 Denumire localitate  Personal 
didactic 

 MUNICIPIUL GALATI 3575  JORASTI 20 

 MUNICIPIUL TECUCI 655  LIESTI 66 

 ORAS BERESTI 47  MASTACANI 67 

ORAS TIRGU BUJOR 76 MATCA 106 

 BALABANESTI 18  MOVILENI 29 

 BALASESTI 22  MUNTENI 46 

 BALENI 17  NAMOLOASA 17 

BANEASA 17  NEGRILESTI 24 

 BARCEA 54  NICORESTI 34 

 BERESTI-MERIA 40  OANCEA 18 

 BRAHASESTI 68  PECHEA 118 

 BRANISTEA 27  PISCU 34 

 BUCIUMENI 39  POIANA 21 

 CAVADINESTI 30  PRIPONESTI 33 

 CERTESTI 38  RADESTI 13 

 CORNI 28  REDIU 14 
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 Denumire localitate  Personal 
didactic 

 Denumire localitate  Personal 
didactic 

COROD 54  SCHELA 27 

COSMESTI 48  SCINTEIESTI 22 

 COSTACHE NEGRI 22  SENDRENI 31 

 CUCA 17 SLOBOZIA CONACHI 39 

 CUDALBI 68  SMIRDAN 41 

 CUZA VODA 18  SMULTI 12 

 DRAGANESTI 50 SUCEVENI 17 

 DRAGUSENI 61 SUHURLUI 15 

 FIRTANESTI 39  TEPU 14 

 FOLTESTI 32  TUDOR VLADIMIRESCU 51 

 FRUMUSITA 45  TULUCESTI 44 

FUNDENI 28  UMBRARESTI 53 

 GHIDIGENI 56 VALEA MARULUI 27 

 GOHOR 40 VINATORI 37 

 GRIVITA 21 VIRLEZI 23 

 INDEPENDENTA 39  VLADESTI 16 

Sursa: INS, Baza de date Tempo Online, https://statistici.insse.ro/shop/ 

 

# 333.  Infrastructura școlară județeană la nivelul anului 2013 era constituită din 2.565 de săli de 

clasă și cabinete școlare, reprezentând 20 % din infrastructura de la nivel regional, din care: 1.582 

de unități în învățământul primar si gimnazial (inclusiv învățământul special), 790 unități în 

învățământul liceal, 41 unități în învățământul postliceal, 152 unități din învățământul universitar. 

 

# 334.  În ceea ce privește infrastructura sportivă, județul Galați deține 109 terenuri de sport, 

reprezentând 16,7% din totalul terenurilor la nivel regional și 2,12% din terenurile sportive din 

România. Din cele 5130 de terenuri de sport de la nivel național, cele mai multe sunt în învățământul 

primar și gimnazial (inclusiv învățământul special), iar cele mai puține în învățământul universitar. Județul 

Galați ocupă locul doi la nivel regional, după județul Constanța (249 terenuri de sport)în funcție de 

numărul de terenuri de sport disponibile, iar județele Tulcea  (69 terenuri de sport) și Vrancea (58 

terenuri de sport) sunt pe ultimele locuri. 

 

Tabel. 23. Terenuri de sport pe niveluri de educație la nivel județean, regional și național, 2013 

Nivel de educație Nivel administrativ Total terenuri 
sport 

Invățământ primar și gimnazial (inclusiv 
învățământul special) 

TOTAL 3361 

Regiunea SUD-EST 430 

https://statistici.insse.ro/shop/
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Nivel de educație Nivel administrativ Total terenuri 
sport 

Galati 61 

Învățământ primar si gimnazial 

TOTAL 3289 

Regiunea SUD-EST 423 

Galati 59 

Învățământ special primar si gimnazial 

TOTAL 72 

Regiunea SUD-EST 7 

Galati 2 

Învățământ liceal 

TOTAL 1455 

Regiunea SUD-EST 180 

Galati 38 

Învățământ profesional TOTAL 1 

Învățământ postliceal 
TOTAL 16 

Regiunea SUD-EST 9 

Învățământ universitar 

TOTAL 297 

Regiunea SUD-EST 32 

Galati 10 

Învățământ universitar-public 

TOTAL 250 

Regiunea SUD-EST 30 

Galati 9 

Învățământ universitar-privat 

TOTAL 47 

Regiunea SUD-EST 2 

Galati 1 

Sursa: INS, Baza de date Tempo Online, https://statistici.insse.ro/shop/ 

 

# 335.  O altă componentă a infrastructurii educaționale - bazinele de înot- este subdimensiontă atât 

la nivel regional, cât și mai ales la nivelul județului Galați. Regăsim la nivelul județului 2 bazine de înot, 

localizate în Municipiul Galați, iar la nivel regional mai regăsim încă 4 bazine de înot, din care 2 în 

județul Brăila și 2 în județul Galați. 

 

# 336.  Conform statisticilor, în anul 2013 la nivel județean existau 9.306 PC-uri, din care cea mai 

mare parte era repartizată în învățământul primar și gimnazial, inclusiv învățământul special - 3.536 

PC-uri. Învățământul liceal deținea 2.916 PC-uri, în învățământul postliceal erau numai 136 PC-uri, iar 

la nivel universitar existau 2.719 PC-uri, din care ponderea cea mai mare (2719 PC-uri) aparținea 

învățământului universitar public. La nivel regional, județul Galați avea 23,85 % din totalul PC-urilor, 

situându-se pe locul 2 după județul Constanța.  

 

 

https://statistici.insse.ro/shop/
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Fig. 48. Repartizarea PC-urilor pe județe în Regiunea Sud-Est, 2013 

 

Sursa: INS, Baza de date Tempo Online, https://statistici.insse.ro/shop/ 

 

# 337.  Rata abandonului școlar în anul școlar 2011 în județul Galați s-a situat peste media 

regională în învățământul secundar și postliceal, în schimb în privința ratei abandonului școlar în 

învățământul primar și gimnazial, județul Galați avea cea mai mică rată comparativ cu celelalte județe 

ale Regiunii Sud-Est.  

 

# 338.  La nivel național rata abandonului școlar este mult mai mică decât la nivel județean pentru 

învățământul secundar ciclul 2 (4,2%) și postliceal (6,1%), în schimb abandonul în învățământul 

primar și gimnazial este mai mare la nivel național (1,8%), față de nivelul județean (1,4%).  

 

Tabel. 24. Rata abandonului școlar pe nivele de educație în Regiunea Sud-Est, 2011 

Denumire regiune/ județ Rata abandonului 
școlar în învățământul 

primar și gimnazial 

Rata abandonului școlar 
învațământul secundar ciclul 

2 (liceal si profesional) 

Rata abandonului școlar 
învațământul postliceal 

Regiunea SUD-EST 2,2 4,7 8,7 

Braila 2,4 6,7 9,7 

Buzau 2,1 3,6 3,1 

Constanta 2,3 3,5 7,7 

Galati 1,4 5,9 9,4 

Tulcea 1,8 6,9 9 
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Denumire regiune/ județ Rata abandonului 
școlar în învățământul 

primar și gimnazial 

Rata abandonului școlar 
învațământul secundar ciclul 

2 (liceal si profesional) 

Rata abandonului școlar 
învațământul postliceal 

Vrancea 3,4 3,3 12,8 

Sursa: INS, Baza de date Tempo Online, https://statistici.insse.ro/shop/ 

 

# 339.  Infrastructura culturală a județului Galați este constituită din biblioteci, cinematografe, 

instituții și companii se spectacole sau concerte, muzee și colecții publice. În privința bibliotecilor 

județul Galați dispune de 268 de biblioteci, fiind al III-lea după județele Buzău (281 biblioteci) și 

Constanța (280 biblioteci) la nivel regional. Din totalul bibliotecilor din județul Galați 197 de biblioteci 

sunt școlare, 61 sunt biblioteci publice, 8 sunt biblioteci specializate și 2 sunt biblioteci ale instituțiilor 

de învățământ superior.  

   

# 340.  Dinamica bibliotecilor în perioada 2000-2013 arată o tendință descendentă la nivel 

județean, de la 338 de biblioteci în anul 2000 numărul acestora a scăzut cu 70 de biblioteci în 

intervalul analizat.  

 

Tabel.25. Distribuția bibliotecilor în județul Galați, 2008 - 2013 

Denumire localitate Anul 
2008 

Anul 
2009 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

 MUNICIPIUL GALATI 74 74 69 71 69 68 

 MUNICIPIUL TECUCI 17 17 17 15 15 16 

 ORAS BERESTI 2 2 2 2 2 2 

ORAS TIRGU BUJOR 4 4 4 4 4 4 

 BALABANESTI 3 3 3 3 3 3 

 BALASESTI 2 2 2 2 2 2 

 BALENI 2 2 2 2 2 2 

BANEASA 3 3 3 2 3 3 

 BARCEA 5 5 5 5 5 5 

 BERESTI-MERIA 7 7 5 5 5 5 

 BRAHASESTI 3 3 3 3 3 3 

 BRANISTEA 2 2 2 2 2 2 

 BUCIUMENI 5 4 3 3 3 3 

 CAVADINESTI 6 4 4 4 4 4 

 CERTESTI 4 4 4 4 4 4 

 CORNI 4 4 4 4 3 3 

COROD 6 6 5 5 4 4 

COSMESTI 6 6 5 5 4 4 

 COSTACHE NEGRI 2 2 2 2 2 1 

https://statistici.insse.ro/shop/
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Denumire localitate Anul 
2008 

Anul 
2009 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

 CUCA 2 2 2 2 2 2 

 CUDALBI 4 4 4 3 3 3 

 CUZA VODA 2 2 2 2 2 2 

 DRAGANESTI 3 3 3 3 3 3 

 DRAGUSENI 5 5 4 3 5 4 

 FIRTANESTI 4 4 4 5 4 4 

 FOLTESTI 3 3 3 3 3 3 

 FRUMUSITA 4 4 4 3 3 3 

FUNDENI 3 3 3 3 3 2 

 GHIDIGENI 5 5 4 4 4 4 

 GOHOR 6 4 3 3 3 3 

 GRIVITA 2 2 2 2 2 2 

 INDEPENDENTA 3 3 3 2 3 3 

IVESTI 6 5 6 6 5 4 

 JORASTI 4 3 1 2 2 2 

 LIESTI 5 5 5 5 5 5 

 MASTACANI 5 5 4 5 5 5 

MATCA 4 4 5 6 5 5 

 MOVILENI 3 3 3 3 3 2 

 MUNTENI 3 4 4 4 3 3 

 NAMOLOASA 3 3 2 1 2 2 

 NEGRILESTI 1 1 1 1 1 1 

 NICORESTI 6 6 4 4 4 4 

 OANCEA 2 2 2 2 2 2 

 PECHEA 6 6 6 6 6 6 

 PISCU 4 4 3 3 3 3 

 POIANA 3 3 2 2 2 2 

 PRIPONESTI 3 4 3 3 3 3 

 RADESTI 2 2 2 2 2 2 

 REDIU 3 2 2 2 2 2 

 SCHELA 3 3 3 3 3 3 

 SCINTEIESTI 3 3 2 2 2 2 

 SENDRENI 2 2 1 2 2 2 

SLOBOZIA CONACHI 3 3 2 3 3 3 

 SMIRDAN 3 3 3 3 3 3 

 SMULTI 2 2 1 2 2 2 

SUCEVENI 3 3 2 2 2 2 

SUHURLUI : 1 1 1 1 1 

 TEPU 2 2 1 2 2 2 

 TUDOR VLADIMIRESCU 2 2 2 2 2 2 
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Denumire localitate Anul 
2008 

Anul 
2009 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

 TULUCESTI 4 3 3 3 3 3 

 UMBRARESTI 4 4 4 4 4 4 

VALEA MARULUI 2 2 2 2 2 2 

VINATORI 3 4 3 3 3 3 

VIRLEZI 3 3 3 3 3 3 

 VLADESTI 3 3 2 2 2 2 

TOTAL 308 303 275 277 273 268 

Sursa: INS, Baza de date Tempo Online, https://statistici.insse.ro/shop/ 

 

# 341.  La nivelul localităților se constată că Municipiul Galați înregistrează cea mai mare scădere a 

numărului bibliotecilor, în schimb numărul volumelor existente crescut, ajungând în anul 2013 la 

2.199.469. La nivel județean numărul volumelor existente era de 38.758.882, reprezentând 41,67% 

din totalul volumelor de la nivel regional. Județul Constanța este cel mai bine clasat județ, cu peste 42 

de milioane de  volume,iar județele Brăila și Tulcea se clasează pe ultimele locuri cu aproximativ 17 

milioane de volume. 

