
 

HOTǍRÂREA Nr. 99 

din  20 aprilie 2021 
 

privind: aprobarea Strategiei de dezvoltare a județului Galați pentru perioada 2021-
2028 elaborată în cadrul proiectului „Capacitate administrativă ridicată prin investiții 
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Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia buget - 

finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-socială și al Comisiei de specialitate nr. 5 - 
Comisia juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea drepturilor şi libertăţilor 
cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile Contractului de Finanțare nr. 312/28.01.2019 încheiat 
între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Județul Galați privind 
acordarea finanțării nerambursabile de către AM POCA pentru implementarea proiectului 
„Capacitate administrativă ridicată prin investiții integrate și complementare - CARIC”, SMIS 
126291;   

Având în vedere prevederile art. 173, alin. (1), lit. b) și alin. (3), lit. d) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă Strategia de dezvoltare a județului Galați pentru perioada 2021-2028 
elaborată în cadrul proiectului „Capacitate administrativă ridicată prin investiții integrate și 
complementare - CARIC”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.  

Art.2. Strategia de dezvoltare a județului Galați pentru perioada 2021-2028 va fi 
publicată pe site-ul Consiliului Județean Galați, www.cjgalati.ro. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

COSTEL FOTEA 
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1. ASPECTE METODOLOGICE ȘI CADRU CONCEPTUAL 

Strategia de dezvoltare a județului Galați pentru perioada 2021-2028 este elaborată în cadrul proiectului 
„Capacitate administrativă ridicată prin investiții integrate și complementare – CARIC”, proiect finanțat prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă, Componenta 1-CP10/2018 (pentru regiunile mai puțin 
dezvoltate), al cărui obiectiv constă în îmbunătățirea capacității administrative, a calității și eficienței 
serviciilor publice furnizate la nivelul Consiliului Județean Galați prin instrumente integrate. 

În ultimii ani au fost realizate numeroase ghiduri și metodologii privind managementul și planificarea 
strategică sau dezvoltarea locală, oferind o bază solidă pentru definirea procesului de planificare strategică și 
a etapelor acestuia în cazul elaborării unei strategii integrate de dezvoltare la nivel județean. Câteva exemple 
de astfel de ghiduri sunt reprezentate de Ghidul de planificare strategică a dezvoltării economice (realizat în 
anul 2004 cu sprijin tehnic din partea Programului de Reformă Guvernamentală prin Parteneriate Durabile 
GRASP, finanțat de Guvernul S.U.A. prin USAID), Manualul Participanților pentru Management strategic și 
planificare strategică în instituțiile publice (sesiune de instruire organizată în anul 2011 de Ministerul 
Finanțelor Publice prin intermediul Programului Operațional „Dezvoltarea Capacității Administrative”) sau 
Ghidul pentru planificarea și fundamentarea procesului decizional din administrația publică locală (elaborat 
de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în anul 2018). 

Conform acestor ghiduri, planificarea strategică reprezintă un proces sistematic, prin care o instituție își 
stabilește anumite priorități care sunt esențiale pentru îndeplinirea misiunii ei, în acord cu evoluția mediului 
în care aceasta își desfășoară activitatea. Planificarea strategică este o activitate orientată spre viitor, vizând 
obiectivele de dezvoltare și etapele necesare realizării acestora. Planificarea strategică este un proces 
continuu, ce ar putea fi utilizat de comunitățile locale pentru a se asigura că politicile și programele existente 
corespund necesităților de dezvoltare socio-economică a comunității, în cadrul limitărilor impuse de 
resursele locale disponibile.1 Pornind de la aceste metodologii, se poate contura un proces integrat de 
planificare strategică, structurat pe o suită logică de etape și subetape, după cum urmează: 

FIGURA 1 – PROCESUL DE REALIZARE A UNEI STRATEGII DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ 

 

Sursa: prelucrarea consultantului 

 

                                                           

1 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 2018. Ghidul pentru planificarea și 
fundamentarea  procesului decizional din administrația publică locală 
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Elaborarea Strategiei de dezvoltare a județului Galați pentru perioada 2021-2028 urmărește principalii pași ai 
unui proces integrat de planificare strategică, de la analiza potențialului local, la stabilirea obiectivelor de 
dezvoltare și a căilor de acțiune și la identificarea surselor pentru finanțarea obiectivelor de investiții stabilite 
în cadrul strategiei. 

FIGURA 2 – DEMERSUL LOGIC URMĂRIT ÎN ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A JUDEȚULUI GALAȚI 

 

Sursa: prelucrarea consultantului 

Strategia de dezvoltare a județului Galați pentru perioada 2021-2028 este elaborată în contextul în care, în 
această perioadă, instituțiile Uniunii Europene trasează cadrul strategic de implementare a politicilor 
europene pentru perioada 2021-2027, precum și bugetul aferent operaționalizării priorităților și politicilor 
definite. România, în calitate de Stat Membru, trebuie, la rândul său, să se alinieze la aceste priorități și 
politici atât la nivel național, cât și la nivel local. Această aliniere constă în principal în definirea priorităților 
naționale și locale de dezvoltare pentru perioada 2021-2027 sau pe termen lung, adaptarea la contextul 
strategic european și la instrumentele de suport (financiar, cu precădere) disponibile. 

În acest context, elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Județului Galați pentru perioada 2021-2028 are rolul 
de a: 

o Alinia dezvoltarea județului Galați la cadrul strategic existent (2014-2020) și mai ales la cel aferent 

perioadei de programare 2021-2027 la nivel local și suprateritorial; 

o Se constituie un instrument care să permită Consiliului Județean Galați luarea deciziilor adaptate la 

contextul strategic pe baza informațiilor și datelor relevante și actualizate; 

o Promova un proces transparent de consultare a actorilor relevanți din județ pentru identificarea 

corectă a nevoilor și așteptărilor comunității prin intermediul lucrului în parteneriat; 

o Reprezenta viziunea comunității cu privire la dezvoltarea sa viitoare, fiind astfel împărtășită de toți 

actorii relevanți de la nivel județean și transpusă într-un set de obiective specifice și un plan de 

acțiuni concret; 

o Alinia politicile și instrumentele de dezvoltare a județului Galați la instrumentele de sprijin naționale 

și ale Uniunii Europene în domeniu, respectiv la cerințele programelor operaționale și sectoriale 

aferente perioadei de programare 2021-2027. 
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Prezenta strategie pornește de la un set de probleme, nevoi și elemente de potențial identificate la nivelul 

județului, pentru a construi cadrul strategic de dezvoltare pentru următorii ani. În acest context, analiza 

situației existente a vizat o serie de domenii-cheie care, prin caracterul lor complex, surprind caracteristicile 

principale ale teritoriului. Pentru a asigura coerența procesului de planificare, provocărilor identificate în 

etapa de analiză le sunt asociate obiective strategice și specifice, detaliate prin programe și proiecte ce 

conduc la atingerea viziunii de dezvoltare. 

FIGURA 3 – DOMENII-CHEIE ANALIZATE ÎN CADRUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A JUDEȚULUI GALAȚI 

 

Sursa: prelucrarea consultantului 
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2. PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII/JUDEȚULUI 

CONTEXT ȘI DATE GENERALE | Județul Galați face parte din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est alături de 
județele Brăila, Buzău, Constanța, Tulcea și Vrancea, coordonatele geografice ale acestuia fiind: între 45°25’ 
și 46°10’ longitudine nordică și între 27°20’ și 28°10’ longitudine estică. Teritoriul județului se învecinează la 
nord cu județul Vaslui, la sud cu județele Brăila și Tulcea, la est cu Republica Moldova, iar la vest cu județul 
Vrancea, fiind poziționat din punct de vedere geografic în exteriorul arcului carpatic, în zona de 
întrepătrundere a marginilor provinciilor fizico-geografice est-europeană, sud-europeană și parțial central-
europeană. 

Forma de relief predominantă este de câmpie, aparținând unor subunități ale Câmpiei Române (Câmpia 
Covurlui, Câmpia Siretului Inferior și Câmpia Tecuciului), dar prezintă și zone de podiș ce aparțin Podișului 
Moldovenesc. Județul este străbătut de cea mai importantă apă curgătoare din țară, fluviul Dunărea, ce îl 
traversează pe o distanță de 22 km și formează unul dintre cele 3 bazine hidrografice ale județului, alături de 
cele ale Siretului și Prutului. Acesta beneficiază de suprafețe întinse de arii naturale protejate de interes 
național, care ocupă peste 2% din suprafața județului, printre care se află și 4 rezervații de interes național. 
În ceea ce privește suprafața ariilor naturale protejate de interes comunitar care fac parte din siturile Natura 
2000, acestea ocupă peste 13% din suprafața județului.  

Suprafața totală a județului este de 4.466,3 km2, această valoare reprezentând 1,9% din suprafața totală a 
țării 2 și situându-se printre cele mai mici județe la nivel național alături de Covasna, Dâmbovița Giurgiu, 
Ialomița, Ilfov, Satu Mare și Sălaj 3. Aflându-se la granița cu Republica Moldova și cu Ucraina, influența 
județului Galați transcende limita regională și națională, acesta având rol de poartă și interfață între Uniunea 
Europeană și Republica Moldova, localizarea favorizând și cooperarea transfrontalieră cu Ucraina. Județul 
Galați face parte din Euroregiunea Dunărea de Jos, alături de județele Brăila și Tulcea și de regiunea 
ucraineană Odessa, respectiv raioanele Cahul și Cantemir din Republica Moldova. Obiectivul principal al 
parteneriatului este de a sprijini membrii săi în vedere dezvoltării și cooperării economice sporite în domenii 
de interes comun, promovând afacerile și spiritului antreprenorial în sectoarele turismului, culturii, 
agriculturii și alte sectoare subliniate ca o prioritate în regiune. De-a lungul a peste 21 de ani de cooperare în 
zona Euroregiunii Dunării de Jos, membrii ACTEDJ au înființat o structură de sprijin care va permite 
dezvoltarea durabilă în Regiune. Totodată, importanța județului este evidențiată de apartenența acestuia la 
o serie de sisteme urbane, atât transfrontaliere, cât și regionale, ca de exemplu Galați-Brăila-Focșani-Tulcea 
sau Galați-Izmail-Odessa  

                                                           
2
 https://www.cjgalati.ro/index.php/ro/judetul-galati 

3
 Programul de Dezvoltare a Județului Galați 2016-2021 

https://www.cjgalati.ro/index.php/ro/judetul-galati
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FIGURA 4 – SISTEME URBANE REGIONALE ȘI TRANSFRONTALIERE 

 

Sursa: Atlasul teritorial al României 

În ceea ce privește componența județului Galați, în cadrul acestuia există 2 municipii (Galați și Tecuci), 2 
orașe (Târgu Bujor și Berești), 61 comune și 180 de sate, însumând în total un număr de 65 unități 
administrativ teritoriale. Cea mai importantă așezare urbană de la nivelul județului este reprezentată de 
municipiul reședință de județ, Galați. 

Prin HG 998/2008 pentru desemnarea polilor de creștere și dezvoltare urbană în cadrul cărora s-au realizat 
cu prioritate investiții prin programele cu finanțare comunitară și națională și investiții din axa prioritară 1 
„Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere” a Programului Operațional Regional 
2007-2013, municipiul Galați a fost clasat ca pol de dezvoltare, acesta sprijinind dezvoltarea policentrică la 
nivel național și regional alături de municipiul Constanța, desemnat pol de creștere, și de municipiul Brăila, 
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desemnat de asemenea pol de dezvoltare. În detalierea conceptului de dezvoltare policentrică (prin 
adoptarea principiilor dezvoltării policentrice promovate la nivelul Uniunii Europene cu scopul de a 
reechilibra rețeaua națională de localități prin contracararea tendințelor de accentuare a gradului de 
polarizare și hipertrofiere a Capitalei) sunt determinate cinci categorii de poli de dezvoltare. Dintre acestea, 
pentru județul Galați au fost identificate următoarele: 

 Pol intraregional de dezvoltare (așezări urbane care au beneficiat de o serie de favorabilități care au 
contribuit la creșterea capacităților de polarizare, comparabile cu nivelul de polarizare anterior): 
Municipiul Tecuci; 

 Centre de creștere: Orașul Târgu Bujor, Orașul Berești și Comuna Ivești 4. 

ISTORIC | Analizând evoluția istorică a județului Galați se remarcă faptul că prezența omului pe acest 
teritoriu a fost certificată încă din timpuri străvechi, existând dovezi arheologice din vremuri preistorice 
precum paleoliticul final și epipaleoliticul5. Urme din timpul paleoliticului au fost descoperite în zona de nord 
a județului. De asemenea, din epoca bronzului au fost identificate urme arheologice, astfel că au fost găsite 
obiecte din ceramică și monede grecești în zona localităților Galați, Barboși și Frumușița. Totodată, din epoca 
fierului există numeroase urme materiale în peste 15 localități din prezent, care dovedesc pătrunderea unor 
influențe ale civilizației grecești dinspre Dobrogea6. Prima mențiune documentară a reședinței de județ 
datează din anul 1445, când avea statutul de târg. Există indicii referitoare la faptul că numele acesteia 
provine fie de la tribul celtic al galilor, care locuia în această zonă în antichitate, fie din limba cumană de la 
termenul „gala(t)”, preluat din arăbescul „kalhat” care înseamnă fortăreață. Importanța așezării a crescut în 
perioada ulterioară cuceririi de către turci a Cetății Chila și a Cetății Albe din anul 1484, orașul rămânând 
singurul port al Moldovei cu rol important în comerțul intern. În perioada dintre 1789 și 1791, acesta este 
incendiat în timpul războiului ruso-turc, reprezentând una dintre marile tragedii prin care orașul a trecut de-
a lungul timpului7. 

Cele mai importante atestări ale prezenței populației autohtone pe teritoriul actual al județului Galați includ:  

 atestarea așezărilor umane ce prezentau forme de organizare specifice feudalismului timpuriu în 
perioada dintre secolele X-XIII, care erau strâns legate de influența bizantină;  

 atestarea a numeroase localități pe baza unor documente istorice în perioada dintre secolele XV-
XVII8;  

 apariția sloboziilor9 care contribuie la dezvoltarea rețelei de așezări rurale în perioada de final a 
secolului al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea;  

 consemnarea unor așezări10 conform hărții lui Dimitrie Cantemir din lucrarea Descriptio Moldavie, 
finalizată în anul 171611. 

Componența actuală a județului este formată din localități ce au aparținut unor foste județe existente pe 
teritoriul analizat, acestea fiind: Covurlui (a cărui reședință era municipiul Galați din prezent), Tecuci, Tutova 
și Putna. Totodată, au fost preluate plăși din județele Tulcea, Tutova și Putna (doar o mică parte din cadrul 

                                                           
4
 Secțiunea IV: Rețeaua de localități – Etapa II, 2013 

5
 Există atestări istorice ale județului care datează din secolul I – epoca romană 

6
 Există indicii referitoare la faptul că în Galați ar fi existat o așezare grecească 

7
 https://romania.directbooking.ro/prezentare-galati-informatii-poze-imagini-2245.aspx 

8
 De exemplu Șerbăneștii (1430), Blăjerii de Jos (1448), Liești (1495), , Buceștii (1548), Drăgănești (1575), Umbrărești 

(1649) și Salcea (1695) 
9
 Sate de coloniști (băștinași sau străini) care beneficiau pe o perioadă oarecare de scutire de bir sau de prestații 

10
 Nicorești, Poiana, Piscu, Corod, Oancea, Adam, Tulucești, Foltești, Tecuci, Galați 

11
 Programul de Dezvoltare a Județului Galați 2016-2021 

https://romania.directbooking.ro/prezentare-galati-informatii-poze-imagini-2245.aspx
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acestuia), acestea fiind unitățile administrativ teritoriale superioare ale satelor, după cum urmează: plășile 
Brăhășești, Ivești și Tecuci (din Tulcea), plasa Vasile Pârvan (din Tutova)12. 

Județul Galați dobândește o importanță sporită odată cu începerea activității Comisiei Europene a Dunării13 
pe teritoriul acestuia în anul 1856, astfel că Regatul României devine membru cu drepturi depline al Comisiei. 
Astfel, din anul 1870, zona în care se afla județul devine de mare interes economic, ajungând ca în a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea să fie puse bazele unor noi așezări rurale14 15. Acesta deține încă un rol 
important, fiind unul dintre cele mai mari porturi ale țării de o importanță majoră16 pentru comerțul exterior 
românesc17 și deținând una dintre societățile de asigurare a transporturilor de cereale. Totuși, în timp, au 
fost declanșate o serie de conflicte sociale, care au contribuit la degradarea relațiilor feudale și la apariția 
relațiilor de producție capitaliste. De asemenea, în ceea ce privește importanța portului, aceasta a început să 
se reducă odată cu creșterea taxelor percepute la Sulina asupra vaselor care tranzitau acel tronson de-a 
lungul Dunării. Toate acestea au contribuit la afectarea situației economice a zonei, în special a municipiului 
Galați18. 

Mai mult, trecerea de la regimul de proprietate privată la colectivizare19 (din perioada 1948-1964), a afectat 
și mai mult județul, ca de altfel întreaga țară, ceea ce a condus la un declin al industriei prelucrătoare și al 
activității generale de transport. Situația a devenit mai prielnică odată cu revigorarea procesului de 
dezvoltare a industriei din perioada 1965-1989, agricultura devenind și ea din nou o activitate foarte 
productivă. Ulterior acestei perioade, în contextul postdecembrist, s-a înregistrat un declin al industriei 
siderurgice, concomitent cu procesul de privatizare, ceea ce a influențat semnificativ mediul socio-economic 
al județului Galați. Cu toate acestea, de-a lungul timpului se observă faptul că județul rămâne o importantă 
zonă din perspectiva poziției sale geostrategice deosebite, dar și din punct de vedere al potențialului de care 
dispune în ceea ce privește resursele sale. 

ACCESIBILITATE | Județul Galați este conectat la rețeaua europeană de transport prin intermediul rețelelor 
TEN-T Centrală și Globală, astfel că principalul coridor ce îl deservește este coridorul Rin-Dunăre ce asigură 
legătura cu capitala Austriei, cu partea central-sudică a Germaniei (orașele München, Stuttgart și Nürnberg) 
și cu orașul Strasbourg din Franța. Din structura acestui coridor fac parte portul din Galați, care este cel mai 
mare port de tip fluvial și maritim de pe cursul Dunării și al doilea cel mai mare din România după cel din 
Constanța, respectiv calea navigabilă interioară Brăila –Ismail, ce realizează legătura dintre municipiul Galați 
și municipiile Brăila și Tulcea, și mai departe către orașul Sulina. Parte din rețeaua TEN-T sunt și următoarele 
artere rutiere: 

 DN24 pe segmentele Tișița – Tecuci și Tecuci – Limită județe Galați și Vaslui, parte a rețelei Globale; 

 DN22 Tulcea – Galați, parte a rețelei Globale ce constituie legătura între municipiul Galați și 
municipiul Tulcea, precum și mai departe cu municipiul Constanța; 

 DN22B/DN2B, parte a rețelei Globale ce facilitează legătura cu municipiul Brăila și cu Ucraina. 

Totuși, comparând situația la nivel național cu alte județe, se remarcă faptul că Galați este printre județele 
cel mai slab deservite de rețeaua TEN-T (alături de județele Maramureș și Botoșani), astfel că nu dispune de 
legături facile către marile orașe europene. 

                                                           
12

 Programul de Dezvoltare a Județului Galați 2016-2021 
13

 Puterile care făceau parte din acest organism internațional erau Imperiul Austro-Ungar, Al Doilea Imperiu Francez, 
Regatul Unit, Prusia, Imperiul Rus, Regatul Sardiniei și Imperiul Otoman 
14

 Inclusiv în contextul favorabil politico-economic al anului 1859, a beneficiilor rezultate în urma reformei agrare din 
1864 și de procesul de împroprietărire din 1879 
15

 Mai mult, încă din anul 1818 începe să funcționeze în Galați bursa de mărfuri și de valori 
16

 Prin acesta se tranzita/comercializa cea mai mare parte a produselor agricole ale Moldovei și Basarabiei 
17

 Comerț de cherestea 
18

 Programul de Dezvoltare a Județului Galați 2016-2021 
19

 Majoritatea proprietăților agricole private au intrat în procesul de colectivizare 
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La nivel local și regional, județul Galați se conectează în teritoriu prin intermediul următoarelor artere rutiere 
principale:  

 E87 (către zona de est - municipiul Brăila și mai departe către municipiul Tulcea – este necesară 
trecerea peste Dunăre și către Republica Moldova); 

 DN24D (către zona de nord – municipiul Bârlad), DN26 (către zona de nord – municipiul Bârlad, 
municipiul Vaslui, municipiul Iași); 

 DN25 (către zona de nord-vest - municipiul Tecuci, municipiul Bârlad); 

 DN 22B (către zona de sud – municipiul Brăila); 

 DJ251 (către zona de nord-vest) și DN22E (către zona de sud-est – municipiul Tulcea – e necesară 
trecerea peste Dunăre). 

Din perspectiva transportului feroviar, legăturile sunt facilitate prin intermediul a două magistrale principale: 
CF600 și CF700, nodurile principale ale rețelei fiind localizate în Galați, Tecuci și Barboși. Magistrala CF600 
asigură accesibilitatea în zona de extremitate vestică, iar CF700 în zona de sud a județului și asigură legătura 
către Capitală și municipiile Brăila, Focșani, Buzău, Ploiești, Iași și Bârlad. Totodată, magistrala 700 asigură și 
trecerea graniței către Republica Moldova prin Vama Giurgiulești, doar pentru transportul de marfă. De altfel, 
căile ferate de pe teritoriul municipiului Galați asigură transferul de la ecartamentul îngust, european, către 
ecartamentul larg, utilizat în țările ex-sovietice.  

Județul Galați nu dispune de aeroport propriu care să deservească populația, cele mai apropiate de acesta 
fiind cel din Tulcea (Aeroportul Delta Dunării, la o distanță de aproximativ 100 km calculată din municipiul 
Galați), cel din Constanța (Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu, la o distanță de aproximativ 180 km 
calculată din municipiul Galați) și cel din Bacău (Aeroportul Internațional George Enescu, la o distanță de 
aproximativ 190 km calculată din municipiul Galați). În relație cu cel mai mare aeroport din țară, legătura cu 
Aeroportul Internațional Henri Coandă se realizează de-a lungul unei distanțe de peste 200 km. 

POPULAȚIE | Populația totală a județului Galați era în anul 2019 de aproximativ 626.000 de locuitori, 57% 
dintre aceștia având domiciliul în mediul urban și 43% în mediul rural. Tendința generală la nivelul întregului 
județ este de scădere a populației sub influența îmbătrânirii demografice, a emigrării forței de muncă și a 
unui spor natural cu valori negative. UAT-urile cu cea mai numeroasă populație sunt municipiile Galați și 
Tecuci, fiind observată și prezența unor comune care depășesc pragul minim de 10.000 de locuitori, necesar 
înființării unui oraș, cum sunt Liești, Matca, Ivești și Pechea. UAT-urile cu cea mai scăzută populație (sub 
1.000 de locuitori) sunt Suhurlui, Smulți, Oancea și Cuza Vodă.  

ECONOMIE | În ceea ce privește economia județului, sectorul cel mai important este reprezentat de 
agricultură, deși nivelul scăzut al productivității muncii identificat, care este asociat unui procent ridicat din 
populația rurală, are impact asupra competitivității întreprinderilor din domeniu, asupra nivelurilor salariale 
și, implicit, asupra calității vieții populației din mediul rural. Se remarcă, de asemenea, un grad ridicat de 
dependență a economiei județului în ceea ce privește industria prelucrătoare, aceasta înregistrând un declin 
în perioada post-comunistă care a avut efecte negative asupra ocupării și creșterii economice a județului. 
Printre cele mai importante probleme pe acest palier se remarcă, de asemenea, rata sporită a șomajului, 
respectiv migrația forței de muncă și necorelarea competențelor resurselor umane cu cerințele pieței. 

Județul Galați face parte din regiunea Sud-Est, clasată pe locul 6 la nivel național din perspectiva contribuției 
reduse la PIB-ul național, aceasta fiind de doar 10,2% în anul 2017. Totuși, la nivel regional, acesta se 
clasează pe a doua poziție după Constanța din punct de vedere al PIB-ului, având o contribuție de 16,7% în 
2017, deși din analiza evoluției acestui indicator în perioada 2012-2017, se află pe ultimul loc la nivel regional. 

CONCLUZII | Județul prezintă un potențial ridicat de dezvoltare socio-economică și strategică datorită 
amplasării sale de-a lungul Dunării, făcând parte din sistemul celei mai importante artere comercial-fluviale 
europene reprezentată de Canalul Dunăre – Main – Rin, respectiv a rolului de poartă și interfață între 
Uniunea Europeană și țările din estul acesteia. Totodată, fiind bogat în resurse locale și având o accesibilitate 
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bună în teritoriu, județul îndeplinește toate premisele necesare pentru a beneficia de o dezvoltare durabilă 
și de sporirea calității vieții populației.  

Topul elementelor cheie definitorii pentru județul Galați, care au fost identificate ca urmare a realizării 
focus-grupurilor cu actorii relevanți din județ și care este necesar să fie luate în considerare cu precădere în 
procesul de planificare strategică, alături de concluziile elaborate ca urmare a analizei situației existente și a 
tendințelor de dezvoltare, include: Dunărea, oraș universitar sau festivalurile culturale naționale și 
internaționale. 
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3. ANALIZA SWOT ȘI DIAGNOSTIC 

 ANALIZA SWOT 3.1.

ANALIZA MEDIUL INTERN 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

PROFIL ECONOMIC 

 Sectorul industrial dezvoltat (în special industria 
metalurgică, construcțiile navale și industria 
alimentară) 

 Existența unor structuri importante de sprijin 
pentru afaceri (zonă liberă, cluster, centru de 
afaceri, hub, organizații/asociații)  

 Tendință de diversificare a activităților economice 
și de dezvoltare a sectorului de servicii 

 Prezența unor importanți actori economici cu 
contribuție ridicată la cifra de afaceri a județului și 
încadrarea în muncă a resurselor umane, precum 
combinatului siderurgic Liberty Galați sau 
Șantierul Naval Damen 

 Zona Liberă Galați, un punct strategic amplasat pe 
malul Dunării, cu potențial de atragere a 
investitorilor 

 Portul Galați care este cel mai mare port fluvial-
maritim și reprezintă de asemenea un punct de 
atracție pentru diferite companii naționale și 
internaționale care își pot desfășura activitatea în 
zonă 

 Implicarea activă a Agenției Județene a Ocupării 
Forței de Muncă Galați în realizarea și 
implementarea de programe pentru pregătirea și 
reconversia profesională a resurselor umane 

 Evoluție pozitivă a cheltuielilor publice de 
cercetare dezvoltare și inovare  

 Prezența Universității „Dunărea de Jos” cu rol 
important în formarea resurselor umane dar și cu 
o activitate intensă de cercetare dezvoltare, ce 
are în componența sa 18 centre de dezvoltare 
atât în domenii tehnice cât și științe sociale și 
umaniste, dintre care 18 sunt unități de cercetare 
de excelență

20
. 

 Potențial agricol ridicat datorat condițiilor 
geografice favorabile și a dinamicii pozitive a 

 Dinamică redusă a principalilor indicatori 
economici (PIB, cifră de afaceri, întreprinderi 
active, productivitate etc.) care indică un ritm de 
redresare după criza economică mai lent 
comparativ cu ritmul regional și național și un 
nivel de dezvoltare inferior mediei naționale 

 Ritm de creștere a nivelului de trai inferior 
ritmului de creștere regional și național 

 Gradul antreprenorial scăzut (număr de 
întreprinderi nou create la 1000 locuitori, sub 
nivelul regional și național) 

 Rata ridicată a șomajului și necompetitivitatea 
forței de muncă, respectiv ponderea ridicată a 
șomerilor care nu dețin o profesie sau au un nivel 
de instruire primar  

 Productivitatea scăzută a muncii, în special în 
mediul rural 

 Fragmentarea ridicată a terenurilor agricole și 
ponderea ridicată a populației rurale ocupată în 
agricultura de subzistență 

 Lipsa spațiilor de depozitare/condiționare 
specializate conform normelor UE pentru 
agricultori 

 Lipsa inițiativelor de asociere în domeniul agricol  

 Producția agricolă locală se rezumă în principal la 
materii prime, pe fondul lipsei unităților de 
procesare  

 Sectoare economice cu o valoare adăugată 
ridicată slab dezvoltate (ex. Informații și 
comunicații) 

 Necorelarea competențelor forței de muncă cu 
cerințele pieței, cu impact negativ asupra 
angajatorilor care întâmpină dificultăți referitoare 
la recrutarea de personal cu competențe adecvate 
activității desfășurate  

                                                           
20

 https://ugal.ro/cercetare /infrastructura-de-cercetare/unitati-de-cercetare  
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

sectorului  

 Concentrarea suprafețelor agricole pe culturi cu 
importanță alimentară și industrială ridicată 

 Existența resurselor necesare (naturale și umane) 
pentru dezvoltarea sectorului piscicol 

 Interesul ridicat al actorilor locali în accesarea de 
fonduri nerambursabile pentru sprijinirea și 
dezvoltarea agriculturii - valoarea contractată prin 
PNDR 2014-2020 poziționează județul în prima 
jumătate a clasamentului național (locul 16) 

 Implicarea activă a Grupului de Acțiune Locală - 
Asociația de Dezvoltare Durabilă Prut-Dunăre 
Galați (FLAG) în dezvoltarea durabilă a zonei 
pescărești a județului 

 Competitivitate redusă în context național a 
sectoarelor economice din județ, peste jumătate 
din diviziunile economice fiind în declin 
(necompetitive și cu o concentrare scăzută)  

 Balanța comercială negativă 

 Inexistența parcurilor industriale 

 Nivel scăzut al ponderii cheltuielilor CDI din PIB  

 Grad ridicat de dependență a economiei județului 
de industria prelucrătoare, care a înregistrat un 
declin în perioada post comunistă, cu impact 
asupra ocupării și creșterii economice a județului 

 Lipsa corelării între rata de creștere a salariilor și 
rata de creștere a productivității care poate afecta 
grav competitivitatea întreprinderilor 

 Un procent ridicat de salariați angajați în domenii 
cu un câștigului salarial mediu net inferior mediei 
naționale și regionale cu impact asupra puterii de 
cumpărarea a locuitorilor județului 

 Ritmul inferior de creștere a câștigului salarial 
mediu net poate afecta atractivitatea și retenția 
forței de muncă în județ  

 Puterea de cumpărare redusă a veniturilor 
populației 

 Interesul scăzut al beneficiarilor de venit minim 
garantat de a participa la măsurile active oferite 
de Agenția Județeană a Ocupării Forței de Muncă 
și de a se angaja 

 Concentrarea economiei județene în Municipiul 
Galați și mai puțin în mediul rural contribuie la 
nivelul ridicat al șomajului în mediul rural de unde 
provin peste 80% din șomerii județului 

MEDIU 

 Pe teritoriul județului există resurse importante 
de roci utile și materiale de construcții, precum și 
zăcăminte de petrol și gaze naturale (Schela, 
Țepu, Independența) 

 Resursele de apă de suprafață sunt semnificative, 
județul fiind delimitat de trei mari râuri: Dunărea, 
Siretul, Prutul 

 Corpurile de apă subterană de pe teritoriul 
județului se află în stare cantitativă bună 

 Volumul de lemn exploatat este relativ redus, 
doar 38% dintre păduri încadrându-se în tipurile 
funcționale III-VI (exploatate pentru masa 
lemnoasă) 

 Potențial ridicat de apariție a tasărilor din cauza 
depozitelor loessoide, fapt ce determină costuri 
mai ridicate pentru stabilizare terenurilor 

 Riscul de inundații a determinat îndiguirea unor 
porțiuni importante din lungimea cursurilor de 
apă ce traversează județul 

 Cantitatea redusă a precipitațiilor (adesea sub 500 
mm/an) determină necesitatea amenajării 
sistemelor de irigații pentru suplinirea deficitului 
de apă din agricultură 

 Doar circa 21% din solurile din județ se află în 
clasele de calitate I și II după nota de bonitate a 
solurilor 
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 Pe teritoriul județului se află 18 arii naturale 
protejate de interes național (inclusiv un parc 
natural) 

 Peste 13% din suprafața județului face parte 
dintr-un sit Natura 2000 (arie naturală protejată 
de interes comunitar) 

 Datele din rețeaua de monitorizare indică o 
calitate bună a aerului în județ, în ultimii ani 
neînregistrându-se depășiri ale valorilor limită 
anuale pentru niciunul dintre poluanții 
monitorizați 

 Toate corpurile de apă de suprafață (râuri, lacuri) 
din județ ating starea chimică bună și au o stare 
ecologică moderată 

 Suprafața terenurilor degradate și neproductive 
din județ este redusă (circa 3.500 ha – 0,80 % din 
suprafață) 

 Scăderea la jumătate a cantității de pesticide 
aplicate anual în agricultură în ultimul deceniu 

 Sub 5% din suprafața agricolă totală este irigată 
efectiv, deși amenajări pentru irigații există pe 
circa 39% din suprafața agricolă a județului 

 Județul are deficit de vegetație forestieră: circa 
8% din suprafața județului este acoperită de 
păduri 

 Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior nu 
are structură de administrare în prezent 

 Județul Galați era al doilea din țară din punct de 
vedere al emisiilor din instalațiile de mare ardere 
(EU-ETS) 

 Încălzirea locuințelor individuale este principala 
sursă de poluare cu pulberi în suspensie pe 
teritoriul județului 

 Doar 51% din populația județului este racordată la 
un sistem de canalizare cu epurarea apelor uzate, 
creșterea populației racordate în ultimul deceniu 
fiind modestă (6%). Circa 35% din populație nu 
dispune nici de sistem de alimentare cu apă 

 Creșterea considerabilă a îngrășămintelor chimice 
utilizate în ultimii ani, peste 60% din terenul 
agricol al județului fiind afectat 

 Poluarea cu nitrați determină o stare chimică 
nesatisfăcătoare pentru două din corpurile de apă 
subterană din județ 

 Pe teritoriul județului au fost identificate 30 de 
situri potențial-contaminate 

 Orașele mai mici din județ (Tecuci, Berești, Târgu 
Bujor) au un deficit important de spații verzi 
publice (valori sub 18 mp/locuitor în toate 
orașele) 

 Alunecările de teren afectează numeroase 
gospodării și elemente de infrastructură pe 
teritoriul județului 

 Județul Galați este vulnerabil la inundații de-a 
lungul principalelor văi (Bârlad, Suhu, Chineja, 
Prut) 

 Pe teritoriul județului există 8 obiective SEVESO, 
majoritatea în municipiul Galați 

PROFIL SPAȚIAL 

 Județul Galați beneficiază de o poziție geografică 
favorabilă, la confluența a 3 cursuri de apă 
importante (Dunărea, Siretul și Prutul) 

 Prezența municipiului Galați ca centru economic și 
administrativ de nivel regional, cu o influență 

 Poziția geografică a județului constituie și o 
barieră în dezvoltare, prin caracterul periferic la 
nivel național 

 Rețea policentrică slab dezvoltată pe fondul 
dispunerii periferice a centrelor polarizatoare, în 
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majoră asupra teritoriului înconjurător 

 Județul Galați prezintă un caracter unitar, de 
câmpie, cu o serie de zone specifice de cadru 
natural 

 Evoluția numărului de locuințe și a suprafeței 
locuibile este în creștere 

 Zona de sud a județului Galați este caracterizată 
de o calitate mai ridicată a locuirii 

 Rețeaua de localități a județului beneficiază de o 
bună conectivitate în teritoriu 

 Deservire satisfăcătoare a majorității UAT-urilor 
din județul Galați cu dotări de bază 

special pe fondul localizării periferice a 
municipiului Galați 

 Proces accentuat de suburbanizare vizibil în 
special în localitățile din zona periurbană a 
municipiului Galați 

 Existența în partea centrală a județului a unei 
zone cu un profil predominant rural – lipsită de 
așezări urbane 

 Dezvoltarea urbană din județul Galați este în 
unele cazuri rezultatul unui proces neplanificat 

 Tendințele actuale de la nivel județean sunt de 
depopulare, dezurbanizare și suburbanizare 

UTILITĂȚI PUBLICE 

 Județul dispune de suficiente resurse de apă 
pentru satisfacerea cererii actuale (resurse tehnic 
utilizabile: 183 milioane mc din apele de suprafață 
și 22,9 milioane mc din apele subterane) 

 Doar 6 comune din județ nu dispun de rețea de 
alimentare cu apă, în ultimul deceniu realizându-
se extinderi importante ale rețelei (aproape 900 
km și 13 comune noi deservite) 

 Consumul de apă la nivel județean a scăzut în 
ultimul deceniu, pe fondul creșterii randamentului 
rețelei și a extinderii sistemelor de contorizare 

 Situația branșării este una bună la nivel județean, 
aproximativ 65% din populație fiind conectată la 
sistemele de alimentare cu apă 

 Peste 98% din populația racordată este conectată 
la sisteme de canalizare cu epurarea apelor uzate 

 Luând în calcul puterea instalată a tuturor 
capacităților de producție a energiei electrice, 
36% din energia produsă în județul Galați provine 
din surse regenerabile 

 Nu există localități neelectrificate în județ 

 Consumul de gaze naturale a crescut în ultimul 
deceniu, ca urmare a extinderii rețelelor și a 
tranziției către sisteme individuale de încălzire a 
locuinței 

 Diminuarea cantității de deșeuri menajere 
generate și necolectate la nivelul județului Galați 

 Gradul de acoperire cu servicii de salubritate este 
de 99% (100% în urban și 98% în rural) 

 Doar 1,66% din deșeurile industriale generate 
sunt deșeuri periculoase 

 Apele freatice din județ sunt poluate cu nitrați 

 Lungimea mare a aducțiunilor de apă (de la 
fronturile de captare Vadu Roșca și Salcia Liești) 
face dificilă întreținerea acestora 

 Doar o parte din UAT-urile din județ sunt 
deservite de către operatorul regional Apă Canal 
SA 

 În multe UAT-uri există o stagnare a investițiilor în 
rețelele de canalizare – lipsa extinderilor în orașul 
Berești și în comunele Frumușița, Ghidigeni, 
Nămoloasa, Nicorești 

 Gradul de racordare la rețeaua de canalizare este 
foarte scăzut, chiar și în comune unde au fost 
realizate extinderi importante în ultimul deceniu: 
Drăgănești, Umbrărești, Barcea, Slobozia Conachi, 
Pechea 

 Aproximativ 13% din populația județului este 
conectată la sisteme de alimentare cu apă, fără a 
fi însă conectată la sisteme de canalizare 

 Amplasarea ilegală a numeroase construcții pe 
teritoriul județului, fără a ține seama de zonele de 
protecție și siguranță ale Liniilor Electrice Aeriene 
de înaltă tensiune 

 Din 2018 în județul Galați nu mai există sisteme 
funcționale de alimentare centralizată cu energie 
termică, CET Galați sistându-și activitatea pe 
fondul lipsei investițiilor în reabilitarea rețelei și a 
debranșării populației de la SACET 

 Doar zece UAT-uri din județ dispun de o rețea de 
distribuție a gazelor naturale, iar în șase dintre 
aceste UAT-uri procentul locuințelor racordate 
este de sub 50% 
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 Valorificarea deșeurilor industriale din haldele de 
zgură existente 

 Stația de compostare din Târgu Bujor este 
nefuncțională, iar cea din municipiu Galați 
operează mult sub capacitatea anuală 

 Doar o parte din deșeurile menajere colectate 
sunt colectate selectiv, fapt ce determină 
neatingerea țintelor cu privire la reciclarea și 
valorificarea deșeurilor (inclusiv deșeuri 
biodegradabile) 

 Datele primite de Consiliul Județean indică faptul 
că doar 85% din populația din mediul rural este 
deservită de servicii de salubritate 

 Halda de zgură SC Elnav SA nu are finalizate 
lucrările de închidere și valorificare a deșeurilor 
depozitate 

 În ciuda progresului din ultimii ani, nu este atinsă 
la nivel județean ținta de colectare a deșeurilor de 
echipamente electrice și electronice (DEEE) – 4 
kg/locuitor/an 

TRANSPORT ȘI MOBILITATE 

 Județul este deservit de activitatea Portului Galați, 
al doilea cel mai mare port din România și situat 
pe locul 19 (anul 2018) la nivel european în rândul 
porturilor fluviale 

 Numărul accidentelor rutiere este în scădere în 
județul Galați (-9,8% în perioada 2008 – 2018) 

 Implementarea proiectului ce vizează Platforma 
Multimodală în Portul Galați 

 Majoritatea drumurilor naționale se află într-o 
stare bună 

 Legături deficitare pe direcția E-V în cadrul 
județului Galați 

 Lipsa unui aeroport care să asigure transportul 
aerian pentru locuitorii județului 

 Acces îngreunat către un aeroport internațional – 
3 ore (rutier) și 4 ore (feroviar) până la Aeroportul 
Internațional Henri Coandă 

 Starea drumurilor comunale este una degradată 

 Frecvență redusă a transportului public județean 
în unele localități 

 Lipsa infrastructurii de transport destinat 
deplasărilor nemotorizate în mediul rural 

 Capăt de linie la Magistrala CF 700, legături 
ineficiente cu partea de nord (nodul feroviar este 
la Mărășești) 

 Viteza redusă de deplasare a trenurilor (viteză 
maximă sub 100km/h) 

 Legături feroviare locale ineficiente în Municipiul 
Galați (Gara este situată la capătul liniei, aceasta 
ocolind tot orașul) 

 Accesibilitate feroviară precară în orașele Berești 
și Târgu Bujor 

 Capacitatea și calitatea Infrastructurii de transport 
existente din județ limitează dezvoltarea portului 

 Deși există punct de trecere a frontierei pe cale 
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ferata, el nu este valorificat pentru transportul de 
persoane 

 Transferul de la transportul public județean la cel 
local se face în condiții improprii 

 Acces îngreunat la informații despre liniile de 
transport public județean și orarul după care 
acestea circulă 

 Municipiile Galați și Tecuci nu au centură, astfel 
traficul greu trece prin oraș afectând într-un mod 
negativ circulația (mai ales deplasările 
nemotorizate) 

 Localitățile din județ nu dispun de o rețea 
completă de piste pentru biciclete ceea ce 
transformă mersul cu bicicleta într-o activitate 
periculoasă (aspect valabil atât în medul urban, 
cât și in cel rural) 

INSTITUȚII LOCALE 

 Utilizarea unor metode de management 
performante în cadrul Consiliului Județean Galați 
precum Standardul ISO 9001 

 Experiența Consiliului Județean Galați și a 
numeroși altor actori din județ în atragerea și 
gestionarea de fonduri guvernamentale și 
europene, în vederea îmbunătățirii serviciilor 
furnizate la nivelul județului 

 Dezvoltarea și menținerea unor parteneriate între 
Consiliului Județean Galați și alte părți interesate 
precum: instituții publice, cetățeni, instituții 
similare din țările UE etc 

 Resursa umană bine pregătită în cadrul Consiliului 
Județean Galați din punct de vedere profesional, 
ce beneficiază de studii universitare și 
postuniversitare de specialitate 

 Interes vizibil din partea autorităților publice de 
creștere a capacității administrative, precum și de 
promovare a unui management participativ 

 În cadrul Consiliului Județean Galați se 
înregistrează un număr semnificativ de posturi 
vacante, fapt ce poate afecta eficiența și 
eficacitatea capacității administrative 

 Există o fluctuație ridicată a personalului din 
administrația publica locala, înregistrându-se atât 
o creștere a numărului total de posturi, cât și al 
numărului de posturi vacante 

 Capacitatea de a atrage fonduri nerambursabile 
pentru UAT-urile din mediul rural este limitată în 
comparație cu alte județe 

Parteneriatele dintre UAT-urile din județ sunt 
relativ limitate, îngreunând astfel realizarea 
unor transferuri de cunoștințe și bune practici 
de la nivel județean la nivel local 

 Nivel încă relativ scăzut de digitalizare a 
procedurilor interne sau a celor care vizează 
interacțiunea cu cetățenii în cadrul instituțiilor 
publice din județ 

PROFIL SOCIO-DEMOGRAFIC 

 Comunele Smârdan, Șendreni și Vânători, sunt 
singurele care înregistrează creșteri procentuale 
demografice de peste 10% în perioada 2008-2019  

 Coeficientul de dependență demografică este mai 
scăzut în județul Galați comparativ cu media 
națională 

 Existența localităților rurale în proximitatea celor 
două municipii din județ care sunt atractive 

 Majoritatea comunelor din județul Galați au 
înregistrat scăderi ale populației în perioada 2008 
– 2019. Cele mai mari descreșteri, de peste 10%, 
au avut loc în nord-estul județului Galați. 

 În localitățile din nord-est se remarcă un număr 
scăzut de locuitori, sub 1 500 – pragul minim de 
înființare a unei localități.  

 Accentuarea tendinței de îmbătrânire a populației 
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pentru locuire, cu o populație ce depășește 10 
000 de locuitori 

 Existența unei zone (nord-vestul județului Galați) 
care se evidențiază în mod pozitiv printr-o rată a 
natalității mai crescută decât în restul teritoriului 
și un procent mai ridicat de tineri 

și o creștere a numărului de persoane vârstnice 
dependente din comunele din nord-estul 
județului 

 Deși există comune unde soldul schimbărilor de 
domiciliu a fost pozitiv, rata negativă a sporului 
natural a determinat descreșteri ale populației 

 Descreșterea proporției persoanelor active în 
câmpul muncii raportat la totalul numărului de 
locuitori în perioada 2008 – 2019 

 Rata mortalității este mai crescută în mediul rural 
față de mediul urban în județul Galați 

 Dinamică negativă a sporului natural și a 
natalității la nivelul județului 

 Din cele 61 de comune aflate în județul Galați, 17 
dintre acestea se confruntă cu probleme de 
marginalizare. Astfel, conform indicatorilor 
studiului, 12 dintre acestea înregistrează 
marginalizare severă, iar 5 dintre comune 
înregistrează marginalizare sub medie 

INFRASTRUCTURA DE SĂNĂTATE ȘI SERVICII MEDICALE 

 Infrastructura de sănătate beneficiază de dotări 
de importanță județeană și locală 

 Prezența unităților farmaceutice în toate UAT-
urile din județ 

 Existența corpurilor de spitale care au fost 
reabilitate și modernizate 

 Programe dese de formare continuă a 
personalului medical 

 Accesarea Programelor Naționale de Sănătate 
pentru prevenirea, diagnosticarea și tratarea 
afecțiunilor 

 Existența Facultății de Medicină care poate 
asigura specialiști în domeniul medical și care 
dispune de colaborări cu instituții internaționale 
importante 

 Infrastructura de sănătate nu este suficient de 
adaptată pentru a deservi numărul mare de 
locuitori 

 Rețeaua de cabinete medicale de familie, 
farmacii, cabinete stomatologice, laboratoarele de 
tehnică dentară și cabinete medicale de 
specialitate a fost aproape complet acaparată de 
domeniul privat 

 Clădirile spitalelor și a structurilor de specialitate 
(ambulatorii, unități primire urgență) au în 
continuare probleme de infrastructură, dotări și 
utilități, majoritatea dintre acestea fiind clădiri 
foarte vechi și nu respecta normele tehnice în 
vigoare, care nu suportă anumite tipuri de lucrări 

 Lipsa personalului medical specializat în orașele 
mici și în mediul rural 

 Situația stării de sănătate a populației prezintă o 
serie de indicatori de prevalență și morbiditate cu 
valori maxime la nivel național 

INFRASTRUCTURA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI SERVICII SOCIALE 

 Expertiza și experiența oferită de către instituțiile 
județene și ONG-uri, profesioniști foarte bine 
pregătiți și dedicați care activează în domeniul 
social din județ 

 Sistemul public de asistență socială este slab 
dezvoltat în comparație cu nevoile existente și cu 
numărul beneficiarilor 

 Insuficiența investițiilor în dezvoltarea de servicii 
sociale în comunitate și a întreprinderilor sociale 
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de inserție 

 Lipsa investițiilor în dezvoltarea serviciilor sociale, 
respectiv a serviciilor integrate în comunitățile 
marginalizate (educare, sănătate, ocupare, servicii 
sociale și de recuperare ș.a.) 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE 

 Existența a acel puțin unei grădinițe și a unei școli 
în fiecare UAT din județul Galați 

 Prezența instituțiilor liceale în UAT-uri rurale 

 Performanță la nivel național a unor licee 
teoretice din Galați 

 Existența unor specializări liceale ca industrie 
alimentară care pot fi oferite ca modele de bună 
practică în învățământul tehnic 

 Existența de parteneriate pentru învățământ dual 
și practica elevilor cu peste 50 de operatori 
economici 

 Existența programelor de formare continuă 
oferite de instituții publice 

 Prezența a două universități în Municipiul Galați 

 În mediul rural, conform tendințelor din contextul 
suprateritorial, populația școlară și aparatul 
didactic sunt în scădere 

 Existența UAT-urilor unde infrastructura școlară 
este supraîncărcată, cu peste 30 de elevi pe sală 
de clasă 

 Laboratoarele școlare, atelierele, sălile și 
terenurile de sport lipsesc în multe comune din 
județ 

 Liceele tehnice și tehnologice au probleme de 
promovabilitate la examenele naționale 

PROFIL CULTURAL-TURISTIC 

 Județul dispune de numeroase atracții inedite, 
cum sunt: obiectivele naturale și culturale, 
prezența unor podgorii și centre de producție a 
vinului renumite din România, precum și zonele 
cu valoare etnografică specială 

 Existența stațiunii turistice Tulucești, prima 
localitate de interes turistic local din județul 
Galați, constituită conform H.G nr. 852 / 
13.08.2008 pentru aprobarea normelor și 
criteriilor de atestare a stațiunilor turistice, în 
urma actualizării din luna octombrie 2020 

 Existența unui patrimoniu istoric construit relativ 
bogat, care cuprinde 263 de monumente, 
ansambluri și situri, clasificate și protejate prin 
lege, dintre care unele prezintă elemente de 
unicitate și valoare deosebită la nivel național 

 Județul dispune de o bogată și inedită cultură 
populară românească, existând materiale ale 
prezenței omului încă din timpuri preistorice 

 Existența unor resurse turistice diverse ce 
favorizează practicarea unor numeroase tipologii 
de turism precum turismul urban, agroturismul, 
turismul cultural și religios, turismul de afaceri, 
ecoturismul, turismul de week-end sau turismul 

 Existența unui număr ridicat de monumente 
istorice aflate în pericol sau care prezintă diferite 
stadii de degradare a părților componente 

 Valorificare insuficientă a zonelor cu concentrare 
ridicată a patrimoniului cultural material și 
imaterial 

 Cel mai practicat tip de turism în județul Galați 
este cel de scurtă durată, fapt ce indică o 
performanță turistică scăzută în ceea ce privește 
șederea vizitatorilor (durata medie de ședere a 
turiștilor este de sub 2 zile, iar indice de utilizare a 
capacității turistice atinge valori de aproximativ 
27%.) 