 

# 342.  În anul 2013, la nivelul Regiunii Sud-Est existau 7 cinematografe și instalații 

cinematografice, județele Galați și Buzău fiind singurele care nu aveau asemenea dotări. Dinamica 

cinematografelor în județul Galați arată o scădere dramatică în intervalul 2005-2013, cele 3 

cinematografe existente în anul 2005, sunt închise sau reconvertite funcțional până în anul 2013. În 

schimb instituțiile și companiile de spectacole sau concerte se dublează în perioada 2010-2013 la 

nivel județean, toate instituțiile fiind concentrate în Municipiul Galați. 

 

# 343.  În ceea ce privește diversitatea instituțiilor și companiilor de spectacole sau concerte, se 

observă lipsa filarmonicilor și a orchestrelor simfonice atât la nivel județean cât și județean, județele 

Constanța și Galați fiind singurele care dețin instituții de spectacole pentru operă și teatru.  

 

# 344.  În privinţa numărului de spectacole şi concerte din anul 2013, județul Galați a înregistrat 

21,35% din totalul regional l, respectiv 354 spectacole şi concerte dintr-un total de 1658, 

clasându-se astfel pe locul II la nivel regional, după județul Constanța (437spectacole și concerte). 

În ceea ce priveşte numărul de spectatori se constată că în anul 2013  Galațiul înregistra 20% din 

numărul total la nivel regional, respectiv de 102.144 spectatori şi auditori dintr-un total  regional de  

510.663 persoane.  

 

https://statistici.insse.ro/shop/
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# 345.  Regiunea Sud-Est deținea 79 de muzee și colecții publice în anul 2013, cele mai multe fiind 

în județele Constanța (22 de muzee și colecții publice) și Vrancea (20 de muzee și colecții publice). 

Evoluția numărului de muzee din Galați a fost oscilantă în perioada 2005-2013, cele mai multe s-au 

înregistrat în anii 2008-2009 ( 14 muzee și colecții publice), ulterior au mai rămas 11 muzee și colecții 

publice, care aveau 253.179 vizitatori în anul 2013.  

 

*** 
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4.2.  SERVICII DE SĂNĂTATE ȘI SPORT ÎN JUDEŢUL GALAŢI 

 

# 346. Doi factori determină starea de sănătate a populaţiei: pe de-o parte accesibilitatea 

serviciilor de sănătate determinate de mediul genetic, de cel economic si de cel socio-cultural iar pe 

de altă parte de accesibilitatea serviciilor de sănătate date de infrastructura sanitară. Există 

deasemenea diferenţiere în rândul accesului la serviciile sanitare, care depinde de câţiva factori ca: 

etnia, aşezarea geografică, nivelul de trai, dar şi de diferenţa de calitate a serviciilor asemănătoare din 

punct de vedere tipologic. 

 

# 347. La nivel national, se poate vorbi despre anumite diferenţe notabile în rândul numărului de 

unităţi sanitare comparând regiunile de dezvoltare dar şi o diferenţă pe medii, între urban şi rural. 

România în anul 2013 înregistra 55.738 unităţi sanitare, referind-ne aici la spitale, ambulatorii de 

spital, clinici, policlinici, dispensare, centre de sănătate, sanatoria T.B.C., sanatoria balneare, unităţi 

preventorii, unităţi medico-sociale, centre de diagnostic, centre medicale de specialitate, farmacii şi 

puncte farmaceutice, laboratoare medicale şi de tehnică medicală, împreunpă cu cabinetele 

medicale.  

 

# 348. Judeţul Galaţi prezenta în anul 2013 un total de 1359 de unităţi sanitare în anul 2013, 

ocupând un procentaj de aproape 5% din totalul unităţilor de sănătate la nivelul Regiunii de 

Sud-Est, procent destul de mic având în vedere populaţia totală a judeţului şi a regiunii.  

 

Tabel. 26. Totalul numărului de unităţi sanitare în judeţul Galaţi, în anul 2013 

Categorii de unitati sanitare Anul 2013 

Spitale 10 

Ambulatorii de specialitate 1 

Ambulatorii integrate spitalului 9 

Policlinici 1 

Dispensare medicale 4 

Centre de sanatate 1 

Centre de sanatate mintala 2 

Unitati medico-sociale 2 

Centre medicale de specialitate 6 

Cabinete medicale de medicina generala 53 

Cabinete medicale scolare 26 

Cabinete medicale studentesti 1 

Cabinete medicale de familie 257 
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Categorii de unitati sanitare Anul 2013 

Cabinete stomatologice 251 

Cabinete stomatologice scolare 11 

Cabinete stomatologice studentesti 1 

Societate stomatologica civila medicala 2 

Cabinete medicale de specialitate 194 

Farmacii 133 

Puncte farmaceutice 265 

Depozite farmaceutice 1 

Crese 1 

Laboratoare medicale 101 

Laboratoare de tehnica dentara 10 

Centre de transfuzie 1 

Alte tipuri de cabinete medicale 5 
Sursa. Prelucrare proprie pe baza datelor obţinute de la INS, https://statistici.insse.ro/shop/ 

 

# 349. În ceea ce priveşte structura unităţilor sanitare, se observă că la nivelul anului 2013, cel 

mai mare număr de unităţi este reprezentat de către punctele farmaceutice, urmate de cabinete 

medicale de familie şi de cabinetele stomatologice. Pe ultimul loc se află la nivelul judeţului 

înregistrând câte o unitate în tot judeţul: Centre de transfuzie, creşele, depozitele farmaceutice, 

cabinetele stomatoloice studenţeşti, centrele de sănătate, policlinicile şi ambulatoriile de specialitate.  

 

Fig. 49. Evoluţia numărului de spitale în judeţul Galaţi, 2005-2013 

 

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

 

# 350.  În ceea ce priveşte statistica evoluţiei spitalelor, aceasta arată o scădere din anul 2011 la 10 

spitale în anul 2013.  Serviciile de sănătate au înreistrat o degradare de la an la an datorită dotărilor 

şi cheltuielilor curente alocate acestora dar şi datorită scăderii calităţii serviciilor oferite.  
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Tabel 27. Numărul unităţilor sanitare publice şi private din judeţul Galaţi, mediul urban şi rural, pe localităţi, în anul 2013 

Localitati Spitale 
 

Ambulatorii 
de 

specialitate 
sau integrate 

spitalului 
 

Policlinici Dispensare 
medicale 

 

Centre de 
sanatate, de 

sănătate 
mintală. De 

specialitate, de 
transfuzie 

Unitati 
medico-socia

le 

Cabinete 
medicale 

(şcolare, de 
familie , de 

specialitateetc) 

Cabinete 
stomatologice 

(scolare, de 
familie etc) 

Farmacii 
(puncte 

farmaceutice, 
depozite 

farmaceutice) 

Creşe Laboratoare 
medicale (de 

tehnică dentară 
etc.) 

Alte tipuri de 
cabinete 
medicale 

MUN. 
GALATI 

 
8 

8 1 4 10  566 208 333 1 98 5 

MUN. 
TECUCI 

1 1   11  74 12 14  10  

ORAS BERESTI       1 1 2    
ORAS TIRGU 

BUJOR 
1 1     3  6    

BALABANESTI       1      
BALASESTI       1      

BALENI       1 1     
BANEASA       1      
BARCEA       2  1    

BERESTI-MERI
A 

      1      

BRAHASESTI       2 1 1    
BRANISTEA       1  1    
BUCIUMENI       1      

CAVADINESTI      1   1    
CERTESTI       1      

CORNI       1      
COROD       3 1 1    

COSMESTI       5 1 1    
COSTACHE 

NEGRI 
      1  1    

CUCA       1      
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Localitati Spitale 
 

Ambulatorii 
de 

specialitate 
sau integrate 

spitalului 
 

Policlinici Dispensare 
medicale 

 

Centre de 
sanatate, de 

sănătate 
mintală. De 

specialitate, de 
transfuzie 

Unitati 
medico-socia

le 

Cabinete 
medicale 

(şcolare, de 
familie , de 

specialitateetc) 

Cabinete 
stomatologice 

(scolare, de 
familie etc) 

Farmacii 
(puncte 

farmaceutice, 
depozite 

farmaceutice) 

Creşe Laboratoare 
medicale (de 

tehnică dentară 
etc.) 

Alte tipuri de 
cabinete 
medicale 

CUDALBI       3 1 1    
CUZA VODA       1  1    
DRAGANESTI       3  1    
DRAGUSENI       2  1    
FIRTANESTI       1 1 1    

FOLTESTI       1 1 1    
FRUMUŞITA       3 1 1    

FUNDENI       2 1 1    
GHIDIGENI       2  1    

GOHOR       1      
GRIVITA       1 1 1    

INDEPENDENT
A 

      2  1    

IVESTI       3 1 2  1  
JORASTI       1      

LIESTI       3 1 1    
MASTACANI       2  1    

MATCA       6 2 1    
MOVILENI       2 1 1    
MUNTENI       2 1 1    

NAMOLOASA       1  1    
NEGRILESTI             
NICORESTI       2 2 1    
OANCEA       1      
PECHEA      1 4 2 1    
PISCU       2  1    
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Localitati Spitale 
 

Ambulatorii 
de 

specialitate 
sau integrate 

spitalului 
 

Policlinici Dispensare 
medicale 

 

Centre de 
sanatate, de 

sănătate 
mintală. De 

specialitate, de 
transfuzie 

Unitati 
medico-socia

le 

Cabinete 
medicale 

(şcolare, de 
familie , de 

specialitateetc) 

Cabinete 
stomatologice 

(scolare, de 
familie etc) 

Farmacii 
(puncte 

farmaceutice, 
depozite 

farmaceutice) 

Creşe Laboratoare 
medicale (de 

tehnică dentară 
etc.) 

Alte tipuri de 
cabinete 
medicale 

POIANA       1  1    
PRIPONESTI       1  1    

RADESTI       1      
REDIU       1 1 1    

SCHELA       1 1 1    
SCINTEIESTI       2      
SENDRENI       2 1 1    
SLOBOZIA 
CONACHI 

      2 2 2    

SMIRDAN       2  1    
SMULTI       1      

SUCEVENI         1    
SUHURLUI             

TEPU       1  1    
TUDOR 

VLADIMIRESC
U 

      3  1    

TULUCESTI       3 2 1    
UMBRARESTI       3 1 1    

VALEA 
MARULUI 

      1 1     

VINATORI       1 2 1    
VIRLEZI       1  1    

VLADESTI       1      

 
Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor obţinute de la INS, www. https://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=SAN101A 
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Fig. 50. Paturi in unitatile sanitare pe categorii de unitati sanitare, în judeţul Galaţi în anul 2013 

 

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

 

# 351. Calitatea şi nivelul asistenţei sanitare este prezentată prin anumiţi indicatori care arată o 

înrăutăţire a situaţiei: numărul de paturi în spitale la 1000 de locuitori scade la nivelul judeţului, de la 

3,4 paturi la o mie de locuitori în anul 2005 la 2,9 paturi la o mie de locuitori în anul 2013, clasând-se 

pe locul 2 la nivelul regiunii de dezvoltare Sud- Est, după judeţul Constanţa. 

 

Fig. 51. Personalul medico-sanitar în judeţul Galaţi în anul 2013 

 

Sursa. Prelucrare proprie pe baza datelor obţinute de la INS, https://statistici.insse.ro/shop/ 
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# 352. În ceea ce priveşte numărul de medici în judeţul Galaţi, acesta prezintă o pondere de doar 

18% din numărul medicilor la nivel regional. Aceştia se impart în medici de familie, stomatologi, 

farmacişti, personal sanitar mediu, asistenţi medicali obstetrică – ginecologie şi personal sanitar 

auxiliar. Pe primul loc ca şi număr îl ocupă personalul sanitar mediul cu un număr de 3185 persoane, 

pe locul doi fiind personal sanitar auxiliar cu 1455 persoane urmat de medicii de familie cu un număr 

de 281 persoane.    

 

# 353. Prin aceşti indicatori se poate observa nivelul actual al stării de sănătate a populaţiei, 

calitatea serviciilor şi cea a asistenţei medicale. Se poate observa deasemenea încă un dezechilibru 

în raportul mediu urban – mediul rural, ceea ce sistemul sanitar nu a reuşit să reducă.  Deasemenea, 

se constată o polarizare a serviciilor de sănătate în raport cu nivelul de trai şi cu veniturile populaţiei.  

 

# 354. Se poate constata, în urma analizelor realizate că infrastructura de sănătate este slab 

reprezentată, reflectată prin dispensare medicale cu dotări precare de echipamente medicale şi 

medicamente. În mediul rural se constată o lipsă a persoanlului sanitar cu studii superioare, 

majoriatatea fiind de nivel mediu, iar serviciile sociale pentru persoanele cu un nivel de trai scăzut 

sunt foarte slab reprezentate în judeţ, mai ales din cauza lipsei de fonduri necesare creării şi 

dezvoltării unor astfel de servicii.  

 

# 355. Problemele domeniului sanitar şi a sistemului se traduc în mare parte prin subfinanţare şi 

învechire a infrastructurii, fapt ce se reflectă la nivelul populaţiei prin asistenţă sanitară slabă 

pentru anumite grupuri de cetăţieni. Din acest punct de vedere, rezultatele se pot observa în ceea ce 

priveşte statisticile ce reflect aceste condiţii precare, cum ar fi rata de mortalitate a nou-născuţilor 

care la nivel national ocupă ultimul loc în rândul ţărilor europene. O altă influenţă care ne arată 

îngrijirea precară la nivel sanitar este speranţa de viaţă la naştere, care comparând la nivel European, 

România ocupă locuri codaşe.  

 

# 356. La nivel regional se poate observa că judeţul Galaţi ocupă locul 2 cu un procent de 22% 

faţă de primul loc, ocupat de judeţul Constanţa cu un procent de 32%. Locul 3 este ocupat de 

judeţul Buzău cu 14%, ultimele două locuri fiind obşinute de judeţele Vrancea şi Tulcea cu 9%, 

respective 8%.  
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Fig. 52. Procentul unităţilor sanitare ale fiecărui judeţ din Regiunea de dezvoltare Sud-Est, în anul 2013 

 

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

 

# 357. În ceea ce priveşte infrastructura sanitară, judeţul Galaţi se situează pe locul al doileamîn 

rândul cabinetelor medicale, în raport cu populaţia regiunii. Diferenţa de procentaj din mediul urban 

şi mediul rural în ceea ce priveşte unităţile sanitare arată o greutate în ceea ce priveşte tratementul 

pentru zonele izolate. 

  

Fig. 53. Procentul unităţilor sanitare în judeţul Galaţi pe domenii – public, privat, în anul 2013 

 

Sursa. Prelucrare proprie pe baza datelor obţinute de la INS, https://statistici.insse.ro/shop/ 
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# 358. În urma analizei datelor statistice, se poate observa că domeniul public este net inferior 

domeniului privat, atât la nivel judeţean şi regional cât şi la nivel national. Sectorul privat a depăşit 

sectorul public cu 824 DE unităţi sanitare. Astfel, sectorul privat este preferabil celui public, fapt ce 

creează o concurenţă strânsă între cele două segmente.  

 

Tabel. 28. Unităţile sanitare prezente în fiecare judeţ al Regiunii Sud-Est în anul 2013 

Categorii de unitati 
 sanitare 

Braila Buzau Constanta Galati Tulcea Vrancea 
Regiunea 
SUD-EST 

Spitale 5 7 20 10 3 7 52 

Ambulatorii de specialitate 
 

0 3 4 1 0 0 8 

Ambulatorii integrate spitalului 
 

4 5 9 9 2 5 34 

Policlinici 
 

2 4 3 1 0 0 10 

Dispensare medicale 
 

2 4 5 4 3 4 22 

Centre de sanatate 
 

0 0 1 1 0 2 4 

Centre de sanatate mintala 
 

1 2 2 2 1 0 8 

Sanatorii balneare 
 

0 0 4 0 0 0 4 

Unitati medico-sociale 
 

1 1 1 2 0 0 5 

Centre de diagnostic si tratament 
 

0 0 5 0 0 0 5 

Centre medicale de specialitate 
 

3 1 10 6 1 3 24 

Cabinete medicale de medicina 
generala 

 

12 3 194 53 2 11 275 

Cabinete medicale scolare 
 

90 31 31 26 30 32 240 

Cabinete medicale studentesti 
 

0 0 1 1 0 0 2 

Cabinete medicale de familie 
 

150 223 452 257 109 154 1345 

Societate medicala civila 
 

1 0 2 0 0 0 3 

Cabinete medicale de specialitate 
 

170 149 341 194 108 112 1074 

Societate civila medicala de 
specialitate 

 

0 0 13 0 0 0 13 

Farmacii 
 

101 156 314 133 77 69 850 

Puncte farmaceutice 81 32 12 265 19 23 432 
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Categorii de unitati 
 sanitare 

Braila Buzau Constanta Galati Tulcea Vrancea 
Regiunea 
SUD-EST 

 

Depozite farmaceutice 
 

1 8 21 1 0 2 33 

Crese 
 

3 9 11 1 4 2 30 

Laboratoare medicale 
 

46 47 100 101 23 30 347 

Laboratoare de tehnica dentara 
 

73 31 19 10 11 9 153 

Centre de transfuzie 
 

1 1 1 1 1 1 6 

Alte tipuri de cabinete medicale 
 

21 6 10 5 1 4 47 

        

TOTAL 768 723 1586 1084 395 470 5026 

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

 

# 359. Odată cu variantele de a alege între o unitate sanitară privată şi o unitate sanitară publică, 

se adaugă şi alegerile care provin în funcţie de urgenţa cazului şi de alegerea de tratare în străinătate, 

la care se mai adaugă nivelul de trai al cetăţenilor care aleg o astfel de variantă.  

 

# 360. Judeţul Galaţi înregistrează în 2013 un număr de 2952 de paturi din spitale, iar la nivel 

regional, în cadrul Regiunii de dezvoltare Sud-Est sunt înregistrate în anul 2013 un număr de 2ori 

mai mare, şi anume 13580 de paturi. Procentele relative ridicate indică o orientare a sistemului 

românesc spre tratament asupra afecţiunilor prin spitalizarea pacientului, chiar dacă există şi anumite 

cazuri care pot fi preluate în sistem ambulatoriu. Astfel, sistemul de sănătate este încărcat iar 

finanţările nu pot suporta astfel de cazuri neprevăzute.  De aceea, momentan se încearcă un 

echilibru de aliniere la nivel European, prin descentralizarea sistemului sanitar care poate oferi 

oportunitatea administraţiei judeţene şi locale să identifice şi să trateze problemele unităţilor sanitare 

specifice comunităţilor de care aparţin.  

 

# 361. Motivarea salarială, dotările învechite, lipsa instrumentelor medicale şi a medicamentelor, 

împreună cu greutatea condiţiilor de muncă conduc la creşterea dezinteresului cadrelor medicale 

care aleg varianta de a nu rămâne în România şi de a pleca să profeseze în ţările din Uniunea 

Europeană.  

 

# 362. Industria sportivă a cunoscut o creştere considerabilă de-a lungul anilor, ducând din anul 
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2000 până acum la înmulţirea de secţii sportive înregistrate, împreună cu creşterea numărului de 

sportivi cu legitimaţii, bineînţeles a numărulului de antrenori cât şi cel de instructori sau arbitri.  

 

Fig. 54. Numărul de secţii sportive la nivel regional, în anul 2013 

 

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

 

# 363. Numărul de secţii sportive afiliate la nivel regional în anul 2013 este de 138 de secţii 

sportive afiliate, 5874de sportivi cu legitimaţie, 155 antrenori sportivi şi 91 de instructori şi 159 de 

arbitri.  
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Fig. 55. Evoluţia numărului de secţii sportive în judeţul Galaţi, în anul 2013 

 

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

 

# 364. Se observă deasemenea o creştere în rândul centrelor sportive private precum săli de 

fitness şi aerobic, terenuri de fotbal şi tenis sau paintball. Nu există încă o statistică în acest sens 

însă rapiditatea înmulţirii lor poate fi observată în timp real.  