 Lipsa unei abordări strategice la nivel județean 
asupra dezvoltării sectorului turistic - se remarcă 
lipsa unei identități asumate și promovate a 
județului sau a unui centru de informare turistică 

 Caracter relativ sezonier al activităților turistice și 
insuficiența unor dotări și produse turistice 
integrate la nivel județean/local care să susțină 
turismul pe tot parcursul anului 

 Lipsa unei strategii culturale asumate la nivel 
județean 
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de specialitate 

 Tendința de sporire a fluxurilor turistice din 
județul Galați, în perioada 2008-2018 atât 
numărul de sosiri, cât și numărul de înnoptări ale 
turiștilor cunoscând o tendință generală de 
creștere, cu 63%, respectiv 13% 

 Deservire satisfăcătoare a majorității UAT-urilor 
din Județul Galați cu dotări culturale de bază – 
biblioteci și cămine culturale sau case de cultură, 
precum și cu dotări sportive 

 Interesul sporit al autorităților pentru dezvoltarea 
infrastructurii și activităților culturale, sportive și 
de agrement 

 Sporirea atractivității sectorului sportiv în rândul 
populației județene, fapt vizibil prin tendința 
accentuată de creștere în perioada 2008-2018 a 
numărului de secții sportive (cu 1,5%) și a 
numărului de sportivi legitimați (cu 18,7%) 

 Ofertă diversă de resurse de agrement și 
petrecerea timpului liber (spații de promenadă, 
zone de agrement, zone de pescuit etc.) 

 Deficiențe majore ale infrastructurii culturale și 
sportive și necesitatea de modernizarea și dotarea 
clădirilor existente, precum și de realizarea unor 
dotări noi 

 Prezența insuficientă sau insuficienta promovare a 
unor evenimente fanion, de interes regional, 
național sau internațional 

 Insuficienta promovare a evenimentelor și 
activităților sportive 

 Dezvoltarea neechilibrată a infrastructurii de 
agrement și accesibilitatea scăzută pentru 
locuitorii din mediul rural 

 

ANALIZA MEDIUL EXTERN 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

PROFIL ECONOMIC 

 Creșterea gradului de interes al investitorilor 
pentru economia județului Galați (creșterea 
ponderii investițiilor județului în totalul regional) 

 Dorința unor locuitori din județ de a-și dezvolta 
spiritul antreprenorial 

 Existența Universității Dunărea de Jos Galați care 
poate furniza forță de muncă calificată în domenii 
variate, precum: economie, inginerie, arhitectură 
navală, piscicultură, etc. 

 Poziționarea geografică cu acces la Dunăre și la 
graniță cu Republica Moldova și Ucraina și 
potențial de dezvoltare a infrastructurii de 
transport rutier, feroviar și fluvial  

 Interesul crescut pentru creșterea comunicării și 
cooperării între instituțiile administrației publice 
și mediul privat pentru a înțelege preocupările și 
necesitățile majore ale antreprenorilor și 
companiilor  

 Potențial de dezvoltare a sectorului industriilor 

 Schimbările demografice și migrația populației 
tinere 

 Impactul transformărilor tehnologice asupra forței 
de muncă și asupra competitivității anumitor 
sectoare 

 Tendința de concentrare a activităților și 
investițiilor străine în zone mai dezvoltate din țară 

 Sectoarele economice tradiționale nu mai au 
capacitatea de a asigura ocuparea și creșterea 
economiei județului 

 Piața fluctuantă și concurența produselor 
importate 

 Accentuarea procesului de dezindustrializare 

 Menținerea nivelului actual scăzut de dezvoltare a 
infrastructurii poate influența negativ dezvoltarea 
economică a zonei 

 Schimbări climatice și dezastre naturale (inundații, 
secetă etc) ce pot afecta valoarea producției per 



33 
 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

culturale și creative care favorizează inovarea, 
crearea de locuri de muncă și creșterea 
investițiilor 

 Creșterea numărului de investiții străine care pot 
determina creșterea competitivității prin transfer 
tehnologic și inovare  

 Tendința de concentrarea a terenurilor agricole 
susținută de măsurile de promovare a asocierii 
micilor fermieri cu impact asupra creșterii 
productivității sectorului agricol și a calității vieții 
în mediul rural 

 Condiții favorabile pentru dezvoltarea parcurilor 
eoliene și fotovoltaice sau a altor infrastructuri de 
energie verde 

 Acces la oportunități de finanțare nerambursabilă 

 Existența Planului Național Strategic pentru 
Dezvoltare Rurală 

 Condiții favorabile pentru obținerea produselor 
ecologice a căror cerere este în creștere 

 Facilitățile acordate de stat în domeniul agricol și 
zootehnic: subvenții, etc. 

 Existența Institutului de Cercetare Dezvoltare 
pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură 
Galați 

 Potențial viticol ridicat 

hectar și implicit veniturile obținute 

 Norme și legislație de mediu care impun cheltuieli 
importante pentru întreprinderi 

 Eliminarea subvenționării directe a agriculturii 

 Cadrul legislativ relativ instabil și care nu 
stimulează în suficientă măsură dezvoltarea 
afacerilor 

MEDIU 

 Declararea Parcului Natural Lunca Joasă a Prutului 
Inferior ca zonă umedă de importanță 
internațională 

 Accesarea unor finanțări externe pentru 
extinderea sistemului de alimentare cu apă și 
canalizare la nivel județean 

 Realizarea măsurilor de apărare împotriva 
inundațiilor propuse în Planul de Management al 
Riscului la Inundații elaborat de către ABA Prut-
Bârlad 

 Apariția unor fenomene meteorologice extreme 
(furtuni, căderi masive de grindină) sau viscole ce 
pot afecta circulația pe drumuri și căi ferate 

 Traficul de tranzit prin județ reprezintă o sursă 
importantă de poluare, în special cu oxizi de azot, 
poluarea fiind resimțită în special pe drumurile 
Galați – Tecuci și Tecuci - Bârlad 

 Poluări accidentale survenite în amonte, de-a 
lungul cursurilor de apă ce traversează județul 
(Siret, Bârlad, Prut, Dunăre) 

 Proliferarea speciilor invazive în habitatele 
valoroase (arii naturale protejate) din județ 

 Există tendința creșterii temperaturilor medii 
anuale și a intensității precipitațiilor, pe fondul 
schimbărilor climatice 

 Riscul seismic ridicat din județ (valorile de vârf ale 
accelerației terenului cu IMR = 225 ani depășesc 
0,30 g pe întregul teritoriu al județului) 
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PROFIL SPAȚIAL 

 Posibilitatea județului Galați de dezvoltare ca 
punct modal de comunicație, ce poate contribui 
suplimentar la dezvoltarea socio-economică a 
zonei de est a țării 

 Prezența unor zone de cooperare interjudețeană 
și transnațională în care este implicat și județului 
Galați 

 Prezența unor axe majore de transport – coridorul 
de transport european Rin-Dunăre 

 Posibilitatea constituirii sistemului urban Brăila-
Galați 

 Posibilitatea accesării fondurilor nerambursabile 
extrabugetare pentru dezvoltare urbană și rurală, 
precum și pentru creșterea nivelului de dotare și 
echipare a unităților administrativ teritoriale. 

 Competiția cu alte zone de interes pentru 
investitori – ex. Brăila, Tulcea etc 

 Dezvoltarea necontrolată poate afecta 
posibilitatea așezărilor de a avea acces la dotări, 
utilități și servicii publice 

 Riscul reticenței de cooperare din partea unora 
dintre actorii relevanți, fapt ce poate conduce la 
întârzierea sau irosirea unor șanse de dezvoltare 
interjudețeană și transnațională 

 Tendința de migrație a locuitorilor din județ 

UTILITĂȚI PUBLICE 

 Implementarea proiectelor privind extinderea 
sistemelor de alimentare cu apă și canalizare la 
nivelul județului Galați. – ”Proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în 
județul Galați” 

 Realizarea unor investiții majore în infrastructura 
energetică de către TRANSELECTRICA (LEA 400 kV 
Gutinaș – Smârdan) și TRANSGAZ 

 Reabilitarea sistemului centralizat de termoficare 
utilizând investiții guvernamentale sau fonduri 
europene 

 Județul Galați se află într-una din regiunile cu cel 
mai mare potențial eolian din Sud-Estul Europei 

 Deși potențialul solar este mediu, este posibilă 
utilizarea unor sisteme individuale pentru 
pregătirea apei calde pentru consum (în locuințe) 

 Situația bună a accesului la Internet broadband în 
regiune (77 % din gospodăriile din regiunea Sud-
Est) 

 Implementarea proiectelor din sistemul integrat 
de management al deșeurilor din județul Galați: 
depozit conform Valea Mărului (centru integrat 
management deșeuri), stații sortare, stații de 
transfer, instalație tratare mecano-biologică cu 
recuperare de energie Galați 

 Poluarea apelor de suprafață în amonte poate 
afecta resursele de apă de suprafață din județ 

 Județul Galați este dependent de capacități de 
producție a energiei electrice din alte județe 

 Lipsa investițiilor sau subvențiilor în domeniul 
energetic poate agrava problema încălzirii 
locuințelor din județ, pe fondul lipsei sistemelor 
centralizate de termoficare și a deservirii 
insuficiente cu rețele de distribuție a gazelor 
naturale 

 Apariția unor probleme în autorizarea sau 
funcționarea depozitului de deșeuri de la Roșiești 
(județul Vaslui) ar afecta 54 de UAT-uri din județ, 
care ar trebui să găsească soluții alternative până 
la realizarea Centrului de Management Integrat 
de la Valea Mărului 

TRANSPORT ȘI MOBILITATE 

 Amplasarea județului pe Coridorul Rin-Dunăre  Legături precare cu orașele din vestul Europei. Nu 
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 Existența legăturilor rutiere cu Republica Moldova 
și Ucraina, precum și a celor feroviare cu 
Republica Moldova 

 Realizarea drumului de centură în Municipiul 
Galați (cf. Proiectului de Hotărâre de Guvern 
pentru aprobarea indicatorilor tehnico – 
economici ai obiectivului de investiții „Varianta de 
ocolire Galați”) 

 Disponibilitatea fondurilor europene 
nerambursabile care să susțină bugetele 
diferitelor investiții și proiecte de dezvoltare 
(Obiective tematice dedicate transportului durabil 
– Greener Europe și infrastructurii de transport 
mare - More Connected Europe) 

 Finanțări destinate dezvoltării urbane și rurale, 
precum și unor priorități sectoriale de interes 
pentru dezvoltarea județului 

 Întărirea orientării politicilor UE în domeniul 
transportului către mijloacele de transport cu 
emisii reduse - suport financiar prioritar pentru 
investiții în calea ferată 

există legături facile (autostrăzi / căi ferate de 
mare viteză) între Galați și restul Europei 

 Județul Galați este ocolit de marile coridoare de 
transport de interes european atât pe cale rutiera, 
cât și feroviară (rețeaua TEN-T Core). Acest aspect 
implică dificultatea de a alimenta unitățile 
industriale sau de a asigura condiții decente 
pentru export 

 Prioritățile naționale pe termen scurt si mediu în 
ceea ce privește infrastructura de transport sunt 
în alte zone / regiuni din România (Sibiu-Pitești / 
Brașov-Sighișoara-Deva) 

 Indice de motorizare în creștere accentuată ce 
pune presiune pe infrastructura rutieră existentă 
(78,3% creștere între 2008 și 2018) 

 Legături feroviare slabe cu două dintre județele 
din regiune (Vrancea și Constanța) 

 Restricții din ce în ce mai multe pe transportul 
aerian, mai ales prin internalizarea costurilor de 
mediu / retragerea sprijinului financiar din partea 
UE pentru investiții în infrastructură aeroportuară 
(cu excepția aeroporturilor zonelor și teritoriilor 
izolate) 

INSTITUȚII LOCALE 

 Existența unei oferte de instrumente de formare 
și perfecționare profesională pentru personalul 
din instituțiile publice, disponibile la nivel național 
și european, precum INA (Institutul Național de 
Administrație) sau Centrele Regionale de Formare 
Profesională 

 Prezența unor zone de cooperare interjudețeană 
și transnațională în care este implicat și județului 
Galați 

 Posibilitatea accesării fondurilor nerambursabile 
pentru dezvoltarea capacității administrative, 
precum și pentru creșterea nivelului de dotare și 
echipare a unităților administrativ teritoriale 

 Implicarea limitată în parteneriate a UAT-urilor 
din județ poate conduce la irosirea unor șanse de 
dezvoltare interjudețeană sau transnațională 

 Presiune mai mare asupra capacității 
instituționale, fiind astfel nevoie de mai multe 
resurse umane și materiale sau de o guvernanță 
mai eficientă 

 Birocrația încă relativ ridicată din cadrul 
instituțiilor publice îngreunează procedurile 
interne, precum și interacțiunea cu cetățenii și 
mediul privat 

PROFIL SOCIO-DEMOGRAFIC 

 Disponibilitatea finanțărilor pentru dezvoltarea 
urbană și rurală, precum și pentru o serie de 
priorități sectoriale de interes pentru dezvoltarea 
județului 

 Atractivitatea mai crescută a altor centre urbane 
pentru tineri, care preferă să părăsească județul 
pentru a urma o facultate și a-și găsi un loc de 
muncă  

 Numărul crescând de persoane care vor ieși la 
pensie în mod constant în următorii 40 de ani, cu 
un vârf în perioada imediat următoare (procent 
ridicat al populației de 60-65 ani și al grupelor de 
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vârstă învecinate) 

 Rată relativ scăzută de înlocuire a forței de 
muncă, ce va conduce la un deficit de forță de 
muncă 

INFRASTRUCTURA DE SĂNĂTATE ȘI SERVICII MEDICALE 

 Fonduri guvernamentale și europene dedicate 
sistemului medical, pentru crearea / reabilitarea / 
modernizarea dotărilor și pentru realizarea de 
campanii de medicină preventivă în rândul 
populației 

 Atragerea de investitori pentru dezvoltarea de 
unități spitalicești private 

 Privatizarea continuă a dotărilor medicale 
limitează responsabilitatea și capacitatea de 
intervenție a administrației publice în ceea ce 
privește calitatea serviciilor medicale oferite și 
poate avea efect de majorare a costurilor 
serviciilor medicale 

INFRASTRUCTURA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI SERVICII SOCIALE 

 Disponibilitatea finanțărilor pentru dezvoltarea 
urbană și rurală, precum și pentru o serie de 
priorități sectoriale de interes pentru dezvoltarea 
socială a județului 

 Înclinarea balanței de la prestații sociale la 
dezvoltarea de servicii sociale și de economie 
socială care să conducă la o incluziune activă a 
grupurilor vulnerabile 

 În cazul în care furnizorii publici și centrele sociale 
nu se adaptează în mod continuu la noile norme 
de siguranță și de furnizare a serviciilor sociale, 
acestea riscă să piardă fondurile alocate de la 
bugetele de stat 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE 

 Existența Programelor Operaționale ce oferă 
finanțare pentru sprijinirea învățământului 
preșcolar, școlar, tehnic și vocațional și universitar 

 Dezvoltarea învățământului tehnic și dual de 
excelență 

 Județul Galați face parte din "Euroregiunea 
Dunărea de Jos", fapt ce reprezintă o oportunitate 
în atragerea de fonduri și în crearea de proiecte în 
domeniul educației cu impact major 

 Atractivitate mai mare pentru studenți a altor 
centre universitare 

 Imagine precară a învățământului tehnic la nivel 
național, acesta nefiind considerat o alternativă 
viabilă la învățământul teoretic 

PROFIL CULTURAL-TURISTIC 

 Oportunitatea accesării finanțărilor europene și 
naționale pentru dezvoltarea și valorificarea 
resurselor culturale, sportive și turistice 

 Progresul tehnologic ca factor determinant în 
utilizarea tehnologiilor smart (aplicații mobile, 
hărți interactive, tichet online etc.) ce pot spori 
accesibilitatea ofertei culturale și turistice 

 Potențial de includere a resurselor județului Galați 
în produse integrate la nivel suprateritorial, în 
cadrul sistemului urban Galați-Brăila, și 
potențialul de dezvoltare a arealului ca un pol de 

 Riscul de degradare a unor valori locale în lipsa 
unor măsuri de promovare și valorificare a 
potențialului cultural și turistic 

 În ciuda unei oferte diversificate de resurse 
culturale și turistice, județul Galați nu poate 
concura cu gradul mai ridicat de dotare și de 
atractivitate a unor destinații deja de notorietate 
la nivel național și chiar internațional (București, 
Cluj, Constanța, Iași, Sibiu, Brașov etc.) 
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OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

atracție la nivel regional pentru zona de est a țării 

 Încadrarea în sistemul urban Brăila-Galați, a doua 
cea mai mare aglomerare urbană din România 
după București (de aproximativ 700.000 de 
locuitori), ce poate facilita accesul la un bazin 
important de potențiali vizitatori 

 

 DIAGNOSTIC 3.2.

Județul Galați beneficiază de o poziție geografică favorabilă, pe de-o parte, dar care a constituit și o barieră 
în dezvoltarea acestuia, prin periferialitate. Județul se situează pe coridorul de transport european Rin-
Dunăre, care face parte din Rețeaua Europeană de Transport Ten-T, fiind conectat la centre urbane majore 
din țară și din Europa, pe traseul fluviului: Nuremberg – Viena – Budapeste – Belgrad – Drobeta Turnu 
Severin – Vidin / Calafat – Giurgiu / Ruse – Brăila – Marea Neagră. Pe de altă parte, poziția periferică a 
județului la granița estică a României și a Uniunii Europene, împreună cu declinul sectorului industrial, au 
condus la un declin economic și demografic în ultimii ani, care însă are potențialul de a fi inversat în această 
perioadă în care județul trece printr-un ușor proces de revigorare socio-economică. Astfel, dacă își valorifică 
avantajele competitive, județul Galați poate să își întărească rolul de centru regional. În acest context, este 
important ca acesta să își contureze o nouă identitate, mizând pe principalele competențe distinctive:  

 localizarea pe cursul Dunării și prezența celui mai mare centru urban de pe Dunăre din România; 

 proximitatea dintre municipiile Galați și Brăila și oportunitatea de formare a unei aglomerări urbane de 
aproximativ 700.000 de locuitori (a doua din țară după municipiul București); 

 resurse umane specializate și prezența unor actori economici majori la nivel național și internațional în 
domenii economice de tradiție pentru județ, precum industria prelucrătoare sau transportul naval; 

 patrimoniu imaterial bogat și sector cultural activ care pot contribui la o vitalitate și notorietate sporită 
ca centru cultural major la nivel regional și chiar național; 

 proactivitatea autorităților publice și interesul arătat în ultimii ani pentru atragerea de finanțări externe 
și demararea de inițiative majore de dezvoltare a județului. 

În urma analizei situației existente, au fost identificate o serie de provocări ce necesită să fie abordate, 
precum și atuuri și elemente de potențial pe care județului Galați le poate valorifica în dezvoltarea sa. 

 

ECONOMIA LOCALĂ | Analiza economică a județului Galați evidențiază o revenire economică post-criză mai 
lentă decât cea înregistrată la nivel național. Declinul sectorului industrial, sector cu tradiție în județ, în 
special al industriei prelucrătoare, cu o contribuție importantă la PIB-ul județului și ocuparea populației, a 
fost însoțit de o tendință de diversificare a activităților economice județene. În același timp, o revenirea 
dificilă după criza economică din 2008 se constată și la nivelul sectoarelor construcții și transporturi. Există 
însă unele domenii ce pot beneficia de o atenție suplimentară și intervenții coordonate pentru a deveni 
competitive, precum informații și comunicații, activități profesionale, științifice și tehnice, care au înregistrat 
o dinamică pozitivă în ultimii ani.  

Agricultura deține un rol important în economia județul Galați, raportat la mărimea populației rurale și la 
gradul de ocupare al forței de muncă în acest sector, fiind însă în general caracterizată de un randament 
redus, în special din cauza fărâmițării terenurilor agricole, a gradului scăzut de asociativitate și a lipsei 
spațiilor de depozitare și procesare a producției. Formele moderne ale agriculturii coexistă cu agricultura 
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tradițională, practicată pe scară largă și care reprezintă principala sursă de venit pentru un segment 
important al populației rurale. Județul Galați este cunoscut la nivel național pentru legumicultorii din bazinul 
legumicol Matca, unde suprafața cultivată în solarii se apropie de o mie de hectare, cele mai mari suprafețe 
fiind ocupate de culturile de castraveți de tip cornichon, tomate, ardei gras și vinete. 

Sectorul piscicol, piscicultura și acvacultura au un potențial ridicat de dezvoltare, dar este necesară o 
valorificare mai intensă a oportunităților oferite de Zona Pescărească Prut Dunăre Județul Galați. Un punct 
forte pe care se poate miza în acest sens este prezența Grupului de Acțiune Locală pentru Pescuit aferent 
Zonei Pescărești Galați, care desfășoară activități ce au ca obiectiv promovarea creșterii economice, a 
diversificării, a incluziunii sociale și a creării de locuri de muncă în cadrul comunităților de pescuit și 
acvacultură din această zonă. 

Din punct de vedere teritorial, concentrarea activității economice în general în mediul urban și în localitățile 
din proximitatea orașelor, în special în municipiul Galați, a condus la disparități economice și ocupaționale 
accentuate în teritoriu. În mediul rural, sectorul neagricol se reduce în general la mici activități comerciale 
sau de producție, cu excepția unor localităților rurale, care au prezentat interes de investiții pentru 
facilitățile de producție, precum Vânători, Pechea, Smârdan, Liești, Tudor Vladimirescu, Tulucești sau 
Șendreni, însă aceste cazuri sunt destul de izolate. 

În același timp, structura actuală a ocupării la nivelul județului Galați indică necesitatea adaptării calificării 
populației la cerințele mediului de afaceri, dar și creșterii pregătirii profesionale a forței de muncă pentru a 
face față dezvoltării tehnologice și provocărilor economiei bazate pe cunoaștere. Veniturile salariale, care 
influențează puterea de cumpărare a populației și atingerea unui anumit standard de viață, sunt relativ 
reduse la nivelul județului, sub media națională - peste 90% din forța de muncă a realizat în anul 2018 un 
câștig salarial nominal mediu net sub câștigul mediu net pe economie, inclusiv pe fondul concentrării 
angajaților în sectoare cu niveluri salariale reduse – industrie, comerț, agricultură și construcții. 

În ceea ce privește volumul cheltuielilor publice și private cu activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare 
(CDI), acesta clasează județul pe un nivel inferior în clasamentul național. Cu toate acestea, județul Galați 
prezintă potențial în dezvoltarea acestui sector, dispunând de infrastructură de cercetare, în special în cadrul 
Universității „Dunărea de Jos” Galați, care are în componența sa 18 centre de cercetare atât în domenii 
tehnice (Științe inginerești), cât și în științe sociale și umaniste, dintre care 18 sunt unități de cercetare de 
excelență21.  

Reiese astfel necesitatea implementării unor măsuri pentru stimularea serviciilor care au un potențial ridicat 
de competitivitate, corelate cu măsuri de creștere a productivității muncii în mediul rural, prin diversificarea 
activităților economice și practicarea unei agriculturi productive și sustenabile, dar și de susținere a 
sectorului industrial, în special prin atragerea de investiții străine. 

 

MEDIU | Județul Galați dispune de resurse bogate de ape de suprafață, fiind delimitat de râuri importante 
precum Dunărea (la sud), Siretul (la vest) și Prutul (la est) și fiind traversat de râul Bârlad. Pe de-o parte, 
aceste ape de suprafață oferă resurse importante pentru pescuit și acvacultură în partea de est a județului 
(de-a lungul Prutului), iar de-a lungul lor se află majoritatea ariilor naturale protejate din județ, inclusiv 
Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior, ce are potențialul de a deveni zonă umedă de importanță 
internațională. Circa 2% din teritoriul județean face parte dintr-o arie naturală protejată de interes național, 
în timp ce siturile Natura 2000 ocupă 13% din suprafața județului. Doar circa 60% din aceste arii naturale 
protejate au însă plan de management aprobat, fapt ce face dificilă atât atingerea obiectivelor de conservare, 
cât și valorificarea pentru activități de agrement a acestor arii naturale protejate. 

De cealaltă parte, județul este vulnerabil la inundații survenite atât de-a lungul principalelor văi, cât și de-a 
lungul unor afluenți precum Berheci, Tecucel, Suhu, Geru sau Chineja. Pe fondul schimbărilor climatice, se 
observă creșterea intensității precipitațiilor (cantitatea maximă căzută în 24 ore), fapt ce crește 

                                                           
21

 https://ugal.ro/cercetare/infrastructura-de-cercetare/unitati-de-cercetare  

https://ugal.ro/cercetare/infrastructura-de-cercetare/unitati-de-cercetare
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susceptibilitatea apariției viiturilor. Ca medie anuală, județul se caracterizează însă prin precipitații reduse 
(sub 500 mm), ce pot afecta productivitatea agricolă, în special pe fondul scăderii suprafețelor irigate (doar 
12% din suprafața amenajată pentru irigații este irigată efectiv) și a calității mai scăzute a solurilor 
(majoritatea se află în clasa de calitate III, iar 7% în clasa de calitate V). Eroziunea în suprafață determină 
apariția alunecărilor de teren în județul Galați, atât în zona municipiului Galați, cât și în partea centrală și de 
nord a județului. Producerea alunecărilor de teren este facilitată și de deficitul de vegetație forestieră din 
județ (doar 8% din suprafață ocupată de păduri), dar și de producerea cutremurelor (județ cu risc seismic 
ridicat). 

În ceea ce privește calitatea factorilor de mediu din județ, aceasta este, în general, una bună. Principalele 
surse de degradare a calității aerului sunt traficul de tranzit (de-a lungul principalelor drumuri), încălzirea 
locuințelor, precum și instalațiile de mare ardere din județ (situate în municipiul Galați). Cu privire la 
calitatea apei, aceasta este afectată de folosirea nitraților (52 de unități administrativ-teritoriale din județ 
sunt considerate a fi zone vulnerabile la poluarea cu nitrați din surse agricole) și de lipsa infrastructurii 
pentru colectarea și evacuarea apelor uzate (doar 51% din populație este racordată la un sistem de 
canalizare cu epurare). 

 

AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM | Raportat la contextul suprateritorial, județul Galați este 
deseori privit drept un județ de graniță, având o poziție periferică la nivel național, în timp ce acest lucru ar 
putea fi mai bine valorificat prin promovarea și dezvoltarea ca un nod de comunicație, ce contribuie la 
dezvoltarea socio-economică a zonei de est a țării. Mai mult, proximitatea dintre municipiile Galați și Brăila 
reprezintă o reală oportunitate pentru formarea unui sistem urban de aproape 700.000 de locuitori, ce ar 
putea întări rolul acestei zone ca un pol de creștere la nivel național În prezent însă competiția istorică dintre 
cele două municipii îngreunează cooperarea acestora. 

Pe plan local, calitatea locuirii din județul Galați este influențată de numeroși factori, printre care și rețeaua 
de localități, ce este caracterizată de o dezvoltare policentrică dezechilibrată, toate centrele urbane fiind 
localizate periferic, inclusiv municipiul reședință de județ, fapt ce determină existența unor areale întinse cu 
un caracter predominant rural. În același timp, județul Galați este afectat semnificativ de o serie de tendințe 
precum depopularea, dezurbanizarea și suburbanizarea, pe fondul declinului demografic și al migrației 
populației din mediul urban către mediul rural din proximitate. Aceste tendințe pun o presiune aparte pe 
infrastructurile și serviciile publice, fie prin scăderea gradului de rentabilitate în furnizarea unor servicii în 
anumite areale, fie prin suprautilizarea unor dotări din mediul urban în lipsa unor dotări conexe locuirii în 
noile zone de expansiune. 

În același timp, în ceea ce privește infrastructura tehnico-edilitară, județul Galați are un deficit în ceea ce 
privește resursele de apă, estimate la circa 700 mc / locuitor / an, unul dintre fronturile de captare 
importante pentru alimentarea cu apă a județului, Vadu Roșca, fiind situat în județul Vrancea. Prin urmare, 
conductele de aducțiune ce traversează județul au o lungime foarte mare, întreținerea acestora fiind astfel 
dificilă. 

Cu privire la situația alimentării cu apă în județ, aceasta este una bună: peste 90% din UAT-uri au sisteme de 
alimentare cu apă (circa 65% din populația județului fiind branșată), iar randamentul rețelelor a crescut în 
ultimii 10 ani (scădere a consumului anual cu circa 6.000 mc). Nu același lucru se poate spune însă despre 
sistemele de colectare a apelor uzate: circa 60% din comune nu dispun de rețele de canalizare (o parte din 
ele având însă un număr redus de locuitori, fapt ce îngreunează realizarea unor astfel de investiții), iar gradul 
de racordare este foarte scăzut inclusiv în comunele ce au beneficiat de extinderi importante în ultimul 
deceniu. 

În același timp, județul Galați are un potențial important pentru producerea energiei eoliene (în partea de 
est) și un potențial mediu pentru producerea energiei solare. Utilizarea energiei din surse regenerabile 
devine deosebit de importantă, în contextul problemelor pe care județul le are din punct de vedere al 
infrastructurii energetice: doar 10 UAT-uri au rețele de distribuție a gazelor naturale (în 6 dintre acestea, 



40 
 

procentul locuințelor racordate este de sub 30%), iar singurul sistem centralizat de alimentare cu energie 
termică din județ (cel din municipiul Galați) și-a sistat activitatea în 2018. 

În ceea ce privește gradul de acoperire cu servicii de salubritate, acesta este de 99% la nivel județean, însă 
doar 2% din deșeurile menajere sunt colectate selectiv, fapt ce determină neatingerea țintelor asumate cu 
privire la reciclarea și valorificarea deșeurilor. În ciuda problemelor din ultimii ani în domeniul gestiunii 
deșeurilor (odată cu închiderea depozitului din Tecuci), este de așteptat ca situația să se amelioreze odată cu 
implementarea proiectelor din Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor. 

În ceea ce privește transportul și mobilitatea, județul Galați dispune de o accesibilitate internațională redusă. 
Din cauza poziționării geografice, acesta este slab conectat la rețeaua TEN-T, fiind printre puținele județe din 
România aflate în această situație. Județul Galați nu dispune de aeroport propriu, fiind astfel îngreunat 
accesul către un aeroport internațional, cele mai utilizate fiind aeroporturile Henri Coandă din București sau 
George Enescu din Bacău. Județul este deservit și de Portul Galați, cel mai mare port fluvial și maritim de pe 
Dunăre, fiind parte a rețelei TEN-T Centrală (Core).  

Transportul feroviar este marcat de două magistrale principale (600 și 700) ce deservesc doar 79,3% din 
populația județului. Viteza de deplasare a trenurilor este una redusă, cu excepția tronsoanelor aferente 
traseelor Făurei-Galați și Tecuci-Bârlad, rezultând astfel în timpi ridicați de deplasare pe cale feroviară. 
Rețeaua feroviară asigură legături și cu Republica Moldova prin punctul de trecere a frontierei Giurgiulești. 
Acesta este utilizat doar pentru transportul de marfă fiind adaptat corespunzător pentru a face legătura între 
ecartamentul european și cel rusesc, fapt ce asigură o eficiență mai ridicată a transferului de marfă. Calitatea 
precară a sistemului feroviar la nivelul întregii țări îngreunează foarte mult transportul mărfurilor către și 
dinspre vestul Europei, limitând astfel performanța industrială a județului. Din punct de vedere rutier, portul 
utilizează infrastructura aferentă municipiului Galați, îngreunând astfel traficul local.  

Drumurile naționale sunt orientate pe direcția N-S către municipiul Galați, județul fiind slab deservit pe 
direcția E-V. Rețeaua de drumuri naționale și județene este una extinsă, existând o serie de drumuri 
principale ce deservesc un procent mare din populație, respectiv DJ251, DN26, DN24D, DN2B, DN22B și 
DN22E. Calitatea drumurilor județene este precară, însă cea mai mare parte a drumurilor degradate se află 
în curs de modernizare. Municipiile din județ nu dispun de centură ocolitoare complete, astfel că traficul 
greu este direcționat prin oraș, afectând negativ circulația locală.  

Transportul public județean este concretizat într-o rețea extinsă ce deservește toate UAT-urile. Acesta este 
deficitar în cadrul comunelor cu cerere redusă unde frecvența autobuzelor este scăzută. Sistemul este 
deservit de 9 autogări, acestea nefiind amenajate corespunzător, cu excepția celor din Galați și Tecuci. 
Infrastructura pentru biciclete este deficitară și se regăsește doar în municipiul Galați. În mediul rural, 
infrastructura destinată mersului cu bicicleta este inexistentă iar trotuarele sunt subdimensionate fapt ce 
duce la un număr ridicat de accidente ce implică pietoni și/sau bicicliști.  

 

INSTITUȚII LOCALE | Actorii locali din județul Galați reprezintă factori cheie în dezvoltarea și implementarea 
strategiei de dezvoltare a județului. Indiferent din care categoriei a cvadruplului helix fac parte (administrația 
publică, mediul universitar, mediul privat sau societatea civilă), aceștia sunt responsabili pentru dezvoltarea 
a numeroase domenii de interes pentru județ precum dezvoltare locală și teritorială, economie, agricultură, 
educație și formare, sănătate, dezvoltare socială, cultură și agrement, mobilitate, utilități publice sau mediu.  

Cu toate acestea, cooperarea dintre actorii relevanți la nivel județean este deseori împiedicată sau 
îngreunată de birocrația accentuată, precum și de informatizarea redusă a serviciilor și proceselor din cadrul 
administrației. Aceste provocări contribuie la o lipsă de încredere în autoritățile locale și o insuficientă 
transparență a administrației publice, dar și la o reticență din partea actorilor privați și a comunității locale 
de a se implica activ în dezvoltarea județului. Trebuie remarcate însă și interesul și deschiderea din ce în ce 
mai ridicate pentru colaborare din partea tuturor factorilor de interes din județul Galați, astfel încât nevoile 
și provocările reale din teritoriu să își găsească cele mai potrivite soluții. 
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DEZVOLTARE SOCIALĂ | La nivel județean, UAT-urile cu cea mai numeroasă populație sunt municipiile Galați 
(aprox. 305.000 locuitori) și Tecuci (aproximativ 40.000 locuitori). Deși se poate observa în majoritatea UAT-
urilor din Galați o tendință de scădere a numărului de locuitori cauzată în principal de migrație și de sporul 
natural negativ, factorii geografici și teritoriali, precum și polarizarea economică au condus treptat la o 
polarizare demografică. În proximitatea municipiilor Galați și Tecuci există UAT-uri cu un număr de peste 
5.000 de locuitori, articulându-se un cluster cu o populație mai ridicată față de restul teritoriului (comunele: 
Liești, Matca, Ivești, Pechea ce au mai mult de 10.000 de locuitori - pragul minim de înființare al unui oraș). 
De altfel, aici se observă și cele mai mari creșteri ale populației în perioada 2008-2019, pe fondul 
fenomenului de suburbanizare. Între aceste comune și municipiile adiacente sunt frecvente fluxurile de 
navetism rural-urban, în special pentru accesarea de locuri de muncă, servicii publice și alte dotări. 

Îmbătrânirea și depopularea reprezintă fenomene ce se manifestă puternic în județul Galați. Sunt prezenți 
tot mai puțini tineri și din ce în ce mai puține persoane apte de muncă, asupra cărora revine presiunea de a 
susține economic numărul în creștere de pensionari. Aceste scăderi sunt cauzate în principal de migrația 
internă, dar și de migrația către străinătate.  

Migrația externă și scăderea natalității au schimbat, în ritm rapid, structura pe vârste a populației din anul 
1990 până în prezent. Ca urmare a acestor factori, precum și a creșterii speranței de viață, procesul de 
îmbătrânire demografică s-a accentuat. Ponderea tinerilor a fost devansată de ponderea vârstnicilor, iar 
populația adultă, deși a scăzut ca număr, a crescut procentual (raportat la totalul populației). În prezent, cota 
fertilității scăzută contribuie la fenomenul de îmbătrânire și nu va putea să înlocuiască actuala forță de 
muncă. 

Referitor la serviciile de utilitate publică, infrastructura medicală din județul Galați beneficiază de 11 dotări 
publice de sănătate cu rol de deservire județeană, dintre care 4 spitale care aparțin Consiliului Județean 
Galați și alte 7 spitale care aparțin de alte instituții publice locale sau centrale. La nivel județean nu au fost 
dezvoltate până în momentul de față spitale private. Problemele instituțiilor spitalicești din județ se referă la 
numărul insuficient de paturi în spitale (4,74 paturi în spitale publice la 1.000 de locuitori față de media 
națională de 6), supraaglomerare unor secții, insuficiența surselor de finanțare și a personalului medical, 
lipsa de sisteme informatice unitare, existența unor circuite nefuncționale, aparatura medicală parțial uzată 
moral și fizic, existența spațiilor care necesită reparații capitale precum și liste mari de așteptare ale 
pacienților la diferite investigații și tratamente pe fondul capacității limitate de tratare și decontare. 

În ceea ce privește dotările locale de sănătate, cabinetele medicale de familie din județ sunt distribuite în așa 
fel încât majoritatea unităților administrativ-teritoriale să beneficieze de una sau mai multe astfel de dotări. 
Totuși, 9 din 61 de comune nu au niciun cabinet medical de familie (Bălăbănești, Bălășești, Buciumeni, 
Cavadinești, Foltești, Jorăști, Movileni, Priponești și Suhurlui), acestea fiind relativ grupate teritorial, astfel 
încât locuitorii sunt nevoiți să străbată chiar și două UAT-uri pentru a ajunge la un medic de familie. Totodată, 
lipsa cabinetelor stomatologice a fost constatată în 25 din 61 de comune. 

Per ansamblu, cea mai mare solicitare a medicilor de familie a fost constatată în partea de nord a județului 
Galați. Prin urmare, infrastructura medicală de bază va trebui dezvoltată în sistem public în zonele fără 
medici de familie sau în zonele unde aceștia sunt suprasolicitați sau se va putea opta pentru politici de 
încurajare a antreprenoriatului în acest domeniu, pentru atragerea medicilor privați. 

În ciuda unor probleme de infrastructură, județul Galați face eforturi pentru realizarea de acțiuni inovatoare 
în domeniul sănătății. Pe lângă numeroase instituții spitalicești, județul Galați beneficiază de prezența 
Clusterul Inovativ „Pentru Sănătate Dunărea de Jos”22. Clusterul are în implementare sistemului inovativ de 
informare pentru sănătate – SANINFO, un suport informațional în domeniul sănătății publice care contribuie 
la creșterea competitivității celor 20 de entități cuprinse în cluster prin furnizarea de servicii integrate și 
inovatoare. 

                                                           
22

 http://saninfo.csdj.ro/ 



42 
 

În ceea ce privește personalul medical, județul Galați beneficiază de prezența Facultății de Medicină și 
Farmacie în cadrul Universității Dunărea de Jos. În acest sens, cadrele medicale beneficiază de oportunități 
de specializare, în timp ce studenții pot reprezenta o resursă importantă de voluntari pentru unitățile 
sanitare din municipiu, dar și din proximitate. Adițional, a fost lansat proiectul EduAsistent23 – un portal de 
Educație Medicală Continuă la distanță în mediul online pentru asistenți generaliști, moașe și asistenți 
medicali, ce oferă cursuri acreditate în funcție de nivelul de complexitate al acestora. 

Din punct de vedere al dezvoltării sociale, trebuie remarcat și faptul că Atlasului Zonelor Rurale 
Marginalizate elaborat de Banca Mondială menționează faptul că, din cele 61 de comune aflate în județul 
Galați, 17 se confruntă cu probleme de marginalizare. Astfel, conform indicatorilor studiului, 12 dintre 
acestea înregistrează marginalizare severă, iar 5 dintre comune înregistrează marginalizare sub medie. 
Adițional, Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate realizat pe baza datelor de la Recensământul Populației și 
Locuințelor din 2011, indică procente relativ ridicate de populație care trăiește în zone urbane marginalizate 
în orașele județului. Cele mai mari valori au fost înregistrate în orașele Berești (15.81%) și Târgu-Bujor 
(12.32%). Cel mai mic procent înregistrat se regăsește în municipiul Galați de 1.89% din populația stabilă. 

În același timp, la nivel județean nu există o imagine clară asupra persoanelor aflate în diferite situații de 
vulnerabilitate, mai ales în mediul rural, fiind necesară centralizarea nevoii de servicii sociale din întreg 
județul Galați prin identificarea persoanelor aflate în situații vulnerabile pe tipuri de categorii și stabilirea 
necesarului de dezvoltare a infrastructurii sociale. 

Infrastructura de servicii sociale de la nivel județean nu este suficient dezvoltată nici ca prezență teritorială, 
nici ca diversitate de servicii. În acest sens, reprezentanții instituțiilor publice și private cu activitate socială 
reclamă lipsa implicării nivelului local în identificarea de grupuri vulnerabile și în dezvoltarea de servicii 
sociale în acord cu numărul și nevoile acestora. Mai mult, potențialul de furnizare a serviciilor sociale la 
nivelul județului constă în crearea unei structuri asociative care să includă actori relevanți din mediul public, 
privat și ONG care să facă lobby pentru dezvoltarea de servicii sociale la nivelul județului și să identifice 
oportunități de parteneriate și dezvoltare în acest domeniu. 

 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE | Infrastructura de educație preuniversitară publică din județul Galați include unități 
de învățământ pentru toate nivelurile de educație: preșcolar, primar, gimnazial și liceal, inclusiv învățământ 
special, astfel distribuite încât fiecare UAT să beneficieze de cel puțin o dotare de educație. Dacă prezența 
unităților de învățământ nu este o problemă, a fost constată lipsa facilităților conexe dotărilor de educație 
(laboratoare, ateliere, săli și terenuri de sport) în majoritatea UAT-urilor. Adițional, dotarea laboratoarelor, 
atelierelor și sălilor de curs este una dintre cele mai mari probleme ale învățământului din regiune. În plus, 
elevii gălățeni nu beneficiază de cele mai multe ori de servicii complexe de consiliere și orientare în carieră, 
aceștia ajungând deseori să se înscrie în învățământul liceal și universitar fără o idee clară asupra unui 
parcurs în carieră.  

În ceea ce privește calitatea actului educațional din județ se observă o distincție clară între liceele teoretice 
care se află pe primele locuri în topul județean și în cel național în ceea ce privește promovabilitatea la 
Bacalaureat, liceele cu profil servicii care sunt plasate după acestea și liceele tehnice și tehnologice care 
încheie clasamentul. 

Situația învățământului tehnic din județ este una dictată de contextul național: în România aceste specializări 
nu sunt privite ca o alternativă viabilă la învățământul liceal, ci ca un loc unde intră elevii care nu au obținut 
medii de intrare la liceele teoretice. În ultimii ani, Ministerul Educației Naționale și Inspectoratul Școlar 
Județean au făcut eforturi susținute pentru îmbunătățirea calității acestui tip de învățământ. Cu toate că 
situația liceelor tehnice nu este încă una ideală, au început să apară clase de învățământ dual, o serie de 
parteneriate cu operatori economici pentru practica elevilor care se finalizează cu angajarea acestora, 
precum și clase ce pot servi ca modele de bună practică în domeniul industriei alimentare. 
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În același timp, în municipiul Galați există două instituții de învățământ superior, una publică: Universitatea 
„Dunărea de Jos” și una privată: Universitatea Danubius. Totuși, este de menționat faptul că elevii din Galați 
au acces facil la cel mai dezvoltat centru universitar din România – municipiul București, dar și la 
universitățile din municipiile Iași și Cluj, mulți dintre aceștia preferând să urmeze o facultate în orașele mai 
mari. În municipiul Galați nu există încă o cultură a unui oraș universitar, prezența celor două instituții de 
învățământ superior fiind insuficientă pentru afirmarea orașului la scară națională și europeană. Totuși, 
tradiția municipiului Galați în educație universitară reprezintă un element de potențial pentru dezvoltarea în 
continuare a activității de cercetare și a programelor de formare în limbi străine și afirmarea ca oraș 
universitar. 

 

CULTURĂ, CULTE, SPORT ȘI AGREMENT | În ceea ce privește domeniul culturii, cultelor, sportului și 
agrementului, județului Galați dispune de o ofertă relativ diversificată de petrecere a timpului liber, dar care 
însă nu este suficient promovată și atractivă din punct de vedere turistic. Din punct de vedere al ofertei 
culturale, aceasta se confruntă în unele cazuri cu o insuficiență, o stare precară sau o dotare redusă a 
infrastructurii culturale sau a clădirilor de patrimoniu. Acest lucru se manifestă prin lipsa unor dotări care să 
permită organizarea de evenimente majore în aer liber sau în spații închise, necesitatea de relocare a unor 
teatre (Teatrul de Păpuși Gulliver sau Teatrul Național de Operă și Operetă „Nae Leonard”) sau necesitatea 
de amenajare și / sau dotare a spațiilor din mediul rural și din alte centre urbane în afara municipiului Galați. 
În plus, oferta culturală a județului Galați nu este suficient de atractivă pentru comunitatea locală pe fondul 
unei promovări insuficiente / inadecvate a acesteia, care să fie bazată pe educarea publicului gălățean, 
precum și pe lipsa unui centru istoric / cultural al municipiului Galați care să coaguleze viața culturală a 
orașului și a județului. O altă provocare majoră a județului o reprezintă sprijinul insuficient acordat actorilor 
locali, atât prin insuficiența resurselor financiare, cât și prin necesitatea unui suport crescut pentru tinerii 
artiști sau pentru profesioniștii care, în lipsa unui climat socio-cultural local favorabil, decid să migreze în alte 
zone ale țării. 

Cu toate acestea, județul Galați își poate baza viitoarele dezvoltări pe numeroase atuuri din punct de vedere 
al ofertei culturale, de la diversitatea ofertei culturale, la entuziasmul actorilor culturali locali, bogăția 
patrimoniului imaterial (constituit din ansamblurile folclorice, tradițiile și obiceiurile locale, moștenirea 
culturală a familiei Cincu, arhitectura tradițională, multiculturalitatea etc.), existența Facultății de Arte în 
municipiului Galați sau deschiderea și interesul autorităților publice pentru atragerea de finanțări și 
realizarea de investiții în acest sector. 

În ceea ce privește domeniul sportului și agrementului, județul Galați este caracterizat de un acces 
insuficient la dotări sportive și de agrement, pe fondul unor provocări privind infrastructura sportivă (precum 
lipsa unor dotări majore care să respecte toate standardele de siguranță sau de adecvare la anumite 
discipline sportive) sau al accesului redus la dotările și activitățile sportive și de agrement al populației din 
mediul rural sau de către populația cu venituri scăzute. În același timp însă, se remarcă interesul sporit al 
locuitorilor față de domeniul sportiv, fapt vizibil prin tendința de creștere în perioada 2008-2018 a numărului 
de sportivi legitimați din județ. Totodată, cadrul natural al județului este favorabil desfășurării a numeroase 
activități de loisir în aer liber. 

În final, trebuie remarcat faptul că județul Galați nu este perceput ca o destinație turistică la nivel național, 
acesta nefiind promovat sub această umbrelă, pe baza unor produse turistice variate care să îndemne 
vizitatorii să aleagă această locație. Cu toate acestea, turismul este un domeniu latent, care deține un 
potențial ridicat de a fi valorificat, pe baza diversității atracțiilor și a tipurilor de turism care pot fi practicate 
aici, precum și pe fondul localizării geografice în cadrul aglomerării urbane Galați-Brăila. Această poziționare 
poate facilita accesul la un bazin important de potențiali vizitatori și în același timp poate contribui la 
schimbarea percepției, de la o regiune de graniță, la un nod important situat la jumătatea distanței dintre 
București și Iași, dintre Muntenia și Moldova. 
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4. FORMULAREA VIZIUNII, MISIUNII, A OBIECTIVULUI 
GENERAL DE DEZVOLTARE ȘI A OBIECTIVELOR 
STRATEGICE 

 VIZIUNE ȘI MISIUNE 4.1.