 

Fig. 56. Evoluţia numărului de sportivi legitimaţi în judeţul Galaţi, în anul 2013 

 

Sursa. Prelucrare proprie pe baza datelor obţinute de la INS, https://statistici.insse.ro/shop/ 
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Tabel. 29. Lista cluburilor sportive din judeţul Galaţi 

Nr. Crt. Date de identificare a bazelor si unitatilor sportive din 
Galati  

Date de contact 

1. Clubul Sportiv Municipal Dunarea   

2. Patinoarul Artificial Dunarea  b-dul George Cosbuc nr. 253  

tel/fax 472894  

3. Complexul pentru Alimentatie si Cazare pentru Sportivi  Str. Al.I.Cuza nr. 74-76  

Hotel Sport ** - tel. 414098  

Restaurant - tel. 412340  

4. Complexul Olimpic de Box  Str. Mihai Bravu nr. 3  

Spatiu de cazare: tel. 414795  

5. Complexul Sportiv Dunarea Galati  Str. Stadionului nr. 1  

tel. 441544  

6. Clubul de Tenis ICMRSG  Str. Stadionului nr. 7  

tel/fax 419941  

7. Clubul Sportiv Otelul Galati  Str. Regiment 11 Siret nr. 2A  

tel. 464677, 463898  

8. Clubul de Fotbal Otelul Galati  Str. Anghel Saligny nr. 2  

tel. 464677  

9. Fotbal Club Dunarea Galati  Str. Stadionului nr.1  

tel. 470510, 470774  

10. Clubul Sportiv Universitatea Galati  Str. Domneasca nr. 148  

tel./fax 416731  

11. Clubul Sportiv Scolar Galati  Str. Muresului nr. 2  

tel. 490802  

12. Liceul cu Program Sportiv Galati  Str. Stadionului nr. 5  

tel.498083  

13 Clubul Sportiv Scolar Tecuci  Str. Stadionul Tineretului nr.1  

tel. 811027  

14 Clubul Sportiv ICMRG Galati  Str. Stadionul Tineretului nr. 1  

tel. 811027  

15 Clubul Sportiv Vointa ICMRSG Galati  Str. Saturn nr. 32  

tel/fax 430244  

16 Complex Sportiv Siderurgistul  Str. Closca nr. 2  

tel-092-62799 

Sursa: Direcţia pentru Tineret şi Sport Galaţi, http://www.galatiportal.ro/  

*** 
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4.3.  CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 

 

# 365. În urma analizelor realizate asupra infrastructurii sociale din judeţul Galaţi, s-a constatat 

faptul că este nevoie de investiţii pentru modernizarea şi dotarea unităţilor sanitare, starea lor 

actuală fiind destul de rea. De asemenea, implementarea unor standarde de calitate sunt necesare 

pentru serviciile sociale din centrele rezidenţiale.   

 

# 366. Datorită condiţiilor precare precum infrastructura slab dezvoltată şi lipsa dotărilor cu 

aparatură profesională, persoanele cu un nivel de trai scăzut aleg să se trateze în alte zone, la o mai 

mare distanţă de domiciliu. Totodată, astfel de acţiuni inflenţează în mod negativ piaţa muncii, prin 

faptul că persoanele vulnerabile nu primesc suficientă asistenţă pentru reintegrarea lor pe piaţa 

muncii cât şi îngrijirea persoanelor depenedente, care cade în sarcina familiei, a persoanelor active, 

care alocă un timp destul de îndelungat şi insuficient calificată pentru membrul dependent, ducând la 

o situaţie nefericită pentru ambele persoane.   

 

# 367. Investirea în centre multifuncţionale precum cămine de bătrâni sau centre de ajutor pentru 

persoanele cu dizabilităţi constituie un avantaj pentru membrii activi ai famililor datorită degrevării 

acestora în perioada programului de muncă care la rândul lui duce la o calitate a muncii mai bună a 

celor activi şi o calitate a vieţii mai bună pentru cei dependenţi.  

 

# 368. Crearea unor centre sociale multifuncţionale prezintă un avantaj prin gama variată de 

servicii pe care le oferă, servicii care au ca scop rezolvarea cât ma multor probleme diferite şi specifice 

pentru fiecare membru în parte.  

 

# 369. În privinţa sectorului de educaţie, este nevoie de infrastructură educaţională bine pusă la 

punct, accesibilă, cât şi de dotări pentru creşterea calităţii standardelor educaţionale. Necesitatea 

investiţiilor în sectorul educaţional s-au datorat mai ales calamităţilor naturale apărute în ultimii ani, 

majoritatea şcolilor având nevoie de reabilitare şi dotare cu echipamente educaţionale IT, cărţi şi alte 

materiale necesare pentru documentare, etc.  

 

# 370. Scopul investiţiilor în sistemul educaţional este de a creşte capacitatea de şcolarizare a 

unităţilor de învăţământ obliatoriu, prin dezvoltarea infrastructurii şi creşterii accesibilităţii la 

educaţie.  
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# 371. Dezvoltarea accesului la educaţie a copiilor din mediul rural sau din anumite zone 

defavorizate social este necesară, mai ales datorită dificultăţilor cu care se confruntă, din cauza unei 

infrastructuri şcolare slabe, a distanţelor mari până la cea mai apropiată scoală cât şi lipsa mijloacelor 

de transport sau a unor spaţii de cazare în apropierea şcolilor.  

 

# 372. În concluzie, se poate afirma că sistemul sanitar al judeţului Galaţi şi nu numai, aceasta fiind 

o problema atât la nivel judeţean cât şi regional sau national, se află într-un moment critic, datorită 

subfinanţărilor şi învechirii infrastructurii, fapt ce are ca şi consecinţe o asistenţă sanitară slabă, şi cu 

un impact negative asupra populaţiei.  

 

# 373. Judeţul Galaţi înregistra conform statisticilor din anul 2013 un număr de unităţi sanitare 

exclusiv cabinete medicale raportat la populaţia regiunii de 274 de unităţi, mai mare decât media la 

nivel regional, care ocupa ultimul loc în rândul regiunilor din România.  

 

# 374. În ceea ce priveşte numărul unităţilor din mediul rural, comparative cu cele din medul urban, 

se observă că populaţiei din mediul urban ii este facilitate accesul rapid la asistenţă medicală, în timp 

ce populaţia din zonele izolate prezintă un acces îngreunat al serviciilor de asistenţă medicală.  

 

# 375. Sistemul public al infrastructurii medicale al judeţului Galaţi este surclasat de sistemul 

privat, acesta din urmă dezvoltându-se rapid în ultimii ani, crescând de la un număr de 482 de 

unităţi în sistemul privat in anul 2005 la un număr de 1201 unităţi sanitare în anul 2013. Nevoile 

populaţiei în materie de sănătate fac posibil acest lucru, mai ales dacă luăm în discuţie sistemul de 

coplată introdus în anul 2013.   

 

# 376. O altă caracteristică ce poate fi observată în ceea ce priveşte dezvoltarea sistemului de 

sănătate îl reprezintă numărul de paturi din spitale, un număr destul de ridicat, carea arată 

orientarea tratării pacinetului indiferent de caz, prin spitalizare. Momentan de încearcă o reducere a 

numărului de paturi, conform standardelor international, tocmai pentru a încuraja tratarea 

pacientului în sistem ambulatoriu şi nu spitalizarea lui pe un număr nedeterminat de zile în spital.   

 

# 377. În vederea unei mai bune functionari a sistemului de sănătate, sunt prezentate mai jos o 

serie de măsuri în ceea ce priveşte atât calitatea infrastructurii cât şi a dotărilor aferente, 
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specificate în Stategia Europa 2020: 

• construirea/reabilitarea/modernizarea/extinderea dotarea centrelor comunitare de 

intervenţie integrată  

• reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii deambulatoriilor 

• reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii deunităţi de primiri urgenţe  

• reabilitarea/ modernizarea/ dotare cu echipamente a spitalelor judeţene de urgenţă 

• construcţia de spitale regionale 

• reabilitare/ modernizarea/ extinderea dotarea infrastructurii de servicii sociale fără 

componentă rezidențială (centre de zi, centre „respiro”, centre de consiliere psihosocială, 

centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu etc.) 

• construcţie/reabilitare de locuinţe de tip familial, apartamente de tip familial, locuinţe 

protejate etc.70 

 

# 378. Principalele tipuri de investiții ce se vor realiza pentru atingerea obiectivului specific al 

acestei priorități de investiție sunt:  

• construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale 

antepreșcolare (creșe)  

• construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale 

preșcolare (gradinițe)  

• construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale 

pentru învățământul general obligatoriu (școli I - VIII)  

• reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii școlilor profesionale și 

tehnice / liceelor tehnologice  

• reabilitarea/modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale universitare  

 

# 379. Principalele tipurile de beneficiari eligibili avuți în vedere sunt unităţi 

administrativ-teritoriale (autorităţi și instituții ale administraţiei publice locale), instituţii de 

învăţământ superior de stat. Aceste tipuri de investiţii se vor adresa în special autorităţilor 

administraţiei publice locale (UAT), precum şi furnizorilor de servicii sociale de drept public sau 

privat, acreditaţi conform legii.  

 

# 380. Deşi activităţile preconizate a fi implementate se vor realiza pe întreg teritoriul naţional 

                                                 
70

 http://www.minind.ro/cctc_2014_2020/dse/Strategia_Europa_2020.pdf 
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(atât zonele urbane, cât şi cele rurale) sunt vizate în special acele zone/localităţi cu infrastructură 

pentru servicii sociale deficitară şi/sau care nu asigură condiţii de funcţionare şi de viaţă conform 

standardelor de calitate în vigoare, precum şi zone/localităţi cu infrastructură medicală insuficientă şi 

de o calitate necorespunzătoare, identificate prin studiile Ministerului Sănătăţii. 71 

 

# 381. Fondul European de Dezvoltare Regională pentru 2014-2020 a stabilit un set de acţiuni 

cheie privind creşterea favorabilă incluziunii:  

- investiţii în infrastructura sanitară şi socială pentru îmbunătăţirea accesului la aceste servicii 

şi reducerea inegalităților în materie de sănătate (grupuri marginalizate, romii, persoanele 

expuse riscului sărăciei etc.);  

- investiţii în infrastructură, care contribuie la modernizarea, transformarea structurală şi 

viabilitatea sistemelor de sănătate;  

- investiţii specifice în infrastructura pentru sprijinirea tranziţiei de la asistenţa instituţională la 

cea de proximitate;  

- sprijin pentru investițiile în infrastructura pentru îngrijirea copiilor, a persoanelor în vârstă și 

pentru îngrijirea de lungă durată  

- sprijin pentru regenerarea fizică și economică a comunităților urbane si rurale defavorizate, 

inclusiv romii, ceea ce reduce concentrația spațială a sărăciei (promovarea unor planuri 

integrate în care locuințele sociale sunt însoțite în special de intervenții în domeniul 

educației, sănătății și ocupării forței de muncă)  

- sprijin pentru dezvoltarea întreprinderilor sociale, prin dezvoltarea unor noi modele 

comerciale și a unei soluții inovatoare de abordare a provocărilor societale  

- sprijin pentru anumite investiţii vizând să elimine şi să prevină barierele care stau în calea 

accesibilităţii  

- promovarea strategiilor de dezvoltare locală desfăşurate de comunitatea locală prin 

acordarea de sprijin pentru dezvoltarea capacităților grupurilor de acțiune locală, precum și 

prin pregătirea strategiilor locale și prin acordarea de sprijin pentru activităţile concepute, în 

domeniile care intră în sfera de aplicare a FEDER din domeniul incluziunii sociale şi al 

regenerării fizice și economice .72 

 

 
# 382. Dezvoltarea economică este influenţată de calitatea serviciilor de sănătate, educaţie, 

                                                 
71 http://www.minind.ro/cctc_2014_2020/dse/Strategia_Europa_2020.pdf 
72 http://www.fonduri-structurale.ro/Document_Files//fs2014-2020/00010115/7pdw9_erdf_summary_ro.pdf 
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sociale, a serviciilor de siguranţă publică şi asistenţă pentru situaţii de urgenţă acordate populaţiei. 

De aceea, investiţiile realizate au ca scop îmbunătăţirea calităţii şi ridicarea acestor servicii la 

standarde europene, cu implicaţii asupra gradului de sănătate şi al participării populaţiei la piaţa 

muncii, precum şi în ceea ce priveşte gradul general de atractivitate al județului. 

 

# 383. Dezvoltarea mobilității urbane locale trebuie sa asigure satisfacerea unor cerinţe şi nevoi 

de utilitate publică ale comunităţii locale fără a fi expuşi la riscuri personale majore. Serviciile 

sociale la nivel local trebuie să răspundă nevoilor tuturor grupurilor dezavantajate, nivelul local fiind 

actorul principal în rezolvarea problemelor grupurilor sociale vulnerabile. 

  

# 384. Pentru a atinge acest obiectiv, sunt necesare investiţii în infrastructură şi echipamente, 

pentru ca acestea să fie în conformitate cu standardele în materie. În acest scop, planificarea  

dezvoltării mobilității în județul Galați trebuie să ofere soluţii care să vizeze următoarele obiective: 

- Management eficient al transportului şi al mobilităţii 

- O bună distribuţie a bunurilor şi servicii de logistică performante 

- Restricţionarea accesului în anumite zone ale oraşului 

- Promovarea transportului în comun 

- Promovarea unor mijloace de transport alternative 

- Înlocuirea maşinii personale în favoarea transportului în comun, mersului pe jos, mersului cu 

bicicleta, cu motocicleta sau cu scuterul 

 

# 385. Abordând alături de obiectivele sociale cele de mediu şi economice, precum şi obiective în 

domeniul integrării şi al siguranţei, planificarea mobilității județului Galați aduce în atenția 

administrației publice necesitatea investițiilor în infrastructura județeană și conjugarea eforturilor în 

vederea creării condițiilor pentru o mobilitate și accesibilitate mai crescută a persoanelor, bunurilor,  

destinațiilor. 

 

# 386. Există numeroase argumente în sprijinul factorilor decizionali pentru susținerea abordării 

integrate a procesului de planificare a mobilității, acțiunile întreprinse în multe orașe europene au 

creat spații publice mai atractive, au dus la îmbunătățirea siguranței rutiere, la o sănătate a 

populației  mai bună și la reducerea poluării aerului. Un factor important care poate susține 

relansarea economiei gălățene o reprezintă mobilitatea. Un mediu sănătos, accesibil, prietenos 

pentru populație ajută la diminuarea substanțială a costurilor pentru comunitatea locală și este 

atractiv pentru investitori. 
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# 387. Mobilitatea durabilă se traduce printr-o calitate mai bună a aerului și mai puțin zgomot. 

Pe termen lung pentru comunitatea din județul Galați sunt mai profitabile investițiile în 

infrastructuri și servicii publice care asigură participarea unei populații largi, concomitent cu 

reducerea poluării și creșterea gradului de accesibilitate în zonele rurale mai puțin dezvoltate. Pe 

viitor se impune necesitatea planificării mobilității urbane județene va cuprinde în mod obligatoriu 

cel puţin următoarele: 

- Diagnosticarea sistemului existent de mobilitate şi transport, al infrastructurilor, dotărilor şi 

fluxurilor de trafic ; 

- Evaluarea nivelului de disfuncţionalitate ; 

- Dezvoltarea funcţională, socio-economică şi urbanistică a zonelor urbane 

- Infrastructuri, zonare urbană, reţele de transport, relaţii în teritoriu;  

- Mobilitatea, accesibilitatea şi nevoile de conectivitate ; 

- Modelarea prognozelor de mobilitate, transport şi trafic;  

- Dezvoltarea reţelelor de transport urban şi regional ; 

- Planificarea şi proiectarea infrastructurilor de transport ; 

- Terapia şi managementul traficului şi al mobilităţii;  

- Înscrierea prescripţiilor tehnice de proiectare şi execuţie în cadrul unor standarde tehnice minime 

acceptate la nivel european, inclusiv pentru infrastructurile de ciclism urban.   

 

# 388. Așa cum o arată exemplele din multe orașe73, rezultatul planificării continue  a mobilității 

urbane durabile este o viziune comună specifică unei noi culturi a mobilității: o viziune cu care sunt 

de acord grupurile politice majore și care este împărtășită de către instituțiile și cetățenii unei 

societăți urbane, o viziune care transcende ciclurile electorale și care poate include și elemente mai 

puțin atractive, atunci când acestea oferă beneficii pe termen lung. 

 

# 389. Asigurarea mobilității la nivel județean prin dezvoltarea serviciilor sociale, de sănătate și 

cultură va contribui la creșterea atractivității și calității atât în mediul urban cât și în cel rural, în 

beneficiul cetățenilor, economiei și întregii societăți în general. 

 

*** 

 

                                                 
73 Wefering,F., Rupprecht,S., Buhrmann, S., Bohler-Baedeker, S. (2014) - Orientări. Dezvoltarea și implementarea unui plan sustenabil de 
mobilitate urbană, p. 
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Datele europene permit şi evidenţierea schimbărilor 
survenite în ocuparea şi utilizarea terenurilor în 

perioadele 1990-2000 şi 2000-2006. Pentru prima perioadă, potrivit
metodologiei prezentate de Petrişor (2008), la nivelul I al clasificării, ce 
indică acoperirea terenului, modificările totalizează cca. 1155 ha (în 
principal datorită fenomenelor de urbanizare – 669 ha şi inundaţiilor – 459 
ha, a se vedea Tabelul 2 şi Fig. 3a), iar la nivelul al III-lea, care indică 
utilizarea terenului, suprafeţele afectate totalizează cca. 6793 ha, cele 
mai importante fiind cele datorate restructurării agriculturii (2799 ha) şi 
împăduririlor (2876 ha) – Tabelul 3 şi Fig. 3b. În cea de-a doua perioadă, 
modificările legate de acoperirea terenului se datorează urbanizării (535 
ha), iar cele ale utilizării terenului (552 ha) se datorează restructurării 
agriculturii.
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Principalele tipuri de habitate prioritare inventariate pe teritoriul jud. 
Galaţi:

1  Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetaţie din 
Littorelletea uniflorae
şi/sau Isoëto-Nanojuncetea
2  Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul 
câmpiilor, până la cel montan şi alpin
3 Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu 
vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion
4  Lacuri distrofice şi iazuri
5  Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip Magnopotamion sau 
Hydrocharition
6  Pajişti aluviale din Cnidion dubii
7  Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis)
8  Pajişti panonice şi vest-pontice pe nisipuri
9 Păduri dacice de stejar şi carpen
10  Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus 
excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion 
minoris)
11  Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie de Chenopodion rubri şi 
Bidention
12  Stepe ponto-sarmatice
13  Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice
14  Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.
15  Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos
16  Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba
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CARACTERISTICI PEDOLOGICE SI 
RESURSELE NATURALE ALE SOLULUI 

 Cea mai mare parte din podisul Covurluiului, colinele Tutovei si câmpia 
Tecuciului este acoperită de terenuri agricole si de pajisti puternic 
modificate, sub raport antropic cu păiusi, jiscă, colilie sau bărboasă.
Câmpia Covurluiului este dominată de terenuri agricole si de pajisti puternic 
modificate de firuta cu bulb, pelinită, alior, bărboasa. Pe alocuri apar culturi 
de salcâm, mai ales în aria nisipurilor din câmpia Tecuciului, asociate cu 
complexe de vegetatie agricolă pe nisipuri.
Fragmentele de păduri ce reprezintă resturile codrilor Bârladului de 
odinioară, cantonate în aria colinelor Tutovei si a podisului Covurluiului – 
nordul judeţului – sunt formate din păduri de amestec cu specii de stejar si 
alte foioase, alcătuind sleauri, în complex cu păduri 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 reprezintă o importantă bază meliferă în sud-estul 
României, împreună cu cea din nordul Dobrogei. Asadar, vegetatia 
arborescentă este alcătuită din păduri de gorun. Stratul vegetal ce 
acoperea cândva acest teritoriu a fost treptat modificată de om. În
secolul al XVIII-lea procentul de împădurire era de aproximativ 50%. În 
judeţul Galaţi sunt soluri cernoziomice, cu profil normal sau cernoziomuri 
degradate, deci cu profil de la moderat până la puternic erodat, soluri 
coluviale sau aluvionare de pantă si vale precum si regosoluri si 
psaneorogosoluri.
În partea de sud a Câmpiei Covurluiului se întâlneste cernoziomul 
carbonatic format în partea cea mai uscată a stepei de pajisti xerofile cu 
graminee. Vegetatia specifică acestorsoluri este pădurea de stejar, tei, 
frasin si carpen.

Caracteristicile pedologice, vegetaţia, solul şi resursele naturale ale solului:
 În conditiile de climă mentionate, pe un strat alcătuit din loess care ocupă cea mai mare suprafată, 
ca si din nisip pe valea Bârladului şi Siretului, s-a instalat o vegetaţie ierboasă tipic de stepă, care apare 
astăzi numai pe terenurile unde nu se practică agricultura.
Vegetatia, reprezintă rezultatul interactiunii ariilor de influentă este europeană, atlantică, sudică, al 
elementelor eudemice si al activitătii antropice. 