Județul Galați reprezintă un pol teritorial național, care se remarcă prin mixitatea funcțională și socială pe 
care o promovează, reprezentând un loc dezirabil și prielnic pentru a locui, a lucra și a petrece timpul liber. În 
acest context, dezvoltarea județului se va baza pe cinci piloni principali, care pornesc de la valorile și 
caracteristicile distinctive ale acestuia: 

 Progresul și inovarea – județul Galați este recunoscut pentru activitățile economice tradiționale, dar 
și pentru capacitatea de reinventare. 

 Bunăstarea – județul Galați se remarcă prin beneficiile locuirii în cadrul sau în proximitatea unui pol 
de dezvoltare la nivel național, păstrând însă avantajul unui ritm al vieții mai lent. 

 Identitatea dunăreană – identitatea județului Galați este strâns legată de istoria Dunării, dar și de 
peisajele, tradițiile și activitățile din jurul acestui fluviu. 

 Cultura vibrantă – județul Galați este un județ viu, în cadrul căruia se găsește o ofertă variată de 
petrecere a timpului liber pe tot parcursul anului. 

 Ritmul liniștit, dar revigorant al naturii și al mediului rural – județul Galați se remarcă prin calitatea 
crescută a locuirii în mediul rural, precum și prin oportunitățile de agrement oferite de cadrul natural 
favorabil. 

 

ECONOMIA LOCALĂ| În anul 2028, județul Galați este o destinație prosperă și atractivă pentru investitori și 
localnici, cu o dezvoltare economică armonioasă, echilibrată și durabilă, însoțită de o coeziune socială sporită 
și de o îmbunătățire a ocupării forței de muncă. Județul Galați dispune, de asemenea, de o forță de muncă 
bine pregătită și adaptată cerințelor actuale impuse de transformările economice și tehnologice, capabilă să 
se adapteze la schimbare. Creșterea competitivității economice a județului a creat premisele pentru ca 
întreprinderile să-și extindă activitățile, să creeze noi locuri de muncă, să realizeze investiții în cercetarea 
economică și industrială și să-și mărească productivitatea. 

Marile unități economice și porturile comerciale au realizat măsurile de tranziție la o economie neutră din 
punct de vedere climatic și au implementat proiecte de investiții importante pentru diversificarea 
portofoliului de produse oferit. 

Dezvoltarea economică a județului s-a realizat prin dezvoltarea interacțiunii și colaborării între 
administrațiile publice locale, instituțiile de învățământ, institutele de cercetare, organizațiile catalizatoare și 
mediul de afaceri, prin oferirea de pârghii si instrumente pentru ca aceștia să se poată exprima și identifica 
modalități concrete pentru asigurarea unei dezvoltări economice și sociale care să ducă pe termen lung la 
creșterea calității vieții populației județului Galați. Volumul investițiilor a crescut datorită promovării 
oportunităților oferite și implementării unor măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor necesare desfășurării 
activităților economice în județ. Creșterea competitivității întreprinderilor a fost atinsă prin realizarea de 
infrastructuri de afaceri moderne (centru expozițional, hub digital în domeniul inovării pentru transformarea 
digitală a industriei, terminal multimodal în Portul Galați etc.), prin intervenții care au stimulat 
comportamentului de tip cluster al firmelor și interesul pentru cercetare, dezvoltare și inovare, precum și 
prin promovarea și implementarea unor măsurilor de dezvoltare a culturii antreprenoriale și susținere a 



46 
 

inițiativelor antreprenoriale. Disparitățile economice și ocupaționale dintre mediul rural și mediul urban s-au 
redus ca urmare a dezvoltării infrastructurii și valorificării avantajelor competitive. Acest lucru s-a realizat 
prin crearea premiselor practicării unei agriculturi productive și sustenabile, constând în dezvoltarea 
sistemului de irigații sau a drumurilor de exploatație agricolă în comunele Matca, Corod, Tulucești, Liești, 
Cuca, Foltești, Piscu, Valea Mărului etc., prin dezvoltarea infrastructurii agro-industriale pentru închiderea 
lanțului producție-depozitare-procesare-distribuție în Valea Mărului, Barcea etc., prin susținerea 
retehnologizării activităților agricole, precum și prin măsuri care au vizat creșterea asociativității și 
colaborării în domeniul agro-alimentar. Dobândirea de abilități noi și competitivitatea pieței muncii au fost 
atinse prin adaptarea permanentă a structurii programelor de formare la necesitățile apărute ca urmare a 
modificărilor de pe piața muncii, fapt ce a contribuit la o creștere a ratei de ocupare, a calității și 
productivității muncii. 

 

MEDIU | În 2028, județul Galați și-a redus deficitul de vegetație forestieră, 10% din suprafața sa fiind acum 
ocupată de păduri. Atractivitatea cadrului natural din județ a crescut ca urmare a conservării și extinderii 
fondului forestier: riscul la alunecări de teren s-a diminuat, iar calitatea aerului este mai bună. În prezent, 
doar o parte din ariile naturale protejate beneficiază de planuri de management aprobate și structuri de 
administrare (custode), iar Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior a fost desemnat zonă umedă de 
importanță internațională. Riscul la inundații este unul mult mai scăzut, în special în partea centrală a 
județului, ca urmare a implementării măsurilor de management al riscului la inundații. 

Creșterea suprafeței împădurite s-a realizat și datorită unor acțiuni pregătitoare importante – inventar al 
terenurilor degradate și al terenurilor agricole abandonate, proceduri de expropriere sau achiziție terenuri și 
dezvoltarea unor pepiniere – și s-a realizat în special de-a lungul drumurilor principale (perdele de protecție) 
sau în zonele afectate de eroziune. Pe lângă împăduriri, pentru stabilizarea alunecărilor de teren s-au utilizat 
și măsuri fizice, chimice sau mecanice (injectări ciment, drenare suprafețe, susțineri). Pentru combaterea 
riscului la inundații s-au realizat lucrări hidrotehnice (în special în zona centrală a județului: comunele 
Suhurlui, Rediu, Pechea, Cuza Vodă, Slobozia Conachi, Piscu), însă în alte cazuri s-a preferat crearea unor 
zone inundabile controlat (mai ales în cadrul ariilor naturale protejate, unde lucrările hidrotehnice ar fi putut 
afecta biodiversitatea). Elaborarea planurilor de management s-a realizat cu consultarea tuturor actorilor 
interesați, fiind prevăzute măsuri pentru dezvoltarea sustenabilă a turismului, fără afectarea habitatelor și 
speciilor de interes comunitar. Managementul eficient și acțiunile de promovare ale județului au fost, de 
altfel, determinante în desemnarea unei zone umede de importanță internațională în județul Galați. Pe lângă 
cele amintite deja, la îmbunătățirea calității aerului, apei și solului au contribuit susținerea agriculturii 
ecologice (ce a determinat scăderea cantității de îngrășăminte chimice utilizate și, implicit, reducerea 
poluării apelor subterane) și proiectele de extindere a spațiilor verzi realizate în mediul urban și rural. 

 

UTILITĂȚI PUBLICE | În 2028, 35 din cele 64 de UAT-uri din județul Galați beneficiază nu doar de 
infrastructură de alimentare cu apă, canalizare și gaze naturale, ci și de posibilitatea asigurării depozitării 
deșeurilor în cadrul unui depozit conform situat pe teritoriul județului. Aproape jumătate din energia 
electrică produsă în județ este din surse regenerabile (hidrocentrale, solar, eolian sau centrale pe biomasă), 
iar procentul de deșeuri menajere colectate selectiv este de 100 % ca urmare a funcționării optime a 
sistemului de management integrat al deșeurilor la nivel județean. Acest fapt permite atingerea țintelor 
asumate cu privire la gradul de valorificare și reciclare al deșeurilor menajare. 

Atingerea acestor obiective a fost posibilă ca urmare a extinderii și modernizării sistemelor de alimentare cu 
apă și canalizare, dar și a extinderii rețelei de distribuție a gazelor naturale în 35 de UAT-uri din județ. 
Subvențiile oferite populației și campaniile de informare și conștientizare au contribuit decisiv la creșterea 
populației racordate la sistemele de canalizare. Politica de sprijinire a investițiilor în producerea energiei 
regenerabile a determinat dezvoltarea atât a unor proiecte majore (parcuri eoliene), cât și a unor proiecte la 
nivel local (centrale pe biomasă) sau chiar individual (panouri fotovoltaice). Odată cu extinderea rețelei de 
distribuție a gazelor naturale, a fost sprijinită tranziția către sisteme de încălzire a locuințelor care să utilizeze 
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noua infrastructură. Gestiunea deșeurilor la nivel județean a fost eficientizată ca urmare a finalizării tuturor 
componentelor sistemului de management integrat al deșeurilor (depozit conform Valea Mărului, stații 
transfer, stații compostare și instalații de tratare mecano-biologică), inclusiv sisteme de colectare selectivă 
implementate în mediul urban și în mediul rural. Realizarea unor platforme controlate pentru deșeurile din 
activitățile agricole, în comunele din județ pentru realizarea compostului a contribuit, de asemenea, la 
creșterea gradului de valorificare a deșeurilor biodegradabile. 

 

TRANSPORT ȘI MOBILITATE | În anul 2028, județul Galați se bazează pe o rețea de transport bine dezvoltată 
care facilitează transportul de persoane și mărfuri în interiorul județului dar și in relație cu alte centre urbane 
importante din România. Legăturile în interiorul județului sunt asigurate de o rețea de drumuri naționale și 
județene modernizate care oferă suportul pentru un sistem de transport public județean atractiv și 
performant. 

Realizarea podului peste Dunăre de la Brăila, ameliorarea condițiilor de navigabilitate, dezvoltarea 
terminalului multimodal aferent portului, optimizarea rețelei de căi ferate și lansarea proiectelor de 
construire a drumurilor expres au permis întărirea rolului de nod de transport și centru industrial pe care îl 
are județul Galați.  

Printr-un proces continuu de modernizare a drumurilor județene, legăturile între localitățile din județul 
Galați sunt mult mai eficiente și sigure. Măsurile de calmare a traficului și amenajarea centurilor în Galați și 
Tecuci au permis eliminarea traficului greu din oraș, reducând astfel considerabil poluarea fonică, poluare 
aerului și numărul de accidente rutiere. 

Investițiile în modernizarea sau amenajarea de stații de transport public sau autogări au asigurat o creștere 
semnificativă a calității și atractivității acestui serviciu. De asemenea, realizarea unui sistem de management 
al transportului public și de informare în timp real al călătorilor a permis o gestiune mai eficientă a acestui 
serviciu. Locuitorii județului apreciază astfel confortul și predictibilitatea serviciului de transport public 
județean. 

Mizând pe disponibilitatea fondurilor transfrontaliere, județul Galați și orașele din lungul graniței au început 
să dezvolte proiecte pentru deplasări nemotorizate valorificând Prutului ca un important culoar de transport 
ecologic. 

 

INSTITUȚII LOCALE | În anul 2028, județul Galați se bucură de o guvernanță eficientă bazată pe transparența 

autorităților locale și implicarea activă a actorilor relevanți de la toate nivelurile administrative pentru o 

coordonare atât pe verticală, cât și pe orizontală a priorităților de intervenție de la nivel local cu cele de la 

nivel județean, regional și național, precum și între diverse domenii de interes pentru județ.  

Capacitatea administrativă a Consiliului Județean Galați a fost sporită atât prin perfecționarea continuă a 
personalului, inclusiv în ceea ce privește gestionarea finanțărilor externe și utilizarea noilor tehnologii, dar 
mai ales prin digitalizarea proceselor interne și externe, care au facilitat și interacțiunea cu societatea civilă și 
mediul de afaceri local. Mai mult, baza de date geospațiale la nivel județean reprezintă baza proceselor de 
decizie și formulării și monitorizării strategiilor și politicilor publice, permițând analiza impactului potențial al 
intervențiilor preconizate și dezvoltarea de scenarii viitoare. Nu în ultimul rând, sinergia dintre actorii 
relevanți la nivel județean a fost atinsă prin implementarea a diverse mecanisme de cooperare, de la 
constituirea sistemului urban Galați-Brăila, la consultarea și colaborarea permanentă a reprezentanților din 
domenii precum economie, agricultură, cultură, sport, turism etc. și chiar implicarea directă a cetățenilor 
prin inițiative de bugetare participativă. 
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DEZVOLTARE SOCIALĂ | Județul Galați este animat de o comunitate incluzivă, dinamică și creativă, susținută 
de servicii publice performante care acoperă nevoile tuturor cetățenilor. Mai mult, cetățenii sunt consultați 
și implicați în viața comunității și oferă răspunsuri și soluții pentru problemele județului. 

În condițiile declinului demografic și ale îmbătrânirii care au loc atât la nivelul județului cât și la nivel național 
și european, județul Galați s-a adaptat timpuriu la schimbările structurale ale populației. Județul Galați a 
implementat politici dedicate de atragere a populației tinere, pentru ca această categorie să se stabilească 
sau rămână aici pentru a locui. Județul a realizat demersuri pentru a se adapta cu succes tendinței naționale 
de îmbătrânire demografică prin programe de succes dedicate populației vârstnice. Adițional, au fost create 
diverse oportunități de implicare a cetățenilor în viața comunității prin voluntariat, bugetare participativă, 
consultări publice sau design colaborativ al serviciilor publice. 

În același timp, județul Galați beneficiază de o rețea bine dezvoltată de servicii de sănătate, care acoperă 
întreg teritoriul acestuia, astfel încât fiecare UAT beneficiază de cel puțin un cabinet medical și un medic de 
familie. Spitalele sunt dotate și renovate și funcționează la parametri optimi, cu personal și paturi suficiente, 
iar eforturile de digitalizare au rezultat în sisteme integrate de management care ușurează activitățile 
administrative. Populația este informată cu privire la un stil de viață sănătos prin intermediul campaniilor de 
medicină preventivă. Prin intermediul Clusterului Inovativ „Pentru Sănătate Dunărea de Jos” Județul Galați 
implementează proiecte de cercetare în domeniul medical, reușind să fie competitiv pe plan național. 

Asigurarea accesului tuturor persoanelor la servicii de sănătate în proximitatea domiciliului, indiferent de 
mediul în care locuiesc s-a realizat prin crearea de cabinete medicale de familie în UAT-urile în care acestea 
lipsesc alături de o serie de facilități de atragere de medici și prin stimularea antreprenoriatului în domeniul 
medical care favorizează apariția altor dotări precum cabinete stomatologice sau de specialitate. Pentru 
asigurarea funcționării spitalelor la parametri optimi, acestea au fost modernizate, dotate și extinse după caz. 
Adițional, a fost creat un nou spital județean care să asigure necesarul de paturi în spitale/1000 de locuitori. 
Pentru ca locuitorii județului Galați să aibă un stil de viață sănătos, acestora li s-au pus la dispoziție canale 
online oficiale de informare în legătură directă cu medicii locali, precum și diverse campanii de medicină 
preventivă și screening. Un rol important în dezvoltarea domeniului sănătății la nivel județean îl are clusterul 
inovativ, care implementează proiecte pilot de cercetare în cadrul unor centre dedicate. 

De asemenea, județul Galați beneficiază de o rețea complexă de servicii sociale, care este adaptată nevoilor 
tuturor grupurilor vulnerabile. La nivel de județ există o structură colaborativă ce implică administrația locală, 
administrația județeană, ONG-urile de profil, mediul privat și liderii locali, asigurând un nivel ridicat de 
integrare și complementaritate a serviciilor sociale oferite. Nevoile comunităților locale sunt cunoscute în 
detaliu, iar acestea beneficiază de o paletă largă de oportunități de dezvoltare educațională, socială, umană 
sau economică. 

Implementarea de acțiuni integrate și complementare în domeniul serviciilor sociale s-a realizat prin 
înființarea unei structuri asociative pe modelul unui helix multiplu la nivel de județ și a continuat prin 
cunoașterea pe deplin a grupurilor vulnerabile și a nevoilor acestora cu ajutorul unei baze de date comune, 
care să reflecte realitatea din întreg teritoriul județean. Ulterior, a fost extinsă rețeaua de servicii sociale 
pentru asigurarea unei deserviri teritoriale optime, aproape de beneficiar, fiind în același timp create și noi 
facilități necesare în cadrul dotărilor existente, cum ar fi consiliere, terapie, servicii mobile etc. 

 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE | Rețeaua de unități de educație este dotată corespunzător și oferă diferite facilități 
cum ar fi laboratoare școlare sau terenuri și săli de sport în cadrul tuturor UAT-urilor. Elevii din județ 
beneficiază de facilități complexe de orientare și consiliere, care pornesc de la educația timpurie și continuă 
până în momentul absolvirii facultății, prin intermediul Centrului Județean de Resurse și Asistență 
Educațională Galați.  

Învățământul tehnic beneficiază de numeroase parteneriate cu operatorii economici în regim de practică sau 
în regim dual, de o calitate ridicată a actului educațional și de programe de studiu inovatoare. Elevii care se 
înscriu în cadrul acestui tip de învățământ beneficiază de pachete complexe de facilități, de la asigurarea 
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transportului, cazării și a meselor, până la stimulente financiare și laboratoare dotate cu aparatură de ultimă 
generație. 

Municipiul Galați are o politică de profilare ca centru universitar de mici dimensiuni și se afirmă pe plan 
internațional prin atragerea de studenți străini și formarea de parteneriate de practică, cercetare și inovare. 

În același timp, în cadrul județului Galați sunt oferite opțiuni diverse și inovatoare de formare continuă 
pentru toate categoriile de persoane. 

Nivelul sistemului educațional a fost îmbunătățit prin crearea unei rețele de învățământ modernă, reabilitată 
și dotată, cu facilități sportive și de practică sau de orientare și consiliere, prin intermediul căreia să se 
asigure accesul tuturor elevilor la același standard de educație, indiferent de mediul în care doresc să se 
școlarizeze. Deoarece procesul educațional continuă și după absolvirea învățământului obligatoriu sau a 
specializărilor universitare, se urmărește asigurarea posibilității tuturor cetățenilor de a se adapta la noile 
cerințe ale pieței muncii prin urmarea de cursuri de formare continuă, calificare și recalificare. Nu în ultimul 
rând, este valorificată tradiția municipiului Galați de oraș universitar mic prin realizarea de eforturi pentru 
recunoașterea acestuia ca atare pe plan național și internațional prin intermediul unei politici dedicate. 

 

CULTURĂ, CULTE, SPORT ȘI AGREMENT | În anul 2028, județul Galați își consolidează poziția drept un centru 
cultural de interes național, fiind recunoscut pentru diversitatea și notorietatea evenimentelor culturale deja 
de tradiție, dar și pentru efervescența vieții culturale atât în mediul urban, cât și în mediul rural. În același 
timp, comunitatea locală are acces la un număr crescut de oportunități de petrecere a timpului liber, 
adaptate noilor tendințe și interese ale utilizatorilor, fie că este vorba de activități culturale, sportive sau de 
agrement, fapt ce contribuie la o calitate crescută a vieții în județ ce diminuează interesul de migrare al 
locuitorilor. Nu în ultimul rând, județul Galați este recunoscut ca o destinație turistică importantă la nivel 
regional, ce se bucură de fluxuri crescute de turiști cu interese diverse (pentru leisure, cultură, sport, 
business etc.), sporindu-și în același timp vizibilitatea și la nivel național. 

Un rol important în sporirea atractivității județului Galați l-a avut abordarea integrată asupra oportunităților 
de petrecere a timpului liber, ce a vizat, pe de-o parte, intervenții majore sau cu vizibilitate crescută în 
mediul urban (finalizarea noului Muzeu de Artă Vizuală și a clădirii didactice pentru plante tropicale la 
Complexul Muzeal de Științele Naturii "Răsvan Angheluță", dezvoltarea unui hub cultural care să sprijine 
tinerii artiști și nu numai sau parteneriatele încheiate cu Primăria municipiului Galați pentru consolidarea 
identității unui centru al orașului cu vocație culturală în zona Strada Domnească – aleea pietonală – faleza 
Dunării prin organizarea de evenimente în aer liber și extinderea zonei pietonale în zilele de week-end și de 
sărbătoare). În același timp, accesul comunității din mediul rural la oportunități de petrecere a timpului liber 
a fost sporit prin intervenții asupra infrastructurii de bază (prin construirea, modernizarea sau dotarea 
căminelor culturale, bibliotecilor, sălilor sau terenurilor de sport), precum și prin descentralizarea și sprijinul 
acordat în realizarea de activități în UAT-urile din județ (prin organizarea de spectacole itinerante sau 
dezvoltarea programelor de sprijin pentru proiectele culturale și sportive). Mai mult, odată cu constituirea 
organizației de management a turismului la nivel județean, Galațiul și-a promovat într-o manieră integrată 
resursele locale, subliniind diversitatea atracțiilor care pot acoperi cel puțin un week-end prelungit, dar chiar 
și un sejur mai îndelungat. Noua identitate turistică a fost promovată printr-o serie de campanii care au 
sporit vizibilitatea destinației, stârnind interesul potențialilor vizitatori, dar și spiritul de apartenență al 
comunității locale, prin inițiative precum concursuri de fotografie, video-uri despre avantajele de a trăi în 
județul Galați, vânători de comori sau picnicuri în natură. 
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 OBIECTIVE STRATEGICE 4.2.

DOMENIU OBIECTIVE STRATEGICE DESCRIERE 

ECONOMIE 
LOCALĂ 

O1. Pol regional cu o economie diversificată și 
performantă 

Județul Galați își va consolida poziția de pol 
regional mizând pe: asigurarea unui echilibru 
dinamic pe termen lung, implementarea unor 
măsuri de creștere sustenabilă bazate pe 
utilizarea optimă a tuturor resurselor 
disponibile, dezvoltarea potențialului inovativ și 
a capitalului uman, crearea și dezvoltarea unor 
instituții și parteneriate puternice care să 
sprijine dezvoltarea ecosistemului economic 
local, precum și pe atragerea de investiții și 
capital la nivelul sectoarelor economice care, în 
urma analizei, au rezultat ca deținând avantaje 
competitive atât la nivel regional cât și național.  

MEDIU 
O2. Dezvoltare bazată pe protecția mediului și 
adaptată elementelor favorabile și restrictive 
ale cadrului natural 

Obiectivul strategic vizează valorificarea 
potențialului oferit de elementele de cadru 
natural din județ (ape, păduri, arii naturale 
protejate) și reducerea vulnerabilității la 
riscurile naturale (inundații, alunecări de teren) 
în contextul amenințării schimbărilor climatice. 
Aceste categorii de măsuri, axate pe 
dezvoltarea și protecția elementelor antropice, 
vor ține cont în același timp de nevoia de a 
îmbunătăți calitatea factorilor de mediu, în 
special calitatea apelor și a solurilor. În acest 
sens, indicatorul privind suprafața ocupată de 
păduri în județ pare a exprima, cel mai sintetic, 
una dintre principalele nevoi resimțite la nivel 
județean: de a conserva fondul forestier 
existent și de a-l extinde peste suprafețele de 
teren degradat sau puțin productiv, atât pentru 
a reduce degradarea aerului (de exemplu, prin 
perdele de protecție realizate de-a lungul 
principalelor drumuri), cât și pentru a combate 
alunecările de teren (împăduriri pentru fixarea 
versanților afectați sau potențial-afectați). 

AMENAJAREA 
TERITORIULUI ȘI 
URBANISM 

O3. Echipare tehnico-edilitară extinsă și 
eficientă 

În anul 2018, din întreg județul, numai 
municipiul Galați beneficia atât de existența 
rețelelor de alimentare cu apă, canalizare și 
distribuție gaze naturale, cât și de conectarea 
directă la un depozit conform situat pe teritoriul 
județului. Până în 2028, implementarea 
măsurilor și proiectelor din cadrul strategiei va 
avea în vedere creșterea considerabilă a 
numărului de UAT-uri cu infrastructură tehnico-
edilitară de bază completă, asigurând astfel 
acoperirea nevoilor majorității locuitorilor și 
agenților economici din județ. Totodată, se va 
avea în vedere atingerea țintelor privind 
protecția mediului, în special pe sectoarele apă-



51 
 

DOMENIU OBIECTIVE STRATEGICE DESCRIERE 

canal și managementul deșeurilor. 

O4. Județ accesibil și bine conectat, care 
beneficiază de o infrastructură de transport la 
standarde ridicate 

Obiectivul are în vedere ameliorarea legăturilor 
între județul Galați și alte centre urbane din 
România și Europa pentru a susține dezvoltarea 
economică a acestuia. Acest obiectiv este 
orientat și către legăturile intrajudețene și 
transportul public județean mizând pe creșterea 
accesului persoanelor din mediul rural la 
serviciile oferite în mediul urban. Totodată, 
așteptările în ceea ce privește standardele 
ridicate a infrastructurii de transport implică și 
siguranța rutieră alături de integrarea 
mijloacelor de transport cu emisii reduse sau 
zero. 

INSTITUȚII 
LOCALE 

O5. Buna guvernanță a județului Galați bazată 
pe un cadru partenerial solid între actorii locali 
relevanți în dezvoltarea și gestionarea acestuia 

Pentru atingerea cu succes a tuturor 
obiectivelor prezentei strategii, unul dintre cei 
mai importanți factori îl constituie capacitatea 
de planificare și de implementare a inițiativelor 
necesare pentru dezvoltarea armonioasă a 
județului. Pentru aceasta, obiectivul de față are 
ca scop atât întărirea capacității administrației 
publice ca principal factor de decizie, dar și 
consolidarea relațiilor parteneriale între actorii 
relevanți din județ care pot contribui la 
inițierea, coordonarea, implementarea sau 
monitorizarea acțiunilor și a rezultatelor 
acestora. 

DEZVOLTARE 
SOCIALĂ 

O6. Județ care oferă tuturor locuitorilor săi 
oportunități de dezvoltare și acces la servicii 
publice de calitate 

Obiectivul are ca scop adaptarea serviciilor 

publice la profilul socio-demografic al 

locuitorilor prin acțiuni pentru atragerea de 

capital uman tânăr și realizarea de demersuri 

pentru stimularea proactivității societății civile.  

 

Obiectivul propune totodată crearea de servicii 

publice de calitate în domeniul sănătății și 

asistenței sociale astfel încât să deservească tot 

teritoriul județului și să răspundă la nevoile 

specifice ale tuturor tipurilor de beneficiari. 

 

În același timp prin intermediul acestui obiectiv 
se dorește susținerea eforturilor de inovare în 
domeniul dezvoltării sociale realizate până în 
prezent și dezvoltarea acestora pentru a 
reprezenta un element de competitivitate a 
județului pe plan național. 

EDUCAȚIE ȘI 
FORMARE 

O7. Județ care oferă tuturor locuitorilor săi 
acces la educație de calitate și formare pe tot 
parcursul vieții 

Obiectivul propune dezvoltarea infrastructurii 
educaționale astfel încât tot teritoriul județean 
să fie deservit de dotări școlare de proximitate 
și reabilitarea, modernizarea sau dotarea 
infrastructurii existente pentru ca toți tinerii să 
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poată învăța într-un ambient plăcut, cu facilități 
care să îi mențină interesați de procesul 
educațional, să îi orienteze în carieră și să le 
ofere posibilitatea de performanță. Totodată, 
este importantă creșterea calității actului 
educațional și a atractivității în domeniile care 
nu performează dar care sunt necesare pe piața 
muncii, în special în învățământul tehnic dar și 
consolidarea pregătirii profesionale, indiferent 
de calificare, cu o serie de competențe 
antreprenoriale specifice economiei de piață. 
Adițional, obiectivul propune continuarea 
tradiției universitare din municipiul Galați și 
dezvoltarea acestuia ca oraș universitar 
internațional. 

CULTURĂ, CULTE, 
SPORT ȘI 
AGREMENT 

O8. Județ vibrant, care se bucură de o 
atractivitate sporită atât pentru locuitori, cât și 
pentru vizitatori, prin diversitatea ofertei 
culturale, sportive și de petrecere a timpului 
liber 

Unul dintre palierele importante care 
influențează calitatea vieții și imaginea de 
ansamblu a județului Galați o reprezintă 
oportunitățile de petrecere a timpului liber atât 
pentru comunitatea locală, dar și pentru 
eventualii vizitatori. În acest sens, acest obiectiv 
are ca scop definirea județului drept o 
destinație plină de vitalitate, în care oricând se 
pot găsi numeroase opțiuni în funcție de 
interesele fiecăruia, fie că este vorba despre 
activități culturale, sportive sau de agrement. 
Mai mult, prin acest obiectiv se urmărește 
valorificarea și promovarea adecvată a 
potențialului local, astfel încât județul Galați să 
devină din ce în ce mai atractiv și pentru turiști, 
sporind astfel aportul sectorului turistic la 
economia județeană. 
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5. ECONOMIA LOCALĂ 
Rolul acestui capitol este de a identifica principalele tendințe și perspective în ceea ce privește dezvoltarea 
economică a județului Galați și competitivitatea acestuia în context local, regional și național. Pentru o mai 
bună înțelegere a dezvoltării recente și a transformării economiei județene, sunt analizați indicatorii ce 
descriu evoluția companiilor, forței de muncă, comerțului exterior, a investițiilor străine și a activității de 
cercetare-dezvoltare și inovare.  

 CONTEXT ECONOMIC NAȚIONAL ȘI REGIONAL 5.1.

România24 s-a aflat în anul 2018, din punct de vedere macroeconomic, într-un proces de încetinire a creșterii 
economice la doar 4% față de 7% cât s-a înregistrat la sfârșitul anului 2017, înscriindu-se în trendul european, 
de încetinire a ciclului economic, vârful de creștere economică fiind înregistrat în anul 2017. Încetinirea a fost 
cauzată de scăderea consumului privat, determinată de inflația ridicată. În continuare, consumul privat este 
principalul motor al creșterii economice naționale, deși creșterile mai lente ale salariilor și înăsprirea 
condițiilor de creditare ar putea limita evoluția acestuia. În anul 2018, inflația a atins cea mai mare valoare 
de după perioada de criză, ajungând la o medie anuală de 4,1%. Investițiile sunt influențate de climatul de 
instabilitate și imprevizibilitate existent la nivel național. Condițiile de pe piața forței de muncă s-au 
îmbunătățit în continuare. Rata șomajului a înregistrat în decembrie 2018 cel mai scăzut nivel din ultimii zece 
ani (3,8%). Cu toate aceste, situația demografică nefavorabilă are efecte negative pe piața muncii. Scăderea 
forței de muncă și lipsei de personal calificat a condus la dificultăți în ocuparea posturilor de muncă vacante 
și găsirea competențelor care să răspundă cerințelor pieței, determinând astfel creșterea salariilor, fapt ce 
poate afecta negativ competitivitatea dacă nu este însoțită de măsuri care să stimuleze creșterea 
productivității. 

Decalajul dintre regiunile mai puțin dezvoltate și cele dezvoltate s-a accentuat, deși s-a înregistrat o 
creștere a prosperității și la nivelul regiunilor mai sărace. În lipsa unor măsuri adecvate pentru 
impulsionarea competitivității regionale, schimbările tehnologice aflate în desfășurare ar putea mări acest 
decalaj. 

Județul Galați face parte din Regiunea Sud-Est, regiune cu o contribuție redusă în anul 2017, de doar 10,2%, 
la formarea PIB național, care poziționează regiunea pe locul 6 la nivel național din perspectiva acestui 
indicator, coborând o poziție în clasamentul național față de anul 2016 în favoarea regiunii Nord-Est (10,4%). 
Comparativ cu anul 2012, PIB al Regiunii Sud-Est a înregistrat cea mai mică creștere (36,5%), cu 8 puncte 
procentuale sub media creșterii înregistrată la națională (44,5%). Această situație este îngrijorătoare datorită 
tendinței de concentrare a activităților economice și a investițiilor străine directe în regiunile cu potențial de 
creștere, ceea ce adâncește disparitățile între regiunile dezvoltate și cele mai puțin dezvoltate, printre care 
se află și Regiunea Sud-Est. 

Județul Galați a înregistrat o creștere a nivelului de trai, mult mai slabă decât nivelul de creștere regional și 
național. 

Cu o pondere de 12,5% din suprafața Regiunii Sud-Est și o pondere de 22,1% din populația regiunii, județul 
Galați a avut în anul 2017 o contribuție de 16,7% la formarea PIB regional, situându-se pe locul 2 la nivel 
regional, după județul Constanța care a avut o contribuție de 41,4%. Dinamica PIB la nivelul județul Galați în 
perioada 2012-2017 evidențiază o dezvoltare inferioară a județului comparativ cu media regională (36,5%), 
creșterea de doar 29,6% poziționând județul pe ultimul loc la nivel regional. 

Valoarea PIB/locuitor înregistrată de județul Galați în anul 2017 de 28.655 lei, poziționează județul pe locul 
30 în clasamentul național, și pe locul 4 la nivel regional, după județele Constanța, Tulcea și Brăila.  

                                                           
24

 https://ccir.ro/wp-content/uploads/2019/04/Starea-Mediului-Economic-2018.pdf 
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FIGURA 5 – POZIȚIONAREA JUDEȚELOR REGIUNII SUD-EST ÎN TOPUL NAȚIONAL AL JUDEȚELOR ÎN FUNCȚIE DE 
PIB/CAPITA, 2017, LEI/LOCUITOR 

 
Sursa: INS Tempo online 

Regiunea Sud-Est are o performanță economică scăzută comparativ cu media națională. 

Regiunea Sud-Est concentrează 11% din întreprinderile active naționale (63.237 firme), ocupând locul 5 în 
clasamentul național, cu o densitate de 22,3 întreprinderi active/1.000 locuitori, sub media națională de 
25,97 întreprinderi active/1.000 locuitori.  

Județul Galați se situează pe locul 2 la nivel regional în anul 2018, cu 12.512 întreprinderi active, care 
raportate la numărul de locuitori conduc la o densitate de 19,94 întreprinderi active/1.000 locuitori, 
poziționându-l pe locul 4 la nivel regional și 23 la nivel național. Dezvoltarea județului este în concordanță cu 
gradul antreprenorial destul de scăzut, fiind necesare măsuri concrete de stimulare a antreprenoriatului și 
diversificare a activităților economice. 
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FIGURA 6 – ÎNTREPRINDERI ACTIVE / 1.000 LOCUITORI, PE JUDEȚE, 2018 

 

Sursa: Baza de date INSSE Tempo Online 

Un aspect specific la nivel regional și județean este rata ridicată a șomajului.  

Cu o rată a șomajului la finalul anului 2018 de 4,6 %, Regiunea Sud-Est se poziționează pe locul 6 în rândul 
regiunilor din România, sub media națională de 3,3%. Din perspectiva acestui indicator, județul Galați se 
plasează pe locul 36 la nivel național și 5 la nivel regional, cu o rată ridicată a șomajului, de 6,3%, aproape 
dublu față de media națională. 
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FIGURA 7 – RATA ȘOMAJULUI PE REGIUNI DE DEZVOLTARE ȘI PE JUDEȚE ALE REGIUNII SUD-EST, DECEMBRIE 2018 

 

Sursa: Baza de date INS eDemos 

Structura economică sectorială a Regiunii Sud-Est reflectă o dezvoltare inferioară în comparație cu media 
națională, după cum se poate observa în graficul de mai jos. Ponderea agriculturii, reprezintă aproape dublul 
mediei naționale, iar ponderile sectoarelor construcții și administrație publică și sănătate, deși nu în la fel de 
mare măsură sunt superioare mediei naționale. Raportul dintre proporția populația ocupată și contribuția 
sectorului la formarea valorii adăugate brute este superior raportului calculat la nivel național în cazul 
sectoarelor: agricultură, construcții, comerț cu ridicata sau activități culturale. În cazul administrației publice, 
învățământ și sănătate, proporția populației ocupate în acest sector la nivel regional a fost mai mică decât 
contribuția sectorului la VAB regional. 

Se remarcă o contribuție inferioară mediei naționale la formarea valorii adăugate brute a sectorului 
informații și comunicații (1,6%) (mai puțin decât o treime din media națională, 5,7%), precum și a populației 
ocupate în acest sector (1,4% comparativ cu 2,5% media națională). 

1.2 

1.8 

2.3 

2.9 

4 

4.6 

2.7 

3.7 

4 

4.1 

6.3 

7.3 

4.8 

5.9 

București-Ilfov 

Vest

Nord-Vest

Centru

Sud-Muntenia

Sud-Est

Constanta

Tulcea

Braila

Vrancea

Galati

Buzau

Nord-Est

Sud-Vest
Oltenia



58 
 

FIGURA 8 – COMPARAȚIE PROCENTUALĂ ÎNTRE STRUCTURA VAB (STÂNGA) ȘI STRUCTURA OCUPAȚIONALĂ 
(DREAPTA) PE CATEGORII DE RESURSE, REGIUNEA SUD-EST ȘI STRUCTURA NAȚIONALĂ, 2016 (REGIUNEA SUD-EST LA 
INTERIOR ȘI ROMÂNIA LA EXTERIOR) 

  

Sursa: prelucrare proprie date INS  

A01  Agricultură, silvicultură și pescuit 
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A03 Construcții 
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A10 Activități culturale și spectacole, reparații de produse de uz casnic și alte servicii 
 

 

Analiza aportului județelor la formarea Valorii Adăugate Brute, indică faptul că, la nivel național, cea mai 
mare contribuție este adusă de municipiul București, urmat de județele Timiș, Cluj, Constanța, Cluj, Prahova, 
Brașov și Iași. Județul Galați se plasa pe locul al 16-lea la nivel național ca aport la formarea VAB în anul 2016, 
conform datelor publicate de INS în raportul Conturi naționale regionale 2015-2016. 
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FIGURA 9 – CONTRIBUȚIA JUDEȚELOR LA FORMAREA VALORII ADĂUGATE BRUTE ÎN ANUL 2016 

 

Sursa: INS (conturi naționale regionale) 
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Pentru creșterea contribuției județului la formarea PIB regional, sunt necesare măsuri pentru 
stimularea serviciilor care au un potențial ridicat de competitivitate, corelate cu măsuri de creștere a 
productivității muncii în mediul rural, prin diversificarea activităților economice, dar și de susținere a 
sectorului industrial, în special prin atragerea de investiții străine directe. 

La nivelul județului Galați, cea mai mare contribuție la formarea valorii adăugate brute realizate în anul 
2016 o are industria, urmată de comerț și servicii. Dacă în general procentul populației ocupate în 
sectoarele economice din sfera serviciilor, este inferior contribuției sectoarelor la formarea valorii 
adăugate brute, situația diferă în cazul comerțului. Un dezechilibru se remarcă în cazul agriculturii, care, 
cu un procent de 24,3% din populație, contribuie cu doar 9,2% la formarea VAB. Și în construcții 
procentul populației este ușor superior contribuției sectorului la VAB. Pe lângă sectoarele din sfera 
serviciilor, care se remarcă cu un nivel ridicat de competitivitate, se remarcă sectorul industrial, care cu 
un procent de 19,7% din populația ocupată are o contribuție de 24,7% la formarea valorii adăugate brute 
județene. 

FIGURA 10 – COMPARAȚIE PROCENTUALĂ ÎNTRE STRUCTURA VAB ȘI STRUCTURA OCUPAȚIONALĂ PE CATEGORII 
DE RESURSE, JUDEȚUL GALAȚI, 2016 

 

Sursa: INS, Conturi Naționale 
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 PROFILUL ECONOMIC JUDEȚEAN 5.2.

Profitând de poziția geografică, activitatea economică din Galați s-a dezvoltat în jurul Șantierului Naval, al 
Portului Galați și al combinatului siderurgic. Odată cu declinul înregistrat de sectorul industrial, profilul 
economic al județului Galați s-a modificat. Dacă până în 2008, județul avea un profil economic 
preponderent industrial, se remarcă cu o tendință de dezvoltare a sectorului terțiar a cărui pondere în 
economica județului a depășit ponderea deținută de sectorul industrial. Un alt sector important pentru 
județ, deși cu o contribuție modestă comparativ cu industria și sectorul terțiar, este sectorul 
construcțiilor. 

Agricultura, deși are o pondere redusă în economia județului, a înregistrat o dinamică pozitivă în perioada 
analizată, și reprezintă un sector important pentru economia județeană, în special în mediul rural, 
datorită resurselor naturale de care dispune, care valorificate corespunzător, pot juca un rol important în 
dezvoltarea economică și socială a județului Galați. 

Activitatea economică a județului Galați este concentrată în zona urbană, în special în municipiul Galați 
care concentrează peste 66% din numărul total de firme, orașele Tecuci, Târgu Bujor și Berești deținând 
doar 10,2% din numărul total de întreprinderi, dovedind un ritm de dezvoltare mai lent.  

În zona urbană se remarcă o activitate economică cu profil industrial, în special industria metalurgică, 
navală și alimentară, prestări servicii, în special de transporturi (terestre și prin conducte) și restaurante și 
alte activități de alimentație Activitatea economică în mediul rural este concentrată preponderent în 
sectorul terțiar, dar și industrie și agricultură. 

Situat în municipiul Galați, Portul Galați este cel mai mare port fluvial și maritim de pe Dunăre și al doilea 
cel mai mare port românesc. Prin porturile sale se realizează cea mai importantă parte a exportului de 
cherestea a României, acestea oferind o serie de servicii: facilități de încărcare, descărcare, legare, 
depozitare pentru bunuri, rulouri, oțel, aluminiu, cherestea, bușteni, cereale, mărfuri alimentare, mașini 
și alte încărcături. Acesta reprezintă o sursă importantă de venituri pentru oraș, deoarece a atras de-a 
lungul timpului numeroase companii naționale și internaționale care își desfășoară activitatea aici, printre 
care se numără grupul olandez Damen Group, care deține șantierul naval Galați, având ca activitate 
construcțiile navale. Liberty House Group, parte a GFC Alliance, care a preluat în anul 2019 ArcelorMittal, 
cel mai mare combinat integrat din țară și lider în fabricarea produselor siderurgice sau grupul 
Metaltrade specializat în operațiuni portuare prin firmele Port Bazinul Nou S.A. și Docuri S.A.. 

Zona Liberă Galați este un punct strategic amplasată pe malul Dunării, în imediata apropiere a 
municipiului Galați, pe o suprafață utilizabilă de peste 100 ha, și constituie un argument în plus pentru 
atragerea investitorilor în această zonă, atât prin facilitățile fiscale pe care le oferă cât și prin avantajele 
oferite de amplasamentul său: acces la importantele magistrale de transporturi fluviale (canalul Rin - 
Main – Dunăre), de transporturi feroviare (inclusiv transferul la ecartamentul larg) și rutiere precum și în 
accesul la chei și la instalațiile portuare, poziționarea pe Dunărea maritimă la 80 km de Marea Neagră și 
foarte aproape de frontierele cu Ucraina și Republica Moldova. Zona Liberă Galați acționează ca o 
platforma de suport pentru afaceri din domenii diverse: industrie, import-export, distribuție, logistică.  

Dinamica principalilor indicatori indică faptul că situația economică din județul Galați are un ritm mai 
încet de redresare după perioada de criză economică, comparativ cu ritmul regional și național. 
Activitatea economică a județului a fost afectată de declinul activităților industriale din perioada post 
comunistă, fapt ce a condus la restructurarea marilor întreprinderi, cu impact negativ asupra ocupării 
populației și evoluției șomajului. 

Principalii indicatori economici calculați la nivelul județului Galați indică faptul că dezvoltarea economică 
a județului Galați în perioada 2012-2018 nu a fost suficient de accelerată pentru a recupera declinul 
înregistrat în perioada crizei economice globale, creșterea numărului de întreprinderi active și a cifrei de 
afaceri fiind sub nivelul de creștere înregistrat la nivel național, în timp ce scăderea numărului mediu de 
salariați a fost mai mare decât cea înregistrată atât la nivel național cât și regional. 



62 
 

FIGURA 11 – EVOLUȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI ÎN JUDEȚUL GALAȚI 

 

Sursa: baza de date a INS eDemos 

Comerțul, industria prelucrătoare, construcțiile, dar și transportul și depozitarea asigură în județul 
Galați cea mai mare parte din cifra de afaceri a întreprinderilor, asigurând în același timp cele mai 
multe locuri de muncă. 

Secțiunile economice reprezentate printr-un număr ridicat de întreprinderi active care generează în 
același timp o cifră de afaceri ridicată și încadrează un număr ridicat din salariații județului Galați, în 2018 
sunt:  

 G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor, care, cu 
un procent de 38,6% (4.831 întreprinderi active) din numărul total de întreprinderi active din 
județ, a generat 39,7% (9.823 milioane lei) din cifra de afaceri a județului și a angajat 27% 
(21.331 salariați) din salariații județului. Dinamica sectorului este pozitivă în ceea ce privește 
cifra de afaceri, dar negativă în ceea ce privește numărul de întreprinderi active și salariați. 

 C – Industria prelucrătoare, care, cu o pondere de 8,9% (1.024 unități) din numărul total de 
întreprinderi active, a generat 36,1% (8.915 milioane lei) din cifra de afaceri a județului și a 
oferit locuri de muncă pentru 26% (20.564 salariați) din salariații județului. Se remarcă o 
evoluție pozitivă începând cu 2012 a numărului de întreprinderi active și a cifrei de afaceri, 
numărul salariaților fiind în continuare în scădere. 

 F – Construcții, care cu 9,8% (1.225 unități) din numărul total de întreprinderi active, a 
generat 6,7% (1.647 milioane lei) din cifra de afaceri a județului și a oferit locuri de muncă 
pentru 12,2% (9.639 salariați) din salariații județului. Sectorul a înregistrat un declin în 
perioada 2008-2012. În 2018 comparativ cu 2012, deși numărul întreprinderilor active din 
sector a crescut, cifra de afaceri generată și numărul de salariați au scăzut. 

 H – Transport și depozitare, care, cu 8,1% (1.010 unități) din numărul total de întreprinderi 
active, a generat 4,7% (1.150 milioane lei) din cifra de afaceri a județului și a oferit locuri de 
muncă pentru 7,8% (6.164 salariați) din salariații județului. Deși numărul întreprinderilor 
active din această secțiune a crescut, cifra de afaceri și numărul salariaților a scăzut, deși se 
remarcă o tendință de scădere mai lentă în perioada 2012-2018. 

Analiza detaliată a acestora poate fi regăsită în secțiunile următoare.  
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FIGURA 12 – SCORUL PE SECȚIUNI ECONOMICE ÎN FUNCȚIE DE NUMĂRUL ÎNTREPRINDERILOR ACTIVE, CIFREI DE 
AFACERI ȘI NUMĂRULUI MEDIU DE SALARIAȚI, LA NIVELUL JUDEȚULUI GALAȚI, 2018 (DE LA 0 - PENTRU CEA MAI 
MICĂ VALOARE, LA 18 - PENTRU CEA MAI MARE VALOARE) 
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J - Informații și comunicații 

K - Intermedieri financiare și asigurări 

L - Tranzacții imobiliare 

M - Activități profesionale, științifice și tehnice 
N - Activități de servicii administrative și activități 
de servicii suport 

P - Învățământ 

Q - Sănătate și asistență socială 

R - Activități de spectacole, culturale și recreative 

S - Alte activități de servicii 

Sursa: baza de date a INS eDemos 

TABEL 1 – PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICI PE SECȚIUNI ALE ECONOMIEI NAȚIONALE ÎN JUDEȚUL GALAȚI, 
2018 

SECȚIUNE ÎNTREPRINDERI 
ACTIVE 

CIFRA DE AFACERI SALARIAȚI 

G - Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea 
autovehiculelor și motocicletelor 

4.831 9.823.309.462 21.331 

F - Construcții 1.225 1.647.447.042 9.639 

C - Industria prelucrătoare 1.024 8.915.462.990 20.564 

H - Transport și depozitare 1.010 1.150.017.254 6.164 

M - Activități profesionale, științifice și tehnice 1.033 490.409.898 2.776 

A - Agricultură, silvicultură și pescuit 529 580.537.779 2.510 

I - Hoteluri și restaurante 576 306.656.427 3.082 

N - Activități de servicii administrative și activități de 
servicii suport 

323 284.595.892 4.901 

J - Informații și comunicații 326 153.849.259 1.302 
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SECȚIUNE ÎNTREPRINDERI 
ACTIVE 

CIFRA DE AFACERI SALARIAȚI 

E - Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, 
activități de decontaminare 

78 564.290.188 1.917 

S - Alte activități de servicii 387 56.690.769 961 

L - Tranzacții imobiliare 309 98.844.664 869 

Q - Sănătate și asistență socială 285 93.763.613 804 

R - Activități de spectacole, culturale și recreative 218 111.756.938 653 

D - Producția și furnizarea de energie electrică și termică, 
gaze, apă caldă și aer condiționat 

6 337.297.662 708 

K - Intermedieri financiare și asigurări 210 77.624.068 522 

P - Învățământ 130 17.043.540 316 

B - Industria extractivă 13 20.905.963 91 

TOTAL 12.513 24.730.503.408 79.110 

Sursă: baza de date a INS eDemos 

TABEL 2 – EVOLUȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICI PE SECȚIUNI ALE ECONOMIEI NAȚIONALE ÎN 
JUDEȚUL GALAȚI, 2012 VS. 2008 ȘI 2018 VS. 2012 

SECȚIUNE 2012 VS 2008 2018 VS 2012 

ÎNTREPRINDERI 
ACTIVE 

CIFRA DE 
AFACERI 

SALARIAȚI ÎNTREPRINDERI 
ACTIVE 

CIFRA DE 
AFACERI 

SALARIAȚI 

A - Agricultură, 
silvicultură și pescuit 

27,2% 18,2% 27,4% 31,6% 23,1% 11,7% 

B - Industria extractivă 0,0% -14,4% -17,1% 18,2% 7,7% -10,8% 

C - Industria 
prelucrătoare 

-15,8% 0,5% -36,8% 10,7% 8,9% -13,4% 

D - Producția și 
furnizarea de energie 
electrică și termică, 
gaze, apă caldă și aer 
condiționat 

60,0% 63,5% -9,5% -25,0% 42,1% -49,8% 

E - Distribuția apei; 
salubritate, gestionarea 
deșeurilor, activități de 
decontaminare 

49,2% 154,0% -7,0% -17,0% 52,5% -19,4% 

F - Construcții -20,9% -0,3% -27,9% 31,7% -32,6% -11,1% 

G - Comerț cu ridicata și 
cu amănuntul; repararea 
autovehiculelor și 
motocicletelor 

-22,9% 51,3% -23,9% -2,8% 46,7% -3,0% 

H - Transport și 
depozitare 

0,8% -48,3% -7,5% 61,6% -14,2% -4,5% 

I - Hoteluri și 
restaurante 

-7,1% 49,8% -3,0% 8,1% 113,3% 19,7% 

J - Informații și 
comunicații 

-25,2% 86,0% -37,6% 44,2% 76,6% 2,0% 
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SECȚIUNE 2012 VS 2008 2018 VS 2012 

K - Intermedieri 
financiare și asigurări 

8,5% 46,0% 11,6% 17,3% 54,2% -25,6% 

L - Tranzacții imobiliare 2,6% -0,6% 16,0% 31,5% -31,4% -13,1% 

M - Activități 
profesionale, științifice 
și tehnice 

-13,2% -15,2% -27,1% 38,5% 1,5% 9,0% 

N - Activități de servicii 
administrative și 
activități de servicii 
suport 

-5,1% 192,2% -9,1% 9,5% 140,4% 33,8% 

P - Învățământ -1,7% 24,6% -14,8% 124,1% 4,2% 57,2% 

Q - Sănătate și asistență 
socială 

-8,8% 7,6% -7,1% 129,8% 59,0% 32,9% 

R - Activități de 
spectacole, culturale și 
recreative 

-21,3% -5,3% 44,3% 156,5% 12,6% 22,3% 

S - Alte activități de 
servicii 

-9,2% 82,5% -10,9% 64,0% 58,9% -6,3% 

TOTAL -16,2% 4,3% -24,7% 17,1% 15,7% -5,0% 

Sursa: baza de date a INS eDemos 

 

5.2.1. ÎNTREPRINDERI ACTIVE 

Efectul crizei economice a fost resimțit mai intens de mediul economic din județul Galați decât în 
general la nivelul Regiunii Sud-Est și la nivel național, iar ritmul de creștere după perioada de criză a 
fost mai lent în județul Galați decât cel înregistrat la nivel național. 