 În ansamblu, vegetatia de silvostepă se întâlneste în colinele Tutovei, Covurluiului si câmpia 
Tecuciului, iar cea de stepă propriu-zisă în câmpia Covuiluiului. Pe valea inferioară a Bârladului apar 
nuclee de păduri de salcâm, iar pe văile Prutului, Siretului si Dunării predomină vegetatia de luncă. 
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Datele europene permit şi evidenţierea schimbărilor 
survenite în ocuparea şi utilizarea terenurilor în 

perioadele 1990-2000 şi 2000-2006. Pentru prima perioadă, potrivit
metodologiei prezentate de Petrişor (2008), la nivelul I al clasificării, ce 
indică acoperirea terenului, modificările totalizează cca. 1155 ha (în 
principal datorită fenomenelor de urbanizare – 669 ha şi inundaţiilor – 459 
ha, a se vedea Tabelul 2 şi Fig. 3a), iar la nivelul al III-lea, care indică 
utilizarea terenului, suprafeţele afectate totalizează cca. 6793 ha, cele 
mai importante fiind cele datorate restructurării agriculturii (2799 ha) şi 
împăduririlor (2876 ha) – Tabelul 3 şi Fig. 3b. În cea de-a doua perioadă, 
modificările legate de acoperirea terenului se datorează urbanizării (535 
ha), iar cele ale utilizării terenului (552 ha) se datorează restructurării 
agriculturii.
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C a u z e l e 
majore şi mecanismele producerii inundaţiilor în bazinul hidrografic Prut - Bârlad prezentate în 
documentaţia amintită sunt:
- scurgeri rapide de apă pe versanţii abrupţi, cu un nivel scăzut de infiltrare. Acest fenomen este 
cu deosebire sever în cazul ploilor torenţiale din anotimpurile calde;
- apa din inundaţii bălteşte natural în câmpiile inundabile joase, meandrate din bazinele 
hidrografice Bahlui, Jijia şi sistemul Prut;
- în bazinul Bârlad, râurile abrupte, liniare, din zonele înalte descarcă rapid apa, favorizând 
inundaţii cu propagare rapidă, la confluenţa râurilor Bârlad, Siret şi Tecucel;
- sistemele urbane de canalizare au capacitate insuficientă de colectare şi evacuare a apelor.

Factorii naturali şi antropici care amplifică 
inundaţiile:
1 peste 900 de mil. m2 de suprafeţe cu eroziune de 
adâncime, la nivelul bazinului hidrografic Prut – Bârlad. 
Aceste suprafeţe sunt lipsite de vegetaţie, favorizând

2 scurgerile foarte rapide ale apei din precipitaţii;
managementul defectuos al terenurilor arabile şi 
practicile de păşunat cresc ratele

3 scurgeriilor de suprafaţă şi a eroziunilor şi reduc 
infiltrarea apei în sol;

4 infiltraţiile scăzute în solul de pe pante determină 
creşterea procentului precipitaţiilor care ajung în râuri;
frecvenţa crescută a eroziunii contribuie la colmatarea 
râurilor şi acumulărilor, reducând astfel capacitatea lor 
hidraulică;
digurile înălţate de-a lungul râurilor cresc energia 
mecanică a apei. Astfel sunt erodate albiile râurilor pe 
perioada debitelor crescute, conducând la erodarea 
culeelor podurilor şi prăbuşirea acestora.
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RELIEF. CADRU NATURAL

LUNCA SIRETULUI INFERIOR
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 PRUTULUI

LUNCA DUNĂRII

CÂMPIA TECUCI
PODIŞUL BÂRLADULUI

C Â M P I A         C O R V U L U I L U I  

UNITĂŢI RELIEF



ELEMENTE NATURALE

Lacuri naturale

Lacuri artificiale

Ape curgătoare

Peisaj luncă

Ape cu grad ridicat 
de degradare

Concentrare de zone 
expuse riscului la inun-
daţie

RISC LA INUNDATII

Zone expuse riscului la inundaţii 
cauzate scurgerii de pe versanţi
Zone expuse riscului la inundaţii 
cauzate de revarsarea cursurilor 
de apă 
Zone expuse riscului la inundaţii 

Zone mlăştinoase

l.Rediu

ZONE INUNDABILE

Date generale

 Apele curgătoare din judeţul 
Galaţi se încadrează în tipul de 
regiune continental accentuat. 

 Specific dealurilor si podisurilor 
Moldovei, acestea au scurgere 
predominantă în sezonul de 
primăvară si vară, cu ape mari 
primăvara si viituri în timpul verii si al 
toamnei. Fluviul Dunărea, curge pe o 
distantă de 22 km si colectează apele 
râurilor Siret si Prut. 

 Siretul are afluent important râul 
Bârlad, care la rându-i colectează 
Corozelul. Prutul are ca afluenti Elanul 
si Horincea. Pârâul Chineja se varsă în 
Lacul Brateţ. Dintre apele stătătoare 
mai important este Lacul Brateş, cu o - 
suprafată de 74 km².

 In bazinul hidrografic Siret, nivelurile maxime istorice la 
statiile hidrometrice sunt:
-râu Bârlad – 90,6 mc/s, în anul 1988, faţă de capacitatea de 
transport a albiei minore de 224 mc/s la statia hidrometrică 
Tecuci
-râu Tecucel – 99,4 mc/s, în anul 2005, fata de 56 mc/s – debitul 
capabil al albiei minore, la statia hidrometrica Tecuci
-râu Geru – 76,1 mc/s, în mai 1996, fata de 40,0 mc/s – debit 
capabil, la statia hidrometrica Cudalbi
-râu Suhurlui – 49,0 mc/s, în august 1997, fata de 3,70mc/s – 
debitul capabil al albiei, la statia hidrometrică Pechea

l.Rll Rl Rl Rediu
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HANUL CONACHI

RÂPA BĂLAIA

LA RATEŞ

REZERVAŢIA BUJORUL SĂLBATICA BA B

Ş

IMAGINI REPREZENTATIVE

REZERVAŢII, MONUMENTE 
ALE NATURII ŞI ARII 
NATURALE PROTEJATE

8

OBIECTIVE ARHEOLOGICE

- Municipiul Galaţi, aşezare medievală şi necropolă 
sec. XVI-XIX, Castellum de pământ sec. II d. H., complexe
fortificare din pământ, sec. II-III necropolă română.
- Barceat aşezare tip Sântana de Mureş, sec IV
- Băneasa: aşezări din epoca neolitică (cultura Cucuteni)
din sec. IV şi sec. XV-XVI aşezare cucuteniană, aşezare din 
epocile paleolitică.
- Cavadineşti aşezări din epoca bronzului (cultura nouă,
daco-romană).
- Căuieşti (Drăguşeni): fortificaţie din epoca fierului.
- Cositeni (Brăhăşeşti): cetate getică din pământ.
- Polteşti: aşezare din epoca de tranzit de la eneo-litic 
la epoca bronzului (cultura Polteşti).
- Gârbovăţ: (Ghidigeni): aşezare din epoca bronzului.
- Frumuşiţa: staţiune din prima epocă a fierului, aşezare din
sec. IV d.Hr. aşezari medievale.
- Lunca (Jorăşti) necropolă sec. IV d.Hr.
- Negrileşti (Munteni) aşezări din epoca eneolitică şi 
sec. XIV şi XVI.
-Poiana (Nicoreşti): aşezare din epoca bronzului.
-Puricani (Slivna): aşezare din epoca paleolitică şi prima 
epocă a fierului.
-Stoicani (Folteşti): aşezare din epoca neolitică, necropolă
din epoca bronzului, necropolă din prima epocă a fierului.
-Sucevenii aşezare din epoca eneolitică.
-Sendreni: aşezare din epoca romană şi sec. X-XI, aşezare 
feudală sec. X-XI.
-Umbreşti: aşezare eneolitică.
-Vânători: staţiune din prima epocă  a fierului, aşezare daco-
romană.
-Valul lui ATHANARIC (perioadele daco-romane) din zona
localităţilor Stoicani(Folteşti), Fântânele-Scânteieşti, Cuca, Rediu, 
Băleni, Măciseni (Corni), Valea Mărului, Cudalbi, Matca, Corod, 
Tepu, Buciumeni.

ZONE NATURALE PROTEJATE

- Dunele de nisip Hanu Conachi
- Pădurea Gârboave
- Pădurea Breana-Roşcani
- Punctul fosilifer Rateş
- Rezervaţia fosiliferă Tirihina-Bărboşi
- Pădurea Pogoneşti
- Pădurea Fundeanu
- Pădurea Buciumeni
- Pădurea Talasmanu

LOCALITĂŢI RURALE CU VALORI ETNOGRAFICE

- Rădeşti (Bălăbăneşti) zona colinele Fălciului, pentru activităţi de olărit.
- Fundeni, zona Câmpia Brăilei, pentru maniferstări folclorice (sărbătoarea salcâmilor).
- Sendreni, zona Câmpia Brăilei şi gosăpodărie cu strcutură tradiţională, tehnici 
agricole, conservare cereale în gropi, etc.
- Cuca, zona Podişului Covurlui, manifestări folclorice.
- Cudalbi, zona Podişului Covurlui, sat cu structură tradiţională, manifestări folclorice.

- Pădurea Stroiu
- Lacul Vlăscuţa
- Lacul Pochina
- Ostrov Prut
- Lacul Leahu
- Lacul Brateş
- Lacul Brăneşti
- Punctul fosilifer Bereşti

PATRIMONIU CONSTRUIT PROTEJAT

Situri arheologice

Valul lui Athanaric

Valul lui Traian

Monumente de arhitectură 
şi cult

Localităţi rurale cu valori 
etnografice

peisaje naturale/antropice
cu specificitate-peisaje 
culturale

PATRIMONIU NATURAL PROTEJAT

Sit de importantă 
avifaunistică NATURA 2000

Rezervaţii naturale şi monumente
ale naturii de importanta locală  (nr.)

Rezervaţii naturale şi monumente
ale naturii de importanţă naţională (nr.)

Aglomerări de patrimoniu preponderent  
contruit sau antropic

Sit de importantă 
comunitară NATURA 2000

Aglomerări de patrimoniu preponderent  
natural
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Izvoarele
VameşuNămoloasa Sat

Crângeni

Hanu Conachi

Lungoci

Vasile Alecsandri

Lozova

Traian
Şerbeştii Vechi

Movileni

Mihail Kogălniceanu

Cişmelele

Costi

Odaia Manolache

Tătarca

Şiviţa

Ijdileni

Negrea

Cavadineşti
Bereşti Meria

Suceveni

Băneasa

Jorăşti

BălăbăneştiBălăşeşti

Certeşti

Drăguşeni

Smulţi

Corod

Valea Mărului Corni

Vârlezi

Oancea

Vlădeşti

Băleni

Fârţăneşti

Măstăcani

Folteşti

Frumuşiţa

Scânteieşti

Cuca

Rediu

Costache Negri

Griviţa

Cudalbi

Iveşti

Lieşti

Umbrăreşti

Barcea

DrăgăneştiMovileni

Cosmeşti Matca

Munteni

Ţepu

Nicoreşti

Buciumeni

Brăhăseşti
Gohor

Ghidigeni

Priponeşti

Pechea

Slobozia Conachi

Piscu

Independenţa

Tudor Vladimirescu

Nămoloasa

Fundenii Noi

Schela

Braniştea

Şendreni

Smârdan

Vânători

Tuluceşti

BEREŞTI

TÂRGU BUJOR

TECUCI

GALAŢI

E87

M3

DN2B

E87

DN26

DN26

DN26

DN24D

DJ251

DJ251

DJ251

DJ242

DJ242

DJ242B

DN25

DN25

DN24

DN24

E581

20 KM

EV

N

N

NENV

0

0

10

3m/s

FRECVENTA

20%

S SESV
12

VITEZA MEDIE

FRECVENTA CALMULUI  %

12

40 KM0 KM

INFLUENŢA TOPOGRAFIEI ŞI PEISAJULUI NATURAL ASUPRA MOBILITĂŢII JUD. GALAŢI
MOBILITATEA ŞI ACCESUL LA SERVICIILE COMUNITARE ÎN JUD. GALAŢI FACTORI INTEGRATORI PENTRU DEZVOLTAREA LOCALĂ

 REZERVATII, MONUMENTE ALE NATURII REZERVATII, MONUMENTE ALE NATURII
SI ARII PROTEJATESI ARII PROTEJATE

Beneficiar: CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI
Denumire proiect: MOBILITATEA SI ACCESUL LA 
SERVICIILE COMUNITARE IN JUD. GALATI, FACTORI 
INTEGRATORI PENTRU DEZVOLTAREA LOCALA

Sef proiect

COORD. PROIECT

COORD. PROIECT
SPECIALIZARE dr. arh. Cerasella Crăciun

dr. arh. Liliana Buhociu

urb. peisag. Andreea Bunea
urb. peisag. Adina Matroz 
urb. peisag. Gabriel Tănase 

Data:

Octombrie 2014

Denumire planșă
Nr. Pr.

6078 GSI (U 39)
OCT. 2014

Nr. Planșă

Întocmit şi Redactat



Corbu Vechi

Găneşti

Vădeni

Prodăneşti
Slivna

Balinteşti

Onciu

Rogojeni

Zărneşti

Cruceanu

Rădeşti

Lungeş
ti

Pleşa

Puricani
Săseni

Zimbru

Bursucani

Pupezeni

Ciureştii Noi

Ciureşti

Cotoroaia

Cârlomăneşti

Ştieţeşti
Adam

GhingheştiCăuieşti
Fundeanu

Nicopole

Blânzi
Brătuleşti

Cărăpceşti

Mândreşti

Măcişeni

Urleşti

Crăieşti

Moscu

Umbrăreşti

Roşcani

Slobozia 
Oancea

Viile

Chiraftei

Stoicani

Tămăoani

Fântânele

PlevnaSuhurlui

Călmăţui

Buceşti

Vasile Roaită

Torceşti

Condrea

Salcia

Podoleni

Siliştea

Malu Alb

Cernicari

Furcenii Noi

Cosmeşti

Furcenii Vechi

Băltăreţi
Satu Nou

Ţigăneşti

Ungureni

Slobozia Blăneasa

Negrileşti
Frunzeasca

Berheci

Sârbi

Dobrineşti

Ionăşeşti

Mălureni

Coasta Lupei

Fântâni
Piscu Corbului

Grozăveşti

Ţepu de Sus

Tecucelu Sec

Hănţeşti

Vizureşti

Braniştea

Vişina

Poiana

Toflea

Ireasca

Cositeni
Corcioveni

Slobozia Corni

Tălpigi

Talpău
Gârbovăţ

Gara Ghidigeni

Gefu
Priponeştii de Jos

Lupele

Cuza Vodă

Izvoarele
VameşuNămoloasa Sat

Crângeni

Hanu Conachi

Lungoci

Vasile Alecsandri

Lozova

Traian
Şerbeştii Vechi

Movileni

Mihail Kogălniceanu

Cişmelele

Costi

Odaia Manolache

Tătarca

Şiviţa

Ijdileni

Negrea

Cavadineşti
Bereşti Meria

Suceveni

Băneasa

Jorăşti

BălăbăneştiBălăşeşti

Certeşti

Drăguşeni

Smulţi

Corod

Valea Mărului Corni

Vârlezi

Oancea

Vlădeşti

Băleni

Fârţăneşti

Măstăcani

Folteşti

Frumuşiţa

Scânteieşti

Cuca

Rediu

Costache Negri

Griviţa

Cudalbi

Iveşti

Lieşti

Umbrăreşti

Barcea

DrăgăneştiMovileni

Cosmeşti Matca

Munteni

Ţepu

Nicoreşti

Buciumeni

Brăhăseşti
Gohor

Ghidigeni

Priponeşti

Pechea

Slobozia Conachi

Piscu

Independenţa

Tudor Vladimirescu

Nămoloasa

Fundenii Noi

Schela

Braniştea

Şendreni

Smârdan

Vânători

Tuluceşti

BEREŞTI

TÂRGU BUJOR

TECUCI

GALAŢI

E87

M3

DN2B

E87

DN26

DN26

DN26

DN24D

DJ251

DJ251

DJ251

DJ242

DJ242

DJ242B

DN25

DN25

DN24

DN24

E581

PEISAJ CULTURAL ȘI ANTROPIC
9

Beneficiar: CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI
Denumire proiect: MOBILITATEA SI ACCESUL LA 
SERVICIILE COMUNITARE IN JUD. GALATI, FACTORI 
INTEGRATORI PENTRU DEZVOLTAREA LOCALA

SEF PROIECT

COORD. PROIECT

COORD. PROIECT
SPECIALIZARE dr. arh. Cerasella Crăciun

dr. arh. Liliana Buhociu

urb. peisag. Andreea Bunea
urb. peisag. Adina Matroz 
urb. peisag. Gabriel Tănase 

Data: Octombrie 2014

Denumire planșă

Nr. Pr.
6078 GSI (U 39)

OCT. 2014

Nr. Planșă

Întocmit şi Redactat

Limite U.A.T.

UAT ŞI LOCALITĂŢI

Municipiu

Oraş

Sat resedinţă de comună

Sat

Limite naţionale

Limite judeţene

LIMITE

Municipiu resedinţă de 
judeţ/raion

LEGENDĂ
CĂI DE COMUNICAŢIE

Căi ferate

Drum comunal

Drum European

Drum Naţional

Drum Judeţean

DN26

E87

DJ211

Dunărea

PEISAJE ANTROPICE

UAT cu vechi tradiții si meșteșuguri pescărești 

UAT reprezentativ pentru meșteșuguri populare 

UAT cu concentrare mare de monumente și ansambluri arhitecturale 

UAT ce cuprind monumente, situri și ansambluri arhitecturale 
în stare avansată de degradare   

PEISAJE CULTURALE

Peisaje specifice zonelor portuare 

UAT cu peisaje degradate ca urmare a intervențiilor de exploatare, 
extracție și prelucrare a resurselor naturale

Localitate cu sturctură și gospodărie tradițională, manifestări folclorice 
și meșteșugărești

UAT cu peisaje specifice parcurilor eoliene existente 
sau în curs de construire

N

20 KM

EV

N NENV

0

0

10

3m/s

FRECVENTA

20%

S SESV
12

VITEZA MEDIE

FRECVENTA CALMULUI  %

12

40 KM0 KM

PEISAJ CULTURAL ȘI ANTROPICINFLUENŢA TOPOGRAFIEI ŞI PEISAJULUI NATURAL ASUPRA MOBILITĂŢII JUD. GALAŢI
MOBILITATEA ŞI ACCESUL LA SERVICIILE COMUNITARE ÎN JUD. GALAŢI FACTORI INTEGRATORI PENTRU DEZVOLTAREA LOCALĂ



REŢEAUA DE TRANSPORT 
RELAŢIA CU PEISAJUL 
NATURAL ŞI ANTROPIC

AXE MAJORE DE TRANSPORT

Axă de importanţă naţională
sau internaţională

Urban - rural

Axă de importanţă judeţeană

Axă de importanţă locală 
conform PATJ

AXE MAJORE DE TRANSPORT

Axă de importanţă naţională
sau internaţională

Axă de importanţă judeţeană

Axă de importanţă locală 
conform PATJ

Beneficiar: CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI
Denumire proiect: MOBILITATEA SI ACCESUL LA 
SERVICIILE COMUNITARE IN JUD. GALATI, FACTORI 
INTEGRATORI PENTRU DEZVOLTAREA LOCALA

Sef proiect

COORD. PROIECT

dr. arh. Cerasella Crăciun
dr. arh. Liliana Buhociu

urb. peisag. Andreea Bunea
urb. peisag. Adina Matroz 
urb. peisag. Gabriel Tănase 

Data:

Octombrie 2014

Denumire planșă
Nr. Pr.

6078 GSI (U 39)
OCT. 2014

Nr. Planșă

Întocmit şi Redactat

RELIEF

Podiş

Depresiune

Câmpie / Luncă

Coline

SISTEM TRANSPORT

TIPURI DE UTILIZARI ALE TERENULUI

GALAŢI

TECUCI
TÂRGUL BUJOR

Urban - rural

Teren agricol

Păşuni

Vii şi Livezi

Păduri

UAT ŞI LOCALITĂŢI

APE

Municipiu

Oraş

Sat resedinţă de comună

Sat

LIMITE CĂI DE COMUNICAŢIE

Căi ferate

Drum comunal

Municipiu resedinţă de 
judeţ/raion

Ape curgătoare
(râuri şi pârâuri)