Numărul întreprinderilor active înregistrate în județul Galați în anul 2018 fost de 12.513 unități, 
reprezentând 19,8% din numărul total de întreprinderi active din regiunea Sud-Est, o pondere ușor în 
creștere comparativ cu anul 2008. După reducerea de la un an la altul a numărului de întreprinderi active, 
înregistrată în perioada 2008-2011, în perioada 2012-2018 s-a înregistrat o evoluție pozitivă a numărului 
de întreprinderi active (17,1%), însă comparativ cu anul 2008 numărul acestora a fost cu 1,8% mai mic în 
anul 2018. 

Evoluția negativă înregistrată de județul Galați pe acest indicator (-1,8%) a fost mai mică lentă decât cea 
înregistrată la nivelul Regiunii Sud-Est (-3,5%). În același timp însă, la nivel național, în anul 2018, s-a 
înregistrat o creștere cu 3,9% a numărului de întreprinderi active comparativ cu 2008.  

EVOLUȚIA NUMĂRUL ÎNTREPRINDERILOR ACTIVE ÎN JUDEȚUL GALAȚI, REGIUNEA SUD-EST ȘI ROMÂNIA, 2008-
2018 

NUMĂR ÎNTREPRINDERI ACTIVE 2008 2012 2018 2012 VS 2008 2018 VS 2012 2018 VS 2008 

Galați 12.743 10.684 12.513 -16,2% 17,1% -1,8% 

Regiunea Sud-Est 65.501 55.163 63.237 -15,8% 14,6% -3,5% 

România 555.128 472.342 576.684 -14,9% 22,1% 3,9% 

% Galați în Regiunea Sud-Est 19,5% 19,4% 19,8% -0,4% 2,2% 1,7% 
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NUMĂR ÎNTREPRINDERI ACTIVE 2008 2012 2018 2012 VS 2008 2018 VS 2012 2018 VS 2008 

% Regiunea Sud-Est în național 11,8% 11,7% 11,0% -1,0% -6,1% -7,1% 

Sursa: baza de date a INS eDemos 

În perioada 2008-2017, se remarcă o evoluție fluctuantă, cu o tendință de stabilizare începând cu anul 
2015, a numărului de întreprinderi închise și nou create, sporul înregistrat fiind în general pozitiv pe anii 
de referință, cu excepția anilor 2009 (-61,8‰), 2010 (-58,22‰) și 2013 (-13,67‰). 

FIGURA 13 – DINAMICA OPREAȚIUNILOR CE AU VIZAT SOCIETĂȚILE COMERCIALE DIN JUDEȚUL GALAȚI ÎN 
PERIOADA 2008-2017 

 

Sursa: baza de date a INS eDemos 

Capacitatea antreprenorială la nivelul județul Galați este redusă comparativ cu nivelul regional și 
național. 

Numărul întreprinderilor nou create raportate la 1000 de locuitori a avut o evoluție fluctuantă în 
intervalul analizat, cu o tendință de stabilizare începând cu anul 2015 în jurul valorii de 3,4 întreprinderi 
nou create la 1000 de locuitori. Pe toată perioada de analiză nivelul indicatorului calculat pentru județul 
Galați este mult sub nivelul regional și național. 
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FIGURA 14 – NUMĂRUL ÎNTREPRINDERILOR NOU CREATE LA 1.000 DE LOCUITORI LA NIVELUL JUDEȚULUI GALAȚI, 
REGIUNEA SUD-EST ȘI ROMÂNIA, ÎN PERIOADA 2008-2017 

 

Sursa: Baza de date INS, eDemos 

Județul Galați se situează la mijlocul clasamentului județelor în funcție de numărul de aplicații pe Start-
Up Nation 2018 (locul 19), cu 724 aplicații din cele 33.514 depuse la nivel național, ceea ce indică dorința 
în rândul unor locuitori din județ de a-și dezvolta spiritul antreprenorial.  

FIGURA 15 – CLASAMENTUL ÎNSCREIRILOR PE JUDEȚE ÎN PROGRAMUL START-UP NATION, 2018 

Sursa: aippimm.ro 
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Cu o densitate de 19,94 întreprinderi active la 1000 de locuitori în anul 2018, județul Galați se menține 
începând cu anul 2011 pe locul al 4-lea la nivel regional, în coborâre cu o poziție în clasamentul regional 
față de perioada 2008-2010. Valoarea acestui indicator plasează județul sub media regională de 22,3 
întreprinderi active/1000 locuitori și cea națională de 25,97 întreprinderi active/1000 locuitori. Dinamica 
indicatorului în perioada 2012-2018 a avut o evoluție pozitivă, creșterea procentuală de 19,1% fiind peste 
media de creștere regională (17,9%) dar sub media de creștere națională (23,2%). 

FIGURA 16 – DINAMICA DENSITĂȚII NUMĂRULUI DE ÎNTREPRINDERI ACTIVE LA 1.000 DE LOCUITORI, LA NIVELUL 
REGIUNII SUD-EST, JUDEȚELE COMPONENTE ȘI NAȚIONAL, ÎN PERIOADA 2008-2018 

 

Sursa: baza de date a INS eDemos 

Se remarcă o densitate mai ridicată a întreprinderilor în zona urbană, în special în Municipiul Galați și 
localitățile învecinate. 

În mediul urban, densitatea întreprinderilor din municipiile Galați (27,3‰) și Tecuci (25,4‰) este 
superioară nivelului înregistrat în orașele Târgu Bujor (16,7‰) și Berești (10,4‰). În mediul rural, 
densitatea întreprinderilor este în general mai redusă decât în mediul urban, cu excepția comunelor 
Vânători și Șendreni, care înregistrează valori chiar mai mari decât municipiile din județ, 51,3‰, respectiv 
34‰. 
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FIGURA 17 – DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR ÎN JUDEȚUL GALAȚI LA NIVEL DE LOCALITĂȚI COMPONENTE, 2018 

 

Sursa: baza de date INS, eDemos 
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FIGURA 18 – CAPACITATEA ANTREPRENORIALĂ ȘI EVOLUȚIA SPORULUI NATURAL AL ÎNTREPRINDERILOR, 
JUDEȚUL GALAȚI, 2017 

Sursa: baza de date INS, eDemos 
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În intervalul 2012-2018 se constată o tendință de scădere a numărului întreprinderilor de dimensiuni 
mici și mijlocii și de creștere în special a microîntreprinderilor, dar și a întreprinderilor mari și foarte 
mari. 

La nivelul județului Galați, în perioada 2008-2012, numărul întreprinderilor active a scăzut semnificativ pe 
toate categoriile de mărime, mai mult decât scăderea înregistrată la nivel regional și național, cea mai 
mare scădere procentuală fiind înregistrată la nivelul întreprinderilor mari și foarte mari din județ (-
27,8%). În perioada 2012-2018 dinamica microîntreprinderilor și întreprinderilor mari și foarte mari a fost 
pozitivă, +20,7% și respectiv +15,4%, creșterea fiind mai mare decât cea înregistrată la nivel regional 
(+16,7%) și mai mică decât cea înregistrată la nivel național (0%) în cazul microîntreprinderilor, dar mai 
mare decât nivelul regional (0%) și național (+7,2%) în cazul întreprinderilor mari. La polul opus se află 
întreprinderile mici și mijlocii, al căror număr a scăzut cu -11%, respectiv 9,2% în 2018 comparativ cu 
2012.  

TABEL 3 – EVOLUȚIA NUMĂRUL ÎNTREPRINDERILOR ACTIVE PE CLASE DE MĂRIME ÎN JUDEȚUL GALAȚI, REGIUNEA 
SUD-EST ȘI ROMÂNIA 

GALAȚI ANUL 2008 ANUL 2012 ANUL 2018 2012 VS 2008 2018 VS 2012 2018 VS 2008 

0-9 persoane 11.379 9.432 11.389 -17,1% 20,7% 0,1% 

10-49 persoane 1.075 1.040 926 -3,3% -11,0% -13,9% 

50-249 persoane 251 184 167 -26,7% -9,2% -33,5% 

250 persoane si peste 36 26 30 -27,8% 15,4% -16,7% 

Total 12.741 10.682 12.512 -16,2% 17,1% -1,8% 

Regiunea Sud-Est 2008 2012 2018 2012 vs 2008 2018 vs 2012 2018 vs 2008 

0-9 persoane 58.753 48.677 56.825 -17,1% 16,7% -3,3% 

10-49 persoane 5.452 5.424 5.422 -0,5% 0,0% -0,6% 

50-249 persoane 1.109 921 851 -17,0% -7,6% -23,3% 

250 persoane si peste 181 134 134 -26,0% 0,0% -26,0% 

Total 65.495 55.156 63.232 -15,8% 14,6% -3,5% 

România 2008 2012 2018 2012 vs 2008 2018 vs 2012 2018 vs 2008 

0-9 persoane 495.019 413.783 517.118 -16,4% 25,0% 4,5% 

10-49 persoane 48.131 48.215 49.090 0,2% 1,8% 2,0% 

50-249 persoane 9.939 8.549 8.579 -14,0% 0,4% -13,7% 

250 persoane si peste 1.878 1.640 1.758 -12,7% 7,2% -6,4% 

Total 554.967 472.187 576.545 -14,9% 22,1% 3,9% 

Sursa: baza de date a INS Tempo 

Activitatea antreprenorială are un rol foarte important în echilibrarea economiei. Sunt necesare măsuri 
de stimulare a antreprenoriatului în rândul populației, în vederea accelerării ritmului de creștere al 
numărului de firme și implicit a potențialului de creștere a numărului de locuri de muncă la nivelul 
județului Galați, în special datorită faptului că acesta se confruntă cu o rată a șomajului ridicată. 

Analiza întreprinderilor active din județul Galați pe clase de mărime în anul 2018, evidențiază faptul că, 
microîntreprinderile (0-9 angajați) reprezentau 91% din totalul întreprinderilor active, întreprinderile mici 
(10-49 angajați) reprezentau 8%, iar întreprinderile mijlocii (50-249 angajați) și întreprinderile mari și 
foarte mari (peste 250 angajați) – 1,3%, respectiv 0,2%. Această distribuție este asemănătoare distribuției 
la nivel regional și național, dar, comparativ cu distribuția la nivel regional și național, județul Galați a 
înregistrat o pondere mai mare a numărului de microîntreprinderi și mai mică numărului de întreprinderi 
mici.  



72 
 

FIGURA 19 – PONDEREA ÎNTREPRINDERILOR ACTIVE PE CLASE DE MĂRIME ÎN ANUL 2018 (JUDEȚUL GALAȚI – 
INTERIOR, REGIUNEA SUD-EST – MIJLOC, ROMÂNIA – EXTERIOR) 

 

Sursa: baza de date a INS Tempo 

Cele mai multe dintre întreprinderile mari și foarte mari din județul Galați activează în construcții și 
industria prelucrătoare. 

Cea mai mare pondere din totalul de întreprinderi active în anul 2018 în județul Galați este deținută de 
întreprinderile active în domeniul comerțului (38,6%, 4.831 întreprinderi). La distanță considerabilă 
urmează cele din domeniile: construcții (9,8%,1.225 întreprinderi), industria prelucrătoare (1.024 
întreprinderi, 8,2%) și transport și depozitare (8,1%, 1.010 întreprinderi). 

În funcție de clasa de mărime se evidențiază o distribuție diferită a întreprinderilor active pe clase CAEN. 
Astfel, în anul 2018, din totalul de 11.389 microîntreprinderi, cele mai mari ponderi sunt deținute de 
întreprinderile active în domeniul comerțului (39,4%), construcții (9,5%), activități profesionale științifice 
și tehnice (8,3%) și transport și depozitare (8,2%). În cazul întreprinderilor mici, din totalul de 926 
întreprinderi, cele mai mari procente au fost înregistrate de întreprinderile active în domeniul comerțului 
(32,9%), industria prelucrătoare (18,1%) și construcții (12,5%). Din totalul de 167 întreprinderi mijlocii, se 
remarcă industria prelucrătoare (32,9%), comerț (18,6%) și construcții (10,8%), iar în cazul 
întreprinderilor mari și foarte mari, construcții (26,7%) și industria prelucrătoare (20%). 

TABEL 4 – DISTRIBUȚIA ÎNTREPRINDERILOR ACTIVE PE CLASE DE MĂRIME ȘI ACTIVITĂȚI ALE ECONOMIEI 
NAȚIONALE LA NIVELUL JUDEȚULUI GALAȚI, 2018 

SECȚIUNEA MICROÎNTREPRINDERI ÎNTREPRINDERI 
MICI 

ÎNTREPRINDERI 
MIJLOCII 

ÎNTREPRINDERI 
MARI ȘI FOARTE 

MARI 

nr % nr % nr % nr. % 

A - Agricultură, silvicultură și pescuit 475 4,2% 48 5,2% 6 3,6%  0,0% 

B - Industria extractivă 11 0,1% 2 0,2% 0 0,0%  0,0% 

C - Industria prelucrătoare 795 7,0% 168 18,1% 55 32,9% 6 20,0% 

D - Producția și furnizarea de energie 
electrică și termică, gaze, apă caldă și aer 

condiționat 

2 0,0% 2 0,2% 0 0,0% 2 6,7% 

E - Distribuția apei; salubritate, 60 0,5% 13 1,4% 3 1,8% 2 6,7% 
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7.4% 1.3% 
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SECȚIUNEA MICROÎNTREPRINDERI ÎNTREPRINDERI 
MICI 

ÎNTREPRINDERI 
MIJLOCII 

ÎNTREPRINDERI 
MARI ȘI FOARTE 

MARI 

gestionarea deșeurilor, activități de 
decontaminare 

F - Construcții 1.083 9,5% 116 12,5% 18 10,8% 8 26,7% 

G - Comerț cu ridicata și cu amănuntul; 
repararea autovehiculelor și 

motocicletelor 

4.491 39,4% 305 32,9% 31 18,6% 4 13,3% 

H - Transport și depozitare 932 8,2% 61 6,6% 14 8,4% 3 10,0% 

I - Hoteluri și restaurante 495 4,3% 73 7,9% 8 4,8%  0,0% 

J - Informații și comunicații 313 2,7% 10 1,1% 2 1,2% 1 3,3% 

K - Intermedieri financiare și asigurări 201 1,8% 7 0,8% 1 0,6%  0,0% 

L - Tranzacții imobiliare 293 2,6% 15 1,6% 1 0,6% 0 0,0% 

M - Activități profesionale, științifice și 
tehnice 

945 8,3% 29 3,1% 7 4,2% 0 0,0% 

N - Activități de servicii administrative și 
activități de servicii suport 

321 2,8% 33 3,6% 17 10,2% 4 13,3% 

P - Învățământ 123 1,1% 7 0,8% 0 0,0% 0 0,0% 

Q - Sănătate și asistență socială 273 2,4% 12 1,3% 0 0,0%  0,0% 

R - Activități de spectacole, culturale și 
recreative 

208 1,8% 7 0,8% 3 1,8%  0,0% 

S - Alte activități de servicii 368 3,2% 18 1,9% 1 0,6%  0,0% 

Sursa: baza de date a INS Tempo 

Ramurile industriei prelucrătoare cel mai bine reprezentate în anul 2018 în județul Galați sunt: 
industria alimentară; industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje 
și instalații, precum și repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor. 

În anul 2018, numărul întreprinderilor active a crescut cu 17,1% comparativ cu anul 2012. O dinamică 
pozitivă poate fi remarcată și la nivelul secțiunilor economice, cu excepția secțiunilor: E - Producție și 
furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-25%), distribuția apei; 
salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (-17%) și G – Comerț cu ridicata și cu 
amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor (-2,8%). Se remarcă agricultura, care nu a fost 
afectată de perioada de criză economică și care a înregistrat o dinamică pozitivă a numărului de 
întreprinderi, pe perioada de referință. 

Domeniul J- Informații și comunicații, cu valoarea adăugată mare, afectat semnificativ în perioada de 
criză economică, a urmat un trend ascendent din anul 2012 care a condus la o creștere cu 44,2% a 
numărului întreprinderilor active în anul 2018 comparativ cu 2012. 

Cele mai afectate de perioada de criză economică au fost întreprinderile din comerț și industria 
prelucrătoare, creșterea numărului acestora în perioada 2012-2018 nefiind suficient de accelerată pentru 
a acoperi scăderea înregistrată în perioada 2008-2011. În valoare nominală, comparativ cu 2008, cele mai 
mari scăderi ale numărului de unități active au fost înregistrate în: industria construcțiilor metalice și a 
produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații (-37 întreprinderi), fabricarea mobilei (-20 
întreprinderi), prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; 
fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite (-18 întreprinderi) și fabricarea 
articolelor de îmbrăcăminte (-14 întreprinderi). La polul opus se află întreprinderile din diviziunea alte 
activități industriale n.c.a. care au înregistrat cea mea mare creștere atât în valoarea procentuală (104%) 
cât și nominală (26 întreprinderi). 

Industria județului Galați este dominată de întreprinderile din domeniul industriei alimentare, cu 212 
întreprinderi active în anul 2018, în creștere cu 15,2% comparativ cu 2012, industria construcțiilor 
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metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații, cu 164 întreprinderi, în scădere cu 
18,4% comparativ cu 2012 și repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor, cu 104 
întreprinderi, fără variație semnificativă comparativ cu 2012. 

FIGURA 20 – EVOLUȚIA ÎNTREPRINDERILOR ACTIVE PE ACTIVITĂȚI ALE ECONOMIEI NAȚIONALE LA NIVELUL 
JUDEȚULUI GALAȚI, 2018 

 

Sursa: baza de date a INS eDemos 
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La dinamica negativă a numărului de întreprinderi active înregistrată în mediu urban contribuie 
reducerea numărului de întreprinderi din sectorul terțiar (-33,9%) pe fondul scăderii numărului 
întreprinderilor din sub-sectorul comerț (-33,9%), dar și din construcții (-19,3%) și industrie (-16%). 

În mediul urban, analizând situația din perspectiva numărului de întreprinderi active în anul 2018, se 
constată: 

 O concentrare a întreprinderilor în sectorul terțiar (81,5%), urmat de industrie (8,6%) și 
construcții (8%). 

 La nivelul sectorului terțiar, în mediul urban, se remarcă o creștere a ponderii sub-sectorului 
servicii, care în anul 2018 a deținut 52,9% din întreprinderile din sector, comparativ cu 2008 când 
a deținut o pondere de 37,4%. Domeniile cele mai bine reprezentate din sectorul serviciilor în 
mediul urban sunt: transporturile terestre și prin conducte (17,1%) și restaurante și alte activități 
de servicii alimentație (9,3%). 

 Sectorul industrial în mediul urban este foarte bine reprezentat în domeniul industriei alimentare 
(17,5%) industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și 
instalații (13,6%) și repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor (10,6%). 

Din analiza numărului de întreprinderi active în mediul rural în anul 2018, se constată: 

 O concentrare mai redusă a sectorul terțiar (62,6%) comparativ cu mediul urban (81,5%).  

 Spre deosebire de mediul urban, în care sub-sectorul serviciilor este mai dezvoltat, sectorul 
terțiar din mediul rural este dominat de întreprinderile active în domeniul comerțului (62,8%). 

 Distribuția companiilor pe celelalte sectoare economice este relativ echilibrată, cu o concentrare 
ușor mai ridicată în domeniul construcțiilor (15,6%). 

 Din cele 299 întreprinderi active în sectorul industrial în mediul rural în anul 2018, cele mai mari 
ponderi sunt deținute de întreprinderile active în domeniul industriei alimentare (22,7%) și 
industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații 
(17,4%). 

 Și în mediul rural domeniile importante din sub-sectorul serviciilor sunt: transporturile terestre și 
prin conducte (24,1%) și restaurante și alte activități de servicii alimentație (20,8%). 

TABEL 5 – EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE ÎNTREPRINDERI ACTIVE ÎN MEDIUL RURAL ȘI URBAN DIN JUDEȚUL GALAȚI, 
2008 – 2018 

MEDIUL SECTOR ANUL 
2008 

ANUL 
2012 

ANUL 
2018 

2012 VS 
2008 (%) 

2018 VS 
2012 (%) 

2018 VS 
2008 (%) 

Rural Agricultură 156 231 343 48,1% 48,5% 119,9% 

Industrie 200 224 299 12,0% 33,5% 49,5% 

Construcții 227 202 460 -11,0% 127,7% 102,6% 

Sectorul terțiar, 
din care: 

1.207 1.244 1.848 3,1% 48,6% 53,1% 

Comerț 898 902 1.160 0,4% 28,6% 29,2% 

Servicii 309 342 688 10,7% 101,2% 122,7% 

Total rural 1.790 1.901 2.950 6,2% 55,2% 64,8% 

Urban Agricultură 160 171 186 6,9% 8,8% 16,3% 

Industrie 978 814 822 -16,8% 1,0% -16,0% 

Construcții 948 728 765 -23,2% 5,1% -19,3% 

Sectorul terțiar, 
din care: 

8.867 7.070 7.790 -20,3% 10,2% -12,1% 

Comerț 5.553 4.070 3.671 -26,7% -9,8% -33,9% 
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MEDIUL SECTOR ANUL 
2008 

ANUL 
2012 

ANUL 
2018 

2012 VS 
2008 (%) 

2018 VS 
2012 (%) 

2018 VS 
2008 (%) 

Servicii 3.314 3.000 4.119 -9,5% 37,3% 24,3% 

Total urban 10.953 8.783 9.563 -19,8% 8,9% -12,7% 

Total județ 12.743 10.684 12.513 -16,2% 17,1% -1,8% 

Sursa: baza de date a INS eDemos 

Analizând ponderea întreprinderilor active din localitățile din județul Galați pe sectoare ale economiei în 
anul 2018, se constată: 

 Localitățile care în anul 2018, concentrează cel mai mare număr de întreprinderi active sunt: 
municipiul Galați (66,2%), municipiul Tecuci (9%), Vânători (314 întreprinderi), Șendreni (169 
întreprinderi), Liești (163 întreprinderi), Matca (145 întreprinderi) și Corod (145 întreprinderi). 

 Localitățile care concentrează cel mai mare număr de întreprinderi active, din total județ, în 
domeniul agricol sunt: municipiul Galați (23,8%), municipiul Tecuci (6,6%), Vânători (3,8%), Oraș 
Târgu Bujor (3,6%), Munteni (3%), Liești (2,8%), Corod (2,6%), Foltești (2,5%), Ghidigeni (2,5%), 
Cudalbi (2,5%) și Tulucești (2,5%). 

 În ceea ce privește sectorul industrial, municipiul Galați concentrează 62,1% din întreprinderile 
active iar Tecuci 10,1%, în timp ce în mediul rural se remarcă concentrări mai mari în localitățile: 
Vânători (3,9%) și Șendreni (2,5%).  

 În construcții, cele mai mari ponderi sunt deținute de: municipiul Galați (53,6%), municipiul 
Tecuci (7,7%), Corod (4,8%), Vânători (2,8%), Șendreni (2,3%) și Matca (2,3%). 

 

În mediul rural, se remarcă o pondere ridicată a întreprinderilor din domeniul agricol în majoritatea 
localităților. Cu toate acestea există localități precum Poiana, Movileni sau Tudor Vladimirescu în care nu 
există nicio întreprindere activă în acest sector, sau în care sectorul agricol este slab reprezentat, 
predominând sectorul construcțiilor sau industrial. 
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FIGURA 21 – PONDEREA ÎNTREPRINDERILOR ACTIVE PE SECTOARE DE ACTIVITATE PE LOCALITĂȚI, JUDEȚUL 
GALAȚI, 2018 

 

Sursa: baza de date a INS eDemos 
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5.2.2. CIFRA DE AFACERI 

Cifra de afaceri generată de întreprinderile din județul Galați a înregistrată o creștere modestă 
comparativ nivelul național. 

În ceea ce privește cifra de afaceri, dinamica pozitivă înregistrată în perioada 2012-2018 (15,7%) a 
acoperit scăderea înregistrată în perioada 2008-2012 datorită crizei economice (-9,9%), înregistrându-se 
astfel o creștere cu 4,3% în 2018 față de 2008, sub creșterea regională (27,4%) și cea națională (54,8%) 
însă. Ponderea cifrei de afaceri a județului Galați în cifra de afaceri a Regiunii Sud-Est a crescut ușor, cu 
0,6%, în perioada 2012-2018, de la 20,7% la 20,8%, dar în 2018 aceasta este mai mică comparativ cu cea 
din 2008 (25,4%). 

TABEL 6 – EVOLUȚIA CIFREI DE AFACERI ÎN JUDEȚUL GALAȚI, REGIUNEA SUD-EST ȘI ROMÂNIA, 2008-2018 

CIFRA DE AFACERI (MIL. LEI) 2008 2012 2018 2012 VS 2008 2018 VS 2012 2018 VS 2008 

Galați 23.707 21.367 24.731 -9,9% 15,7% 4,3% 

Regiunea Sud-Est 93.257 103.278 118.852 10,7% 15,1% 27,4% 

România 1.080.188 1.142.299 1.672.222 5,7% 46,4% 54,8% 

% Galați în Regiunea Sud-Est 25,4% 20,7% 20,8% -18,6% 0,6% -18,1% 

% Regiunea Sud-Est în național 8,6% 9,0% 7,1% 4,7% -21,4% -17,7% 

Sursa: baza de date a INS eDemos 

Analiza structurii economiei în perioada 2008-2018 indică o transformare a economiei județului Galați. 

Dacă în anul 2008 acesta era dominată de sectorul industrial, cu o contribuție de 49,2% la formarea cifrei 
de afaceri, în anul 2018 contribuția acestuia scade (39,8%) în favoarea sectorului terțiar (51,2%). Sectorul 
agricol se dezvoltă și pe această dimensiune, dublându-și ponderea în totalul cifrei de afaceri a județului. 

FIGURA 22 – STRUCTURA ECONOMIEI JUDEȚULUI GALAȚI (2008 – INTERIOR, 2012 MIJLOC ȘI 2018 EXTERIOR) 

 

Sursa: baza de date a INS eDemos 
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Următoarea în clasament este secțiunea F - Construcții cu o contribuție de 6,7% (1.647,5 mil lei) la 
formarea cifrei de afaceri a județului, modestă comparativ cu industria și comerțul. 

În cadrul industriei prelucrătoare se remarcă: 

 Industria metalurgică, care realizează 65,5% (5.837,3 mil lei) din cifra de afaceri a industriei 
prelucrătoare, în special producția de metale feroase (CAEN 2410), producția de tuburi, țevi, 
profile tubulare și accesorii pentru acestea (CAEN 2420) și producția de profile obținute la rece 
(CAEN 2433). 

 Industria alimentară cu o contribuție de 13,4% (1.191,1 mil lei) din cifra de afaceri provenită din 
industria prelucrătoare, în special: fabricarea uleiurilor și grăsimilor (CAEN 1041), fabricarea 
pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie (CAEN 1071) și producția și 
conservarea cărnii (CAEN 1011) 

 Fabricarea altor mijloace de transport cu 8,1% (717,7 mil lei) în special construcții navale și 
structuri plutitoare (CAEN 3011) 

Din sectorul serviciilor se remarcă firmele cu activitate de H - Transport și depozitare cu un procent de 
4,7% (1.150 mil lei) din totalul cifrei de afaceri generată în anul 2018 la nivelul județului Galați. 

FIGURA 23 – EVOLUȚIA PONDERII CIFREI DE AFACERI LA NIVELUL JUDEȚULUI GALAȚI PE SECȚIUNI ALE ECONOMIEI, 
ANUL 2008 – 2012 – 2018 

Sursa: baza de date INS eDemos 
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Industria a avut o evoluție pozitivă atât la nivelul industriei prelucrătoare cât și extractive. Dacă în 
cazul industriei extractive evoluția înregistrată la nivel județean este superioară evoluției regionale și 
naționale, industria prelucrătoarea a înregistrat un dinamism redus, ușor peste nivelul regional dar 
mult sub nivelul național. 

Dinamica cifrei de afaceri în perioada 2012-2018 la nivelul județului Galați a fost una pozitivă, cu o 
creștere (15%) similară creșterii înregistrate la nivel regional (15,1%), dar sub media națională (46,4%).  

În perioada 2012 – 2018, deși nu au o contribuție semnificativă la formarea cifrei de afaceri județene, 
cele mai mari creșteri procentuale ale cifrei de afaceri au fost înregistrate de domeniile: 

 N – Activități de servicii administrative și activități de servicii suport (+140%), peste media 
regională (71%) și cea națională (45,4%). 

 I – Hoteluri și restaurante (113,3%) peste media regională (51,4%) și cea națională (103,9%). 

Cu toate că a înregistrat o evoluție pozitivă, creșterea înregistrată de industria prelucrătoare (8,9%), 
peste media regională (7,8%), a fost mult sub media înregistrată de această secțiune la nivel național 
(50,2%). 

Sectorul J - Informații și comunicații, a avut o evoluție a cifrei de afaceri pozitivă în 2018 față de 2012, cu 
o creștere (+76,6%) superioară mediei regionale (44,6%) și naționale (+62,5%), dar are și în 2018 o 
contribuție redusă la formarea cifrei de faceri județene (0,6%) peste media regională (0,5%) dar sub 
media națională (3,5%). 

Secțiunile care au înregistrat o reducere a cifrei de afaceri au fost: 

 F – Construcții (-32,1%), mai accentuat decât scăderea înregistrată la nivel regional (-2,1%), în 
condițiile în care dinamica la nivel național a fost una pozitivă (+13,3%) 

 L – Tranzacții imobiliare (-31,4%) în condițiile în care s-a înregistrat o dinamică pozitivă atât la 
nivel regional (+51,4%) și național (103,9%)  

 H – Transport și depozitare (-14,2%), în timp ce cifra de afaceri a crescut în acest domeniu atât la 
nivel regional (39%) cât și național (71%). 
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FIGURA 24 – EVOLUȚIA CIFREI DE AFACERI PE SECȚIUNI ALE ECONOMIEI LA NIVELUL JUDEȚULUI GALAȚI, 
REGIUNEA SUD-EST ȘI NAȚIONAL 2018 VS 2012 (%) 

 

Sursa: baza de date a INS eDemos 
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Analiza companiilor din topul județean25, în funcție de cifra de afaceri și numărul de salariați, ilustrează 
dominanța industriei prelucrătoare, în special producția de metale feroase sub forme primare și de 
feroaliaje, fabricarea uleiurilor și grăsimilor, construcția de nave și structuri plutitoare, precum și a 
comerțului cu ridicata (a materialului lemnos, a materialelor de construcții și echipamentelor sanitare, 
precum și a metalelor și minereurilor metalice). 

Un aspect discutat în cadrul consultărilor cu actorii locali relevanți realizate în procesul de elaborare a 
strategiei a fost dependența ridicată a multor firme din județ pe lanțul valoric al industriei prelucrătoare, 
o reducere a activității șantierului naval, de exemplu, putând falimenta numeroși furnizori locali – firme 
satelit. 

Primele 10 companii din județ în funcție de cifra de afaceri au generat cca 43% din cifra de afaceri totală a 
județului ceea ce relevă un grad ridicat de dependență a economiei județene de un număr redus de 
întreprinderi mari și foarte mari. În ceea ce privește ocuparea forței de muncă, primii 10 angajatori au 
asigurat locuri de muncă pentru cca 20% din numărul total salariații din județ.  

Combinatul siderurgic LIBERTY GALATI S.A. (fostul ArcelorMittal Galați SA), cel mai mare combinat 
integrat din țară și lider în fabricarea produselor siderurgice, a realizat în 2018 cca 21% (5.104,17 miliarde 
lei) din cifra de afaceri a județului și a asigurat locuri de muncă pentru 6% din numărul total de salariați 
din județ. Acesta produce o gamă largă de produse plate (tablă groasă, rulouri, tablă zincată și tablă 
acoperită organic) și tubulare sudate longitudinal, ce sunt utilizate în industria navală, în construcții, 
industria auto, pe piața echipamentelor sub presiune, în industria de petrol și gaze, precum și pentru 
transportarea altor fluide. 

Șantierul Naval Damen Galați se numără printre cele mai mari unități de producție din cadrul Grupului 
olandez Damen care reunește 35 de șantiere din întreaga lume. Cu aproape 2500 de salariați în 2018 și 
1500 personal al subcontractorilor, acesta este unul dintre cei mai mari angajatori ai județului. Șantierul 
naval a livrat din 1999 peste 400 nave clienților din lumea întreagă (nave de patrulare, nave offshore, 
feriboturi, drage și barje, super-iahturi, nave militare și remorchere). 
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TABEL 7 – TOP 10 AGENȚI ECONOMICI DIN JUDEȚUL GALAȚI ÎN FUNCȚIE DE CIFRA DE AFACERI ȘI NUMĂRUL DE SALARIAȚI, 2018 

TOP ÎN FUNCȚIE DE CIFRA DE AFACERI TOP ÎN FUNCȚIE DE NUMĂRUL DE SALARIAȚI 

Denumire firma Localita
te 

CAEN Cifra de afaceri 
(mil. lei) 

Număr de 
salariați 

Denumire firma Localitate CAEN Cifra de 
afaceri 

Număr de 
salariați 

LIBERTY GALATI S.A. 
(ARCELORMITTAL GALATI 

SA) 

Galați 2410 Producția de metale 
feroase sub forme primare si de 

feroaliaje 

5.104,17 5.183 LIBERTY GALATI S.A. 
(ARCELORMITTAL 

GALATI SA) 

Galați 2410 Producția de metale 
feroase sub forme primare si de 

feroaliaje 

5.104,1
7 

5.183 

ARABESQUE SRL Galați 4673 Comerț cu ridicata al 
materialului lemnos și al 

materialelor de construcții și 
echipamentelor sanitare 

1.697,89 2.998 ARABESQUE SRL Galați 4673 Comerț cu ridicata al 
materialului lemnos și al 

materialelor de construcții si 
echipamentelor sanitare 

1.697,8
9 

2.998 

MAIRON GALATI SA Galați 4672 Comerț cu ridicata al 
metalelor și minereurilor 

metalice 

1.282,33 397 SANTIERUL NAVAL 
DAMEN GALATI SA 

Galați 3011 Construcția de nave și 
structuri plutitoare 

481,31 2.482 

PRUTUL SA Galați 1041 Fabricarea uleiurilor și 
grăsimilor 

695,01 449 APA CANAL SA Galați 3600 Captarea, tratarea și 
distribuția apei 

94,52 1.017 

SANTIERUL NAVAL 
DAMEN GALATI SA 

Galați 3011 Construcția de nave și 
structuri plutitoare 

481,31 2.482 TRANSURB SA Galați 4931 Transporturi urbane, 
suburbane și metropolitane de 

calatori 

60,68 799 

BELOR ROMANIA SA Galați 4675 Comerț cu ridicata al 
produselor chimice 

357,70 15 DIALFA SECURITY SRL Galați 8010 Activități de protecție și 
gardă 

23,15 709 

COMPANIA DE 
NAVIGATIE FLUVIALA 

ROMANA NAVROM SA 

Galați 5040 Transportul de marfă pe 
căi navigabile interioare 

233,12 564 RA ADMINISTRATIA 
FLUVIALA A DUNARII 

DE JOS GALATI RA 

Galați 5222 Activități de servicii anexe 
transportului pe apă 

76,62 678 

NEXT ENERGY PARTNERS 
SRL 

Galați 3514 Comercializarea energiei 
electrice 

232,01 10 TANCRAD SRL Galați 4211 Lucrări de construcții a 
drumurilor si autostrăzilor 

172,52 608 

MAIRON TUBES SRL Galați 2420 Producția de tuburi, țevi, 
profile tubulare și accesorii 

pentru acestea, din otel 

230,83 169 ARCADA COMPANY 
SA 

Galați 4213 Construcția de poduri și 
tuneluri 

105,51 583 

BAUROM CONSTRUCT 
SRL 

Galați 4672 Comerț cu ridicata al 
metalelor și minereurilor 

metalice 

222,51 219 COMPANIA DE 
NAVIGATIE FLUVIALA 
ROMANA NAVROM 

SA 

Galați 5040 Transportul de marfa pe căi 
navigabile interioare 

233,12 564 

Sursa: baza de date BORG Design (Listă Firme) 



  

Criza economică a avut un efect negativ mai accentuat asupra dinamicii economiei din mediul urban 
decât asupra celei din mediul rural. În perioada 2012-2018, de revenire post criză, se remarcă o 
tendință de creștere a concentrării activității economice în mediul rural în defavoarea mediului urban. 

Analiza cifrei de afaceri în funcție de localizarea în mediul urban sau rural a întreprinderilor active, 
confirmă concentrarea activității economice la nivelul județului Galați în mediul urban, care a generat în 
anul 2018 88,8% din cifra de afaceri a județului. Dinamica cifrei de afaceri în mediul urban (-3,1%) a fost 
una negativă în 2018 comparativ cu 2008, corelat și cu scăderea numărului de întreprinderi active (-
12,7%), însă se remarcă o tendință de creștere în 2018 comparativ cu anul 2012 (-9,3%).  

Se constată însă faptul că, odată cu creșterea numărului de întreprinderi active în mediul rural, cu 64,8% 
în 2018 comparativ cu 2008, s-a înregistrat și o creștere cu 165,5% a cifrei de afaceri generate, precum și 
a contribuției firmelor din mediul rural la formarea cifrei de afaceri a județului, de la 4,4% în 2008, la 
11,2% în 2018. 

În mediul urban, analiza sectoarelor din punctul de vedere al cifrei de afaceri generate evidențiază 
următoarele: 

 Sectorul terțiar are în anul 2018 cea mai mare contribuție la formarea cifrei de afaceri, de 51,1%, 
urmat de industrie cu o contribuție de 41,3%.  

 Comparativ cu anul 2008, în anul 2018, se constată creșterea contribuției sub-sectorului servicii la 
formarea cifrei de afaceri din mediul urban, de la 18,4% la 22,8%, concomitent cu creșterea 
numărului de firme din acest sub-sector.  

 Strâns legat de activitatea portuară desfășurată în Portul Galați, se evidențiază o contribuție 
ridicată la formarea cifrei de afaceri provenită din sectorul serviciilor, a firmelor din domeniul 
transporturilor terestre și transporturilor prin conducte (18,9%) și transporturi pe apă (10,4%), 
dar și a celor din domeniul activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză 
tehnică (12,9%), Galați fiind un important centru Universitar. 

 Se remarcă industria metalurgică, care generează 63,9% (5.801,9 mil lei) din cifra de afaceri din 
industrie, contribuția combinatului siderurgic administrat de LIBERTY GALATI S.A. fiind de 
5.104,17 milioane lei, adică 56% din total cifră de afaceri generată de întreprinderile active din 
mediul urban din industrie. 

În mediul rural, analiza contribuției sectoarelor la formarea cifrei de afaceri evidențiază următoarele: 

 Sectorul terțiar are și în mediul rural cea mai mare contribuție la formarea cifrei de afaceri în anul 
2018, 52,5%, urmat de industrie cu o contribuție de 27,5%, circa jumătate din cifra de afaceri a 
sectorului terțiar.  

 Se remarcă de asemenea sectorul terțiar, care a avut o evoluție pozitivă în anul 2018 comparativ 
cu anul 2008 (+214,9%), înregistrând astfel o creștere a contribuției la formarea cifrei de faceri 
provenită de la întreprinderile din mediul rural, de la 44,2% în 2008 la 52,5% în anul 2018.  

 Spre deosebire de mediul urban, în anul 2018, ponderea cifrei de afaceri provenită din comerț 
(80,1%) este semnificativ mai mare decât cea provenită din sub-sectorul servicii (19,9%).  

 Deși cifra de afaceri din industrie a crescut cu 74,5% în anul 2018 comparativ cu anul 2008, după 
un ușor declin înregistrat în intervalul 2008-2012 (-3,6%), ponderea sectorului în totalul cifrei de 
afaceri din mediul rural a scăzut, de la 41,8% la 27,5%. În mediul rural, diviziunile economice cu 
cele mai semnificative contribuții la formarea cifrei de afaceri din industrie sunt: industria 
alimentară (29,9%), fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice (14,3%) și fabricarea de 
mașini, utilaje și echipamente n.c.a. (13,3%).  

 Un procent de 12,8% din cifra de afaceri a întreprinderilor din mediul rural provine, în anul 2018, 
din agricultură, aceasta înregistrând o creștere cu 221,2% în 2018 comparativ cu 2008. 
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 Și cifra de afaceri din construcții a crescut în mediul rural cu 465% în 2018 față de 2008, 
contribuind în 2018 cu 7,3% la formarea cifrei de afaceri, cu 4 puncte procentuale mai mult decât 
în 2008. 

TABEL 8 – EVOLUȚIA CIFREI DE AFACERI A ÎNTREPRINDERILOR ACTIVE ÎN MEDIUL RURAL ȘI URBAN DIN JUDEȚUL 
GALAȚI, 2008, 2012 ȘI 2018 

MEDI
UL 

SECTOR 2008 (MIL. 
LEI) 

2012 (MIL. 
LEI) 

2018 (MIL. 
LEI) 

2012 VS 
2008 (%) 

2018 VS 
2012 (%) 

2018 VS 
2008 (%) 

Rural Agricultură 110,0 173,3 353,4 57,5% 103,9% 221,2% 

Industrie 435,3 419,6 759,7 -3,6% 81,0% 74,5% 

Construcții 35,7 61,8 202,0 72,8% 227,0% 465,0% 

Sectorul terțiar, 
din care: 

461,2 612,0 1.452,1 32,7% 137,3% 214,9% 

Comerț 374,2 522,2 1.163,1 39,5% 122,7% 210,8% 

Servicii 86,9 89,7 289,0 3,2% 222,0% 232,4% 

Total rural 1.042,2 1.266,7 2.767,2 21,5% 118,4% 165,5% 

Urba
n 

Agricultură 118,6 207,3 227,1 74,8% 9,6% 91,6% 

Industrie 11.218,0 9.105,0 9.078,3 -18,8% -0,3% -19,1% 

Construcții 1.603,4 1.450,7 1.445,5 -9,5% -0,4% -9,9% 

Sectorul terțiar, 
din care: 

9.725,0 9.337,6 11.212,5 -4,0% 20,1% 15,3% 

Comerț 7.935,8 7.458,9 8.660,2 -6,0% 16,1% 9,1% 

Servicii 1.789,3 1.878,7 2.552,3 5,0% 35,9% 42,6% 

Total urban 22.665,1 20.100,5 21.963,4 -11,3% 9,3% -3,1% 

 Total județ 23.707,3 21.367,3 24.730,5 -9,9% 15,7% 4,3% 

Sursa: baza de date a INS eDemos 

Deși are o poziție dominantă în județ și în anul 2018, Municipiului Galați a înregistrat o diminuare cu 5,2% 
a cifrei de afaceri realizată în 2018 comparativ cu 2008, și o reducere a contribuției la formarea cifrei de 
afaceri județene, de la 91,9% în 2008, la 83,5% în anul 2018. În schimb, se remarcă o intensificare a 
activității economice în Municipiul Tecuci, a cărui cifră de afaceri a crescut cu 41,3% în 2018 față de 2008, 
contribuind în 2018 cu 4,7% la formarea cifrei de afaceri a județului, comparativ cu 3,5% în 2008.  

 În mediul rural se remarcă comuna Vânători, cu o contribuție în creștere la formarea cifrei de 
afaceri a județului în anul 2018 (3,5%), comparativ cu anul 2008 (1,4%). 

 În agricultură, Municipiul Galați are cea mai mare contribuție la formarea cifrei de afaceri (31%), 
urmat de Matca (6,9%),Municipiul Tecuci (5,8%), Tulucești (4,6%) și Liești (4,1%). 

 În industrie, cele mai mari contribuții la formarea cifrei de afaceri o au: Municipiul Galați (90,9%) 
și Vânători (3,8%). 

 Localitățile cu cele mai mari valori ale cifrei de afaceri generate de domeniul construcțiilor sunt: 
Municipiul Galați (90,9%), Municipiul Tecuci (11,1%) și Vânători (2,6%). 
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FIGURA 25 – CIFRA DE AFACERI DIN JUDEȚUL GALAȚI LA NIVEL DE LOCALITĂȚI COMPONENTE, ÎN ANUL 2018 ȘI 
EVOLUȚIA ÎN 2018 VS 2012 

Sursa: Baza de date INS, eDemos 
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Din perspectiva importanței sectoarelor economice pe localități componente ale județului Galați, se 
constată: 

 În mediul rural, domeniul agricol are o contribuție importantă la formarea cifrei de afaceri în 
marea majoritate a localităților  

 Există localități în care sectorul construcțiilor are cea mai mare contribuție la formarea cifrei de 
afaceri, precum: Valea Mărului (76,3%), Drăgușeni (56,9%), Grivița (53,3%) etc. 

 Localitățile în care predomină sectorul industrial din perspectiva contribuției acestui sector la 
cifra de afaceri a localității, sunt: Bălăbănești (81,4%), Tudor Vladimirescu (76,2%), Smârdan 
(68,9%) și Pechea (64,7%). 

 În circa 50% din localitățile din mediul rural sectorul terțiar are cea mai mare contribuție la 
formarea cifrei de afaceri. Se remarcă comuna Poiana cu o activitate economică bazată în 
totalitate pe acest sector. 

 În mediul rural, chiar și în localitățile în care alte sectoare au o contribuție mai mare la formarea 
cifrei de afaceri, domeniul agricol reprezintă deseori în continuare una dintre principalele 
activități economice, fapt ce nu este însă vizibil și la nivelul actorilor economici cu sediul în aceste 
UAT-uri, fiind practicată mai curând o agricultură de subzistență. 
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FIGURA 26 – PONDEREA CIFREI DE AFACERI PE SECTOARE DE ACTIVITATE PE LOCALITĂȚI, JUDEȚUL GALAȚI, 2018 

Sursa: baza de date INS eDemos 
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5.2.3. INVESTIȚIILE 

Investițiile publice și private bine direcționate constituie motorul creșterii economice și al creării de locuri 
de muncă. Volumul investițiilor reprezintă un instrument de măsură al gradului de interes al investitorilor 
pentru economia județului. 

Ponderea investițiilor nete atrase de județul Galați în totalul investițiilor realizate în regiunea Sud-Est 
în anul 2018, indică o creștere a gradului de interes al investitorilor în economia județeană, în special în 
industria prelucrătoare, care a atras investiții masive. 

Dacă, în 2012 comparativ cu 2008, ponderea investițiilor nete ale unităților locale active din industrie, 
construcții, comerț și alte servicii realizate în județul Galați, în totalul investițiilor realizate în Regiunea 
Sud-Est a scăzut (de la 17,5% la 12,9%), în anul 2018 se constată o creștere a investițiilor realizate în județ, 
ponderea acestora în regiune ajungând la 22%. În anul 2018, industria prelucrătoare a atras peste 
jumătate (50,8%, 667 mil lei) din volumul investițiilor nete realizate în județul Galați (1.313 mil lei). Suma 
investită în industria prelucrătoare în anul 2018 reprezintă aproximativ jumătate din investițiile realizate 
în această secțiune în județul Galați în ultimii 6 ani (2012-2017) și un procent de 39,4% din totalul 
investițiilor realizate în industria prelucrătoare în regiune.  

În același timp, investiții semnificative la nivelul județului Galați, în 2018, s-au realizat și de unitățile locale 
active din secțiunile G - Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor 
(190 mil lei, 14,5%) și H - Transport și depozitare (146 mil lei, 11,1%). 

TABEL 9 – VOLUMUL INVESTIȚIILOR NETE PE SECȚIUNI ECONOMICE ÎN JUDEȚUL GALAȚI ȘI A PONDERII ACESTORA 
ÎN REGIUNEA SUD-EST, 2008,2012 ȘI 2018 

SECȚIUNE INVESTIȚII NETE JUDEȚUL 
GALAȚI (MIL LEI) 

PONDERE INVESTIȚII 
NETE JUDEȚUL GALAȚI ÎN 

REGIUNEA SUD-EST 

2008 2012 2018 2008 2012 2018 

B - Industria extractivă 2 71 45 0,9% 18,2% 15,6% 

C - Industria prelucrătoare 507 158 667 22,2% 9,0% 39,4% 

D - Producția și furnizarea de energie electrică și termică, 
gaze, apă caldă și aer condiționat 

37 14 2 7,1% 1,6% 0,6% 

E - Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, 
activități de decontaminare 

33 38 36 14,9% 9,9% 18,8% 

F - Construcții 137 81 99 20,8% 19,1% 19,4% 

G - Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea 
autovehiculelor și motocicletelor 

323 163 190 16,8% 16,7% 18,1% 

H - Transport și depozitare 215 157 146 16,5% 27,1% 14,9% 

I - Hoteluri și restaurante 23 14 13 8,4% 6,2% 5,1% 

J - Informații și comunicații 18 8 13 19,8% 16,3% 18,1% 

P - Învățământ 2 1 2 20,0% 20,0% 16,7% 

Q - Sănătate și asistență socială 8 3 15 15,1% 8,6% 16,7% 

R+S Alte activități de servicii colective, sociale și personale 12 4 13 22,2% 10,5% 20,6% 

Tranzacții imobiliare, închirieri și activități de servicii 
prestate în principal întreprinderilor (activități profesionale, 

științifice și tehnice, activități de servicii administrative și 
activități de servicii suport ) 

84 70 71 22,9% 23,0% 16,9% 

Total industrie, construcții, comerț și alte servicii 1401 782 1313 17,5% 12,9% 22,0% 

Sursa: baza de date a INS eDemos 



90 
 

Pentru asigurarea creșterii economice, sectoarele economice, care sunt din ce în ce mai digitalizate, 
necesită investiții sporite și eficiente, atât în infrastructură, procese tehnologice și organizaționale, cât 
și în dezvoltarea competențelor și educație 

Analizând evoluția sumelor nete investite de unitățile locale active pe secțiuni de activitate, în județul 
Galați, în 2018 față de 2012 comparativ cu evoluția investițiilor la nivel regional și național, se constată 
următoarele: 

 Volumul total al investițiilor unităților locale active (din industrie, construcții, comerț și alte 
servicii) din județul Galați a înregistrat o creștere cu 67,9%, peste media de creștere 
înregistrată la nivel național (13,7%), în condițiile în care volumul investițiilor unităților locale 
active din Regiunea Sud-Est au scăzut (-1,3%). 

 Secțiunile cu cele mai mari creșteri procentuale ale volumului investițiilor sunt: Q-sănătate și 
asistență socială (+400%), C-industria prelucrătoare (+322,2%) și R+S Alte activități de servicii 
colective, sociale și personale (+225%). 

 Secțiunile în care s-au înregistrat cele mai mari scăderi procentuale ale volumului investițiilor 
sunt: D - Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer 
condiționat(-85,7%) și B - Industria extractivă (-36,6%). 

FIGURA 27 – ANALIZA COMPARATIVĂ A EVOLUȚIEI VOLUMUL INVESTIȚIILOR NETE PE SECȚIUNI ECONOMICE ÎN 
2018 FAȚĂ DE 2012 

Sursa: baza de date a INS eDemos 
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5.2.4. FORȚA DE MUNCĂ 

Scăderea numărului total al locuitorilor și migrația masivă au avut repercusiuni majore și asupra forței 
de muncă de muncă din județ. Îmbătrânirea populației poate genera ieșirea din câmpul muncii a unui 
procent mare de populație ocupată în domenii importante de activitate. 

În anul 2018, populația activă din județul Galați (190,2 mii persoane) reprezenta 30,3% din totalul 
populației din județul Galați, județul poziționându-se pe ultimul loc la nivel regional, sub media regională 
(35,1%) și cea națională (39,2%). Cu o evoluție fluctuantă în intervalul analizat, ponderea populație 
ocupate în anul 2018 (178,2 mii persoane) în populația activă a fost de 93,7%, sub media regională 
(95,4%) și cea națională (96,7%), județul ocupând penultimul loc la nivel regional din perspectiva acestui 
indicator.

FIGURA 28 – PONDERE POPULAȚIE ACTIVĂ ÎN TOTAL POPULAȚIE  

 

Sursa: baza de date a INS Tempo 

  

FIGURA 29 – PONDERE POPULAȚIE OCUPATĂ ÎN TOTAL POPULAȚIE ACTIVĂ 

 

Sursa: baza de date a INS Tempo 
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Cu un procent de 50,6% din populație înregistrată ca resurse de muncă în anul 2018, județul Galați se 
situează pe penultimul loc la nivel regional, sub media regională (52,5%) și cea națională (55,1%). Și rata 
de ocupare a resurselor de muncă (56,1%) a înregistrat valori inferioare nivelului regional (63,8%) și 
național (68,7%).  
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FIGURA 1 – PONDERE RESURSELOR DE MUNCĂ ÎN TOTAL POPULAȚIE (STÂNGA) ȘI RATA DE OCUPARE A 
RESURSELOR DE MUNCĂ (DREAPTA) 

 

  

Sursa: baza de date a INS Tempo 

Rata scăzută de ocupare se reflectă și în rata ridicată a șomajului înregistrată la nivelul județului Galați, 
care, deși pe parcursul perioadei analizate a urmat în general aceeași trend ca cea națională și regională, 
a fost însă foarte ridicată. În ultimii doi ani se poate remarca o tendință de scădere a ratei șomajului, însă 
nivelul rămâne tot ridicat și în anul 2018 în județul Galați (6,3%), peste media regională (4,6%) și aproape 
dublul mediei naționale (3,3%).  

FIGURA 2 – RATA ȘOMAJULUI LA NIVEL NAȚIONAL, REGIUNEA SUD-EST ȘI JUDEȚE COMPONENTE, 2008-2018 

Sursa: baza de date a INS Tempo 
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În perioada analizată, se remarcă o tendință de reorientare a economiei spre sectorul terțiar, acesta 
fiind singurul sector cu o evoluție pozitivă în ceea ce privește ocuparea, chiar dacă creșterea 
înregistrată a fost redusă. 

În ceea ce privește structura populației ocupate, în anul 2018, pe principalele sectoare economice, este 
de remarcat că sectorul terțiar ocupă 49,8% din populație cu 7,1 puncte procentuale mai mult decât în 
2008, urmat de agricultură, cu o pondere de 24,4%, cu 4,2 puncte procentuale mai puțin decât în 2007, 
industrie cu o pondere de 16,7% cu 3,1 puncte procentuale mai puțin decât în 2008 și construcții, cu 9,1% 
cu 0,2 puncte procentuale mai mult decât în 2008. Creșterea cu 1% a populației ocupate în sectorul 
terțiar se datorează în special creșterii ocupării în sub-sectorul servicii (0,9%).  

Sectorul industrial a înregistrat cea mai mare reducere a ponderii populației ocupate (-27,2%), fiind 
urmat de agricultură (-26,3%), în timp ce scăderea înregistrată în sectorul construcții a fost mai lentă (-
11,4%). 

FIGURA 3 – STRUCTURA POPULAȚIEI OCUPATE PE PRINCIPALELE SECTOARE ECONOMICE, 2008-2018 

 

Sursa: baza de date a INS Tempo 
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FIGURA 4 – EVOLUȚIA POPULAȚIEI OCUPATE, A NUMĂRULUI MEDIU DE SALARIAȚI ȘI A NUMĂRULUI DE 
ÎNTREPRINZĂTORI DIN JUDEȚUL GALAȚI 

 

Sursa: baza de date a INS Tempo 

 

Analizând numărul mediu de salariați la nivelul județului Galați, se observă o dinamică negativă (-28,5%) a 
acestui indicator în perioada 2008-2018, mai accentuată în intervalul 2008-2012. Aceeași dinamică 
negativă se remarcă și la nivel regional (-20,7%) și național (-6,5%), însă mai puțin intens.  

Pe fondul scăderii accentuate a numărului mediu de salariați din județ, se remarcă o reducere și a 
ponderii județului Galați în totalul salariaților din Regiunea Sud Est, de la 23,2% în 2008 la 21% în 2018. 

TABEL 10 – EVOLUȚIA NUMĂRULUI MEDIU DE SALARIAȚI ÎN JUDEȚUL GALAȚI, REGIUNEA SUD-EST ȘI ROMÂNIA, 
2008-2018 

SALARIAȚI 2008 2012 2018 2012 VS 2008 2018 VS 2012 2018 VS 2008 

Galați 110.623 83.306 79.110 -24,7% -5,0% -28,5% 

Regiunea Sud-Est 476.226 391.334 377.418 -17,8% -3,6% -20,7% 

România 4.652.128 4.087.538 4.348.324 -12,1% 6,4% -6,5% 

% Galați în Regiunea Sud-Est 23,2% 21,3% 21,0% -8,4% -1,5% -9,8% 

% Regiunea Sud-Est în național 10,2% 9,6% 8,7% -6,5% -9,3% -15,2% 

Sursa: baza de date a INS eDemos 
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sectorului terțiar, se distinge o ușoară creștere a numărului de salariați, de 2,6%, în 2018 comparativ cu 
2012. 

 

FIGURA 5 – NUMĂRUL MEDIU DE SALARIAȚI DIN JUDEȚUL GALAȚI PE SECTOARE ALE ECONOMIEI, 2008,2012 ȘI 
2018 

 

Sursa: baza de date a INS eDemos 

Astfel, în anul 2018 comparativ cu 2008, crește ponderea salariaților din sectorul terțiar, de la 47% la 
55,2% și agricultură, de la 1,6% la 3,2%. În schimb, scade ponderea salariaților din industrie, de la 37,8% 
la 29,4% și construcții, de la 13,6% la 12,2%, sectoare care au înregistrat o dinamică negativă mai 
accentuată. 

FIGURA 6 – INCADRAREA SALARIAȚILOR PE SECTOARE ALE ECONOMIEI, JUDEȚUL GALAȚI (2008 – INTERIOR, 2012 
MIJLOC ȘI 2018 EXTERIOR) 
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Sursa: baza de date a INS eDemos 

Secțiunile economice care concentrează cel mai mare număr de salariați în județul Galați în anul 2018 
sunt: G - Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor (27%, 21.331 
salariați) și C - Industria prelucrătoare (26%, 20.564 salariați). Urmează secțiunea F – Construcții (12,2%, 
9.639 salariați) cu mai puțin de jumătate din efectivul salarial din comerț sau industrie. 

Din sectorul serviciilor se remarcă secțiunile H - Transport și depozitare (7,8%, 6.164 salariați) și N - 
Activități de servicii administrative și activități de servicii suport (6,2%, 4.901 salariați). 

Domeniile economice din Industria prelucrătoare care au asigurat cele mai multe locuri de muncă în anul 
2018 sunt:  

 Industria metalurgică (28,7%, 5911 salariați), în special în producția de metale feroase sub forme 
primare si de feroaliaje (CAEN 2410) 

 Fabricarea altor mijloace de transport (20,9%, 4.288 salariați), în special în construcția de nave și 
structuri plutitoare (CAEN 3011) 

 Industria alimentară (15%, 3.081 salariați), în special fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a 
produselor proaspete de patiserie (CAEN 1071), producția și conservarea cărnii (CAEN 1011) și 
fabricarea uleiurilor și grăsimilor (CAEN 1041). 

Din secțiunea H-Transport și depozitare cel mai mare număr de salariați în 2018 sunt concentrați în 
activitățile economice din sfera transporturi terestre și transporturi prin conducte (57,8%, 3.564 salariați), 
în special transporturi rutiere de mărfuri (CAEN 4941). 

În cadrul secțiunii N - Activități de servicii administrative și activități de servicii suport se remarcă 
domeniul activități de investigații și protecție (48,84%, 2.394 salariați), în special activități de protecție și 
garda (CAEN 8010). 
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FIGURA 7 – EVOLUȚIA PONDERII SALARIAȚILOR LA NIVELUL JUDEȚULUI GALAȚI PE SECȚIUNI ALE ECONOMIEI, 
2008, 2012, 2018 

Sursa: baza de date a INS eDemos 
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 Q - Sănătate și asistență socială (32,9%) cu o creștere mai puțin accelerată decât creștere 
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 K - Intermedieri financiare și asigurări (-25,6%) cu o scădere mai accentuată decât cea înregistrată 
la nivel regional (-14,1%) și național (-17,7%). 

 

Cu o dinamică negativă a numărului de salariați, reducerea înregistrată de industria prelucrătoare din 
județul Galați (-13,4%), a fost mai mare decât media regională (-11,4%), dar ușor sub rata de scădere 
înregistrată de această secțiune la nivel național (-14%).  

În valoare nominală, în 2018 comparativ cu 2012, industria prelucrătoare a înregistrat cea mai mare 
reducere de personal (-3.183 salariați), în special în ramura industriei metalurgice (-2.899 salariați). În 
același timp, o reducere semnificativă a numărului de salariați poate fi remarcată și în sectorul 
construcțiilor (-1.204 salariați). 

 

FIGURA 8 – EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE SALARIAȚI PE SECȚIUNI ALE ECONOMIEI LA NIVELUL JUDEȚULUI GALAȚI, 
REGIUNEA SUD-EST ȘI NAȚIONAL 2018 VS 2012 (%) 
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Sursa: baza de date a INS eDemos 

Întreprinderile din mediul urban din județul Galați angajau, în anul 2018, un procent de 86,2% din totalul 
salariaților din județ. Se remarcă o concentrare ridicată în Municipiul Galați unde erau angajați 79% 
(62.510 salariați) din numărul total de salariați. 

Din analiza dinamicii numărului mediu se salariați se constată că, în mediul urban, numărul salariaților a 
continuat să scadă și în intervalul 2012-2018 (-9,2%) după terminarea perioadei de criză, în timp ce, în 
mediul rural, numărul acestora a crescut atât în perioada de criză economică, cât și după terminarea 
acesteia. Astfel, în 2018 comparativ cu 2008, numărul salariaților din mediul urban a scăzut cu 33,7% (-
34.687 salariați) în timp ce în mediul urban a crescut cu 58,4% (+3.174 salariați). 

În mediul urban, analiza sectoarelor din punctul de vedere al ocupării populației evidențiază 
următoarele: 

 Sectorul terțiar (57,3%) și cel industrial (29,3%) asigură locuri de muncă pentru 86,6% din 
salariații din mediul urban în anul 2018 

 În perioada 2008-2018, numărul salariaților a scăzut la nivelul tuturor sectoarelor economice, cu 
excepția sectorului agricol (+20,6%). Comparativ cu anul 2012, în anul 2018 singurul sector cu o 
evoluție pozitivă a fost sectorul terțiar (+0,4%). 

 Contribuția sectorul terțiar la ocuparea populației a crescut în perioada analizată, ajungând de la 
o pondere de 47,6% din numărul total de salariați în 2008, la 51,9% în 2012 și la 57,3% în anul 
2018.  

 În cadrul sectorului terțiar, contribuția sub-sectorului servicii la ocuparea populației a crescut, de 
la 45,6% în 2008, la 53,1% în 2018 și a scăzut cea a sub-sectorului comerț de la 54,4% în 2008 la 
46,9% în 2018.  

 Contribuția sectorului industrial la ocuparea populației a scăzut în perioada analizată cu 8,3 
puncte procentuale, de la 37,6% în 2008, la 33,3% în 2012 și a ajuns la o pondere de 29,3% în 
2018 

 Ramurile industriale care asigură un grad ridicat de ocupare în 2018 sunt: industria metalurgică, 
care ocupă 29,4% din salariații din industrie (5.866 salariați), fabricarea altor mijloace de 
transport cu 21,2% (4.235 salariați) și industria alimentară cu 10,8% (2.161 salariați). 

 În sectorul serviciilor se remarcă firmele din diviziunile: transporturi terestre și transporturi prin 
conducte, care ocupă 14,8% (3.081 salariați) din numărul de salariați din sectorul servicii; 
activități de investigații și protecție cu 11,3% (2.351 salariați) și restaurante și alte activități de 
servicii de alimentație cu 10,3% (2.137 salariați). 

 

În mediul rural, analiza contribuției sectoarelor la ocuparea populației din mediul rural în anul 2018 
evidențiază următoarele: 

 Numărul salariaților din mediul rural a crescut în 2018 comparativ cu 2008 la nivelul tuturor 
sectoarelor economice, cea mai mare creștere procentuală fiind înregistrată în construcții 
(+176,1%). 

 Și în mediul rural sectorul terțiar angajează cel mai mare procent de salariați (42%, 4.603 
salariați), în special în comerț (65,2%, 3.001 salariați). 

 În sub-sectorul servicii, cele mai mari ponderi de salariați sunt deținute de întreprinderile din 
diviziunile: restaurante și alte activități de servicii de alimentație (33%, 528 salariați), care a 
înregistrat o creștere cu 57,1% în 2018 comparativ cu 2012 și transporturi terestre și prin 
conducte (30,1%, 483 salariați) cu o creștere cu 90,2% în 2018 față de 2012. 
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 Al doilea mare angajator este sectorul industrial, cu o pondere de 30,1% (3.301 salariați), cu cea 
mai mare pondere de salariați angajați în industria alimentară (27,9%, 920 salariați).  

 Concentrări destul de mari de salariați în sectorul industrial pot fi constatate și la nivelul 
ramurilor: fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice (13,3%, 438 salariați în creștere cu 
492% în 2012 comparativ cu 2012) și fabricarea de mobilă (12,6%, 416 salariați). 

 Fabricarea de mașini, utilaje si echipamente n.c.a. a înregistrat cea mai mare rată de creștere a 
numărului de salariați, cu 852,4%, de la 20 salariați în 2012 la 200 salariați în 2018. 
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TABEL 11 – EVOLUȚIA NUMĂRULUI MEDIU DE SALARIAȚI ÎN MEDIUL RURAL ȘI URBAN DIN JUDEȚUL GALAȚI, 
2008,2012 ȘI 2018 

MEDIUL SECTORUL TERȚIAR, DIN 
CARE: 

2008 2012 2018 2012 VS 
2008 (%) 

2018 VS 2012 
(%) 

2018 VS 
2008(%) 

Rural Agricultură 1.011 1.324 1.601 31,0% 20,9% 58,4% 

Industrie 3.145 2.625 3.301 -16,5% 25,8% 5,0% 

Construcții 523 664 1.444 27,0% 117,5% 176,1% 

Sectorul terțiar, din 
care: 

3.096 3.662 4.603 18,3% 25,7% 48,7% 

Comerț 2.277 2.668 3.001 17,2% 12,5% 31,8% 

Servicii 819 994 1.602 21,4% 61,2% 95,6% 

Total rural 7.775 8.275 10.949 6,4% 32,3% 40,8% 

Urban Agricultură 754 924 909 22,5% -1,6% 20,6% 

Industrie 38.664 25.012 19.979 -35,3% -20,1% -48,3% 

Construcții 14.513 10.179 8.195 -29,9% -19,5% -43,5% 

Sectorul terțiar, din care: 48.917 38.916 39.078 -20,4% 0,4% -20,1% 

Comerț 26.635 19.326 18.330 -27,4% -5,2% -31,2% 

Servicii 22.282 19.590 20.748 -12,1% 5,9% -6,9% 

Total urban 102.84
8 

75.031 68.161 -27,0% -9,2% -33,7% 

 Total județ 110.62
3 

83.306 79.110 -24,7% -5,0% -28,5% 

Sursa: baza de date a INS eDemos 

 

Dinamica numărului mediu de salariați a variat de la o localitate la alta. Analizând ponderea salariaților 
din localitățile componente ale județului Galați, în total salariați din județ pe sectoare economice, se 
constată: 

 Municipiul Galați își păstrează poziția de principal angajator, deși a înregistrat o evoluție negativă 
a numărului de salariați și a ponderii în total județ in perioada analizată.  

 Municipiul Tecuci a angajat în 2018 un procent de 6,5% din totalul salariaților, în timp ce 
procentele salariaților din orașele Târgu Bujor (0,5%) și Berești (0,3%) sunt reduse. 

 În mediul rural, localitățile care angajează în anul 2018 cele mai mari procente de salariați din 
totalul numărului de salariați din județ sunt: Vânători (3,5%, 2.740 salariați), Liești (0,9%, 707 
salariați) și Matca (0,8%, 656 salariați). 

 În valori nominale, în 2018 comparativ cu 2012, cele mai mari creșteri ale numărului de salariați 
s-au înregistrat în Vânători (+584 salariați) și Matca (+229 salariați). 
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FIGURA 9 – DISTRIBUȚIA NUMĂRULUI DE SALARIAȚI DIN JUDEȚUL GALAȚI LA NIVEL DE LOCALITĂȚI COMPONENTE, 
ÎN ANUL 2018 ȘI EVOLUȚIA ÎN 2018 VS 2012 

Sursa: baza de date a INS eDemos 
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Activitatea industrială este concentrată în Municipiul Galați și comunele învecinate. În mediul rural, 
cele mai mari concentrări de salariați se disting în general în sectorul terțiar,în special comerț și 
industrie. 

În anul 2018, din perspectiva importanței sectoarelor economice în angajarea populației, pe localități 
componente ale județului Galați, se constată: 

 Localitățile cu cele mai ridicate procente de salariați încadrați în sectorul industrial sunt: Tudor 
Vladimirescu (77,1%), Bălăbănești (76,9%), Smârdan (68,6%), Priponești (58,3%) , Pechea (56,3%) 
și Țepu (52,1%) 

 Printre localitățile cu un procent ridicat de salariați angajați în agricultură, se numără: Jorăști 
(90,5%), Cuca (85,9%), Foltești (78,3%), Rediu (72,1%), Cerțești (70%), Băleni (67,5%), Oancea 
(62,1%), Rădești (60%), Ghidigeni (59,4%), Suceveni (57,1%) etc. 

 Domeniul construcțiilor ocupă ponderi majoritare din salariații localităților: Valea Mărului 
(71,4%), Drăgușeni (58,2%), Fârțănești (44,6%), Nicorești (44,4%) și Barcea (41,9%) 

 Sectorul terțiar angajează la nivelul tuturor localităților din mediul urban un procent majoritar de 
salariați. 

 Mai mult de jumătate din localitățile din mediul rural (33) au cea mai mare pondere din salariații 
localității angajați în sectorul terțiar. 
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FIGURA 10 – PONDEREA SALARIAȚILOR PE SECTOARE DE ACTIVITATE PE LOCALITĂȚI, JUDEȚUL GALAȚI, 2018 

Sursa: baza de date a INS eDemos 
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5.2.5. CÂȘTIGUL SALARIAL 

Câștigurile salariale mici influențează migrația populației și conduce la un deficit pe piața forței de 
muncă și implicit la scăderea atractivității județului pentru potențiali investitori. 

În ceea ce privește câștigul salarial nominal mediu net, județul Galați se poziționează pe locul 3 la nivel 
regional, cu o valoare de 2.290 lei, după județele Constanța (2.377 lei) și Tulcea (2298 lei). Comparativ cu 
media regională de 2.257 lei, județul înregistrează un câștig salarial nominal mediu net cu 1,5% (33 lei) 
mai mare, dar cu 13,3% (352 lei) mai mic decât media națională (2.642 lei). În perioada 2008-2018 
câștigul salarial nominal mediu net a crescut cu 87,9%, o creștere procentuală sub creșterea înregistrată 
la nivel regional (89,7%) și național (101,8%). Această discrepanță contribuie la scăderea atractivității 
județului Galați pentru forța de muncă în favoarea altor județe din regiune, precum Constanța sau Tulcea, 
sau din afara regiunii. 

FIGURA 11 – ANALIZA COMPARATIVĂ A EVOLUȚIEI CÂȘTIGULUI SALARIAL NOMINAL MEDIU NET LUNAR, 2008-
2018 

 

Sursa: baza de date a INS Tempo 

Câștigul salarial nominal mediu net a crescut semnificativ, parțial datorită creșterilor salariale din 
administrația publică, care au ajuns pe primul loc la nivel județean. 

În anul 2018, în județul Galați, câștigurile salariale nominale medii nete pe secțiuni de activitate, se 
situează sub sau peste media regională. Comparativ cu câștigurile salariale medii nete naționale pe 
secțiuni de activitate, însă, în județul Galați acestea sunt inferioare, excepție făcând secțiunile: H - 
Transport și depozitare (+123 lei) și E - Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de 
decontaminare (+37 lei). 

Cele mai mari câștiguri salariale nominale medii nete în anul 2018 au fost realizate în secțiunile:  

 O-Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public, cu un nivel (4.245 lei) 
peste media regională (4.038 lei) dar sub media națională (4.407 lei) 

 Q - Sănătate și asistență socială, cu un nivel (3.315 lei) peste media regională (3.166 lei) dar sub 
cea națională (3.388 lei) 

 J - Informații și comunicații, cu un nivel (3.122 lei) peste media regională (2.460 lei) dau sub cea 
națională (5.202 lei) 

 M - Activități profesionale, științifice și tehnice, cu un nivel (3.063 lei) peste media regională 
(2.485 lei) și cea națională (3.462 lei) 

 D - Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, cu un 
nivel (2.821 lei) sub media regională (4.565 lei) și cea națională (3.815 lei) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Printre diviziunile economice cu cele mai mari câștiguri salariale nominale medii nete în anul 2018, se 
numără: telecomunicații (4.608 lei), extracția petrolului brut și a gazelor naturale (4.061 lei), fabricarea 
substanțelor și a produselor chimice (3.711 lei), fabricarea altor mijloace de transport (3.600 lei) și 
transporturi pe apa (3.585 lei). 

FIGURA 12 – ANALIZA COMPARATIVĂ A CÂȘTIGULUI SALARIAL NOMINAL MEDIU NET LUNAR PE ACTIVITĂȚI ALE 
ECONOMIEI NAȚIONALE (SECȚIUNI CAEN), 2018 

 

 

Sursa: baza de date a INS Tempo 
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FIGURA 13 – CÂȘTIGUL SALARIAL NOMINAL MEDIU NET LUNAR DIN JUDEȚUL GALAȚI PE ACTIVITĂȚI ALE 
ECONOMIEI NAȚIONALE (SECȚIUNI CAEN) 

 

Sursa: baza de date a INS Tempo 
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nominal mediu net câștigul salarial nominal mediu net pe economie (2.642 lei). 

FIGURA 14 – ANALIZA COMPARATIVĂ ÎNTRE CÂȘTIGULUI SALARIAL NOMINAL MEDIU NET ȘI PONDEREA 
NUMĂRULUI DE SALARIAȚI PE DIVIZIUNI ALE ECONOMIEI NAȚIONALE LA NIVELUL JUDEȚULUI GALAȚI, 2018  
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Domeniile economice în care se realizează câștiguri salariale crescute încadrează în județul Galați un 
procent redus de salariați comparativ cu media națională.  

Printre diviziunile economice cu cele mai mari câștiguri salariale nominale medii nete în anul 2018 se 
numără: 

 61-Telecomunicații (4.608 lei), dar care încadrează un procent redus (0,12%) din totalul salariaților;. 

 20-Fabricarea substanțelor și a produselor chimice (3.711 lei), dar ca ocupă un procent scăzut de 
salariați (0,02%); 

 30-Fabricarea altor mijloace de transport (3.600 lei) cu un procent de 5,42% din salariați; 

 50-Transporturi pe apa (3.585 lei) în care sunt încadrați 0,99% din salariați; 

 58-Activități de editare (3.051 lei) care angajează un procent redus de salariați (0,12%). 

 

TABEL 12 – ANALIZA COMPARATIVĂ ÎNTRE EVOLUȚIA CÂȘTIGULUI SALARIAL NOMINAL MEDIU NET ȘI CREȘTEREA 
NUMĂRULUI DE SALARIAȚI PE DIVIZIUNI ALE ECONOMIEI NAȚIONALE LA NIVELUL JUDEȚULUI GALAȚI, 2018 VS 2008 

CLASAMENT DOMENII ÎN FUNCȚIE DE MĂRIMEA SALARIULUI 

Poziție 
în top 
salarii 

Domeniu Salariul 
mediu net 

2018 

Variația 
salariului 
(2018 vs 

2008) 

% salariați 
2018 

Variație 
salariați 
(2018 vs 

2008) 

1 61 Telecomunicații 4.608 129,4% 0,12% -89,7% 

2 20 Fabricarea substanțelor și a produselor chimice 3.711 209,0% 0,02% -62,2% 

3 30 Fabricarea altor mijloace de transport 3.600 143,6% 5,42% -17,5% 

4 50 Transporturi pe apă 3.585 111,5% 0,99% 40,5% 

5 58 Activități de editare 3.051 206,9% 0,12% -69,2% 

6 64 Intermedieri financiare, cu excepția activităților 
de asigurări și ale fondurilor de pensii 

2.971 18,0% 0,27% -26,8% 

7 52 Depozitare și activități auxiliare pentru 
transporturi 

2.921 80,9% 2,12% -29,4% 

8 28 Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a. 2.917 125,9% 0,53% 6,9% 

9 6263 Activități de servicii în tehnologia informației; 
Activități de servicii informatice 

2.647 58,8% 0,97% 66,5% 

10 24 Industria metalurgică 2.636 76,3% 7,47% -62,1% 

CLASAMENT DOMENII ÎN FUNCȚIE DE PONDEREA NUMĂRULUI DE SALARIAȚI DIN DOMENIU 

Poziție 
în top 
salarii 

Domeniu Salariul 
mediu net 

2018 

Variația 
salariului 
(2018 vs 

2008) 

% salariați Variația 
salariați 
(2018 vs 

2008) 

10 24 Industria metalurgică 2.636 76,3% 7,47% -62,1% 

3 30 Fabricarea altor mijloace de transport 3.600 143,6% 5,42% -17,5% 

14 49 Transporturi terestre și transporturi prin 
conducte 

2.284 77,3% 4,51% -10,3% 

24 10 Industria alimentară 1.650 116,0% 3,9% -27,9% 

21 01 Agricultură, vânătoare și servicii anexe 1.767 99,0% 3,0% 47,0% 

7 52 Depozitare și activități auxiliare pentru 
transporturi 

2.921 80,9% 2,12% -29,4% 

22 25 Industria construcțiilor metalice și a produselor 
din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații 

1.746 104,9% 1,9% -58,2% 
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CLASAMENT DOMENII ÎN FUNCȚIE DE MĂRIMEA SALARIULUI 

30 31 Fabricarea de mobilă 1.450 87,1% 1,4% -42,2% 

9 6263 Activități de servicii în tehnologia informației; 
Activități de servicii informatice 

2.647 58,8% 0,97% 66,5% 

15 36 Captarea, tratarea și distribuția apei 2.034 40,0% 1,32% -8,3% 

Sursa: baza de date a INS Tempo 

În cadrul Regiunii Sud-Est, la 01.10.2017, se remarcă variații semnificative între ponderea contractelor de 
muncă încheiate pe niveluri de salarizare la nivel de județ. Astfel, județul Galați înregistra cea mai mică 
pondere de contracte individuale de muncă salarizate sub 350 Euro (50,51%), în schimb deținea cele mai 
mare pondere contracte de muncă cu un nivel de salarizare între 350-500 Euro (25,93%). Ponderea 
contractelor individuale de muncă cu nivel se salarizare peste 1000 de euro este de 3,51%, județul Galați 
poziționându-se după Constanța la nivel regional (4,73%). 

FIGURA 15 – DISTRIBUȚIA CONTRACTELOR DE MUNCĂ PE INTERVALE SALARIALE, 01.10.2017, JUDEȚELE REGIUNII 
SUD-EST 

 

Sursa: Studiu privind forța de muncă – principalele industrii, PIAROM, 2017 

5.2.6. PRODUCTIVITATEA MUNCII 

Productivitatea muncii este cea mai des utilizată în procesul de evaluarea a eficienței economice și exprimă 
capacitatea forței de muncă de a crea, într-un anumit interval de timp, un anumit volum de bunuri sau de a 
presta anumite servicii. Stimularea productivității este esențială pentru susținerea creșterii economice, 
pentru menținerea competitivității întreprinderilor, sprijinirea creșterilor salariale și crearea de locuri de 
muncă. În același timp, creșterea productivității antrenează creșterea PIB/locuitor și implicit a nivelului de 
trai. 

România se situa în anul 2018 din punctul de vedere al productivității muncii, pe locul 27 din 28 în Uniunea 
Europeană, fiind un inovator modest, cu cele mai slabe performanțe din uniune în acest domeniu (aprox. 
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31% din media UE), inovarea fiind unul din factorii care pot conduce la o productivitate sporită26, și anume la 
un volum mai mare de produse obținute utilizând aceiași factori de producție. 

La nivelul județului Galați, în perioada 2008-2018, productivitatea muncii a avut o dinamică pozitivă pe 
fondul digitalizării, modernizării, automatizării, retehnologizării activităților economice și proceselor de 
producție, dar și al perfecționării resurselor umane și al organizării muncii. Rata de creștere a productivității 
muncii la nivelul județului Galați (45,9%) a fost însă inferioară ratei de creștere înregistrată atât la nivel 
regional (60,8%) și național (65,6%), astfel încât în anul 2018, cu o productivitate medie de 312.606 
lei/salariat, județul Galați se situează sub media regională de 314.908 lei/salariat și cea națională de 384.567 
lei/salariat. 

Productivitatea muncii în Galați a crescut în perioada 2008-2018, însă sub nivelul de creștere regional și 
național. Există diferențe considerabile în materie de productivitate între sectoarele economice ale 
județului Galați. 

Cel mai ridicat nivel al productivității muncii în anul 2018 a fost înregistrat la nivelul activităților economice 
din secțiunile: D - Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat 
(476.409 lei/salariat), G - Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor 
(460.518 lei/salariat) și C - Industria prelucrătoare (433.547 lei/salariat). Celelalte secțiuni înregistrează valori 
mai degrabă modeste, între 53.935 lei/salariat (P-Învățământ) și 294.361 lei/salariat (E - Distribuția apei; 
salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare).  

La nivel de diviziune economică, cu un nivel ridicat al productivității muncii, peste media județeană (312.609 
lei/salariat), se situează: 24 - Industria metalurgică (987.530 lei/salariat), 46 - Comerț cu ridicata cu excepția 
comerțului cu autovehicule și motociclete (740.306 lei/salariat), 38 - Colectarea, tratarea și eliminarea 
deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile (543.381 lei/salariat), 35 - Producția și 
furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (476.406 lei/salariat), 10 - 
Industria alimentară (386.598 lei/salariat), 50 - Transporturi pe apă (338.498 lei/salariat) și 28 - Fabricarea de 
mașini, utilaje și echipamente n.c.a. (326.455 lei/salariat). 

Nivelul productivității muncii din județul Galați pe secțiuni economice este în general sub nivelul 
productivității muncii înregistrat la nivel regional sau național, cu excepția a 2 secțiuni: C - Industria 
prelucrătoare și E - Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare. 

În anul 2018, un procent de 54,2% din salariații din industria prelucrătoare lucrau în ramuri industriale cu 
un nivel al productivității mic, sub media județeană. 

Secțiunile economice care au înregistrat, în perioada 2008-2018, o rată de creștere a productivității muncii 
mai mare decât rata de creștere înregistrată la nivel regional sau național, au fost: E - Distribuția apei; 
salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (33%), F – Construcții (56,8%), H - Transport 
și depozitare (85%), J - Informații și comunicații (129,6%), M - Activități profesionale, științifice și tehnice 
(90,4%) și Q - Sănătate și asistență socială (136,6%).  

Cele mai mari rate de creștere a productivității muncii au fost înregistrate în județul Galați la nivelul 
diviziunilor: 37 - Colectarea și epurarea apelor uzate (6751,9%), 60 - Activități de difuzare și transmitere de 
programe (1425,9%), 77 - Activități de închiriere și leasing (340,1%), 28 - Fabricarea de mașini, utilaje și 
echipamente n.c.a. (314,6%), 61 – Telecomunicații (247,7%), 74 - Alte activități profesionale, stiințifice și 
tehnice (220,3%) și 90 - Activități de creație și interpretare artistică (217,4%). 

Există și secțiuni economice cu o evoluție negativă a productivității muncii, precum: L - Tranzacții imobiliare 
(-15,9%) și R - Activități de spectacole, culturale și recreative (-43,7%), în condițiile în care aceste domenii au 
înregistrat o evoluție pozitivă a productivității muncii atât la nivel regional cât și național. 

                                                           
26

 Rolul esențial al inovației și al tehnologiei în procesul de creștere economică, respectiv de sporire a productivității 
muncii este subliniat în contextul modelelor de creștere endogene ale economiei deschise (Schumpeter 1928, 
Grossman și Helpman, 1991, Rivera-Batiz, Romer, 1991, Coe și Helpman, 1995, Bloom 2002). 
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Dintre diviziunile economice cu o evoluție negativă a productivității muncii (14 diviziuni), cele mai mari 
reduceri au fost înregistrate la nivelul activităților din sfera: 17 - Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie 
(-69,5%), 93 - Activități spotive, recreative și distractive (-58,6%), 59 - Activități de producție cinematografică, 
video și de programe de televiziune; înregistrări audio și activități de editare muzicală (49,3%), 55 - Hoteluri 
și alte facilități de cazare (48,4%), 53 - Activități de poștă și de curier (47,4%), 13 - Fabricarea produselor 
textile (45,8%) etc. 

TABEL 13 – ANALIZĂ COMPARATIVĂ A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII PE SECȚIUNI ALE ECONOMIEI NAȚIONALE ÎN 
JUDEȚUL GALAȚI 

SECȚIUNI GALAȚI REGIUNEA SUD-EST ROMÂNIA 

2018 
(lei/salariat) 

2018 vs 
2008 (%) 

2018 
(lei/salariat) 

2018 vs 
2008 (%) 

2018 
(lei/salariat) 

2018 vs 
2008 (%) 

A - Agricultură, 
silvicultură și pescuit 

231.290 78,6% 348.713 116,9% 310.672 112,9% 

B - Industria extractivă 229.736 28,0% 509.044 31,7% 800.254 145,3% 

C - Industria 
prelucrătoare 

433.547 56,4% 395.278 83,7% 350.017 109,8% 

D - Producția și furnizarea 
de energie electrică și 

termică, gaze, apă caldă 
și aer condiționat 

476.409 13,8% 736.845 173,7% 920.389 69,6% 

E - Distribuția apei; 
salubritate, gestionarea 
deșeurilor, activități de 

decontaminare 

294.361 33,0% 167.497 4,4% 185.893 21,5% 

F - Construcții 170.915 56,8% 163.036 32,8% 247.531 48,0% 

G - Comerț cu ridicata și 
cu amănuntul; repararea 

autovehiculelor și 
motocicletelor 

460.518 60,2% 502.747 63,5% 685.791 80,3% 

H - Transport și 
depozitare 

186.570 85,0% 235.720 60,3% 238.670 84,2% 

I - Hoteluri și restaurante 99.499 29,0% 120.902 52,6% 125.192 59,3% 

J - Informații și 
comunicații 

118.164 129,6% 142.575 95,2% 306.882 24,6% 

K - Intermedieri 
financiare și asigurări 

148.705 50,2% 159.806 96,4% 1.159.990 26,0% 

L - Tranzacții imobiliare 113.745 -15,9% 163.127 71,8% 378.857 84,6% 

M - Activități 
profesionale, științifice și 

tehnice 

176.661 90,4% 154.810 64,6% 244.747 49,1% 

N - Activități de servicii 
administrative și 

activități de servicii 
suport 

58.069 52,9% 78.119 106,7% 91.537 66,2% 

P - Învățământ 53.935 36,3% 53.909 40,4% 83.703 51,5% 

Q - Sănătate și asistență 
socială 

116.621 136,6% 131.679 132,1% 154.315 114,2% 

R - Activități de 
spectacole, culturale și 

recreative 

171.144 -43,7% 272.492 98,9% 274.845 22,1% 

S - Alte activități de 
servicii 

58.991 29,0% 71.305 63,6% 103.279 107,3% 

Total  312.609 45,9% 314.908 60,8% 384.567 65,6% 
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Sursa: Baza de date INS eDemos 

Deși productivitatea medie a muncii în mediul rural este inferioară celei din mediul urban pe toată perioada 
de referință, în 2018 comparativ cu 2012 se poate constată o rată de creștere a productivității muncii în 
mediul rural (65,1%) de 3 ori mai mare decât în mediul urban (20,3%). Astfel, dacă în anul 2008 
productivitatea muncii în mediul rural (134.046 lei/salariat) reprezenta aproximativ 60% din cea înregistrată 
în mediu urban (220.375 lei/salariat), în anul 2018, productivitatea muncii în mediul rural (252.731 
lei/salariat) reprezenta 78% din nivelul înregistrat în mediul urban (322.228 lei/salariat). 

Cel mai ridicat nivel al productivității muncii în mediul rural, în anul 2018, a fost înregistrat la nivelul 
sectorului terțiar, cu 315.466 lei/salariat, care a înregistrat și cea mai mare rată de creștere, cu 98% în 
perioada 2012-2018. Creșterea este spectaculoasă mai ales în contextul în care în 2012 s-a înregistrat o 
scădere cu 38,2% a productivității muncii comparativ cu 2008 pe acest sector. În cadrul sectorului terțiar se 
remarcă sub-sectorul comerț, cu o productivitate a muncii de 387.580 lei pe salariat, în anul 2018, care 
reprezintă dublul productivității muncii sub-sectorului servicii, 180.375 lei/salariat. 

O creștere cu peste 50% a productivității muncii în mediul rural, în 2018 comparativ cu 2012, s-a înregistrat și 
în agricultură (68,6%) și construcții (50,4%). 

Sectorul construcții se remarcă cu cel mai scăzut nivel al productivității muncii atât în mediul rural cât și 
urban. 

În mediul urban, sectorul industrial are cel mai ridicat nivel al productivității muncii, de 454.392 lei/salariat în 
anul 2018, acesta înregistrând și cea mai mare creștere, cu 24,8%, în 2018 comparativ cu 2012.  

Nivelul productivității muncii sectorului industrial în mediul rural reprezintă jumătate din nivelul 
productivității în mediul urban. 

În anul 2018, un nivel mai ridicat al productivității muncii în mediul rural față de mediul urban poate fi 
remarcat în sub-sectorul servicii, cu 180.375 lei/salariat, comparativ cu 123.014 lei/salariat. 

TABEL 14 – EVOLUȚIA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII PE SECTOARE ALE ECONOMIEI ÎN MEDIUL RURAL ȘI URBAN ÎN 
JUDEȚUL GALAȚI 

SECTOR ANUL 2008 ANUL 2012 ANUL 2018 2012 VS 2008 2018 VS 2012 

Rural 134.046 153.080 252.731 14,2% 65,1% 

Agricultură 108.833 130.928 220.749 20,3% 68,6% 

Construcții 68.349 93.026 139.877 36,1% 50,4% 

Industrie 138.403 159.866 230.131 15,5% 44,0% 

Sectorul terțiar, din care: 270.484 167.113 315.466 -38,2% 88,8% 

Comerț 164.354 195.739 387.580 19,1% 98,0% 

Servicii 106.130 90.279 180.375 -14,9% 99,8% 

Urban 220.375 267.896 322.228 21,6% 20,3% 

Agricultură 157.247 224.304 249.855 42,6% 11,4% 

Construcții 110.483 142.515 176.384 29,0% 23,8% 

Industrie 290.142 364.024 454.392 25,5% 24,8% 

Sectorul terțiar, din care: 378.247 239.943 286.925 -36,6% 19,6% 

Comerț 297.946 385.951 472.459 29,5% 22,4% 

Servicii 80.300 95.903 123.014 19,4% 28,3% 

Total 214.307 256.491 312.609 19,7% 21,9% 
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Sursa: Baza de date INS eDemos 

Pe fondul migrației forței de muncă și al excedentului de forță de muncă necalificată sau necorespunzător 
calificată, combinat cu un deficit al forței de muncă înalt calificată, presiunile asupra majorării salariilor s-
au intensificat, astfel că se poate remarca o lipsă de corelare între creșterea salariilor și evoluția 
productivității pe mai multe secțiuni economice. În lipsa unor măsuri concrete de stimulare a 
productivității acest lucru poate afecta negativ competitivitatea întreprinderilor. 

În perioada 2008-2018, la nivelul județului Galați, câștigul salarial nominal net a crescut cu 73,9%, în timp ce 
productivitatea muncii cu doar 45,9%. Cu excepția activităților economice din sfera: B - Industria extractivă, 
H - Transport și depozitare J - Informații și comunicații, K - Intermedieri financiare și asigurări și M - Activități 
profesionale, științifice și tehnice, care au înregistrat o rată de creștere a salariilor mai mică decât cea a 
productivității muncii în intervalul 2008-2018, restul secțiunilor economice din județul Galați au înregistrat o 
creștere a câștigului salarial nominal net superioară creșterii productivității muncii. 

Majorările salariale care sunt datorate creșterii productivității muncii au un impact pozitiv asupra 
competitivității economice a întreprinderilor, dar și asupra bunăstării angajaților, a căror putere de 
cumpărare crește. 

La nivel de divziune economică, o rată de creștere a câștigului salarial nominal net inferioară ratei de 
creștere a productivității muncii, a fost înregistrat la nivelul activităților: 37 Colectarea si epurarea apelor 
uzate (81,2% vs 6751,9%), 28 Fabricarea de mașini, utilaje si echipamente n.c.a. (125,9% vs 314,6%), 61 
Telecomunicații (129,4% vs 247,7%), 49 Transporturi terestre și transporturi prin conducte (77,3% vs 154,8%), 
36 Captarea, tratarea și distribuția apei (40,0% vs 95,6%), 62 Activități de servicii în tehnologia informației 
(58,8% vs 100,6%), 32 Alte activități industriale n.c.a.  (63,6% vs 100,3%), 63 - Activități de servicii 
informatice (58,8% vs 91,1%), 15 Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinarie, 
harnasamentelor și încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor (122,3% vs 152,1%), 24 Industria 
metalurgică (76,3% vs 94,5%), 52 Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi (80,9% vs 91,5%) și 18 
Tiparire și reproducerea pe suporti a înregistrarilor (59,2% vs 67,7%). 

TABEL 15 – ANALIZA COMPARATIVĂ A CREȘTERII CÂȘTIGULUI SALARIAL NOMINAL NET ȘI A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII 
PE SECȚIUNI ALE ECONOMIEI NAȚIONALE ÎN JUDEȚUL GALAȚI, 2008-2018 

 2012 VS 2008 2018 VS 2012 2018 VS 2008 

Secțiune CAEN Salariul Productivitatea Salariul Productivitatea Salariul Productivitatea 

A - Agricultură, silvicultură și 
pescuit 

23,3% 30,7% 63,3% 36,6% 101,3% 78,6% 

B - Industria extractivă -1,1% 1,4% -3,3% 26,2% -4,4% 28,0% 

C - Industria prelucrătoare 20,0% 25,7% 62,4% 24,4% 94,9% 56,4% 

D - Producția și furnizarea de 
energie electrică și termică, gaze, 

apă caldă și aer condiționat 

18,6% -33,4% 25,6% 70,8% 49,0% 13,8% 

E - Distribuția apei; salubritate, 
gestionarea deșeurilor, activități 

de decontaminare 

9,4% 59,2% 76,3% -16,4% 92,8% 33,0% 

F - Construcții 10,1% 27,9% 58,4% 22,5% 74,4% 56,8% 

G - Comerț cu ridicata și cu 
amănuntul; repararea 

autovehiculelor și motocicletelor 

27,5% 26,3% 51,8% 26,9% 93,4% 60,2% 

H - Transport și depozitare 10,1% 24,4% 65,8% 48,7% 82,6% 85,0% 

I - Hoteluri și restaurante 0,1% -27,6% 88,0% 78,2% 88,3% 29,0% 

J - Informații și comunicații 8,5% 51,8% 72,9% 51,3% 87,5% 129,6% 

K - Intermedieri financiare și 8,1% 7,1% 17,5% 40,2% 27,0% 50,2% 
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 2012 VS 2008 2018 VS 2012 2018 VS 2008 

asigurări 

L - Tranzacții imobiliare 11,3% -28,0% 57,9% 16,8% 75,6% -15,9% 

M - Activități profesionale, 
științifice și tehnice 

6,3% 41,4% 46,7% 34,6% 56,0% 90,4% 

N - Activități de servicii 
administrative și activități de 

servicii suport 

13,7% 15,8% 78,6% 32,0% 103,1% 52,9% 

P - Învățământ -4,3% 34,8% 123,5% 1,1% 113,8% 36,3% 

Q - Sănătate și asistență socială -1,7% 30,8% 154,2% 80,9% 150,0% 136,6% 

R - Activități de spectacole, 
culturale și recreative 

60,7% 0,4% -1,1% -43,9% 58,9% -43,7% 

S - Alte activități de servicii 0,2% -24,0% 133,4% 69,7% 133,8% 29,0% 

Total  9,9% 19,7% 58,3% 21,9% 73,9% 45,9% 

Sursa: Baza de date INS eDemos 

Susținerea ramurilor industriale în vederea creșterii tehnologizării și modernizării acestora, și implicit 
creșterea productivității la un nivel care să le permită creșterea nivelului salarial și să rămână în același 
timp competitive, ar trebui să reprezintă una dintre prioritățile de dezvoltare la nivel județean.  