Port Fluvial

Drum European

Drum Naţional

Drum Judeţean

DN26

E87

DJ211

LEGENDĂ

Corbu Vechi

Găneşti

Vădeni

Prodăneşti
Slivna

Balinteşti

Onciu

Rogojeni

Zărneşti

Cruceanu

Rădeşti

Lungeş
ti

Pleşa

Puricani
Săseni

Zimbru

Bursucani

Pupezeni

Ciureştii Noi

Ciureşti

Cotoroaia

Cârlomăneşti

Ştieţeşti
Adam

GhingheştiCăuieşti
Fundeanu

Nicopole

Blânzi
Brătuleşti

Cărăpceşti

Mândreşti

Măcişeni

Urleşti

Crăieşti

Moscu

Umbrăreşti

Roşcani

Slobozia 
Oancea

Viile

Chiraftei

Stoicani

Tămăoani

Fântânele

PlevnaSuhurlui

Călmăţui

Buceşti

Vasile Roaită

Torceşti

Condrea

Salcia

Podoleni

Siliştea

Malu Alb

Cernicari

Furcenii Noi

Cosmeşti

Furcenii Vechi

Băltăreţi
Satu Nou

Ţigăneşti

Ungureni

Slobozia Blăneasa

Negrileşti
Frunzeasca

Berheci

Sârbi

Dobrineşti

Ionăşeşti

Mălureni

Coasta Lupei

Fântâni
Piscu Corbului

Grozăveşti

Ţepu de Sus

Tecucelu Sec

Hănţeşti

Vizureşti

Braniştea

Vişina

Poiana

Toflea

Ireasca

Cositeni
Corcioveni

Slobozia Corni

Tălpigi

Talpău
Gârbovăţ

Gara Ghidigeni

Gefu
Priponeştii de Jos

Lupele

Cuza Vodă

Izvoarele
VameşuNămoloasa Sat

Crângeni

Hanu Conachi

Lungoci

Vasile Alecsandri

Lozova

Traian
Şerbeştii Vechi

Movileni

Mihail Kogălniceanu

Cişmelele

Costi

Odaia Manolache

Tătarca

Şiviţa

Ijdileni

Negrea

Cavadineşti
Bereşti Meria

Suceveni

Băneasa

Jorăşti

BălăbăneştiBălăşeşti

Certeşti

Drăguşeni

Smulţi

Corod

Valea Mărului Corni

Vârlezi

Oancea

Vlădeşti

Băleni

Fârţăneşti

Măstăcani

Folteşti

Frumuşiţa

Scânteieşti

Cuca

Rediu

Costache Negri

Griviţa

Cudalbi

Iveşti

Lieşti

Umbrăreşti

Barcea

DrăgăneştiMovileni

Cosmeşti Matca

Munteni

Ţepu

Nicoreşti

Buciumeni

Brăhăseşti
Gohor

Ghidigeni

Priponeşti

Pechea

Slobozia Conachi

Piscu

Independenţa

Tudor Vladimirescu

Nămoloasa

Fundenii Noi

Schela

Braniştea

Şendreni

Smârdan

Vânători

Tuluceşti

BEREŞTI

TÂRGU BUJOR

TECUCI

GALAŢI

E87

M3

DN2B

E87

DN26

DN26

DN26

DN24D

DJ251

DJ251

DJ251

DJ242

DJ242

DJ242B

DN25

DN25

DN24

DN24

E581

20 KM

EV

N

N

NENV

0

0

10

3m/s

FRECVENTA

20%

S SESV
12

VITEZA MEDIE

FRECVENTA CALMULUI  %

12

40 KM0 KM

INFLUENŢA TOPOGRAFIEI ŞI PEISAJULUI NATURAL ASUPRA MOBILITĂŢII JUD. GALAŢI
MOBILITATEA ŞI ACCESUL LA SERVICIILE COMUNITARE ÎN JUD. GALAŢI FACTORI INTEGRATORI PENTRU DEZVOLTAREA LOCALĂ

RETEAUA DE TRANSPORT. RELATIA CU PEISAJULRETEAUA DE TRANSPORT. RELATIA CU PEISAJUL
NATURAL SI ANTROPICNATURAL SI ANTROPIC
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Beneficiar: CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI
Denumire proiect: MOBILITATEA SI ACCESUL LA 
SERVICIILE COMUNITARE IN JUD. GALATI, FACTORI 
INTEGRATORI PENTRU DEZVOLTAREA LOCALA

Sef proiect

COORD. PROIECT
COORD. PROIECT
SPECIALITATE dr. arh. Cerasella Crăciun

dr. arh. Liliana Buhociu

urb. peisag. Andreea Bunea
urb. peisag. Adina Matroz 
urb. peisag. Gabriel Tănase 

Data:

Denumire planșă
Nr. Pr.

6078 GSI (U 39)
OCT. 2014

Nr. Planșă

Întocmit şi Redactat

Limite U.A.T.

Limite naţionale

Limită judeteană



agricol

LEGENDĂ

TIPOLOGII DE PEISAJE

forestier
pomicol
păşuni

urban - rural

HANUL CONACHI

RÂPA BĂLAIA

LA RATEŞ

REZERVAŢIA 

BUJORUL SĂLBATIC

Găneşti

Vădeni

Prodăneşti
Slivna

Balinteşti

Onciu

Rogojeni

Zărneşti

Cruceanu

Rădeşti

Lungeşti

Pleşa

Puricani
Săseni

Zimbru

Bursucani

Pupezeni

Ciureştii Noi

Ciureşti

Cotoroaia

Cârlomăneşti

Ştieţeşti
Adam

GhingheştiCăuieşti
Fundeanu

Nicopole

Blânzi
Brătuleşti

Cărăpceşti

Mândreşti

Măcişeni

Urleşti

Crăieşti

Moscu

Umbrăreşti

Roşcani

Slobozia 
Oancea

Viile

Chiraftei

Stoicani

Tămăoani

Fântânele

PlevnaSuhurlui

Călmăţui

Buceşti

Vasile Roaită

Torceşti

Condrea

Salcia

Podoleni

Siliştea

Malu Alb

Cernicari

Furcenii Noi

Cosmeşti

Furcenii Vechi

Băltăreţi
Satu Nou

Ţigăneşti

Ungureni

Slobozia Blăneasa

Negrileşti
Frunzeasca

Berheci

Sârbi

Dobrineşti

Ionăşeşti

Mălureni

Coasta Lupei

Fântâni
Piscu Corbului

Grozăveşti

Ţepu de Sus

Tecucelu Sec

Hănţeşti

Vizureşti

Braniştea

Vişina

Poiana

Toflea

Ireasca

Cositeni
Corcioveni

Slobozia Corni

Tălpigi

Talpău
Gârbovăţ

Gara Ghidigeni

Gefu
Priponeştii de Jos

Lupele

Cuza Vodă

Izvoarele
VameşuNămoloasa Sat

Crângeni

Hanu Conachi

Lungoci

Vasile Alecsandri

Lozova

Traian
Şerbeştii Vechi

Movileni

Mihail Kogălniceanu

Cişmelele

Costi

Odaia Manolache

Tătarca

Şiviţa

Ijdileni

Negrea

Cavadineşti
Bereşti Meria

Suceveni

Băneasa

Jorăşti

BălăbăneştiBălăşeşti

Certeşti

Drăguşeni

Smulţi

Corod

Valea Mărului Corni

Vârlezi

Oancea

Vlădeşti

Băleni

Fârţăneşti

Măstăcani

Folteşti

Frumuşiţa

Scânteieşti

Cuca

Rediu

Costache Negri

Griviţa

Cudalbi

Iveşti

Lieşti

Umbrăreşti

Barcea

DrăgăneştiMovileni

Cosmeşti Matca

Munteni

Ţepu

Nicoreşti

Buciumeni

Brăhăseşti
Gohor

Ghidigeni

Priponeşti

Pechea

Slobozia Conachi

Piscu

Independenţa

Tudor Vladimirescu

Nămoloasa

Fundenii Noi

Schela

Braniştea

Şendreni

Smârdan

Vânători

Tuluceşti

BEREŞTI

TÂRGU BUJOR

TECUCI

GALAŢI
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ŞTI

TÂTTT

UAT ŞI LOCALITĂŢI

Municipiu

Oraş

Sat resedinţă de comună

Sat

LIMITE ELEMENTE NATURALE

Municipiu resedinţă de 
judeţ/raion

LEGENDĂ

RELIEF
Podiş

Depresiune

Câmpie / Luncă

Hidrografie

Axă judeţeană
Axă comunală

Axă naţională

Dunărea

Coline

PATRIMONIU CONSTRUIT 
PROTEJAT

AXE STRATEGICE DE 
TRANSPORT

TURISM

Situri arheologice

Monumente de arhitectură 
şi cult

Localităţi rurale cu valori 
etnografice

peisaje naturale/antropice
cu specificitate-peisaje 
culturale

PATRIMONIU NATURAL PROTEJAT

Sit de importantă 
NATURA 2000

Aglomerări de patrimoniu preponderent  
contruit sau antropic

concentrare de obiective
turistice

Peisaj de luncă degradat 

Aglomerări de patrimoniu preponderent  
natural
Aglomerări de patrimoniu cu potential 
natural/seminatural

Rezervaţii naturale şi monumente
ale naturii de importanta locală  (nr.)
Rezervaţii naturale şi monumente
ale naturii de importanta locală  (nr.)

Limite U.A.T.

Limite naţionale

Limită judeteană

20 KM

EV

N NENV

0

0

10

3m/s

FRECVENTA

20%

S
SESV

12

VITEZA MEDIE

FRECVENTA CALMULUI  %

12

40 KM0 KM

N

S I N T E Z A  A N A L I Z E I
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Beneficiar: CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI
Denumire proiect: MOBILITATEA SI ACCESUL LA 
SERVICIILE COMUNITARE IN JUD. GALATI, FACTORI 
INTEGRATORI PENTRU DEZVOLTAREA LOCALA

Sef proiect

COORD. PROIECT

COORD. PROIECT
SPECIALITATE dr. arh. Cerasella Crăciun

dr. arh. Liliana Buhociu

urb. peisag. Andreea Bunea
urb. peisag. Adina Matroz 
urb. peisag. Gabriel Tănase 

Data:

Octombrie 2014

Denumire planșă
Nr. Pr.

6078 GSI (U 39)
OCT. 2014

Nr. Planșă

Întocmit şi Redactat

INFLUENŢA TOPOGRAFIEI ŞI PEISAJULUI NATURAL ASUPRA MOBILITĂŢII JUD. GALAŢI
MOBILITATEA ŞI ACCESUL LA SERVICIILE COMUNITARE ÎN JUD. GALAŢI FACTORI INTEGRATORI PENTRU DEZVOLTAREA LOCALĂ

SINTEZA ANALIZEISINTEZA ANALIZEI



Corbu Vechi

Găneşti
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Întocmit şi Redactat

Oportunitati pentru dezvoltarea 
transportului sustenabil in teritoriu 
si la nivelul localitatilor 

TURISM

PATRIMONIU NATURAL 
sit de importantă 
NATURA 2000

aglomerări de patrimoniu preponderent contruit sau antropic

concentrare de obiective
turistice ce necesită îmbunătățirea infrastructurii de transport

aglomerări de patrimoniu preponderent natural

aglomerări de patrimoniu cu potential natural/seminatural

UAT ce cuprinde păduri rezervații

UAT ce cuprinde lacuri rezervații,
sau cu potențial peisagistic

UAT ce cuprinde dune de nisip

patrimoniu peisagistic, Lunca Inferioară a Prutului

patrimoniu peisagistic, Delta Dunării

CONCENTRARE DE PEISAJE SPECIFICE

peisaj de câmpie și agricol

peisaj cu livezi și vii

peisaj de luncă

peisaj forestier și agricol

densitate medie a rețelei rutiere

nod intermodal secundar-necesar

nod intermodal principal

sursa- Studiu de fundamentare în vederea configurării sistemului urban Brãila-Galați 
și determinarea profilului teritorial și a proiectelor majore de dezvoltare, 2013

ax rutier generator de turism de tranzit

Prut-ax turistic, turism de peisaj, turism de aventură

ax agroturism

REȚEAUA DE TRANSPORT

îmbunătățirea și realizarea de noi conexiuni rutiere între așezările urbane, 
eficientizarea transportului public

diversificarea serviciilor de transport și a celor conexe în localitățile 
adiacente rețelei majore rutiere și feroviare

aeroport propus -Tulucești, Vădeni (jud. Brăila)

drum județean ce necesită modernizare

INFLUENŢA TOPOGRAFIEI ŞI PEISAJULUI NATURAL ASUPRA MOBILITĂŢII JUD. GALAŢI
MOBILITATEA ŞI ACCESUL LA SERVICIILE COMUNITARE ÎN JUD. GALAŢI FACTORI INTEGRATORI PENTRU DEZVOLTAREA LOCALĂ

OPORTUNITATI PENTRU DEZVOLTAREA TRANSPORTULUI SUSTENABIL IN TERITORIU SI LA NIVELUL LOCALITATILOR 
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