În județul Galați, ramurile industriei prelucrătoare de tehnologie medie joasă încadrează în anul 2018 cel mai 
mare număr de salariați (9.399 salariați, 45,5%) la un nivel salarial mediu de 2.294 lei și o productivitatea 
medie de 307.243 lei.  

Ramurile industriei prelucrătoare de tehnologie joasă încadrează 28,1% (5.770 salariați), cu cel mai scăzut 
nivel salarial, în medie 1.576 lei și o productivitate medie scăzut, de 139.038 lei/salariat. 

Ramurile industriale de tehnologie înaltă încadrează 24,5% din salariați din industrie (5.044 salariați) cu o 
medie salarială de 2.844 lei, dar în același timp un nivel al productivității scăzut. 

Industria prelucrătoare de tehnologie înaltă încadrează un număr redus de salariați, la un nivel salarial mic, și 
a înregistrat un nivel al productivității modest. 

 

5.2.7. ȘOMAJUL 

Necompetitivitatea forței de muncă, respectiv ponderea ridicată a șomerilor care nu dețin o profesie sau 
au un nivel de instruire primar, reprezintă o problemă majoră pe piața muncii. Crearea condițiilor pentru 
creșterea competențelor sau realizarea reconversiei profesionale, în concordanță cu necesitățile pieței 
muncii pentru a asigura un proces de producție performant, are un rol hotărâtor în asigurarea creșterii 
economice pe termen lung. 

Din punctul de vedere al structurii pe grupe de vârstă a șomerilor înregistrați la finalul anului 2018, grupele 
de vârstă în care se regăsesc cei mai mulți șomeri sunt: 40-49 ani (31%, 3.715 șomeri) și peste 55 ani (22%, 
2.668 șomeri). Ponderea cea mai redusă de șomeri face parte din categoria de vârstă 25-29 ani (4%, 430 
persoane). 
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FIGURA 16 – STRUCTURA ȘOMAJULUI PE GRUPE DE VÂRSTĂ ÎN JUDEȚUL GALAȚI, 2018 

 

Sursa: baza de date a INS Tempo 

Digitalizarea oferă avantaje importante, dar ridică în același timp probleme pentru lucrători și angajatori, 
implicând o restructurare a activității, precum și o forță de muncă mai calificată și cu competențe 
actualizate. 

Analizând structura șomajului după nivelul de instruire, se constată că ponderea persoanelor fără studii sau 
cu un nivel de instruire primar este superioară ponderii șomerilor cu studii medii și superioare. Din cei 
11.979 de șomeri înregistrați în județul Galați la finalul anului 2018, 10.367 au avut la bază studii inferioare 
(fără studii - 1.533 persoane, cu studii primare - 2.311 persoane, gimnaziale - 4.833 persoane, profesionale, 
artă și de ucenici - 1.670 persoane), 1.105 au fost absolvenți de învățământ liceal și doar 333 au fost 
absolvenți de învățământ superior. 

FIGURA 17 – STRUCTURA ȘOMAJULUI DUPĂ NIVELUL DE INSTRUIRE LA FINALUL ANULUI 2018 
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Sursa: Ministerul Muncii și Protecției Sociale – Buletin Statistic 2018 

Problema semnificativă pe care o ridică șomerii neindemnizați este că, dintre aceștia, o mare parte ajung 
să trăiască pe termen lung doar din ajutoarele sociale acordate ca venit minim garantat. 

Din cei 11.979 de șomeri înregistrați la sfârșitul anului 2018, 10.388 (86,71%) sunt șomeri neindemnizați, 
Ponderea acestora în numărul total al șomerilor este peste ponderea înregistrată la nivel regional (79%) și 
național (78,5%).  

FIGURA 18 – STRUCTURA ȘOMAJULUI PE TIPURI DE ȘOMERI INDEMNIZAȚI ȘI NEINDEMNIZAȚI LA FINALUL ANULUI 
2018 

 

Sursa: Ministerul Muncii și Protecției Sociale – Buletin Statistic 2018 

Situația tinerilor este îngrijorătoare, deoarece aceștia s-ar putea să fie nevoiți să plătească contribuții mai 
mari în perioada de activitate, dar să primească pensii mai mici după ieșirea din activitate. Realizarea și 
implementare unor măsuri active favorabile incluziunii în câmpul muncii ar putea atenua aceste riscuri. 

Mulți dintre șomerii din mediul rural preferă să trăiască din ajutoare sociale și să presteze muncă fără 
forme legale. La finalul anului 2018, un procent de 82,4% (9.872 șomeri) din șomeri provin din mediul rural.  

Conform Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă, la ponderea mare a șomerilor în mediul rural 
contribuie numărul mare de beneficiari de venit minim garantat (8.424 persoane în decembrie 201827), 
precum și interesul scăzut manifestat de aceștia în a accesa un loc de muncă sau de a participa la măsurile 
active oferite de agenție. Această rezistență la schimbare este alimentată și de beneficiile pe care le au ca 
persoane asistate (sumele de bani primite, timp liber) comparativ cu beneficiile statutului de salariat (salarii 
reduse, efort depus pentru muncă, costuri cu deplasarea, rentabilitate etc.). 

                                                           
27

 http://www.mmanpis.ro/wp-content/uploads/2019/01/VMG_Decembrie_2018.pdf 
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FIGURA 19 – EVOLUȚIA NUMĂRULUI ȘOMERILOR LA FINALUL ANULUI, PE MEDII DE REZIDENȚĂ ÎN JUDEȚUL GALAȚI, 
2010-2018 

 

Sursa: baza de date a INS Tempo 

În anul 2018, localitățile cu o pondere de peste 15% a șomerilor în populația stabilă cu vârsta între 16-82 ani, 
au fost: Bălășești (22,46%), Băneasa (18,65%), Vârlezi (17,96%), Ghidigeni (17,36%) și Oancea(15,33%). 

Localitățile care au înregistrat cele mai mici ponderi a șomerilor în populația stabilă cu vârsta între 16-82 ani 
au fost Municipiul Galați (0,7%), Municipiul Tecuci (0,92%) și comuna Matca (0,91%). 
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FIGURA 20 – PONDEREA ȘOMERILOR (%) ÎN POPULAȚIA STABILĂ CU VÂRSTA 18-62 ANI PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV 
TERITORIALE, JUDEȚUL GALAȚI, DECEMBRIE 2018 

 

Sursa: AJOFM Galați 
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FIGURA 21 – NUMĂRUL (2018) ȘI EVOLUȚIA ȘOMERILOR (2012-2018) PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV TERITORIALE, 
JUDEȚUL GALAȚI 

Sursa: Baza de date INS, eDemos 
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Necorelarea competențelor forței de muncă cu cerințele pieței este considerabilă, angajatorii 
confruntându-se cu dificultăți referitoare la recrutarea de personal cu competențe adecvate activității 
desfășurate. 

Numărul locurilor de muncă declarate vacante la AJOFM în intervalul 2008-2018 a fluctuat, cu un vârf de 
creștere în anul 2014 (15.791 locuri vacante) și o scădere bruscă în 2016 (6.149 locuri vacante). În anul 2018 
au existat 8.285 locuri vacante în evidența AJOFM, principalele meserii solicitate vizând domeniile: fabricarea 
altor mijloace de transport (domeniul naval), comerț, activități de investigație și protecție, fabricarea 
articolelor de îmbrăcăminte, industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, lucrări de geniu civil, 
colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor, industria alimentară , construcții clădiri, lucrări speciale de 
construcții, activități de servicii privind forța de muncă, activități de peisagistică și servicii pentru clădiri, 
activități referitoare la sănătatea umană. În topul meseriilor solicitate au fost:  ucenic, agent de securitate, 
lucrător pentru salubrizare, lăcătuș la prelucrarea și îndreptarea țevilor ghintuite, sudor, lăcătuș construcții 
metalice și navale, sudor geomembrană, manipulant mărfuri, vânzător, operator introducere, validare, 
prelucrare date, șofer autocamion de mare tonaj, muncitor necalificat la ambalarea produselor solide și 
semisolide, lăcătuș mecanic, muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor, muncitor necalificat la 
demolarea clădirilor, confecționer și asamblor articole din textile. 

FIGURA 22 – EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE LOCURI DE MUNCĂ AFLATE ÎN EVIDENȚA AJOFM GALAȚI, 2008-2018 

 

Sursa: AJOFM Galați 

Cursurile organizate de AJOFM Galați pentru șomeri în anul 2019 au vizat următoarele ocupații/calificări: 
ajutor mecanic auto, agent de securitate, brutar, bucătar, cameristă, competențe cheie - comunicare în 
limba româna/comunicare în limba engleză, confecționer-asamblor articole din textile, contabil, electrician 
în construcții, electrician navă, expert achiziții publice, frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist, îngrijitor 
bătrâni la domiciliu, inspector în securitate și sănătate în muncă, inspector/referent resurse umane, lucrător 
în alimentație (ajutor bucătar), lucrător în comerț, lucrător instalator pentru construcții, lucrător social, 
maseur, operator introducere prelucrare și validare date, ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație, 
patiser, sudor electric. 

Numărul șomerilor cuprinși în cursuri de formare profesională în numărul total de șomeri a avut o evoluție 
fluctuantă în intervalul 2008-2018. Cea mai mare valoare a fost înregistrată în anul 2015, când 2.088 de 
șomeri au urmat cursuri de formare profesională organizate de AJOFM, iar cea mai mică valoare în 2018, 595 
șomeri, în contextul în care s-a înregistrat o valoare mai scăzută a numărului de șomeri comparativ cu anii 
anteriori. Ponderea absolvenților a fost destul de ridicată, în medie de 92,6% în perioada analizată.  
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TABEL 16 – SITUAȚIA ȘOMERILOR CUPRINȘI ÎN CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ ȘI A CELOR CE AU ABSOLVIT 
ACESTE CURSURI ORGANIZATE DE AJOFM GALATI, 2008-2018  

ANUL TOTAL ȘOMERI CUPRINȘI ÎN 
CURSURI DE FORMARE 

PROFESIONALA 

% ABSOLVENȚI CURSURI DE 
FORMARE PROFESIONALĂ 

% ȘOMERI CE NU AU 
ABSOLVIT CURSURILE DE 

FORMARE PROFESIONALA 

2008 1.080 91,50% 8,50% 

2009 862 93,90% 6,10% 

2010 1.078 93,70% 6,30% 

2011 1.695 94,70% 5,30% 

2012 1.420 96,80% 3,20% 

2013 1.237 93,20% 6,80% 

2014 1.390 91,20% 8,80% 

2015 2.088 90,30% 9,70% 

2016 651 91,20% 8,80% 

2017 705 89,40% 10,60% 

2018 595 91,30% 8,70% 

Sursa: AJOFM și baza de date INS Tempo 

În perioada 2017-2018, în evidența AJOFM Galați28 figurează un număr de 809 angajatori care au încadrat în 
muncă un număr de 2.322 de persoane din județul Galați, pe baza Legii nr.76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Dintre aceștia, 1.937 au fost șomeri 
neindemnizați care au fost ocupați în baza acestei legi. Se constată o evoluție pozitivă de la un an la altul a 
numărului de persoane încadrate în muncă în baza acestei legi. Ponderea cea mai mare a persoanelor 
încadrate este deținută de persoanele cu vârsta peste 45 ani, care reprezintă peste 80%.  

FIGURA 23 – NUMĂR PERSOANELOR CARE AU FOST ANGAJATE DE CĂTRE ANGAJATORI BENEFICIARI DE SUBVENTII - 
LEGEA NR. 76/2002 PRIVIND SISTEMUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ ȘI STIMULAREA OCUPĂRII FORȚEI DE MUNCĂ, 
GALAȚI, 2017-2019 

 

Sursa: ANOFM 

                                                           
28

 https://www.anofm.ro/index.html?agentie=Gala%C8%9Bi&categ=2&subcateg=92&page=0 
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5.2.8. AGRICULTURA 

Agricultura29 este o un domeniu strategic al economiei, lucru reflectat de politica agricolă comună (PAC) a 
Uniunii Europene, cu funcții diverse, precum: biologice, sursă principală de hrană, furnizor de materie primă 
pentru industrie, o însemnată sursă de activitate economică și de utilizare a forței de muncă etc.. În România, 
agricultura continuă să dețină un statut deosebit de important, deși a trecut printr-un proces de 
restructurare de proprietate și a sistemului de exploatare. Rolul agriculturii în dezvoltarea economică, 
respectiv legătura dintre sectorul agricol și cel industrial prezintă o mare importanță pentru economie, 
aceasta având un potențial ridicat de a contribui la dezvoltarea României având în vedere ponderea 
populației rurale și gradul de ocupare a forței de muncă (aproximativ 45% din populația din România 
locuiește în mediul rural, comparativ cu aproximativ 23,6% în statele membre în Uniunea Europeană). O 
trăsătură fundamentală a agriculturii românești constă în faptul că potențialul natural ridicat poate asigura 
necesarul intern de alimente de bază pentru o populație mult mai numeroasă decât cea existentă în prezent. 
Importul de alimente ar trebui să fie doar o sursă de completare și diversificare a consumului. 

Agricultura joacă un rol important în județul Galați, raportat la mărimea populației rurale și la gradul de 
ocupare al forței de muncă, în contextul în care aproximativ 45,7% din populația județului locuiește în 
mediul rural, iar 24,4% din populația județului este ocupată în agricultură. Sectorul agricol din județul Galați 
are o pondere ridicată în valoarea adăugată brută la nivel județean de aproximativ 9,2%, în anul 2016, 
comparativ cu ponderea acestuia la nivel regional (7,9%) sau național (4,5%), dar cu o productivitate a 
muncii este redusă (273,6 mii lei/persoană ocupată). Câștigurile salariale din domeniu sunt la limita salariului 
minim pe economie ceea ce afectează atractivitatea pentru angajări în ramură. 

Cu o suprafață agricolă30 de 358.311 ha (80,2% din suprafața județului), din care 292.926 ha suprafață 
arabilă, 43.612 ha pășuni, 656 ha fânețe, 19.397 ha vii și pepiniere viticole și 1.720 ha livezi și pepiniere 
pomicole, județul Galați a contribuit în anul 2018 cu 17,7% la valoarea producției agricole a Regiunii Sud-Est, 
în scădere comparativ cu contribuția înregistrată în anul 2008 (-18,9%), dar în creștere comparativ cu anul 
2012 (+15,2%).  

FIGURA 24 – FONDUL FUNCIAR AL JUDEȚULUI GALAȚI (SUPRAFAȚA AGRICOLĂ ȘI TERENURI NEAGRICOLE), 2014 

 

                                                           
29

 ”Creșterea capacității administrative a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat de dezvoltare 
și implementare a sistemului de politici publice bazate pe dovezi” SIPOCA 5, 2018 
30
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Sursa: baza de date INS Tempo 

Suprafața agricolă a județului Galați este concentrată pe culturi cu importanță alimentară și industrială 
ridicată, precum: porumb, grâu, floarea soarelui, orz, leguminoase pentru boabe, soia etc. Creșteri 
importante de suprafețe la anumite specii și diminuarea altora au fost înregistrate și datorită 
mecanismelor de piață și măsurilor de stimulare a fermierilor să cultive anumite specii care sunt 
importante pentru economia națională și care înclină balanța comercială în favoarea importurilor, precum 
sfeclă de zahăr și floarea-soarelui, în detrimentul suprafețelor cultivate cu cereale31. 

Dacă suprafața agricolă cultivată a scăzut cu -1% în 2012 comparativ cu 2008, de la 258.250 ha, la 256.685 ha, 
în 2018 comparativ cu 2012 s-a înregistrat o creștere cu 7,6% a suprafeței cultivate, aceasta ajungând la 
275.685 ha, cu 17.435 ha mai mult decât în 2008.  

Mai bine de jumătate din suprafața cultivată a județului Galați a fost utilizată în anul 2018 pentru cultivarea 
cerealelor pentru boabe, adică 162.248 ha, cu 8,6% mai puține ha decât în anul 2008, în special pentru 
porumb boabe, 96.671 ha, cu 5,7% mai puțin decât în 2008. 

Și suprafața cultivată cu grâu a scăzut cu 19%, de la 59.195 ha în 2008, la 47.577 ha în 2018, dar s-a început 
cultivarea secarei, care ocupa 357 ha în 2018. 

Plantele uleioase ocupă de asemenea o suprafață importantă din totalul suprafeței cultivate din județ. Dacă 
în 2012 comparativ cu 2008, aceasta a scăzut cu 5%, în 2018 s-a înregistrat o creștere cu 59,1% comparativ 
cu 2012, ajungând astfel la 82.437 ha. Din această suprafață, 54.058 ha au fost cultivate cu floarea soarelui în 
anul 2018, cu 45,4% mai mult decât în 2008.  

Suprafața cultivată cu rapiță a scăzut de la 15.620 ha în 2008, la 1.108 ha în 2012, și a crescut spectaculos, la 
23.127 ha în 2018. Această creștere a fost dictată de piață, de prețul de valorificare ridicat al producției și de 
preocuparea continuă de la nivel mondial de a găsi noi surse de energie, de alternative la combustibilii fosili, 
rapița fiind una dintre speciile care asigură obținerea biocombustibililor de origine vegetală.   

În 2018 comparativ cu 2008, pot fi observate creșteri procentuale spectaculoase ale suprafețelor cultivate 
cu: mazărea boabe (+722,7%), sfeclă de zahăr (+448,6%), soia boabe (+376,1%) sau orz (+303,8%). 

Tabelul centralizator cu suprafața cultivată (ha) pentru principalele culturi în județul Galați, poate fi consultat 
în cadrul anexei. 

Valoarea producției agricole a județului Galați a înregistrat o evoluție fluctuantă, urmând tendințele 
înregistrate la nivel regional și național în intervalul 2008-2018, cu o creștere de 35,2%, de la 1.993,3 
milioane lei la 2.695,4 milioane lei. Rata de creștere a fost superioară ratei de creștere înregistrate la nivel 
național (28,9%) dar inferioară celei înregistrate la nivel regional (44,5%).  

 

FIGURA 25 – VALOAREA PRODUCȚIEI AGRICOLE ÎN JUDEȚUL GALAȚI, REGIUNEA SUD-EST ȘI ROMÂNA (LEI), 2008-2018 

 

 

                                                           
31

 https://www.agrimedia.ro/articole/posibilitati-de-crestere-a-productiei-agricole-la-culturile-de-camp 
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Sursa: baza de date INS Tempo 

Valoarea producției vegetale a județului Galați a crescut cu 53,6% în 2018 comparativ cu 2008, și reprezintă 
83,7% din totalul producției agricole. Producția animală a avut o creștere mai lentă, cu doar 6,9% în 2018 
comparativ cu 2008, și reprezintă 15,8% din totalul producției agricole a județului Galați. Valoarea serviciilor 
agricole din județ a scăzut cu -81,7% în 2018 comparativ cu 2008, ajungând la doar 0,6% din totalul 
producției agricole în anul 2018, comparativ cu 5,1% în 2008. 

FIGURA 26 – EVOLUȚIA PRODUCȚIEI AGRICOLE DIN JUDEȚUL GALAȚI PE RAMURI AGRICOLE, 2008-2018 

 

Sursa: baza de date INS Tempo 
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în intervalul 2008-2018, se remarcă un declin accentuat în ceea ce privește serviciile agricole din Galați (-
81,7%, de la 77,5 milioane lei la 14,2 milioane lei), a căror pondere în regiune a scăzut de la 28,3% în 2008 la 
4,8% în 2018. Deși producția vegetată din județ a înregistrat o rată de crește de 48,6%, în anul 2018 
comparativ cu 2008, superioară ratei de creștere regionale, contribuția județului în anul 2018 la valoarea 
producției vegetale a regiunii a fost de 19,2%, ușor sub nivelul din 2008 (19,9%). Cu o rată de creștere redusă 
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a producției animale, de 6,9%, sub evoluția înregistrată la nivel regional, și ponderea județului în producția 
animală a regiunii a scăzut în anul 2018 (13,1%) sub nivelul din 2008 (15%). 

FIGURA 27 – PONDEREA PRODUCȚIEI JUDEȚULUI GALAȚI PE RAMURI AGRICOLE ÎN PRODUCȚIA REGIUNII SUD-EST, 
2008-2018 

 

Sursa: baza de date INS Tempo 

Principalele culturi ale producției agricole vegetale sunt: cereale (porumb, grâu și secară), floarea soarelui și 
legume (tomate, varză, ardei, cartofi, ceapă, vinete, mazăre, pepene etc), fructe (caise, cireșe, piersici, vișine 
și căpșuni), podgorii, flori și plante medicinale. 

În anul 2018, conform datelor INS, județul Galați, a fost singurul producător de ciuperci din Regiunea Sud-Est 
(119 tone), a realizat 85,3% (90.344 tone) din totalul producției de legume în solarii, 73,4% (2.609 tone) din 
producția de secară, 71,7% (686 tone) din producția de plante medicinale și aromatice, 57% (19.423 tone) 
din producția de vinete și 54,7% (158.495 tone) din producția de tomate.  

Creșterea producțiilor pe unitatea de suprafață cultivată (randamentului la hectar) reprezintă cea mai 
importantă cale de sporire a producției agricole totale.  

Culturile agricole din județul Galați care au înregistrat în 2018 o valoare a producției la hectar mai mare 
decât cea înregistrată la nivel regional și național sunt: tomatele (33.891 kg/ha, +18,8% vs 2008), varza albă 
(30.783 kg/ha, -2% vs 2008), ardei (20.955 kg/ha, +51% vs 2008), ceapă uscată (15.349 kg/ha, +28,5% vs 
2008), usturoi uscat (6.744 kg/ha,+16,3% vs 2008) și secară (5.365 kg/ha, care nu se cultiva în anul 2008). 

Creșteri mai mari de 50% ale randamentului producției în 2018 comparativ cu 2008 se remarcă la nivelul 
culturilor de: porumb boabe (+138,7%), floarea soarelui (+103,8%) și ardei (51,1%). 

Reduceri a producție la hectar au fost înregistrate la culturile precum cele de: trifoi (-54%), furaje perene (-
21%), lucernă (19,9%), pepeni (-3,3%) sau varză albă (-2%). 

TABEL 17 – ANALIZA COMPARATIVĂ A PRODUCȚIEI LA HECTAR A PRINCIPALELOR CULTURI AGRICOLE DIN JUDEȚUL 
GALAȚI, REGIUNEA SUD-EST ȘI ROMÂNIA, 2018 VS 2008 

 ANUL 2018 (KG/HA) 2018 VS 2008 

Cultura Galați Regiunea Sud-Est Național Galați Regiunea Sud-Est Național 

Sfecla de zahar 36.511 40.352 38.031 6,8% -10,1% 10,0% 

Tomate 33.891 22.924 18.235 16,8% 17,5% 15,3% 

Varza alba 30.783 23.156 22.513 -2,0% 10,3% 14,4% 

Porumb verde furajer 26.984 27.749 30.782 26,2% 80,4% 58,5% 

Pepeni verzi si galbeni 25.856 24.609 26.433 -3,3% 20,7% 39,5% 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total județ Vegetala Animala Servicii agricole



128 
 

 ANUL 2018 (KG/HA) 2018 VS 2008 

Ardei 20.955 14.378 12.775 51,1% 11,2% 8,0% 

Cartofi de toamna 17.432 17.325 18.081 20,9% 37,5% 27,0% 

Furaje verzi anuale 16.110 12.331 17.686 49,4% 16,8% 43,9% 

Ceapa uscata 15.349 11.516 11.568 28,5% -5,1% 2,4% 

Lucerna (in echivalent masa verde) 15.291 14.984 17.057 -19,9% -6,0% -0,3% 

Furaje perene 13.959 14.474 16.373 -21,2% -5,3% 5,5% 

Cartofi timpurii, semitimpurii și de vara 10.466 12.465 15.343 -1,4% 2,5% 16,0% 

Trifoi (in echivalent masa verde) 8.328 11.507 16.483 -54,0% -18,0% 10,5% 

Usturoi uscat 6.744 5.687 5.686 16,3% -6,4% 8,4% 

Porumb boabe 6.614 7.991 7.644 138,7% 231,7% 137,8% 

Cereale pentru boabe 5.435 6.162 5.999 82,4% 103,1% 85,8% 

Secară 5.365 4.469 2.790  48,8% 15,5% 

Grâu 3.737 5.094 4.793 9,8% 42,6% 40,8% 

Floarea soarelui 2.723 3.166 3.041 103,8% 134,2% 111,6% 

Sursa: baza de date INS Tempo 

Una dintre problemele agriculturii românești este fragmentarea proprietății și utilizării terenurilor agricole, 
problemă cu care se confruntă și agricultura din județul Galați, care în anul 2016 a înregistrat, potrivit 
Anchetei Structurale în Agricultură 201632 realizată de INS, o medie de 3,73 ha/exploatație, ușor în creștere 
comparativ cu media de 3,66 ha/exploatație înregistrată în anul 2010, potrivit Recensământului Agricol 2010. 
Trebuie menționat că, există diferențe de metodologie în ceea ce privește modalitatea de culegere a datelor 
în cazul Anchetei Structurale în Agricultură 201633 și cea utilizată în cazul Recensământului Agricol 201034. 
Procesul de comasare35 a terenurilor agricole este unul lent și de durată, în special pe fondul proporției mari 
de terenuri mici, al raporturilor de proprietate neclare, al proprietarilor reticenți la asociere, în special cei cu 
vârste înaintate, al dificultăților în identificarea și contactarea proprietarilor, precum și al accesului dificil la 
anumite terenuri agricole. 

                                                           

 

 
33

 Ancheta a fost efectuată pe baza unui eșantion reprezentativ la nivel național, macroregiune, regiune de dezvoltare si 
județ format din toate exploatațiile agricole cu personalitate juridică (circa 28.000) și circa 303.000 de exploatații 
agricole fără personalitate juridică, extras din Registrul Statistic al Exploatațiilor Agricole, realizat pe baza datelor de la 
Recensământul General Agricol 2010 și actualizat cu datele de la ASA 2013. 
34

 La recensământul general agricol se înregistrează toate unitățile care desfășoară activitate agricolă, indiferent de tipul 
de proprietate și de forma de organizare. Înregistrarea datelor se efectuează pe baza liberei declarații a cetățenilor, prin 
interviu direct (față în față), la exploatațiile agricole fără personalitate juridică, și nu impune acestora obligativitatea 
prezentării unor documente justificative. Pentru unitățile cu personalitate juridică se aplică procedeul de 
autoînregistrare a datelor în formularul de bază și în cel pentru rezultatele provizorii. 
35

 https://www.madr.ro/docs/agricultura/strategia-agroalimentara-2020-2030.pdf 
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FIGURA 28 – SUPRAFAȚA AGRICOLĂ MEDIE UTILIZATĂ A EXPLOATAȚIILOR AGRICOLE
36

 , JUDEȚELE REGIUNII SUD EST 
ȘI NIVEL NAȚIONAL, 2010 ȘI 2016 

 

Sursa: Recensământul agricol 2010 și Ancheta Structurală în Agricultură 2016 

Problema ridicată de exploatațiile agricole cu suprafață sub 2 ha sau împărțite pe mai multe locuri este 
referitoare la faptul că acestea sunt slab productive și dedicate aproape exclusiv consumului familial, 
subzistenței. 

Numărul exploatațiilor agricole cu suprafață agricolă utilizată a scăzut cu 8,64% în 2016 față de 2010, de la 
90.669 exploatații la 83.457 exploatații, iar suprafața agricolă utilizată de a scăzut cu 6,7%, de la 
332.030,23ha utilizate în 2010, la 311.178 ha utilizate în 2016.  

Analizând datele Recensământului Agricol din 2010 și cele din Ancheta Structurală în Agricultură 2016 
realizată de INS, se constată următoarele: 

 exploatațiile agricole sub 1 ha au crescut și ca număr și ca pondere, de la 55.222 exploatații (60,9%) 
în 2010 la 54.964 exploatații (65,9%) în 2016. Deși au reprezentat 65,9% din numărul total în 2016, 
au ocupat numai 6,2% din suprafața agricolă utilizată, cu 0,5 puncte procentuale mai mult decât în 
2010; 

 se remarcă o reducere în anul 2016 a exploatațiilor agricole cu dimensiuni între 1 și 5 ha, care au 
reprezentat 29,4% din numărul total e exploatații agricole și au utilizat 16,8% din suprafața agricolă 
utilizată în 2016, în timp ce în 2010 au reprezentat 34,3% și ocupau 20% din suprafața agricolă 
utilizată; 

 exploatațiile agricole de dimensiuni mari, peste 50 ha, au avut o pondere foarte mică (0,7%) în ceea 
ce privește numărul acestora în anul 2016, la fel ca în anul 2010, dar au deținut 65,4% din suprafața 
agricolă utilizată în creștere comparativ cu 2010 când au deținut 58,6%; 

 în anul 2016, suprafața agricolă aflată în proprietatea exploatațiilor agricole fără personalitate 
juridică a reprezentat 48,5% din întreaga suprafață agricolă, în scădere față de 2010 când acestea 
reprezentau 51,9% din totalul suprafeței agricole. 

 Suprafața medie a exploatațiilor agricole fără personalitate juridică a fost de 1,8 ha, iar a celor cu 
personalitate juridică de 279,08 ha în anul 2016. 
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FIGURA 29 – NUMĂRUL ȘI SUPRAFAȚA (HA) EXPLOATAȚIILOR AGRICOLE PE CLASE DE MĂRIME A SUPRAFEȚEI 
AGRICOLE UTILIZATĂ, JUDEȚUL GALAȚI 2010 ȘI 2016 

 

 

Sursa: Recensământul Agricol 2010 și Ancheta Structurală în Agricultură 2016 

*) Nu sunt incluse exploatațiile agricole fără suprafață agricolă utilizată. 

În ceea ce privește sectorul zootehnic, efectivele de animale sunt reprezentate în principal prin păsări (găini, 
rațe, gâște), ovine, caprine, porcine și bovine, și mai puțin prin cabaline, familii de albine sau iepuri. În 2018 
comparativ cu 2008, numărul total a înregistrat un declin în special în ceea ce privește creșterea porcinelor (-
49,4%, de la 2,15 milioane la 1,87 milioane capete) și a cabalinelor (-47,5%, de la 25 mii la 13,3 mii capete). O 
reducere, chiar dacă în mai mică măsură în 2018 comparativ cu 2008, poate fi remarcată și la nivelul 
efectivului de bovine, care a scăzut cu 34,2% (de la 45,6 mii la 30 mii) și câte 13% a efectivului de păsări (de 
la 2.149,8 mii la 1.868 mii) și ovine (de la 250,8 mii la 217,4mii). Cu toate acestea, în 2018 comparativ cu anul 
precedent se remarcă însă o tendință de creștere a efectivului de păsări (16,7%), ovine (2,5%) și porcine 
(1,9%). 

Comparativ cu 2008, se remarcă în schimb, în 2018, o intensificare a activității de creștere a caprinelor, a 
căror număr a crescut cu 120,3% (de la 31,3 mii la 69,9 mii), precum și a creșterii albinelor, numărul familiilor 
acestora înregistrând o creștere cu 11,6% (de la 21,8 mii la 24,34 mii), dar și a iepurilor, cu 9,5% (de a 1,6 mii 
la 1,7 mii). 
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FIGURA 30 – EVOLUȚIA EFECTIVULUI DE ANIMALE ÎN JUDEȚUL GALAȚI, 2008-2018 

 

 

Sursa: Baza de date INS, Tempo 

 

Cu privire la potențialul viticol, suprafața viilor pe rod din județul Galați a scăzut în perioada 2008 – 2014, de 
la 15.477 ha la 11.242 ha. Începând cu anul 2015 se remarcă o tendință de creștere a suprafețelor cultivate, 
astfel că în anul 2018 aceasta a ajuns la 12.079 ha, în creștere cu 7,4% față de 2014, însă cu 22% mai mică 
decât în anul 2008. Și ponderea suprafeței viilor pe rod a județului Galați în totalul regional a scăzut de la 
20,1% în 2008 la 18,3% în 2018. 

În cadrul consultării actorilor locali relevanți ca parte a procesului de elaborare a strategiei, a fost amintit 
faptul că, în anii ’90, în județul Galați se regăsea cea de a doua cea mai extinsă suprafață de teren viticol la 
nivel național, fiind considerată importantă încurajarea dezvoltării culturilor viticole, mai ales pentru că 
acestea pot fi amplasate pe terenuri mai puțin favorabile altor culturi (terenuri nisipoase sau în pantă), lucru 
care atrage însă și o serie de costuri mai ridicate. 
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Cele mai mari contribuții la formarea cifrei de afaceri a regiunii precum și la angajarea salariaților în anul 
201837, au avut-o companiile din domenii de activitate precum: 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), 
plantelor leguminoase si a plantelor producătoare de semințe oleaginoase, 0161 Activități auxiliare pentru 
producția vegetala, 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor si tuberculilor, 0146 Creșterea 
porcinelor, 0147 Creșterea păsărilor sau 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetala combinata cu 
creșterea animalelor). 

 

TABEL 18 – TOP CLASE CAEN DIN AGRICULTURĂ, JUDEȚUL GALAȚI, 2018 

 ÎNTREPRINDERI NUMĂR SALARIAȚI 

 

CIFRA AFACERI 

Domeniu CAEN 2018 2018 vs 
2012 

2018 2018 vs 
2012 

2018 2018 vs 
2012 

0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor 
leguminoase si a plantelor producătoare de semințe 

oleaginoase 

267 33,5% 1.433 5,9% 418.722.2
15 

59,6% 

0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală 43 -25,9% 181 -28,2% 58.631.28
6 

108,7% 

0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor 
și tuberculilor 

43 53,6% 98 24,1% 38.233.68
4 

111,8% 

0146 Creșterea porcinelor 12 -14,3% 107 -43,1% 35.078.02
1 

-57,3% 

0147 Creșterea păsărilor 11 0,0% 120 8,1% 23.848.50
7 

-1,5% 

0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetala combinata 
cu creșterea animalelor) 

22 -15,4% 83 -19,4% 21.577.94
4 

36,7% 

Sursa: Baza de date Listă Firme, Borg Design, 2018 

Pentru creșterea randamentului în agricultură, Programul Național Dezvoltare Rurală a încurajat asocierea, 
atât în mod direct, cât și indirect prin acordarea unui număr de puncte în plus beneficiarilor care dovedesc 
apartenența la un grup de producători. 

Dacă în perioada anterioară de programare, județul Galați se situa pe locul 24, în a doua jumătate a 
clasamentului național, cu 102,7 milioane lei atrase prin intermediul a 1.213 proiecte contractate prin 
Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, până în prezent (februarie 2020), județul Galați a 
înregistrat un număr de 632 proiecte contractate, care reprezintă 2,1% din totalul proiectelor contractare 
prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, care însumează 104,33 milioane lei, adică 2,5% din 
valoarea totală contractată la nivel național, care poziționează județul pe locul 16 la nivel național, și pe locul 
4 la nivel regional, după Tulcea (210,29 milioane lei), Constanța (141,8 milioane lei) și Brăila (117,62 milioane 
lei). 

                                                           
37

 Baza de date Lista Firme, Borg Design 
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FIGURA 31 – POZIȚIONAREA JUDEȚULUI GALAȚI ÎN CLASAMENTUL LA NIVEL NAȚIONAL DUPĂ VALOAREA 
CONTRACTATA DIN PNDR 2014-2020 

 

Sursa: AFIR, open data, 2019 

Din punctul de vedere al sumelor atrase, se remarcă localitățile: Municipiul Galați, cu 8.46 milioane lei din 11 
proiecte contractate, Munteni cu 8,4 milioane lei din 24 de proiecte contractate, Matca cu 8.05 milioane lei 
din 211 proiecte contractate, Foltești cu 5,32 milioane lei din 9 proiecte contractate, Fundeni cu 5,1 milioane 
lei din 7 proiecte contractate, Vânători cu 4,93 milioane lei din 8 proiecte contractate, Schela cu 4,85 
milioane lei din 12 proiecte contractate, Nămoloasa cu 4,52 milioane lei din 7 proiecte contractate, Ivești cu 
4,32 milioane lei din 10 proiecte contractate și Piscu cu 4,05 milioane lei din 4 proiecte contractate. 

Chiar dacă sumele atrase nu sunt la fel de mari, se poate constata un grad ridicat de interes în accesarea de 
fonduri nerambursabile pentru agricultură la nivelul localităților: Brăhășești (34 proiecte, 1,95 milioane lei), 
Municipiul Tecuci (34 proiecte, 1,81 milioane lei) sau Corod (30 proiecte 2,03 milioane lei). 

Un procent de 65,5% din valoarea contractată (68,34 milioane lei), a fost solicitat prin intermediul a 129 
proiecte (20,4%) pentru Măsura 4, Investiții în active fizice: pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea 
infrastructurii agricole și silvice (31 proiecte, 31,38 milioane lei), investiții in exploatații agricole (90 proiecte, 
30,58 milioane lei) și pentru procesarea/ marketingul produselor agricole (8 proiecte, 6,38 milioane lei).  

Cele 25 de proiecte (4%) care au vizat Măsura 7, Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale, în 
valoare totală de 20,59 milioane lei, au solicitat finanțare pentru investiții în crearea și modernizarea 
infrastructurii de bază la scară mică (24 proiecte, 20,09 milioane lei) și investiții asociate cu 
protejarea patrimoniului cultural (1 proiect, 0,5 milioane lei). 

Pe Măsura 6, care vizează Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor au fost contractate cele mai multe 
proiecte, 478 proiecte (75,6%) în valoarea de 15,4 milioane lei, pentru: sprijin pentru instalarea tinerilor 
fermieri (256 proiecte, 10,63 milioane lei), sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici (205 proiecte, 3,08 
milioane lei), investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole (8 proiecte, 1,16 milioane lei) și sprijin 
pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale (9 proiecte, 0,53 milioane lei). 

Pe Măsura 9 Sprijin pentru înființarea grupurilor de producători în sectorul agricol, au fost depuse 2 proiecte 
aflate în evaluare, de către Drumul Belșugului Cooperativă Agricolă din Municipiul Galați și Răzeșii Moldavii 
Cooperativă Agricolă din Municipiul Tecuci, ambele cu activitate recunoscută pe grupele de produse: cereale 
și plante oleaginoase. 
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FIGURA 32 – SUMELE ȘI NUMĂRUL DE PROIECTELOR CONTRACTATE PE TIPURI DE MĂSURI DE FINANȚARE, PNDR 
2014-2020, JUDEȚUL GALAȚI 

  

Sursa: AFIR, open data, 2019 

Este necesară o promovare mai intensă a avantajelor pe care le poate aduce asocierea în domeniul agriculturii, pe tot 
lanțul valoric al producției. 

Conform informațiilor furnizate de Direcția pentru Agricultură Județeană Galați, principalele probleme cu 
care se confruntă fermierii și care conduc la o profitabilitate scăzută precum și la tendința de a renunța la 
agricultură, sunt:  

 Lipsa inițiativelor de asociere în cooperative, asociații, grupuri de producători sau organizații ale producătorilor 
cu implicații asupra producției, care este astfel mai redusă și nepredictibilă, dar și a accesului la piața de 
desfacere, care este limitat, clienții constanți fiind greu de găsit. 

 Lipsa spațiilor de depozitare/ condiționare specializate conforme normelor UE în condițiile în care fermierii nu 
pot vinde direct lanțurilor de supermarketuri. 

 Lipsa unităților de procesare, astfel că producția locală agro-alimentară se rezumă în principal la materii prime, 
iar presiunea produselor procesate din import, în special din zona non UE este ridicată. 

5.2.9. PESCUIT ȘI ACVACULTURĂ 

Conform comunicatului președintelui Organizației RO-FISH - Asociația Procesatorilor, Importatorilor, 
Exportatorilor, Distribuitorilor și Comercianților de Pește din România din octombrie 201938, consumul anual 
de pește în România a crescut de la 4,5 - 5 kilograme/locuitor/an înainte de 2013 la aproape 7 
kilograme/locuitor/an, însă doar 15% - 17% din peștele consumat reprezintă pește românesc, necesarul fiind 
completat cu produse din import, producția actuală a României fiind de circa 21.000 tone. Consumul de 
pește al românilor este de peste 3 ori mai mic decât consumul mediu înregistrat la nivelul Uniunii Europene 
(22,5kg/locuitor/an), în condițiile în care înainte de 1989 în România se consuma în jur de 8-10 kg 
pește/locuitor/an.  

                                                           
38

 https://www.economica.net/presedintele-ro-fish-consumul-anual-de-peste-in-romania-a-crescut-la-aproape-sapte-
kilograme-pe-locuitor_175769.html 
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Zona Prut-Dunăre este singura zonă pescărească din județul Galați și cuprinde teritorii din bazinele 
hidrografice: Prut, Dunăre și Siret, precum și o suprafață de 4.145 ha formată din lacuri naturale și bălți, 
dintre care cele mai mari sunt: Lacul Brateș (2.069 ha), Balta Mața-Rădeanu (605 ha), Balta Maicaș (435 ha), 
Balta Șovârca (274 ha), Balta Vlădești (235 ha), Balta Lovoza (165 ha), Balta Mălina (154 ha) etc.. Zona oferă 
condiții favorabile desfășurării activităților de pescuit, precum și acvacultură. Suprafața zonei pescărești39 din 
județul Galați este de 926,09 km2, adică 20,7% din suprafața județului Galați, și cuprinde toate localitățile 
situate pe cursul râului Prut (Cavadinești, Suceveni, Oancea, Vlădești, Măstăcani, Foltești, Frumușița și 
Tulucești), pe malul Dunării (o parte din Municipiul Galați) și din bazinul inferior al Siretului (Șendreni, 
Braniștea și o parte a municipiului Galați).  

În Registrul Unităților de Acvacultură40 actualizat la 23.12.2019 erau înregistrate 21 de unități de acvacultură 
în județul Galați, din care 17 dețineau licențe valabile. Acestea reprezentau 1,5% din totalul de 1.384 unități 
de acvacultură înregistrate la nivel național. 

FIGURA 33 – SUPRAFAȚA (KM2) UAT-URILOR COMPONENTE ALE ZONEI DE PESCUIT ȘI DE ACVACULTURĂ ÎN JUDEȚUL 
GALAȚI (FLAG GALAȚI)

41
  

 

Sursa: FLAG Galați 

Piscicultura are un potențial ridicat de dezvoltare, dar este necesară o valorificare mai intensă a 
oportunităților oferite de acest sector. 

Zona Pescărească42 a județului Galați și activitățile pescărești au înregistrat un declin semnificativ, printre 
cauze numărându-se lipsa resurselor financiare, conștientizare scăzută în ceea ce privește potențialului de 
dezvoltare a sectorului, precum și dezinteresul general al comunității pentru pescuit etc. Tradiția 
pescărească mai este menținută de un număr relativ redus de pescari ce trăiesc în comunități oarecum 
izolate, confruntate cu obstacole destul de mari (restricțiile de mediu și din zona de frontieră, taxele ridicate, 
condiții improprii de desfășurare a activității, sistem deficitar de valorificare a produselor etc). În acest 

                                                           
39

ttps://www.flagalati.ro/images/2018/3/_strategia-de-dezvoltare-a-zonei-pescaresti-prutdunare-galati---document-
intreg.pdf 
40

 http://www.anpa.ro/ 
41

 Strategia de dezvoltare a zonei pescărești Prut-Dunăre-Galați 
42

ttps://www.flagalati.ro/images/2018/3/_strategia-de-dezvoltare-a-zonei-pescaresti-prutdunare-galati---document-
intreg.pdf 

Municipiul Galați 
(parțial) 
207.34 

Cavadinești 
110.16 

Frumușița 
108.91 

Tulucești 
72.62 

Suceveni 
70.4 

Foltești 
69 

Măstăcani 
65.22 

Braniștea 
61.95 

Vlădești 
61.31 

Oancea 
52.77 

Șendreni 
46.91 
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context, mulți dintre pescarii profesioniști ajung să renunțe la licența de pescuit și practică pescuitul la nivel 
de subzistență doar pe baza permisului de pescuit sportiv.  

În scopul dezvoltării durabile a zonei pescărești a județului, Asociația de Dezvoltare Durabilă Prut-Dunăre 
Galați, cu rol de grup de acțiune locală, a elaborat Strategia de Dezvoltare a zonei Pescărești Prut-Dunăre 
Galați care are ca obiective specifice: sprijinirea competitivității și promovarea mediului economic local, 
sporirea și capitalizarea atuurilor de mediu ale zonelor de pescuit și acvacultură, inclusiv operațiunile care 
vizează atenuarea schimbărilor climatice, precum și promovarea și valorificarea socio-culturală a zonei 
pescărești precum și consolidarea rolului comunităților pescărești. Bugetul alocat pentru implementarea 
strategiei este de 2.570 milioane euro, iar durata de implementare propusă este până la 31 decembrie 2023. 

În cadrul consultărilor cu actorii locali relevanți din domeniul agriculturii, pescuitului și acvaculturii realizate 
în procesul de elaborare a strategiei evidențiat aspecte precum: 

 necesitatea colaborării permanente pentru realizarea transferului tehnologic între mediul de 
cercetare și mediul privat din aceste domenii; 

 oportunitatea dezvoltării unui brand local al județului Galați atât pentru sprijinirea activității micilor 
producători locali, cât și pentru dezvoltarea și promovarea satului românesc. Alte propuneri pentru 
valorificarea acestor aspecte au vizat organizarea de târguri / festivaluri locale, organizarea zilelor porților 
deschise, realizarea de campanii în unitățile de învățământ sau promovarea turistică a resurselor (spre 
exemplu, prin amenajarea Drumului Vinului); 

 oportunitate în dezvoltarea producțiilor bio și a culturilor ecologice. Chiar dacă nivelul de trai mai scăzut poate 
influența posibilitățile de achiziționare a produselor bio, creșterea nivelului de trai va conduce la o 
accesibilitate mai ridicată la astfel de produse; 

 necesitatea de colaborare între consiliul județean și UAT-uri, precum și cu instituțiile conexe pentru 
gestionarea mai eficientă a teritoriului; 

 importanța mapării la nivel de localitate din județ a problemelor cu care se confruntă pe fiecare sector în parte, 
precum și implicarea consiliului județean prin reprezentarea la nivel național pentru rezolvarea acestora dacă 
este necesar; 

 lipsa formelor asociative, pe fondul reticenței agriculturilor de a asocia și a pune la comun resursele, fiind 
necesară o promovare mai intensă a avantajelor pe care le poate aduce asocierea în domeniul agriculturii și 
acvaculturii, pe tot lanțul valoric al producției. 

 provocarea reprezentată de lipsa unor spații de depozitare și procesare, fiind oportune investiții în dotări 
precum bursa de cereale sau piața de pește. 

5.2.10. INDUSTRIILE CULTURALE ȘI CREATIVE 

Pentru analiza industriilor creative s-au luat în considerare activitățile cuprinse în lista de CAEN-uri conform 
Cartei Albe a Industriilor Creative din România, realizând o clasificare a întreprinderilor conform celor 11 
sectoare. Pentru a analiza principale sectoare culturale și creative la nivelul Regiunii Sud-Est și Galați a fost 
utilizată baza de date Listă Firme, BORG Design. 

Numărul întreprinderilor din sectorul industriilor culturale și creative (ICC) din Regiunea Sud-Est a crescut cu 
45,4% în anul 2018 comparativ cu anul 2012. Cele 5.031 firme active în aceste sectoare la nivel regional au 
reprezentat în anul 2018, 8,4% din numărul total de firme înregistrate la nivel național. Din totalul cifrei de 
afaceri de 118,5 miliarde RON realizată în 2018 de firmele din regiune, 2,6 miliarde RON au reprezentat 
rezultatul firmelor din industriile culturale și creative, în creștere cu 20,1% comparativ cu anul 2012. Astfel în 
anul 2018, sectorul industriilor culturale și creative din regiunea Sud-Est, a realizat cu un procent de 8,4% din 
firmele din regiune, un procent de 2,2% din cifra de afaceri regională. 
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TABEL 19 – NUMĂRUL DE ÎNTREPRINDERI DIN SECTOARELE ICC ÎN REGIUNEA SUD-EST ȘI EVOLUȚIA ACESTORA, 2012-
2018 

SECTOR 2012 2018 PONDERE DIN TOTAL ICC 
2018 (%) 

EVOLUȚIA (%) 

Arhitectură 263 359 7,1% 36,5% 

Arhive si biblioteci 32 57 1,1% 78,1% 

Arte vizuale 608 923 18,3% 51,8% 

Artele spectacolului/Arte 
interpretative 

380 881 17,5% 131,8% 

Artizanat și meșteșuguri 586 690 13,7% 17,7% 

Audiovizual și media 225 279 5,5% 24,0% 

Carte și Presă 424 414 8,2% -2,4% 

Cercetare 21 33 0,7% 57,1% 

Patrimoniu cultural 2 2 0,0% 0,0% 

Publicitate 424 487 9,7% 14,9% 

Software, IT, Jocuri 496 906 18,0% 82,7% 

Sector ICC 3.461 5.031 8,40% 45,4% 

Sursa: baza de date Listă Firme, BORG Design, 2018 

Sectorul industriilor culturale și creative este slab dezvoltat la nivelul județului Galați, deși cu o tendință 
de creștere pe majoritatea diviziunilor economice componente. Prin natura lor, domeniile industriilor 
culturale și creative sunt considerate motoare ale economiei, care favorizează inovarea, creează locuri de 
muncă și creșterea investițiilor, iar efectele de susținere a acestora se multiplică în sectoare conexe, 
contribuind în același timp la creșterea competitivității și atractivității județului Galați. 

Contribuția sectorului industriilor culturale și creative la economia județului Galați a crescut ușor în 2018 
comparativ cu anul 2012. Deși modestă, ponderea acestuia în economia județului este superioară ponderii 
înregistrate la nivel regional. Se constată o creștere atât a ponderii numărului întreprinderilor active, a 
numărul de salariați ocupați, cât și a cifrei de afaceri a sectorului în totalul județean. Astfel, în anul 2018, cu 
un procent de 8,9% din întreprinderile din județ, sectorul industriilor culturale și creative angajează un 
procent de 5,4% din numărul total de salariați și contribuie cu 3,4% la cifra de afaceri a județului. 

TABEL 20 – PONDEREA ȘI NUMĂRUL ÎNTREPRINDERILOR ACTIVE, CIFRA DE AFACERI ȘI NUMĂRUL DE SALARIAȚI DIN 
SECTOARELE ICC ÎN JUDEȚUL GALAȚI SI REGIUNEA SUD-EST, 2012 ȘI 2018 

 ÎNTREPRINDERI ACTIVE NUMĂR SALARIAȚI CIFRA AFACERI 

 2012 2018 2012 2018 2012 2018 

Total Galați 10.315 11.778 83.269 77.158 20.759.374.482 24.886.368.152 

Sector ICC Galați 696 1.044 3.847 4.155 418.136.413 844.401.954 

Pondere ICC Galați 6,7% 8,9% 4,6% 5,4% 2,0% 3,4% 

Total regiunea Sud-Est 53.197 59.833 384.769 365.952 101.705.872.428 118.515.078.861 

Sector ICC Regiunea SE 3.461 5.031 16.574 15.967 2.027.219.563 2.603.397.839 

Pondere ICC Regiunea SE 6,5% 8,4% 4,3% 4,4% 2,0% 2,2% 

Sursa: baza de date Listă Firme, BORG Design, 2018 

În anul 2018, cele 1.044 întreprinderi active în sectorul ICC din județul Galați reprezentau 20,75% din 
numărul întreprinderilor active din Regiunea Sud-Est în acest sector. Acestea generează 32,43% din cifra de 
afaceri și încadrează un procent de 23,21% din numărul de salariați din totalul acestui sector la nivel regional. 
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Se constată o dezvoltare a sectorului la nivelul județului Galați în 2018 comparativ cu 2012, înregistrându-se 
valori în creștere pe toți cei trei indicatori analizați: cifră de afaceri (+101,9%), număr întreprinderi active 
(+50%) și număr salariați (+8%).  

Cele mai multe din firmele din județul Galați din sectorul ICC activează în anul 2018 în domeniile: arte vizuale 
(261 întreprinderi), software, IT, Jocuri (206 întreprinderi), artele spectacolului/arte interpretative, (172 
întreprinderi) și artizanat și meșteșuguri (121 întreprinderi). Comparativ cu 2012, cele mai multe firme au 
fost înființate în cadrul sectorului artele spectacolului/arte interpretative (108 întreprinderi, 168,5%), arte 
vizuale (95 întreprinderi, 57,2%) și software, IT și jocuri (92 întreprinderi, 80,7%). Se constată o reducere cu 
2,1% a numărului de întreprinderi din sectorul carte și presă. 

Cele 121 de întreprinderi active în sectorul artizanat și meșteșuguri au cea mai mare contribuție la realizarea 
cifrei de afaceri a sectorului ICC în anul 2018, 334 milioane lei, care reprezintă 33,7% din cifra de afaceri a 
regiunii generată de acest sector. 

Alte sectoare cu o contribuție importantă la formarea cifrei de afaceri sunt: arte vizuale cu 265,5 milioane lei, 
care reprezintă 52,6% în cifra de afaceri a regiunii din acest sector și software, IT și jocuri, cu 134,8 milioane 
lei, care reprezintă 43,7% din cifra de afaceri a regiunii din acest sector. 

În anul 2018 comparativ cu 2012, cele mai mari creșteri procentuale ale cifrei de afaceri au fost înregistrate 
de firmele active în domeniul: arte vizuale (186,9%), artele spectacolului (141,8%) și publicitate (121,6%). La 
polul opus se află firmele cu activitate de cercetare, care au înregistrat o reducere cu 85,3% a cifrei de 
afaceri. 

Creșterea de 8% a numărului salariaților din sectorul ICC se datorează în special creșterii numărului 
salariaților din sectoarele: software, IT și jocuri (+319 salariați, 38,6%) și arte vizuale (+196 salariați, 38,4%), 
care a putut acoperi reducerea de personal realizată la nivelul altor sectoare, precum: carte și presă (-143 
salariați, 31%), cercetare (-66 salariați, 74,2%), arhitectură (-35 salariați, 39,3%) etc. 

Se remarcă sectorul software, IT și jocuri cu 206 salariați în județul Galați în anul 2018, care reprezintă mai 
mult de jumătate (54,1%) din numărul total de salariați ai regiunii din acest sector. 

TABEL 21 – NUMĂRUL ÎNTREPRINDERILOR ACTIVE, CIFRA DE AFACERI ȘI NUMĂRUL DE SALARIAȚI DIN SECTOARELE 
ICC ÎN JUDEȚUL GALAȚI, 2012 ȘI 2018 

GALAȚI ÎNTREPRINDERI ACTIVE PONDERE ÎN 
REGIUNEA SUD-EST 

RATA DE 
CREȘTERE 

Sector 2012 2018 2012 2018 2018 vs 2012 
(%) 

Arhitectură 31 42 11,8% 11,7% 35,5% 

Arhive si biblioteci 5 7 15,6% 12,3% 40,0% 

Arte vizuale 166 261 27,3% 28,3% 57,2% 

Artele spectacolului/Arte interpretative 64 172 16,8% 19,5% 168,8% 

Artizanat și meșteșuguri 110 121 18,8% 17,5% 10,0% 

Audiovizual și media 37 54 16,4% 19,4% 45,9% 

Carte și Presă 96 94 22,6% 22,7% -2,1% 

Cercetare 4 5 19,0% 15,2% 25,0% 

Patrimoniu cultural 0 0 0,0% 0,0% - 

Publicitate 69 82 16,3% 16,8% 18,8% 

Software, IT, Jocuri 114 206 23,0% 22,7% 80,7% 

Sectoare ICC 696 1.044 20,1% 20,8% 50,0% 

 Cifra Afaceri Pondere în Regiunea 
Sud-Est 

Rata de 
creștere 

 2012 2018 2012 2018 2018 vs 2012 
(%) 
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GALAȚI ÎNTREPRINDERI ACTIVE PONDERE ÎN 
REGIUNEA SUD-EST 

RATA DE 
CREȘTERE 

Arhitectură 3.418.393 5.705.165 5,6% 7,2% 66,9% 

Arhive si biblioteci 437.398 796.691 12,3% 6,8% 82,1% 

Arte vizuale 92.530.961 265.500.346 36,1% 52,6% 186,9% 

Artele spectacolului/Arte interpretative 9.307.046 22.501.061 15,6% 11,6% 141,8% 

Artizanat și meșteșuguri 182.385.211 334.577.820 18,2% 33,7% 83,4% 

Audiovizual și media 4.010.187 5.192.032 6,9% 6,0% 29,5% 

Carte și Presă 36.770.586 45.367.914 19,3% 23,3% 23,4% 

Cercetare 8.195.544 1.205.240 21,2% 2,6% -85,3% 

Patrimoniu cultural 0 0 0,0% 0,0% - 

Publicitate 12.996.740 28.798.719 8,9% 15,7% 121,6% 

Software, IT, Jocuri 68.084.347 134.756.966 32,5% 43,7% 97,9% 

Sectoare ICC 418.136.413 844.401.954 20,6% 32,4% 101,9% 

 Salariați Pondere în Regiunea 
Sud-Est 

Rata de 
creștere 

 2012 2018 2012 2018 2018 vs 2012 
(%) 

Arhitectură 89 54 10,6% 8,6% -39,3% 

Arhive si biblioteci 11 18 10,9% 11,1% 63,6% 

Arte vizuale 511 707 29,3% 35,8% 38,4% 

Artele spectacolului/Arte interpretative 223 255 23,5% 21,3% 14,3% 

Artizanat și meșteșuguri 1.428 1.423 19,9% 21,8% -0,4% 

Audiovizual și media 79 61 14,7% 11,6% -22,8% 

Carte și Presă 462 319 21,9% 23,4% -31,0% 

Cercetare 89 23 20,2% 7,3% -74,2% 

Patrimoniu cultural 0 0 0,0% 0,0% - 

Publicitate 129 150 12,0% 13,1% 16,3% 

Software, IT, Jocuri 826 1.145 51,1% 54,1% 38,6% 

Sectoare ICC 3.847 4.155 23,2% 26,0% 8,0% 

Sursa: baza de date Listă Firme, BORG Design, 2018 

În anul 2018, la nivelul județului Galați, se disting 10 diviziuni economice în cadrul cărora întreprinderile din 
ICC au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 10 milioane de lei. Dintre acestea, se remarcă întreprinderile 
cu activități economice din sfera: 47 - Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor 
(269,9 milioane lei), 31 - Fabricarea de mobilă (186,1 milioane lei), 25 - Industria construcțiilor metalice și a 
produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații (137,1 milioane lei) și 62 - Activități de servicii în 
tehnologia informației (111,13 milioane lei), care au avut cele mai mari contribuții la formarea cifrei de 
afaceri ale sectorului ICC din județul Galați. 

Se remarcă de asemenea diviziuni economice a căror cifră de afaceri a crescut de mai mult de 3 ori în 2018 
față de 2012, precum 63 - Activități de servicii informatice și 74 - Alte activități profesionale, științifice și 
tehnice. 

O creștere spectaculoasă, poate fi remarcată la nivelul cifrei de afaceri generată de întreprinderile din 
domeniul 90 - Activități de creație și interpretare artistică, cu 1500% în 2018 (4,19 milioane lei) comparativ 
cu 2012 (0,26 milioane lei). 

O reducere cu peste 50% a cifrei de afaceri, în 2018 comparativ cu 2012, se remarcă la nivelul cifrei de 
afaceri generată de întreprinderile din sectorul ICC din diviziunile: 20 - Fabricarea substanțelor și a 
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produselor chimice (-98,2%), 72 - Cercetare-dezvoltare (-85,3%), 14 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 
(-64,5%) și 15 - Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor 
și încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor (-59,4%). 

În ceea ce privește numărul de salariați, se remarcă diviziunile: 31- Fabricarea de mobilă, care a angajat în 
anul 2018 cel mai mare număr de salariați (1.010 salariați) și a înregistrat a doua cea mai mare creștere în 
valoarea nominală a numărului de salariați (+241 salariați) comparativ cu 2012 și 62 - Activități de servicii în 
tehnologia informației care a angajat 826 salariați în 2018 și a înregistrat cea mai mare creștere în valoare 
nominală a numărului de salariați (+274 salariați) comparativ cu 2012. 

TABEL 22 – TOP SECȚIUNI CAEN ÎN INDUSTRIILE CULTURALE ȘI CREATIVE DUPĂ CIFRA DE AFACERI (>10 MILIOANE 
RON) DIN 2018, JUDEȚUL GALAȚI 

DIVIZIUNE NUMĂR ÎNTREPRINDERI NUMĂR SALARIAȚI CIFRA DE AFACERI 

2018 Rata creștere 
a 2018 vs 
2012 (%) 

2018 Rata creștere 
2018 vs 2012 

(%) 

2018 Rata creștere 
2018 vs 2012 

(%) 

47 - Comerț cu amănuntul, cu 
excepția autovehiculelor și 

motocicletelor 

182 2,2% 672 14,9% 269.942.452 154,7% 

31 - Fabricarea de mobilă 48 6,7% 1.010 31,3% 186.127.180 134,6% 

25 - Industria construcțiilor 
metalice și a produselor din metal, 
exclusiv mașini, utilaje și instalații 

16 -11,1% 260 -4,1% 137.118.554 55,9% 

62 - Activități de servicii în 
tehnologia informației 

156 69,6% 826 49,6% 111.130.629 95,9% 

73 - Publicitate și activități de 
studiere a pieței 

82 18,8% 150 16,3% 28.798.719 121,6% 

58 - Activități de editare 30 -16,7% 163 -44,6% 21.362.036 3,1% 

63 - Activități de servicii 
informatice 

66 164,0% 301 40,0% 19.900.107 260,9% 

93 - Activități sportive, recreative 
și distractive 

94 123,8% 190 3,3% 16.667.305 109,7% 

74 - Alte activități profesionale, 
științifice și tehnice 

116 146,8% 147 31,3% 15.562.328 210,6% 

18 - Tipărire și reproducerea pe 
suporți a înregistrărilor 

36 50,0% 90 16,9% 11.411.398 89,1% 

Sursa: baza de date Listă Firme, BORG Design, 2018 

5.2.11. MOTOARE ECONOMICE ȘI PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ 

În vederea identificării acelor domenii la nivelul cărora economia județului Galați prezintă avantaje 
comparative și competitive la nivel național și regional, a fost realizată analiza performanțelor economiei 
locale prin utilizarea a două instrumente principale: Coeficientul de localizare (CL)43 și Variația Diferențială a 
numărului de angajați (VD)44 și analiza Shift-Share. Coeficientul de localizare este un instrument util în cadrul 
acestei analize, întrucât prezintă excesul sau, dimpotrivă, lipsa forței de muncă calificată de la nivelul unui 
anumit sector. Pentru identificarea acelor domenii care prezintă un avantaj competitiv (proximitatea față de 

                                                           
43

 Coeficientul de localizare (CL) este un indicator ce compară concentrarea locală a unui sector de activitate cu 
concentrarea la nivel regional / național a acelui domeniu de activitate. Coeficientul de localizare reprezintă gradul de 
specializare a unei zone într-o anumită industrie. 
44

 Variația diferențială a numărului de angajați (VD) reprezintă diferența între ratele de creștere sau declin ale unui 
sector sau domeniu local, comparativ cu creșterea sau declinul sectorului din zona de referință, în cazul de față declinul 
sau creșterea sectorului la nivel național. 
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factorii de producție) și care se dezvoltă într-un ritm mai alert, a fost utilizat indicatorul Variația Diferențială 
a numărului de angajați. Metoda shift-share este folosită pentru analiza comparativă a performanțelor 
economice regionale, pentru prognoză (evaluarea impactului regional al politicilor naționale și locale), 
precum și pentru planificare. Analiza shift-share pornește de la interpretarea variației în timp a fenomenelor 
economice ca rezultat al combinării factorilor de influență naționali, regionali si sectoriali, permițând 
identificarea domeniilor competitive la nivel local/ regional, cu potențial de a constitui motoare de 
dezvoltare. 

În analize au fost utilizate clasificarea activităților economiei naționale și datele aferente personalului 
întreprinderilor active, iar, ca nivel de comparație, analiza a fost realizată la nivel național și regional. 
Perioada analizată este 2012-2018, pentru a surprinde evoluția post-criză a economiei.  

Sectoarele ce conferă un avantaj comparativ unui teritoriu și au potențial de motor economic sunt 
sectoarele care înregistrează un coeficient de localizare mai mare decât 1. Acestea sunt atractive atât pentru 
companiile din domeniu (care au nevoie de acces la o forță de muncă calificată), cât și pentru experți (care 
doresc să locuiască într-o zonă cu multe oportunități în domeniul lor de expertiză). 

ANALIZA ÎN CONTEXT NAȚIONAL 

Analiza CL și VD la nivelul secțiunilor CAEN arată o competitivitate scăzută a economiei județului Galați la 
nivel național, singurele secțiuni competitive fiind A - Agricultură, silvicultură și pescuit și P – Învățământ, 
secțiuni cu o concentrare ridicată, și B - Industria extractivă și N - Activități de servicii administrative și 
activități de servicii suport, secțiuni cu o concentrare scăzută. Cea mai accentuată creștere a CL (60%) și a 
doua cea mai ridicată valoare a VD (0,27) s-a înregistrat în secțiunea B - Industria extractivă, pe fondul 
dezvoltării sectorului construcțiilor (care are cel mai mare coeficient de localizare 1,49) și a activităților 
asociate – extracția materialelor de construcții (pietriș, piatră, nisip etc.) și a altor activități de servicii anexe 
pentru extracția mineralelor. Cu toate acestea, în sectoarele competitive este încadrat un procent redus de 
salariații județului Galați (9,9%, 7.818 salariați).  

TABEL 23 – COMPETITIVITATEA ECONOMIEI JUDEȚULUI GALATI ÎN CONTEXT NAȚIONAL (SECȚIUNI CAEN) 

SECTOARE NECOMPETITIVE SECTOARE COMPETITIVE 

Sectoare în transformare (CL>1, VD<0)  
Necompetitiv & concentrare ridicată 

Sectoare în dezvoltare (CL>1, VD>0) 
Competitiv & concentrare ridicată 

Sector 
CL 

2018 
VD 2018 Sector CL 2018 VD 2018 

E - Distribuția apei; salubritate, 
gestionarea deșeurilor, activități de 

decontaminare 
1,22 -0,18 A - Agricultură, silvicultură și pescuit 1,03 0,06 

F - Construcții 1,49 -0,002 P - Învățământ 1,00 0,29 

G - Comerț cu ridicata și cu amănuntul; 
repararea autovehiculelor și 

motocicletelor 
1,32 -0,07 

   

L - Tranzacții imobiliare 1,11 -0,21 
   

S - Alte activități de servicii 1,14 -0,20 
   

Sectoare în declin (CL<1, VD<0) 
Necompetitiv & concentrare scăzută 

Sectoare de perspectivă (CL<1, VD>0) 
Competitiv & concentrare scăzută 

Sector 
CL 

2019 
VD 2019 Sector CL 2019 VD 2019 

C - Industria prelucrătoare 0,94 -0,17 B - Industria extractivă 0,14 0,27 

D - Producția și furnizarea de energie 
electrică și termică, gaze, apă caldă și 

aer condiționat 
0,60 -0,32 

N - Activități de servicii administrative 
și activități de servicii suport 

0,92 0,15 

H - Transport și depozitare 0,89 -0,23 
   

I - Hoteluri și restaurante 0,91 -0,05 
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J - Informații și comunicații 0,37 -0,39 
   

K - Intermedieri financiare și asigurări 0,30 -0,16 
   

M - Activități profesionale, științifice și 
tehnice 

0,73 -0,02 
   

Q - Sănătate și asistență socială 0,58 -0,23 
   

R - Activități de spectacole, culturale și 
recreative 

0,81 -0,06 
   

Sursa: baza de date a INS eDemos 

Un procent de 35% din diviziunile economice au un coeficient de localizare mai mare decât 1, ceea ce indică 
un grad de concentrare a activității într-un număr destul de redus de activități economice care angajează 
78% din totalul salariaților în anul 2018. Un procent de 45% din salariați sunt angajați în activități economice 
care au înregistrat o dezvoltare superioară celei înregistrate la nivel național. 

Diviziunile economice cu cel mai ridicat coeficient de localizare în anul 2018, sunt:  

 50 - Transporturi pe apă (18,57), cu o dezvoltare mai mare decât cea înregistrată la nivel național în 
perioada analizată. 

 24 - Industria metalurgică (11,15), în transformare, cu o dezvoltare sub nivelul național 

 30 - Fabricarea altor mijloace de transport (8,22), cu o dezvoltare peste media națională. 

Cele mai mari creșteri ale coeficientului de localizare în anul 2018 comparativ cu 2012 s-au înregistrat în 
următoarele diviziuni economice, de perspectivă (competitive dar cu o concentrarea redusă la nivel județean 
comparativ cu nivelul național):  

 37 - Colectarea și epurarea apelor uzate (199%),  

 53 - Activități de poștă și de curier (168%)  

 03 - Pescuitul și acvacultura (101%),. 

Diviziunile economice care au înregistrat cele mai ridicate valori ale variației diferențiale sunt diviziuni de 
perspectivă (competitive dar cu o concentrarea redusă la nivel județean comparativ cu nivelul național):  

 37 - Colectarea și epurarea apelor uzate (1,88)  

 53 - Activități de poștă și de curier (1,37) 

 26 - Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice (1,05). 

Numărul diviziunilor economice competitive (în dezvoltare) din județul Galați este redus (13), dintre 
acestea remarcându-se: 50 - Transporturi pe apă, 30 - Fabricarea altor mijloace de transport, 42 - Lucrări de 
geniu civil, 46 - Comerț cu ridicata cu excepția, comerțului cu autovehicule și motociclete, 36 - Captarea, 
tratarea și distribuția apei, 01 - Agricultură, vânătoare și servicii anexe și 43 - Lucrări speciale de construcții, 
reprezentative pentru profilul județului Galați, ținând cont de poziția geografică care a favorizat dezvoltarea 
industriei și a transporturilor navale, precum și a agriculturii, datorită suprafețelor agricole și arabile 
generoase. 

Un număr redus din sectoarele competitive (în dezvoltare) cu potențial de specializare fac parte din sfera 
serviciilor intensive în cunoaștere. Din această categorie fac parte: 50 - Transporturi pe apă, 78 - Activități de 
servicii privind forța de muncă, 71 - Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică, 
80 - Activități de investigații și protecție și 85 – Învățământ. Din sfera sectoarelor de tehnologie mediu-înaltă 
în dezvoltare se regăsește doar diviziunea: 30 - Fabricarea altor mijloace de transport.  

Analiza sectoarelor în transformare, indică o tendință de pierdere a competitivității activităților economice 
din sfera industriei prelucrătoare (24 - Industria metalurgică, 33 - Repararea, întreținerea și instalarea 
mașinilor și echipamentelor, 10 - Industria alimentară), construcții (41 - Construcții de clădiri), dar și a 
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serviciilor de depozitare (52 - Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi), recreative (93 - Activități 
sportive, recreative și distractive) dar și din sfera informații și comunicații (63 - Activități de servicii 
informatice). 

Categoria sectoarelor de perspectivă include în special activități din industria prelucrătoare (31 - Fabricarea 
de mobilă, 22 - Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice, 26 - Fabricarea calculatoarelor și a 
produselor electronice și optice, 28 - Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a., 21 - Fabricarea 
produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice, 18 - Tipărire și reproducerea pe suporți a 
înregistrărilor, 16 - Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; 
fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite și 32 - Alte activități industriale n.c.a.) și 
din sfera serviciilor (74 - Alte activități profesionale, științifice li tehnice, 91 - Activități ale bibliotecilor, 
arhivelor, muzeelor și alte activități culturale, 92 - Activități de jocuri de noroc și pariuri și 53 - Activități de 
poștă și de curier). 

Jumătate din diviziunile economice fac parte din categoria sectoarelor în declin în context național, 
necompetitive și cu o concentrare redusă. Acestea încadrează 16,5% din totalul de salariați în anul 2018 
(13.074 salariați) și cuprinde diviziuni atât din sfera industriilor culturale și creative 13 - Fabricarea 
produselor textile, 14 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte etc, 15 - Tăbăcirea și finisarea pieilor; 
fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei; prepararea și vopsirea 
blănurilor, 72 - Cercetare-dezvoltare, 73 - Publicitate și activități de studiere a pieței, 59 - Activități de 
producție cinematografică, video și de programe de televiziune; înregistrări audio și activități de editare 
muzicală, 60 - Activități de difuzare și transmitere de programe, 90 - Activități de creație și interpretare 
artistică), dar și alte domenii din cadrul industriei energetice, prelucrătoare și extractive (25 - Industria 
construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații, 17 - Fabricarea hârtiei și 
a produselor din hârtie, 35 - Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer 
condiționat, 11 - Fabricarea băuturilor etc, 08 - Alte activități extractive etc.), hoteluri și alte facilități de 
cazare, telecomunicații etc. 

TABEL 24 – COMPETITIVITATEA ECONOMIEI JUDEȚULUI GALATI ÎN CONTEXT NAȚIONAL (DIVIZIUNI CAEN) 

SECTOARE NECOMPETITIVE SECTOARE COMPETITIVE 

Sectoare în transformare (CL>1, VD<0) 
Necompetitiv & concentrare ridicată 

Sectoare în dezvoltare (CL>1, VD>0) 
Competitiv & concentrare ridicată 

Diviziune economică 
CL 
2018 

VD 
2018 

Diviziune econimică 
CL 
2018 

VD 
2018 

24 - Industria metalurgică 11,15 -0,15 50 - Transporturi pe apă 18,57 0,06 

33 - Repararea, întreținerea și instalarea 
mașinilor și echipamentelor 

2,19 -0,19 30 - Fabricarea altor mijloace de transport 8,22 0,31 

93 - Activități sportive, recreative și 
distractive 

1,59 -0,40 42 - Lucrări de geniu civil 2,61 0,07 

52 - Depozitare și activități auxiliare pentru 
transporturi 

1,36 -0,29 
46 - Comerț cu ridicata cu excepția comerțului 
cu autovehicule și motociclete 

1,68 0,06 

96 - Alte activități de servicii 1,19 -0,21 36 - Captarea, tratarea și distribuția apei 1,59 0,01 

75 - Activități veterinare 1,15 -0,47 01 - Agricultură, vânătoare și servicii anexe 1,44 0,04 

41 - Construcții de clădiri 1,15 -0,04 43 - Lucrări speciale de construcții 1,37 0,09 

68 - Tranzacții imobiliare 1,11 -0,21 
78 - Activități de servicii privind forța de 
muncă 

1,27 0,45 

47 - Comerț cu amănuntul, cu excepția 
autovehiculelor și motocicletelor 

1,10 -0,19 
71 - Activități de arhitectură și inginerie; 
activități de testări și analiză tehnică 

1,26 0,09 

63 - Activități de servicii informatice 1,09 -0,25 45 - Comerț cu ridicata și cu amănuntul, 1,19 0,00 
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întreținerea și repararea autovehiculelor și a 
motocicletelor 

56 - Restaurante și alte activități de servicii 
de alimentație 

1,08 -0,08 80 - Activități de investigații și protecție 1,13 0,49 

10 - Industria alimentară 1,05 -0,15 
79 - Activități ale agențiilor turistice și a tur-
operatorilor; alte servicii de rezervare și 
asistență turistică 

1,08 0,12 

66 - Activități auxiliare pentru intermedieri 
financiare, activități de asigurare și fonduri 
de pensii 

1,00 -0,16 85 - Învățământ 1,00 0,29 

Sectoare în declin (CL<1, VD<0) 
Necompetitiv & concentrare scăzută 

Sectoare de perspectivă (CL<1, VD>0) 
Competitiv & concentrare scăzută 

Diviziune economică 
CL 
2018 

VD 
2018 

Diviziune economică 
CL 
2018 

VD 
2018 

38 - Colectarea, tratarea și eliminarea 
deșeurilor; activități de recuperare a 
materialelor reciclabile 

0,99 -0,34 31 - Fabricarea de mobilă 0,99 0,41 

95 - Reparații de calculatoare, de articole 
personale și de uz gospodăresc 

0,95 -0,19 03 - Pescuitul și acvacultura 0,84 0,77 

25 - Industria construcțiilor metalice și a 
produselor din metal, exclusiv mașini, 
utilaje și instalații 

0,92 -0,39 
74 - Alte activități profesionale, științifice și 
tehnice 

0,82 0,03 

81 - Activități de peisagistică și servicii 
pentru clădiri 

0,81 -0,36 
22 - Fabricarea produselor din cauciuc și mase 
plastice 

0,57 0,91 

77 - Activități de închiriere și leasing 0,78 -0,05 
26 - Fabricarea calculatoarelor și a produselor 
electronice și optice 

0,54 1,05 

49 - Transporturi terestre și transporturi 
prin conducte 

0,73 -0,24 
91 - Activități ale bibliotecilor, arhivelor, 
muzeelor și alte activități culturale 

0,53 0,39 

17 - Fabricarea hârtiei și a produselor din 
hârtie 

0,72 -0,51 92 - Activități de jocuri de noroc și pariuri 0,52 0,04 

35 - Producția și furnizarea de energie 
electrică și termică, gaze, apă caldă și aer 
condiționat 

0,60 -0,32 37 - Colectarea și epurarea apelor uzate 0,50 1,88 

86 - Activități referitoare la sănătatea 
umană 

0,59 -0,21 
28 - Fabricarea de mașini, utilaje și 
echipamente n.c.a. 

0,43 0,07 

69 - Activități juridice și de contabilitate 0,54 -0,06 
18 - Tipărire și reproducerea pe suporți a 
înregistrărilor 

0,36 0,34 

11 - Fabricarea băuturilor 0,51 -0,11 32 - Alte activități industriale n.c.a. 0,34 0,50 

55 - Hoteluri și alte facilități de cazare 0,46 -0,02 09 - Activități de servicii anexe extracției 0,24 0,59 

90 - Activități de creație și interpretare 
artistică 

0,45 -0,01 53 - Activități de poștă și de curier 0,18 1,37 

70 - Activități ale direcțiilor(centralelor), 
birourilor administrative centralizate; 
activități de management și de consultanță 
în management 

0,43 -0,20 

16 - Prelucrarea lemnului, fabricarea 
produselor din lemn și plută, cu excepția 
mobilei; fabricarea articolelor din paie și din 
alte materiale vegetale împletite 

0,15 0,01 

62 - Activități de servicii în tehnologia 
informației 

0,42 -0,74 
   

08 - Alte activități extractive 0,38 -0,14 
   

13 - Fabricarea produselor textile 0,35 -0,31 
   

82 - Activități de secretariat, servicii suport 
și alte activități de servicii prestate în 
principal întreprinderilor 

0,34 -0,68 
   

23 - Fabricarea altor produse din minerale 
nemetalice 

0,32 -0,08 
   



145 
 

58 - Activități de editare 0,27 -0,71 
   

14 - Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 0,26 -0,19 
   

73 - Publicitate și activități de studiere a 
pieței 

0,25 -0,08 
   

59 - Activități de producție cinematografică, 
video și de programe de televiziune; 
înregistrări audio și activități de editare 
muzicală 

0,22 -0,20 
   

88 - Activități de asistență socială, fără 
cazare 

0,22 -1,58 
   

64 - Intermedieri financiare, cu excepția 
activităților de asigurări și ale fondurilor de 
pensii 

0,17 -0,31 
   

27 - Fabricarea echipamentelor electrice 0,14 -0,46 
   

61 - Telecomunicații 0,12 -0,15 
   

72 - Cercetare-dezvoltare 0,10 -0,66 
   

02 - Silvicultură și exploatare forestieră 0,10 -0,35 
   

29 - Fabricarea autovehiculelor de transport 
rutier, a remorcilor și semiremorcilor 

0,06 -0,43 
   

20 - Fabricarea substanțelor și a produselor 
chimice 

0,04 -0,20 
   

87 - Servicii combinate de îngrijire medicală 
și asistență socială, cu cazare 

0,04 -1,87 
   

15 - Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea 
articolelor de voiaj și marochinărie, 
harnașamentelor și încălțămintei; 
prepararea și vopsirea blănurilor 

0,02 -0,61 
   

60 - Activități de difuzare și transmitere de 
programe 

0,01 -0,71 
   

19 - Fabricarea produselor de cocserie și a 
produselor obținute din prelucrarea țițeiului 

0,00 -0,73 
   

Sursa: baza de date a INS eDemos 

Analiza shift share indică performanța potențialelor motoare ale economiei județului Galați, incluzând 
diviziunile economice care concentrează peste 500 de salariați și care au înregistrat valori supraunitare ale 
coeficientului de localizare (activități ce pot fi considerate localizate) și care concentrează un procent de 
75,6% (59.725 salariați) din totalul salariaților.  

Analizând sectoarele „câștigătoare”/ WINNERS, care s-au dezvoltat mai repede decât economia națională, 
înregistrând o creștere mai rapidă la nivel local, comparativ cu evoluția aceluiași sector la nivel național, se 
observă o dezvoltarea a sectoarelor economice care au legătură directă cu activitatea portuară a județului: 
fabricarea mijloacelor de transport navale, a lucrărilor speciale de construcții, dar și a serviciilor adiacente: 
activități de servicii privind forța de muncă, activități de arhitectură și inginerie, activități de investigații și 
protecție și comerț. 

Se remarcă de asemenea agricultura, care a înregistrat o evoluție superioară în județul Galați comparativ cu 
nivelul național. 

Industria metalurgică, care încadrează un număr ridicat de salariați în județ, a înregistrat un nivel de creștere 
inferior celui înregistrat la nivel național atât la nivel de ramură cât și pe total economie. 

Diviziunile economice din categoria BIG LOOSERS, care au înregistrat un declin în județul Galați, în condițiile 
în care la nivel național acestea au avut o evoluție pozitivă, sunt: repararea, întreținerea și instalarea 
mașinilor și echipamentelor, depozitare și activități auxiliare pentru transporturi, alte activități de servicii, 
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construcții de clădiri, tranzacții imobiliare, comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și 
motocicletelor și industria alimentară. 

FIGURA 34 – ANALIZA SHIFT-SHARE PENTRU JUDEȚUL GALAȚI, 2012-2018 

  

 

 

 

Sursa: baza de date a INS, eDemos 
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clasate (Constanta și Galați) și restul regiunii, unde valoarea exporturilor are valori foarte reduse, printre cele 
mai reduse la nivel național (de exemplu, Vrancea, cu 261,6 milioane euro). Valoarea exporturilor este totuși 
redusă comparativ cu Municipiul București, primul clasat, care generează exporturi cu o valoare de peste 10 
ori mai mare.  

FIGURA 35 – VALOAREA ECPORTURILOR (FOB) ÎN ANUL 2018, MII EURO 

 

Sursa: Baza de date INS Tempo 

Balanța comercială a județului Galați (definită ca diferența dintre valoarea exporturilor și cea a importurilor) 
a fost deficitară în perioada 2011-2018, cu excepția anului 2013, când valoarea exporturilor a depășit cu 72.4 
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milioane euro în ultimul an al analizei.  
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FIGURA 36 – EVOLUȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI PRIVIND COMERȚUL EXTERIOR, MIL. EURO, 2011-2018 

 

Sursa: baza de date INS Tempo 
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pe o pantă descendentă.  

Alte categorii unde se înregistrează exporturi nete semnificative sunt III. Grăsimi și uleiuri animale sau 
vegetale și II. Produse vegetale.  

Pe de altă parte, cea mai mare valoare a deficitului comercial se observă în categoria V. Produse minerale, 
importurile depășind exporturile cu o valoare din ce în ce mai mare an de an începând cu anul 2012.  
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FIGURA 37 – EVOLUȚIA BALANȚEI COMERCIALE LA NIVELUL JUDEȚULUI GALAȚI ÎN PERIOADA 2011-2018, MIL. EURO 

 

Sursa: baza de date INS Tempo 

5.3.2. INDICATORUL RCA (AVANTAJE COMPARATIVE) 

În ceea ce privește modalitatea de calcul al avantajelor comparative, există numeroase formule pentru 
definirea indicatorului RCA (Revelead Comparative Advantage). În cadrul prezentei strategii a fost utilizată 
metodologia de calcul a Băncii Mondiale prin intermediul căreia se raportează exporturile înregistrate la 
nivelul unei categorii de produse la valorile totale ale exporturilor, făcând în același timp corelația între 
nivelul regional/local și cel național.45  

                                                           
45

 Formula de calcul utilizată este RCA=(Xij/Xit)/(Xnj/Xnt), unde Xij = exportul produsului j la nivel local/regional, Xit = valoarea totală 

a exporturilor la nivel local/regional, Nnj = exportul produsului j la nivel național și Xnt = valoarea totală a exporturilor la nivel 
național. O valoare supraunitară indică un avantaj comparativ al respectivei categorii de produse. 
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VIII. Piei crude, piei tabacite, blanuri si produse din
acestea

IX. Produse din lemn, exclusiv mobilier

X. Hirtie si articole din acestea

XI. Textile si articole din textile

XII. Incaltaminte, palarii, umbrele si articole similare

XIII. Articole din piatra, ipsos, ciment, ceramica, sticla si
din alte materiale similare

XV. Metale comune si articole din acestea

XVI. Masini, aparate si echipamente electrice; aparate
de inregistrat sau de reprodus sunetul si imaginile
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XVIII. Instrumente si aparate optice, fotografice,
cinematografice, medico-chirurgicale; ceasuri;…
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Nomenclatorul Combinat
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Astfel, se remarcă faptul că județul Galați deține avantaje comparative într-un număr redus de categorii de 
produse, acestea fiind: III. Grăsimi și uleiuri animale sau vegetale, unde se observă un indicator în creștere 
comparativ cu alte regiuni, și XVI. Mașini, aparate și echipamente electrice; aparate de înregistrat sau de 
reprodus sunetul și imaginile, de asemenea cu o evoluție pozitivă.  

TABEL 25 – EVOLUȚIA INDICATORULUI RCA (BALASSA) DE LA NIVELUL JUDEȚULUI GALAȚI ÎN PERIOADA 2011-2018  

RCA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

I. Animale vii și produse animale  0.27   0.21   0.12   0.13   0.15   0.28   0.25   0.23  

II. Produse vegetale  0.48   0.75   0.62   0.69   0.65   0.43   0.89   0.43  

III. Grăsimi și uleiuri animale sau vegetale  3.62   1.47   3.40   5.72   8.30   6.32   9.41   11.37  

V. Produse minerale  0.24   0.17   0.36   0.59   0.33   0.43   0.41   0.68  

VI. Produse chimice  0.04   0.01   0.01   0.02   0.15   0.04   0.12   0.13  

VII. Materiale plastice, cauciuc și articole din 
acestea 

 0.19   0.19   0.12   0.21   0.34   0.32   0.32   0.26  

VIII. Piei crude, piei tăbăcite, blănuri și 
produse din acestea 

 0.11   0.07   0.09   0.09   0.10   0.09   0.08   0.07  

IX. Produse din lemn, exclusiv mobilier  0.01   0.02   0.03   0.03   0.03   0.04   0.04   0.00  

X. Hârtie și articole din acestea  0.14   0.12   0.13   0.19   0.17   0.20   0.14   0.07  

XI. Textile și articole din textile  0.37   0.27   0.15   0.21   0.18   0.16   0.10   0.04  

XII. Încălțăminte, pălării, umbrele și articole 
similare 

 0.06   0.08   0.14   0.14   0.15   0.13   0.11   0.06  

XIII. Articole din piatră, ipsos, ciment, 
ceramica, sticla și din alte materiale similare 

 0.01   0.02   0.03   0.03   0.05   0.04   0.05   0.00  

XV. Metale comune și articole din acestea  0.23   0.26   0.15   0.22   0.12   0.17   0.14   0.06  

XVI. Mașini, aparate și echipamente 
electrice; aparate de înregistrat sau de 
reprodus sunetul și imaginile 

 6.41   6.70   6.01   6.97   7.54   7.85   7.91   7.96  

XVII. Mijloace și materiale de transport  0.09   0.16   0.21   0.25   0.24   0.22   0.17   0.15  

XVIII. Instrumente si aparate optice, 
fotografice, cinematografice, medico-
chirurgicale; ceasuri; instrumente muzicale 

 0.72   0.77   1.61   1.14   0.87   1.23   0.80   0.76  

XX. Mărfuri și produse diverse  0.02   0.02   0.03   0.04   0.05   0.03   0.03   0.01  

XXII. Bunuri necuprinse in alte secțiuni din 
Nomenclatorul Combinat 

 0.05   0.05   0.07   0.07   0.08   0.09   0.10   0.07  

Sursa: baza de date INS Tempo 

5.3.3. INDICATORUL ES (SPECIALIZAREA EXPORTURILOR) 

Având în vedere faptul că indicatorul RCA analizează avantajele comparative ale unui teritoriu pe baza 
exporturilor realizate de acesta, a fost necesară cercetarea specializării zonei de studiu și prin prisma 
raportului dintre exporturi și importuri, și în acest caz metoda de calcul a indicelui privind specializarea 
exporturilor bazându-se tot pe metodologia Băncii Mondiale.46 

                                                           
46

 Formula de calcul utilizată este ES=(Xij/Xit)/(Imj/Imt), unde Xij = exportul produsului j la nivel local/regional, Xit = valoarea totală a 

exporturilor la nivel local/regional, Imj = importul produsului j la nivel local/regional și Imt = valoarea totală a importurilor la nivel 
local/regional. O valoare supraunitară indică un avantaj comparativ al respectivei categorii de produse. 
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În acest caz, observăm o tendință de specializare a exporturilor într-o gamă mai largă de categorii de 
produse, cele cu o evoluție pozitivă constantă fiind: III. Grăsimi și uleiuri vegetale și animale, XV. Metale 
comune și articole din acestea, XVII. Mijloace și materiale de transport, și XXII. Bunuri necuprinse în alte 
secțiuni din Nomenclatorul Combinat. Alte categorii de produse au indicat o specializare a exporturilor într-o 
anumită perioadă de timp din intervalul analizat, fiind în strânsă legătură cu activitatea economică fluctuantă, 
cum este cazul categoriei XII. Încălțăminte, pălării, umbrele și articole similare, sau condițiilor de mediu și 
factorilor economici în ansamblul lor, cum este cazul categoriei II. Produse vegetale.  

TABEL 26 – EVOLUȚIA INDICATORULUI ES DE LA NIVELUL JUDEȚULUI GALAȚI ÎN PERIOADA 2011-2018 

INDICATORUL ES 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

I. Animale vii și produse animale 0.38 0.61 0.32 0.29 0.48 0.67 0.78 0.60 

II. Produse vegetale 3.47 2.52 5.07 2.95 1.47 0.66 1.49 0.62 

III. Grăsimi și uleiuri animale sau vegetale 4.73 1.57 2.17 15.27 23.63 9.44 41.53 86.91 

V. Produse minerale 0.01 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.01 0.01 

VI. Produse chimice 0.24 0.21 0.07 0.11 0.16 0.14 0.16 0.16 

VII. Materiale plastice, cauciuc și articole 
din acestea 

0.37 0.17 0.17 0.15 0.16 0.13 0.15 0.15 

VIII. Piei crude, piei tăbăcite, blănuri și 
produse din acestea 

0.17 0.38 0.43 0.26 0.20 0.20 0.27 0.00 

IX. Produse din lemn, exclusiv mobilier 0.20 0.18 0.26 0.32 0.26 0.24 0.21 0.11 

X. Hârtie și articole din acestea 0.38 0.28 0.33 0.42 0.47 0.29 0.34 0.11 

XI. Textile și articole din textile 0.55 0.62 0.80 0.64 0.65 0.48 0.49 0.24 

XII. Încălțăminte, pălării, umbrele și articole 
similare 

0.92 1.30 2.22 1.02 1.83 0.87 1.31 0.14 

XIII. Articole din piatră, ipsos, ciment, 
ceramica, sticla și din alte materiale similare 

0.04 0.05 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.02 

XV. Metale comune și articole din acestea 3.40 3.07 3.83 3.52 4.28 3.69 2.94 2.83 

XVI. Mașini, aparate și echipamente 
electrice; aparate de înregistrat sau de 
reprodus sunetul și imaginile 

0.24 0.29 0.39 0.36 0.32 0.45 0.38 0.41 

XVII. Mijloace și materiale de transport 6.65 6.12 10.93 9.09 8.12 7.22 5.71 2.59 

XVIII. Instrumente si aparate optice, 
fotografice, cinematografice, medico-
chirurgicale; ceasuri; instrumente muzicale 

0.10 0.04 0.04 0.05 0.05 0.08 0.10 0.04 

XX. Mărfuri și produse diverse 0.44 0.28 0.52 0.44 0.48 0.38 0.59 0.36 

XXII. Bunuri necuprinse in alte secțiuni din 
Nomenclatorul Combinat 

1.26 1.80 3.47 1.27 15.77 1.49 0.86 11.36 

Sursa: baza de date INS Tempo 
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 INVESTIȚII 5.4.

Investițiile, din punct de vedere economic, reprezintă un plasament de capital pe termen lung, din surse de 
finanțare interne sau externe în activități economice din industrie, agricultură, comerț etc., pentru cheltuieli 
precum: achiziția de utilaje și/sau echipamente, construcții, extinderea unei unități existente, diversificarea 
producției unei unități, activități de cercetare-dezvoltare, crearea sau preluarea de rețele de distribuție, 
achiziția de patente, brevete etc. , fiind tratate drept reper și promotor al dezvoltării economice 
contemporane. 

5.4.1. INVESTIȚII INTERNE 

Investițiile publice și private bine direcționate constituie motorul creșterii economice și al creării de locuri de 
muncă. Volumul investițiilor reprezintă un instrument de măsură al gradului de interes al investitorilor 
pentru economia județului. 

Ponderea investițiilor nete atrase de județul Galați în totalul investițiilor realizate în regiunea Sud-Est în 
anul 2018, indică o creștere a gradului de interes al investitorilor în economia județeană, în special în 
industria prelucrătoare, care a atras investiții masive. 

Dacă, în 2012 comparativ cu 2008, ponderea investițiilor nete ale unităților locale active din industrie, 
construcții, comerț și alte servicii realizate în județul Galați, în totalul investițiilor realizate în Regiunea Sud-
Est a scăzut (de la 17,5% la 12,9%), în anul 2018 se constată o creștere a investițiilor realizate în județ, 
ponderea acestora în regiune ajungând la 22%. În anul 2018, industria prelucrătoare a atras peste jumătate 
(50,8%, 667 mil lei) din volumul investițiilor nete realizate în județul Galați (1.313 mil lei). Suma investită în 
industria prelucrătoare în anul 2018 reprezintă aproximativ jumătate din investițiile realizate în această 
secțiune în județul Galați în ultimii 6 ani (2012-2017) și un procent de 39,4% din totalul investițiilor realizate 
în industria prelucrătoare în regiune.  

În același timp, investiții semnificative la nivelul județului Galați, în 2018, s-au realizat și de unitățile locale 
active din secțiunile G - Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor (190 
mil lei, 14,5%) și H - Transport și depozitare (146 mil lei, 11,1%). 

TABEL 27 – VOLUMUL INVESTIȚIILOR NETE PE SECȚIUNI ECONOMICE ÎN JUDEȚUL GALAȚI ȘI A PONDERII ACESTORA ÎN 
REGIUNEA SUD-EST, 2008,2012 ȘI 2018 

SECȚIUNE INVESTIȚII NETE 
JUDEȚUL GALAȚI (MIL 

LEI) 

PONDERE INVESTIȚII 
NETE JUDEȚUL GALAȚI 
ÎN REGIUNEA SUD-EST 

2008 2012 2018 2008 2012 2018 

B - Industria extractivă 2 71 45 0,9% 18,2% 15,6% 

C - Industria prelucrătoare 507 158 667 22,2% 9,0% 39,4% 

D - Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, 
apă caldă și aer condiționat 

37 14 2 7,1% 1,6% 0,6% 

E - Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități 
de decontaminare 

33 38 36 14,9% 9,9% 18,8% 

F - Construcții 137 81 99 20,8% 19,1% 19,4% 

G - Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea 
autovehiculelor și motocicletelor 

323 163 190 16,8% 16,7% 18,1% 

H - Transport și depozitare 215 157 146 16,5% 27,1% 14,9% 

I - Hoteluri și restaurante 23 14 13 8,4% 6,2% 5,1% 

J - Informații și comunicații 18 8 13 19,8% 16,3% 18,1% 

P - Învățământ 2 1 2 20,0% 20,0% 16,7% 
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SECȚIUNE INVESTIȚII NETE 
JUDEȚUL GALAȚI (MIL 

LEI) 

PONDERE INVESTIȚII 
NETE JUDEȚUL GALAȚI 
ÎN REGIUNEA SUD-EST 

Q - Sănătate și asistență socială 8 3 15 15,1% 8,6% 16,7% 

R+S Alte activități de servicii colective, sociale și personale 12 4 13 22,2% 10,5% 20,6% 

Tranzacții imobiliare, închirieri și activități de servicii prestate în 
principal întreprinderilor (activități profesionale, științifice și 
tehnice, activități de servicii administrative și activități de servicii 
suport ) 

84 70 71 22,9% 23,0% 16,9% 

Total industrie, construcții, comerț și alte servicii 1401 782 1313 17,5% 12,9% 22,0% 

Sursa: baza de date a INS eDemos 

Pentru asigurarea creșterii economice, sectoarele economice, care sunt din ce în ce mai digitalizate, 
necesită investiții sporite și eficiente, atât în infrastructură, procese tehnologice și organizaționale, cât și în 
dezvoltarea competențelor și educație 

Analizând evoluția sumelor nete investite de unitățile locale active pe secțiuni de activitate, în județul Galați, 
în 2018 față de 2012 comparativ cu evoluția investițiilor la nivel regional și național, se constată următoarele: 

 Volumul total al investițiilor unităților locale active (din industrie, construcții, comerț și alte servicii) 
din județul Galați a înregistrat o creștere cu 67,9%, peste media de creștere înregistrată la nivel 
național (13,7%), în condițiile în care volumul investițiilor unităților locale active din Regiunea Sud-
Est au scăzut (-1,3%). 

 Secțiunile cu cele mai mari creșteri procentuale ale volumului investițiilor sunt: Q-sănătate și 
asistență socială (+400%), C-industria prelucrătoare (+322,2%) și R+S Alte activități de servicii 
colective, sociale și personale (+225%). 

 Secțiunile în care s-au înregistrat cele mai mari scăderi procentuale ale volumului investițiilor sunt: D 
- Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat(-85,7%) și B 
- Industria extractivă (-36,6%). 
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FIGURA 38 – ANALIZA COMPARATIVĂ A EVOLUȚIEI VOLUMUL INVESTIȚIILOR NETE PE SECȚIUNI ECONOMICE ÎN 2018 
FAȚĂ DE 2012 

Sursa: baza de date a INS eDemos 

Reprezentanții mediului de afaceri care au participat la consultările realizate în procesul de elaborare a 
strategiei au subliniat importanța rezolvării problemelor cu care se confruntă județul Galați, de jos în sus, 
pornind de la priorități precum educație, sănătate și infrastructură, care pot contribui la creșterea 
atractivității județului atât din perspectiva forței de muncă (retenția forței de muncă), precum și a 
potențialilor investitori. 

 

5.4.2. INVESTIȚII STRĂINE DIRECTE 

Din cele 13.213 societăți cu capital străin din regiunea Sud-Est în anul 2018, 14,2% se regăsesc în județul 
Galați, al doilea județ după Constanța privind concentrarea investitorilor străini. Numărul companiilor cu 
capital străin a crescut atât la nivel regional, cât și la nivelul județului Galați, însă mai lent, rezultând într-o 
pondere relativ constantă a județului în totalul regional, în jurul valorii de 14%. Astfel, în județul Galați au 
fost înregistrate peste 600 de companii cu capital străin în perioada 2008-2018, atingând un total de 1.870 
de companii la finalul perioadei analizate.  
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FIGURA 39 – EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE SOCIETĂȚI CU CAPITAL STRĂIN LA NIVELUL REGIUNII SUD-EST ȘI AL 
JUDEȚELOR, 2008-2018, NUMĂR SOCIETĂȚI 

 

Sursa: Sinteza statistică a datelor din Registrul Central al Comerțului, ONRC 

În ceea ce privește valoarea capitalului social subscris, județul Galați ocupă tot locul secund după județul 
Constanța la nivelul regiunii Sud-Est, cu 2,5 miliarde lei în 2018, ce reprezintă 26,1% din valoarea capitalul 
social în regiune. Dacă la nivelul regiunii valoarea capitalului social s-a dublat între anii 2008 și 2018, de la 
4,79 miliarde lei la 9,58 miliarde lei, în județul Galați evoluția a fost mult mai lentă, de la 2,39 miliarde la 2,5 
miliarde, fluctuațiile fiind de ordinul sutelor de mii de lei în fiecare an. Acest fapt se observă și în ponderea 
pe care o deține județul Galați în totalul regional, care s-a diminuat considerabil, de la 49,9% în 2008 la 
26,1% în 2018.  

FIGURA 40 – EVOLUȚIA VALORII CAPITALULUI SOCIAL SUBSCRIS AL SOCIETĂȚILOR CU CAPITAL STRĂIN LA NIVELUL 
REGIUNII SUD-EST ȘI AL JUDEȚELOR, 2008-2018, MII RON 
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Sursa: Sinteza statistică a datelor din Registrul Central al Comerțului, ONRC 

 

 ACTIVITATEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE 5.5.

5.5.1. SECTORUL PUBLIC DE CDI 

Cheltuielile publice cu activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare au avut o evoluție fluctuantă în perioada 
2008-2018 la nivelul regiunii Sud-Est, totodată regiunea reducându-și constant contribuția la suma totală 
înregistrată la nivel național, de la 3,3% (2008) la 1,7% (2018). Aceeași tendință de descreștere se observă și 
în cazul județului Galați, care în anul 2008 contribuia cu peste 56% la cheltuielile cu CDI din regiune, pondere 
care s-a redus treptat până la un nivel minim, de 9,5% și o valoare de 4,59 mil. lei, în anul 2014. În ultimii doi 
ani, atât valoarea cheltuielilor cât și ponderea în regiune a înregistrat o evoluție pozitivă, atingând valoarea 
de 26,11 mil lei și 31,5% pondere în anul 2018.  

FIGURA 41 – EVOLUȚIA CHELTUIELILOR CU CDI LA NIVELUL JUDEȚELOR DIN REGIUNEA SUD-EST, 2008-2018 ȘI 
PONDEREA FIECĂRUI JUDEȚ ÎN TOTAL REGIUNE 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

La nivel național, clasamentul județelor după valoarea cheltuielilor publice cu CDI este condus de județul 
Ilfov și de Municipiul București, unde se află cele mai multe cele mai multe universități și institute de 
cercetare-dezvoltare de importanță națională, fiind totodată singurele zone unde valoarea cheltuielilor cu 
CDI depășește în anul 2018 un miliard de lei. Județul Galați se situează pe poziția a 14-a, cu 26,1 mil. lei, fiind 
primul județ în clasamentul regional, urmat la mică distanță de județele Constanța și Tulcea. Celelalte județe 
din regiunea Sud-Est înregistrează valori mai degrabă modeste, situându-se în a doua jumătate a 
clasamentului național.  
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FIGURA 42 – CLASAMENTUL JUDEȚELOR LA NIVEL NAȚIONAL ȘI REGIONAL DUPĂ CHELTUIELILE CU CDI, 2018, MII LEI 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

Creșterea ponderii cheltuielilor cu CDI din PIB reprezintă un indicator de referință în evaluarea sprijinului 
oferit sectorului CDI, fiind totodată și un indicator de performanță asumat la nivel european, prin care se 
dorește atingerea unui nivel de 3% pentru Statele Membre UE pentru a îndeplini obiectivele Strategiei 
Europa 2020. La nivel național, nivelul cheltuielilor cu CDI ca pondere din PIB se menține la un nivel redus, 
sub 1%, în ciuda creșterii din ultimii ani. În regiunea Sud-Est, valoarea acestui indicator este printre cele mai 
reduse și în descreștere, de la 0,1% în 2008 la 0,01% în 2018. În județul Galați, evoluția negativă a fost 
abruptă, așa cum se observă și în graficul de mai jos, de la valori de peste 0,41% în 2008 la sub 0,01% în anul 
2018. O situație similară, deși într-o descreștere mai lentă, se observă și în celelalte județe ale regiunii.  

FIGURA 43 – EVOLUȚIA PONDERII CHELTUIELILOR TOTALE CU CDI DIN PIB, 2008-2017, % 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

În anul 2018, în regiunea Sud-Est se regăseau 2.479 de salariați în activitatea de CDI, reprezentând 5,5% din 
efectivul salarial la nivel național, în creștere constantă din anul 2013, când regiunea angaja 1.583 de 
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salariați, echivalentul a 3,6% din totalul național. Până în anul 2013, tendința a fost de descreștere, același 
lucru fiind observat și în județul Galați. În anul 2018, în județul Galați, erau angajate 902 persoane în sectorul 
CDI, cu două mai multe față de anul 2008. În ciuda nivelului similar, în perioada 2008-2018, efectivul salarial 
a fluctuat pe o direcții importante: în perioada 2008-2014, numărul de salariați a scăzut constant, iar după 
anul 2014, numărul salariaților a intrat pe o pantă ascendentă, cei 902 angajați reprezentând 36,4% din 
totalul regional în anul 2018.  

FIGURA 44 – EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE SALARIAȚI DIN CDI PE JUDEȚE ÎN TOTAL REGIUNE, 2008-2018, % 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

În ceea ce privește clasamentul județelor după numărul de salariați CDI, observăm o distribuție similară 
cheltuielilor CDI, cu Municipiul București și județul Ilfov pe primele două poziții. Marile centre universitare 
concentrează cel mai mare număr de personal implicat în activitatea CDI, de ordinul miilor de angajați, iar 
județul Galați se situează imediat sub acestea în clasament, ocupând locul 11, cu 902 salariați în anul 2018. 
Această valoare poziționează județul Galați pe locul al doilea la nivelul regiunii Sud-Est, după Constanța, și la 
distanță foarte mare de următoarele județe clasate.  
 

FIGURA 45 - CLASAMENTUL JUDEȚELOR DIN REGIUNEA SUD-EST LA NIVEL NAȚIONAL DUPĂ NUMĂRUL DE SALARIAȚI 
CDI, 2018, NUMĂR 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică 
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5.5.2. SECTORUL PRIVAT DE CDI  

Similar evoluției cheltuielilor publice cu activitatea de CDI, și cele provenind din sectorul întreprinderi 
înregistrează valori foarte reduse, în majoritatea cazurilor sub 0,01% atât la nivel regional cât și la nivelul 
fiecărui județ. De asemenea, județul Galați înregistrează cea mai accentuată scădere a procentului 
cheltuielilor cu CDI în PIB-ul județean între 2008 și 2011, în continuare menținându-se la un nivel foarte 
redus.  

FIGURA 46 – EVOLUȚIA PONDERII CHELTUIELILOR TOTALE CU CDI DIN SECTORUL ÎNTREPRINDERI DIN PIB, 2008-
2017, % 

 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

În anul 2018, în județul Galați erau înregistrate patru companii având activitate în domeniul CDI, ilustrate în 
tabelul de mai jos, ceea ce clasează județul în a doua jumătate a clasamentului național, pe locul 24. Aceste 
companii angajau în același an 22 de salariați, o valoare extrem de redusă, dacă o comparăm cu cea a 
primelor județe din clasament, care angajează peste 3000 de persoane în acest domeniu (București și Ilfov). 
În ceea ce privește cifra de afaceri a companiilor active în CDI, valoarea înregistrată de către firmele din 
județul Galați este de 1000 de ori mai mică decât cea a firmelor din Municipiul București, primul clasat. 
Astfel, performanța firmelor din județul Galați este mai degrabă modestă.  
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FIGURA 47 – CLASAMENTUL JUDEȚELOR DIN REGIUNEA SUD-EST LA NIVEL NAȚIONAL DUPĂ NUMĂRUL DE FIRME CDI, 
NUMĂRUL DE SALARIAȚI CDI ȘI CIFRA DE AFACERI (MIL. RON) A COMPANIILOR CDI, 2018 
  

 

   

Sursa: INS - Indicatorii de Dezvoltare Durabilă Teritorială România 

UZINSIDER ENGINEERING S.A. - a continuat activitatea Institutul de Inginerie Tehnologică, Proiectare Industrială, 
Consultanță, Testări, Analize și Expertize Tehnice înființat în 1960. Înființată în anul 1991, aceasta a devenit din 1999 
membră a grupului UZINSIDER S.A. Compania operează în industria de cercetare și dezvoltare în fizică, inginerie și 
științele vieții (cu excepția nanotehnologiei și biotehnologiei). Aceasta îți derulează activitatea de cercetare în cadrul a 4 
departamente: Departamentul Proiectare Utilaje, Departamentul Proiectare Instalații Electrice și Automatizări, 
Departamentul Proiectare Construcții Industriale și Hidrotehnice și Departamentul Testări și Analize tehnice. Are 
numeroase colaborări cu companii locale (Liberty Group) și internaționale din Europa precum și din Statele Unite ale 
Americii sau Canada.  

TABEL 28 – ÎNTREPRINDERILE DIN JUDEȚUL GALAȚI CARE AU CA DOMENIU PRINCIPALE DE ACTIVITATE CDI, 2018 

DENUMIRE FIRMĂ COD CAEN ANUL 
ÎNFIINȚĂRII 

NUMĂR DE 
SALARIAȚI 

CIFRA DE 
AFACERI 

UZINSIDER ENGINEERING SA 7219 Cercetare-dezvoltare în alte 
științe naturale si inginerie 

1991 21 982,907 

ATD AEROSPACE RS SRL 7219 Cercetare-dezvoltare în alte 
științe naturale si inginerie 

2018 - 145,483 

AQUA CREVETEC SRL 7211 Cercetare-dezvoltare în 
biotehnologie 

2017 1 3,740 

LACRALUCIATIN SRL 7219 Cercetare-dezvoltare în alte 
științe naturale si inginerie 

2018 - 11,400 

Sursa: Baza de date Borg Design, Listă firme 

Principalele ramuri în producția navală sunt construcția și reparația de nave și structuri plutitoare, alături de 
arhitectura, proiectarea și ingineria navală. Activitatea firmelor cu obiect de proiectare navală implică 
derularea de cercetare fundamentală și aplicată, proiectarea, dezvoltarea, evaluarea și calculele pe parcursul 
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tuturor etapelor de viață ale unui vehicul marin47.Cele 250 de firme active (cu cifra de afaceri mai mare decât 
0), în anul 2018, în sfera 71-Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică au 
generat o cifră de afaceri de 417,25 milioane lei și au angajat 1.657 salariați. 

TABEL 29 – PRINCIPALII INDICATORI AI FIRMELOR CU ACTIVITĂȚI DE ARHITECTURĂ ȘI INGINERIE; ACTIVITĂȚI DE 
TESTĂRI ȘI ANALIZĂ TEHNICĂ DIN JUDEȚUL GALAȚI, 2018 

CAEN NUMĂR FIRME CIFRA DE 
AFACERI 

NUMĂR DE 
SALARIAȚI 

7111 Activități de arhitectură 42 5.705.165  54  

7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică 
legate de acestea 

163 357.030.273  1.355  

7120 Activități de testari si analize tehnice 45 54.513.622  248  

71-Activități de arhitectură și inginerie; activități de 
testări și analiză tehnică 

250  417.249.060  1.657  

Sursa: Baza de date Borg Design, Listă firme 

Firmele de proiectare și arhitectură navală reprezentative sunt localizate în municipiul Galați, cele mai 
importante fiind:  

TABEL 30 – TOP FIRME DE PROIECTARE ȘI ARHITECTURĂ NAVALĂ, JUDEȚUL GALAȚI, 2018 

DENUMIRE FIRMĂ CAEN NUMĂR DE 
SALARIAȚI 

CIFRA DE 
AFACERI 

DMT MARINE EQUIPMENT SA 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică 
legate de acestea 

164 96.047.315 

ALEWIJNSE MARINE GALATI SA 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică 
legate de acestea 

272 95.838.580 

ICEPRONAV ENGINEERING SRL 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică 
legate de acestea 

245 46.967.303 

BUREAU VERITAS ROMANIA CONTROLE 
INTERNATIONAL SRL 

7120 Activități de testări și analize tehnice 121 38.816.818 

MARINE ENGINEERING SRL 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică 
legate de acestea 

114 22.478.267 

SHIP DESIGN GROUP SRL 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică 
legate de acestea 

86 21.085.169 

Sursa: Baza de date Borg Design, Listă firme 

ICEPRONAV ENGINEERING SRL Galați, o companie privată, este cel mai important centru de cercetare și 
proiectare navală din Româna. Aceasta este membră a grupului International Contract Engineering (ICE) din 
Marea Britanie, care este cel mai mare consultant independent în proiectarea navelor din Europa. 
ICEPRONAV ENGINEERING SRL continuă tradiția de proiectare și inginerie offshore de 50 de ani, începută de 
Institutul Unic de Cercetare și Design Naval al României. Până în prezent, ICE a proiectat un total de aproape 
cinci sute de nave și platforme off-shore.  

5.5.3. INFRASTRUCTURA DE CERCETARE-DEZVOLTARE-INOVARE 

Universitatea „Dunărea de Jos” din municipiul Galați reprezintă principala instituție care derulează activități 
de cercetare-dezvoltare din județ, având în componența sa 18 centre de cercetare atât în domenii tehnice 
(Științe inginerești), cât și în științe sociale și umaniste.  

                                                           
47

 https://educalingo.com/ro/dic-en/naval-architecture 
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TABEL 31 – CENTRE DE CERCETARE UNIVERSITATEA ”DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI  

NR. 
CRT. 

DENUMIRE UNITATE DE CERCETARE DOMENIU 

1 Centrul integrat de cercetare, expertiză și transfer tehnologic în industria 
alimentară 

Științe inginerești 

2 Centrul român pentru modelarea sistemelor recirculante de acvacultură Științe inginerești 

3 Centrul european de excelență pe probleme de mediu Științe inginerești 

4 Centrul de excelență prelucrarea polimerilor Științe inginerești 

5 Centrul de competențe interfețe – tribocoroziune și sisteme electrochimice Științe inginerești 

6 Centrul de cercetare „Arhitectură Navală” Științe inginerești 

7 Laboratoare din rețeaua interdisciplinară internațională RO-UA-MD creată în 
cadrul proiectului european MIS ETC 1676 

Științe inginerești 

8 Centrul de cercetare calitatea materialelor și a mediului Științe inginerești 

9 Centrul de nanostructuri și materiale funcționale Științe inginerești 

10 Sisteme integrate de conversie a energiei și conducere avansată a proceselor 
complexe 

Științe inginerești 

11 Centrul de cercetare mecanică și tribologia stratului Superficial Științe inginerești 

12 Centrul de Cercetare Dezvoltare pentru Compozite cu Matrice Termorigide Științe inginerești 

13 Centrul de cercetare în teoria și practica discursului Științe umaniste și Arte 

14 Centrul interdisciplinar de Studii culturale Central și Sud-Est europene Științe umaniste și Arte 

15 Centrul Interdisciplinar pentru Studii Artistice Științe umaniste și Arte 

16 Institutul transfrontalier de studii internaționale și științe penale Științe economice și sociale 

17 Strategii de dezvoltare a sistemelor economice competitive Științe economice și sociale 

18 Centrul de cercetări pentru performanță umană Știința sportului și educației 
fizice 

Sursa: www.ugal.ro 

INFRASTRUCTURA DE INTERES NAȚIONAL 

În acord cu strategia și viziunea pe termen scurt, mediu și lung, cu interesul și strategiile naționale, 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (UDJG) dezvoltă un mediu de cercetare centrat pe progres 
tehnologic și inovare, competitiv la nivel național și internațional, orientat către nevoile societății în domenii 
de tradiție în Galați, industria alimentară și construcția de nave. 

În aceste domenii, la nivel instituțional funcționează două rețele integrate de cercetare, dezvoltare și inovare, 
care coagulează excelența resurselor (infrastructura și resursa umană), pentru implicarea în dezvoltarea și 
transferul de tehnologii la nivel industrial: 

 Rețea integrată de cercetare-dezvoltare în industria alimentară și acvacultură (RICD-IAA) – 
utilizează resursele din cadrul Facultății de Știința și Ingineria Alimentelor, desfășurând activități de 
cercetare-dezvoltare orientate către domenii strategice de specializare inteligentă la nivel național, 
și anume Siguranță și securitate alimentară, Bioeconomie, respectiv Tehnologii noi și emergente.  

 Rețea integrată de cercetare-dezvoltare în arhitectură navală (RICD-AN) – face parte din Centrul de 
Cercetare al Facultății de Arhitectură Navală și desfășoară activități de CDI cu caracter fundamental 
și aplicativ, fiind singura astfel de unitate de cercetare la nivel național. Rețeaua beneficiază de 
instrumente și laboratoare dotate cu echipamente care permit desfășurarea de cercetări aplicative 
ce răspund unor nevoi specifice din mediul industrial naval, astfel că există colaborări între 
universitate și companii active în acest domeniu.  
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CENTRUL REGIONAL PENTRU PROMOVAREA PROPRIETĂȚII INDUSTRIALE - CRPPI-PATLIB GALAȚI 

Universitatea Dunărea de Jos din Galați s-a alăturat în anul 2018 ca partener în rețeaua Centrelor Regionale 
PATLIB din țară, punând astfel bazele unei colaborări interinstituționale UGAL-OSIM, prin care s-a înființat 
Centrul Regional pentru Promovarea Proprietății Industriale - CRPPI-PATLIB Galați. Înființarea acestui centru 
are drept scop dezvoltarea unei colaborări inter-instituționale ce are la bază implicarea activă a studenților și 
a reprezentanților OSIM în promovarea protecției proprietății industriale. Activitățile CRPPI-PATLIB: 

 Promovează protecția proprietății industriale în mediul academic, precum și serviciile OSIM. 

 Exploatează și antrenează potențialul științific regional în acțiuni de promovare și utilizare a 
sistemului proprietății industriale. 

 Asigură mediatizarea acțiunilor de instruire profesională în domeniul proprietății industriale. 

 Realizează legătura dintre OSIM și inventatorii, întreprinzătorii și agenții economici din regiunea sud-
est și de la nivel național, organizând mese rotunde, dezbateri, lecții atelier, sondaje de opinii etc. 

 Facilitează, prin legăturile locale, introducerea cursurilor de proprietate industrială în instituțiile din 
învățământul superior și preuniversitar. 

 Facilitează contactele între inventatori și agenții economici interesați în valorificarea unor invenții. 

 Se preocupă continuu de creșterea numărului de cereri de protecție intelectuală depuse la OSIM în 
domeniul proprietății industriale. 

 Organizează întâlniri ale inventatorilor și ale specialiștilor OSIM cu organizațiile profesionale de la 
nivel regional. 

 Facilitează participarea la târguri și expoziții a inventatorilor ale căror invenții au fost aplicate sau 
urmează a fi aplicate, în vederea promovării acestora. 

 Participă la târguri și expoziții în vederea promovării invențiilor realizate în universitate. 

 Atrage fonduri pentru stimularea dezvoltării activităților inovative, prin organizarea la nivel local și 
regional a unor manifestări de tipul: "Invenția anului", "Inventatori remarcați din regiune" sau 
"Agenții economici cei mai activi în domeniul PPI" etc., laureații acestora fiind mediatizați. 

Cercetarea aplicativă cu beneficiari companii naționale și internaționale în perioada 2010-2018 s-a 
concretizat în dezvoltarea de proiecte, astfel: 

 Companii internaționale: 6 contracte în domeniile Știința și Ingineria Alimentelor, Științe și mediu, și 
Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică 

 Companii naționale: 129 contracte în majoritatea domeniilor de cercetare oferite de universitate 

Rezultatele activității de CDI – La nivelul universității, în perioada 2008-2018 au fost obținute 35 de brevete 
OSIM 

Institutul de Cercetare Dezvoltare Pentru Ecologie Acvatice, Pescuit și Acvacultură Galați este o unitate de 
cercetare fundamentală și aplicată în domeniul acvaculturii subordonată a Academiei de Științe Agricole și 
Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”, pentru a continua activitatea de cercetare a Institutului Român pentru 
Pescuit, înființat în 1947.  

Activitatea de cercetare se desfășoară în următoarelor laboratoare: 

 Laboratorul pentru Ecologie Acvatică 

 Laboratorul de testare a produselor pescărești de calitate și de siguranță „PESCALIS“ 

 Laboratorul pentru acvacultură și sisteme de pescuit mașinărie 

 Proiecție Aranjamente, construcții de pescuit și mecanizare - automatizare în acvacultură și pescuit 
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 Laborator pentru Echo-biologie, evaluarea, conservarea organismelor acvatice 

Institutul de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură Galați abordează proiecte 
de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică în următoarele domenii: acvacultură și bioresurse acvatice; 
genetica și ameliorarea speciilor de pești și alte viețuitoare acvatice; aclimatizarea de noi specii de pești și 
alte viețuitoare acvatice; tehnologii moderne de reproducere, dezvoltare postembrionară și creștere a 
speciilor: crap, ciprinide asiatice, sturioni, somn, știucă, raci; nutriția peștilor; ecologie acvatică; ihtiologie și 
ecobiologie; hidrochimie și calitatea apei; hidrobiologie; patologie și toxicologie acvatică; microbiologie 
acvatică; mecanizare în acvacultură; tehnici și metode de pescuit. 

Activitatea de dezvoltare este realizată în două ferme: 

 Ferma de Cercetare și Dezvoltare Brateș, cu o suprafață de 321 ha, situată în partea de nord a 
orașului Galați; 

 Ferma de Dezvoltare Cotul Chiului, cu o suprafață de 105,5 ha situată în partea de nord a județului 
Galați. 

TABEL 32 – PROIECTE COMPLEXE REALIZATE ÎN CONSORȚII CDI (PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017) 

INSTITUȚIA DE 
CERCETARE 

PARTENERI PROIECT DENUMIRE PROIECT DOMENIU PROIECT 

ICD pentru 
Ecologie 
acvatică, Pescuit 
și Acvacultură 
Galați 

 INCD pentru Chimie și Petrochimie - 
ICECHIM București;  

 Stațiunea de cercetare - dezvoltare 
pentru Piscicultură Nucet 

Structuri textile inovative 
din fibre polimerice tratate 
prin procedee 
neconvenționale cu 
nanocompozit poliuretanic 
pentru a dobândi proprietăți 
antifouling și rezistența UV 
utilizate in pescărie 

4. Eco-nano-
tehnologii și 
materiale avansate 

Universitatea 
"Dunărea de 
Jos" 

 Institutul Național de Cercetare-
Dezvoltare Marină "Grigore Antipa"- 
INCDM Constanța;  

 Academia Navală "Mircea cel 
Bătrân";  

 INCD Aerospațială "Elie Carafoli" - 
INCAS București;  

 Universitatea București;  

 Academia forțelor aeriene "Henri 
Coandă" Brașov 

Platformă suport de 
supraveghere integrată, 
prognoză și management al 
sistemului Fluviu – Deltă - 
Mare 

2. Tehnologia 
informației și a 
comunicațiilor, 
spațiu și securitate 

Universitatea 
"Dunărea de 
Jos" 

 Universitatea de Științe Agricole și 
Medicină Veterinară Cluj-Napoca; 

 Universitatea din Craiova;  

 Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Viticultură și Vinificație 
Bujoru 

Soluții integrate de 
valorificare a subproduselor 
din industria alimentară în 
compozite funcționale și 
alimente cu valoarea 
adăugată ridicată 

1. Bioeconomie 

Universitatea 
"Dunărea de 
Jos" 

 INCD "Delta Dunării"- INCDDD 
Tulcea;  

 INCD pentru Geologie și Geoecologie 
Marină - GEOECOMAR 

Evaluarea impactului 
activităților antropice 
asupra potențialului 
navigabil și a stării actuale a 
ihtiofaunei în diferite 
sectoare ale Dunării 

3. Energie, mediu și 
schimbări climatice 

Universitatea 
"Dunărea de 

 Universitatea Politehnică din 
București;  

Conducerea inteligentă și 
distribuită a 3 sisteme 

7. Tehnologii noi și 
emergente 
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INSTITUȚIA DE 
CERCETARE 

PARTENERI PROIECT DENUMIRE PROIECT DOMENIU PROIECT 

Jos"  Universitatea "Valahia" Târgoviște;  

 Universitatea din Craiova 

autonome complexe 
integrate în tehnologii 
emergente pentru asistare 
personală medico-socială și 
deservire de linii de 
fabricație flexibilă de 
precizie 

Universitatea 
"Dunărea de 
Jos" 

 Universitatea "Dunărea de Jos"; 

 INCD pentru Fizică și Inginerie 
Nucleară "Horia Hulubei " – IFIN-HH;  

 Universitatea din Oradea;  

 Universitatea de Medicină și 
Farmacie "Carol Davila" 

Testare preclinică a noi 
produse radiofarmaceutice 
pentru lărgirea ariei de 
aplicabilitate a tehnicii pet-
ct și extinderea utilizării 
radiotrasorilor existenți în 
noi domenii clinice 

5. Sănătate (inclusiv 
știința 
medicamentului) 

Sursa: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) 

 

 STRUCTURI DE SPRIJIN A AFACERILOR ÎN JUDEȚUL GALAȚI 5.6.

La nivelul județului Galați au fost identificate o serie de infrastructuri de sprijin a afacerilor, precum: 
incubatoare de afaceri, clustere, parcuri științifice, hub-uri, zonă liberă, dar și organizații care au ca scop 
sprijinirea dezvoltării mediului economic local. Structurile de sprijin a afacerilor din județul Galați asigură o 
serie de facilități și/sau spații pentru desfășurarea activităților economice de producție și de prestare servicii 
și au ca scop promovarea dezvoltării economice, atragerea investițiilor și dezvoltarea potențialului resurselor 
umane și materiale din județ. 

TABEL 33 – INFRASTRUCTURI DE SPRIJIN A AFACERILOR DIN JUDEȚUL GALAȚI 

TIP STRUCTURĂ 
SPRIJIN 

DENUMIRE DESCRIERE ACTIVITATE 

Incubator 
afaceri 

Tehnopol Galați Asociația Tehnopol Galați este o structură asociativă fondată de: Consiliul 
Local, Consiliul Județean, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură, 
Universitatea “Dunărea de Jos” și Asociația Producătorilor de Soft, ca 
instrument de lucru pentru promovarea dezvoltării economice locale și 
regionale. 

Acesta oferă: consultanță de marketing: crearea unei imagini, ajutor la 
realizarea campaniilor de promovare, sugestii cu privire la ambalaje, 
contactarea firmelor de reclamă; facilitarea contactelor între firme pentru 
construirea relațiilor de afaceri; prezentarea firmelor cu care are acord de 
parteneriat și a produselor lor la toate târgurile, seminariile, brokerajele, 
manifestările la care Tehnopol participă sau este invitat; înștiințarea 
firmelor despre organizarea de cursuri pe diverse domenii și organizarea 
de prezentări de servicii bancare, pentru cunoașterea condițiilor de 
finanțare și creditare existente pe piață; acordarea de sprijin în 
participarea la cursuri, târguri, expoziții și alte activități de promovare; 
facilitarea activităților de networking, a transferului de know-how și prin 
acordarea de sprijin în dezvoltarea de parteneriate; training pentru 
dezvoltarea competențelor în afacere; consultanță pentru dezvoltarea de 
noi produse și servicii; consultanță pentru obținerea de finanțare și 
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TIP STRUCTURĂ 
SPRIJIN 

DENUMIRE DESCRIERE ACTIVITATE 

granturi; consultanță pentru recrutare de personal; planificarea afacerii și 
formarea companiei; studiu de piață, vânzări și marketing; asistență IT și e-
business. 

Hub Startup Smart 
Hub Galați 

Startup Smart Hub Galați oferă toate elementele cheie pentru 
antreprenori: spații de lucru full-time și part-time, spații de întâlniri, 
mentoring, training, networking și evenimente. 

Coworking C.HUB C.HUB este un spațiu de coworking însemnând închirierea flexibilă a unui 
spațiu de birou într-un mediu de lucru comun care se adresează start-up-
urilor, freelancerilor, antreprenorilor sau angajaților cu profesii liberale. 
Acesta oferă o combinație ideală între un mediu de lucru plăcut și 
oportunități de interacțiune socială, reprezentând o alternativă viabilă 
pentru cei care au stil de lucru flexibil și care își doresc atmosfera unei 
comunități. 

Cluster Openhub 
Creative Cluster 

Openhub Creative Cluster are ca scop sprijinirea Industriilor Creative (IC) 
prin: organizare de diverse activități de formare, ca de ex: Cursuri, 
seminarii și workshopuri specifice pentru antreprenori și companii creative 
care doresc să se dezvolte, workshopuri de îmbunătățirea nivelului de 
cunoștințe în următoarele domenii: proprietate intelectuală, investiții 
internaționale, fazele investițiilor, întoarcerea capitalului/investiției, 
“elevator pitch”, etc.; creșterea capacității de cercetare – dezvoltare – 
inovare (CDI), stimularea cooperării intre instituții CDI și întreprinderi, 
precum și creșterea accesului întreprinderilor din domeniul Industriilor 
Creative (IC) la CDI; valorificarea potențialului Industriilor Creative (IC) și 
aplicarea acestora în sectorul public (administrație, educație, sănătate) și 
cel privat (întreprinderi, societatea în general); Creșterea competitivității 
întreprinderilor din sectorul Industriilor Creative (IC), bazată pe utilizarea 
intensivă a cercetării și a exploatării tehnologiilor de ultimă generație; 
identificarea și promovarea inițiativelor ce generează produse și servicii 
inovatoare; reprezentarea intereselor din mediul Industriilor Creative (IC) 
în fata organismelor statului; sprijinirea antreprenoriatului și a IMM-urilor 
din domeniul Industriilor Creative (IC) din regiune; atragerea de resurse 
(investiții, fonduri de risc, etc.) pentru dezvoltarea sectorului creativ; 
promovarea dezvoltării unei politici industriale orientate către clustere, la 
nivel național și internațional; consolidarea cooperării între diverși actori 
din sectorul Industriilor Creative (IC), a schimbului de informații și de idei, 
precum și facilitarea desfășurării unor activități comune. 

Clusterului 
Regional ”Green 
Solutions Low 
Danube”  

Scopul asociației îl reprezintă planificarea și derularea de servicii și 
activități care vizează promovarea și elaborarea mecanismelor de 
susținere a întregii zone geografice “Dunărea de Jos”, pe termen lung, ca 
lider în sectoarele energiilor regenerabile, eficienței energetice și noilor 
energii sustenabile și participarea în rețelele internaționale ca partener sau 
coordonator de proiecte pentru creșterea competitivității organizațiilor din 
Asociație, prin cooperare națională și internațională. 

Clusterul IT&C 
Dunărea de Jos 

Clusterul are ca scop: facilitarea cooperării între organizațiile partenere în 
cadrul clusterului și toate categoriile de organizații/agenți 
economici/persoane fizice interesate de activitatea acestuia și de 
activitățile desfășurate în cadrul sectorul TIC. De asemenea, promovează și 
protejează interesele profesionale și comerciale ale membrilor săi; 
organizează și promovează mediul contactelor profesionale și comerciale 
din domeniu; acordă asistență si promovează proiectele individuale, 



167 
 

TIP STRUCTURĂ 
SPRIJIN 

DENUMIRE DESCRIERE ACTIVITATE 

comune sau cu terți; efectuează activități de cercetare și studii și 
elaborează strategii, construiește baze de date, sistematizează informațiile 
și asigură accesul larg și nediscriminatoriu al membrilor la acestea; 
organizează și derulează evenimente și programe pentru tineret pentru 
promovarea Societății Informaționale și Societății Cunoașterii; elaborează 
strategii de promovare și derulează activități de promovare a proiectelor 
întreprinse de aceasta și de membrii acesteia (inclusiv comunicarea și 
promovarea facilităților proiectelor disponibile pentru uzul membrilor, 
atragerea de noi membri, dezvoltarea de pagini Web/ portaluri etc.); 
organizează rețelele și punctele de contact; asigură promovarea unei 
abordări multiculturale, multidisciplinare și trans-sectoriale în domeniul 
TIC; susține cooperarea cu parteneri strategici din plan local, regional, 
național și transnațional, inclusiv autorități publice, centre de cercetare, 
poli de competitivitate, alte clustere din țară și străinătate etc. 

Parc Științific Parcul Științific 
și Tehnologic de 
Software Galați 

Parcul de Software de la Galați este o inițiativă comună a Guvernului 
României și a autorităților locale cu scopul de a susține dezvoltarea 
sectorului industrial al tehnologiilor de vârf, facilitarea transferului de 
tehnologie, precum și de a crea alternative viabile pe piața muncii din 
Regiunea de Sud-Est. 

Parcul de Software oferă pentru utilizare 64 de birouri cu suprafețe de 12 
mp, 22 mp, 42 mp sau 70 mp, o sala de conferințe cu o capacitate de 70 
locuri, o sala multimedia, o sala de instruire, o sala de protocol, o sala 
server precum și spatii destinate consultanței și cercetării. 

Zonă Liberă Zona Liberă 
Galați 

Zonele libere creează un avantaj mărfurilor provenite din afara spatiului 
vamal al Uniunii Europene care astfel nu sunt supuse taxelor vamale de 
import. 

Regia Autonoma „Administratia Zonei Libere Galati” are ca obiect general 
de activitate administrarea și exploatarea suprafeței declarate zonă liberă 
în scopul promovării schimburilor internationale și al atragerii de capital 
strain și autohton pentru introducerea tehnologiilor noi, precum și pentru 
sporirea posibilităților de folosire a resurselor economiei naționale/locale. 

Oferă mai multe variante de colaborare potențialilor investitori: 
concesionare de terenuri și clădiri, închiriere de terenuri și clădiri, utilizare 
regim de zona liberă. 

Sursa: cercetarie proprie 

ORGANIZAȚII DE SPRIJIN A AFACERILOR 

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Galați - promovarea intereselor societăților membre, sprijinirea 
acestora în raport cu autoritățile locale și naționale precum și pentru eficientizarea modalităților de acțiune 
în vederea creșterii calității serviciilor oferite tuturor clienților. 

Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii (P.I.M.M.) Galați48 – Promovează și apără interesele economice, 
de producție, comerciale, financiare, juridice și de orice natură ale întreprinderilor private mici și mijlocii din 
județul Galați în raporturile acestora cu organele puterii și administrației locale, precum și în relațiile sale cu 
alte organe și organisme naționale și internaționale. Membrii organizației sunt firme private mici și mijlocii 
care acoperă toate domeniile de activitate economică : industrie, construcții, producție, comerț și servicii. 

                                                           
48

 https://www.pimm.ro/ 
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Asociația Constructorilor Navali din România, ANCONAV 49- reprezintă interesele șantierelor navale și a 
producătorilor, distribuitorilor de echipamente și materii prime din România pe plan național și internațional. 
Membră a asociației europene SEA EUROPE, asociația românească înglobează membri din diverse zone ale 
sectorului de profil, companii performante ce contribuie la păstrarea renumelui industriei românești în 
Europa și în lume. De asemeni, ANCONAV este un partener de dialog responsabil cu reprezentanții 
guvernului României, susținând în mod activ promovarea intereselor membrilor asociației. 

Grupul de Acțiune Locală pentru Pescuit aferent Zonei Pescărești Galați 50 funcționează cu rol de „grup local 
pentru dezvoltarea zonei pescărești”, cu scopul susținerii dezvoltării durabile a zonei pescărești din județul 
Galați, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European si al Consiliului privind 
Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritimeare. Are în componență 10 membri care asigură o 
reprezentare echilibrată pentru zona pescărească, reunind administrații publice, instituții și organizații 
publice, reprezentanți ai sectorului nonguvernamental, reprezentanți ai mediului de afaceri și organizații din 
sectorului pescăresc, iar partenerii privați și societatea civilă reprezintă 80% din numărul total al membrilor 
grupului. 

OpenHub51 este o comunitate de business al cărei principal scop este susținerea dezvoltării domeniului de 
business prin excelență în IT, comunicare, inovație și crearea unui context profesional propice pentru 
întâlnirea dintre ceea ce are mai bun de oferit învățământul gălățean de profil și oportunitățile de angajare și 
dezvoltare oferite de companiile locale pentru studenții și absolvenții pasionați de tehnologia informației. 

 ANALIZA SWOT 5.7.

ANALIZĂ MEDIUL INTERN 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

PROFIL ECONOMIC 

 Sectorul industrial dezvoltat (în special industria 
metalurgică, construcțiile navale și industria 
alimentară) 

 Existența unor structuri importante de sprijin 
pentru afaceri (parc științific, zonă liberă, cluster, 
centru de afaceri, hub, organizații/asociații)  

 Tendință de diversificare a activităților economice 
și de dezvoltare a sectorului de servicii 

 Prezența unor importanți actori economici cu 
contribuție ridicată la cifra de afaceri a județului și 
încadrarea în muncă a resurselor umane, precum 
combinatului siderurgic Liberty Galați sau 
Șantierul Naval Damen. 

 Zona Liberă Galați, un punct strategic amplasat pe 
malul Dunării, cu potențial de atragere a 
investitorilor 

 Portul Galați care este cel mai mare port fluvial-

 Dinamică redusă a principalilor indicatori 
economici (PIB, cifră de afaceri, întreprinderi 
active, productivitate etc.) care indică un ritm de 
redresare după criza economică mai încet 
comparativ cu ritmul regional și național și un 
nivel de dezvoltare inferior mediei naționale 

 Ritm de creștere a nivelului de trai inferior 
ritmului de creștere regional și național 

 Gradul antreprenorial scăzut (număr de 
întreprinderi nou create la 1000 locuitori, sub 
nivelul regional și național) 

 Rata ridicată a șomajului și necompetitivitatea 
forței de muncă, respectiv ponderea ridicată a 
șomerilor care nu dețin o profesie sau au un nivel 
de instruire primar  

 Productivitatea scăzută a muncii, în special în 
mediul rural 

                                                           
49

 https://www.anconav.ro/ro/ 
50

 https://www.flagalati.ro/despre-noi 
51

 https://openhub.ro/ 
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

maritim și reprezintă de asemenea un punct de 
atracție pentru diferite companii naționale și 
internaționale care își pot desfășura activitatea în 
zonă 

 Implicarea activă a Agenției Județene a Ocupării 
Forței de Muncă Galați în realizarea și 
implementarea de programe pentru pregătirea și 
reconversia profesională a resurselor umane 

 Evoluție pozitivă a cheltuielilor publice de 
cercetare dezvoltare și inovare  

 Prezența Universității Dunărea de Jos cu rol 
important în formarea resurselor umane dar și cu 
o activitate intensă de cercetare dezvoltare, ce 
are în componența sa 18 centre de dezvoltare 
atât în domenii tehnice cât și științe sociale și 
umaniste, dintre care 18 sunt unități de cercetare 
de excelență. (sursa: https://ugal.ro/cercetare 
/infrastructura-de-cercetare/unitati-de-cercetare) 

 Potențial agricol ridicat datorat condițiilor 
geografice favorabile și a dinamicii pozitive a 
sectorului  

 Concentrarea suprafețelor agricole pe culturi cu 
importanță alimentară și industrială ridicată 

 Existența resurselor necesare (naturale și umane) 
pentru dezvoltarea sectorului piscicol; 

 Interesul ridicat al actorilor locali în accesarea de 
fonduri nerambursabile pentru sprijinirea și 
dezvoltarea agriculturii - valoarea contractată prin 
PNDR 2014-2020 poziționează județul în prima 
jumătatea a clasamentului național (locul 16) 

 Implicarea activă a Grupului de Acțiune Locală - 
Asociația de Dezvoltare Durabilă Prut-Dunăre 
Galați (FLAG) în dezvoltarea durabilă a zonei 
pescărești a județului 

 Fragmentarea ridicată a terenurilor agricole și 
ponderea ridicată a populației rurale ocupată în 
agricultura de subzistență 

 Lipsa spațiilor de depozitare/condiționare 
specializate conform normelor UE pentru 
agricultori 

 Lipsa inițiativelor de asociere în domeniul agricol  

 Producția agricolă locală se rezumă în principal la 
materii prime, pe fondul lipsei unităților de 
procesare  

 Sectoare economice cu o valoare adăugată 
ridicată slab dezvoltate (ex. Informații și 
comunicații) 

 Necorelarea competențelor forței de muncă cu 
cerințele pieței, cu impact negativ asupra 
angajatorilor care întâmpină dificultăți referitoare 
la recrutarea de personal cu competențe adecvate 
activității desfășurate  

 Competitivitate redusă în context național a 
sectoarelor economice din județ, peste jumătate 
din diviziunile economice fiind în declin 
(necompetitive și cu o concentrare scăzută)  

 Balanța comercială negativă 

 Inexistența Parcurilor industriale 

 Nivel scăzut al ponderii cheltuielilor CDI din PIB  

 Nivel scăzut de atractivitate pentru investitori pe 
fondul infrastructurii de transport inadecvate, în 
special în mediul rural  

 Grad ridicat de dependență a economiei județului 
de industria prelucrătoare, care a înregistrat un 
declin în perioada post comunistă, cu impact 
asupra ocupării și creșterii economice a județului 

 Lipsa corelării între rata de creștere a salariilor și 
rata de creștere a productivității care poate afecta 
grav competitivitatea întreprinderilor 

 Un procent ridicat de salariați angajați în domenii 
cu un câștigului salarial mediu net inferior mediei 
naționale și regionale cu impact asupra puterii de 
cumpărarea a locuitorilor județului 

 Ritmul inferior de creștere a câștigului salarial 
mediu net poate afecta atractivitatea și retenția 
forței de muncă în județ  

 Puterea de cumpărare redusă a veniturilor 
populației 

 Interesul scăzut al beneficiarilor de venit minim 

https://ugal.ro/cercetare
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garantat de a participa la măsurile active oferite 
de Agenția Județeană a Ocupării Forței de Muncă 
și de a se angaja 

 Concentrarea economiei județene în Municipiul 
Galați și mai puțin în mediul rural contribuie la 
nivelul ridicat al șomajului în mediul rural de unde 
provin peste 80% din șomerii județului 

 Majoritatea șomerilor înregistrați sunt (tineri) din 
mediul rural al căror domiciliu este situat la 
distanțe mai mari de 30 km față de centrele 
urbane – Galați, Tecuci sau Târgu Bujor 

 Insuficiența locurilor de muncă pentru absolvenții 
cu studii superioare 

 

 

ANALIZĂ MEDIUL EXTERN 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

PROFIL ECONOMIC 

 Creșterea gradului de interes al investitorilor 
pentru economia județului Galați (creșterea 
ponderii investițiilor județului în totalul regional) 

 Dorința unor locuitori din județ de a-și dezvolta 
spiritul antreprenorial 

 Existența Universității Dunărea de Jos Galați care 
poate furniza forță de muncă calificată în domenii 
variate, precum: economie, inginerie, arhitectură 
navală, piscicultură, etc. 

 Poziționarea geografică cu acces la Dunăre și la 
graniță cu Republica Moldova și Ucraina și 
potențial de dezvoltare a infrastructurii de 
transport rutier, feroviar și fluvial  

 Interesul crescut pentru creșterea comunicării și 
cooperării între instituțiile administrației publice 
și mediul privat pentru a înțelege preocupările și 
necesitățile majore ale antreprenorilor și 
companiilor  

 Potențial de dezvoltare a sectorului industriilor 
culturale și creative care favorizează inovarea, 
crearea de locuri de muncă și creșterea 
investițiilor 

 Creșterea numărului de investiții străine care pot 
determina creșterea competitivității prin transfer 

 Schimbările demografice și migrația populației 
tinere 

 Impactul transformărilor tehnologice asupra forței 
de muncă și asupra competitivității anumitor 
sectoare 

 Tendința de concentrare a activităților și 
investițiilor străine în zone mai dezvoltate din țară 

 Sectoarele economice tradiționale nu mai au 
capacitatea de a asigura ocuparea și creșterea 
economiei județului 

 Piața fluctuantă și concurența produselor 
importate 

 Accentuarea procesului de dezindustrializare 

 Menținerea nivelului actual scăzut de dezvoltare a 
infrastructurii poate influența negativ dezvoltarea 
economică a zonei 

 Schimbări climatice și dezastre naturale (inundații, 
secetă etc) ce pot afecta valoarea producției per 
hectar și implicit veniturile obținute 

 Norme și legislație de mediu care impun cheltuieli 
importante pentru întreprinderi 

 Eliminarea subvenționării directe a agriculturii 

 Cadrul legislativ relativ instabil și care nu 
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tehnologic și inovare  

 Tendința de concentrarea a terenurilor agricole 
susținută de măsurile de promovare a asocierii 
micilor fermieri cu impact asupra creșterii 
productivității sectorului agricol și a calității vieții 
în mediul rural 

 Condiții favorabile pentru dezvoltarea parcurilor 
eoliene și fotovoltaice  

 Acces la oportunități de finanțare nerambursabilă 

 Existența Planului Național Strategic pentru 
Dezvoltare Rurală 

 Condiții favorabile pentru obținerea produselor 
ecologice a căror cerere este în creștere 

 Facilitățile acordate de stat în domeniul agricol și 
zootehnic: subvenții, etc. 

 Existența Institutului de Cercetare Dezvoltare 
pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură 
Galați 

 Potențial viticol ridicat 

stimulează în suficientă măsură dezvoltarea 
afacerilor 
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 CONCLUZII, PRIORITĂȚI ȘI SCENARII / PROIECTE DE DEZVOLTARE 5.8.

CONCLUZII, PROVOCĂRI, ELEMENTE DE POTENȚIAL POSIBILE INTERVENȚII 

Agricultura reprezintă un sector cu o importanță 
ridicată în economia județului Galați și care ocupă un 
procent ridicat din populația județului, în special în 
mediul rural. În același timp însă, nivelul scăzut al 
productivității muncii are impact asupra 
competitivității întreprinderilor din domeniu, a 
nivelurilor salariale, și implicit asupra calității vieții 
populației din mediul rural. 

Promovarea unor măsuri care să susțină creșterea 
productivității agriculturii prin: 

 Adaptarea calificărilor la nevoile economiei 
reale prin sprijinirea derulării de programe de 
formare profesională (subvenții, facilități de 
creditare etc.). 

 Optimizarea tehnologiilor utilizate, utilizarea 
de mașini performante. 

 Lucrări de îmbunătățiri funciare, extinderea 
irigațiilor în zonele cu deficit de apă. 

 Introducerea unor culturi noi vegetale, 
practicarea unor sisteme de agricultură 
durabilă. 

 Stimularea investițiilor în sistemul agricol 
privat și încurajarea formelor de asociere ale 
micilor fermieri. 

 Asigurarea transferului de tehnologie de la 
universități și institute de cercetare către 
producătorii agricoli. 

 Resurse umane pregătite în domeniul 
agronomic. 

 Promovarea produselor locale etc. 

 Înființarea de noi sisteme de irigații în zonele 
predispuse secetei și 
reabilitarea/modernizarea sistemelor de 
irigații existente. 

 Realizarea unei platforme online la nivel de 
județ, unde fermierii mici să-și poată 
promova produsele și cantitățile pe care le 
dețin în vederea comercializării. 

 Asigurarea unei piețe de desfacere dedicată 
exclusiv micilor producători din județ. 

Producțiile mai reduse și nepredictibile pe fondul 
gradului scăzut de asociativitate, lipsa spațiilor de 
depozitare condiționare specializate conforme 
normelor UE (imposibilitatea fermierilor de vinde 
direct la lanțurile de supermarket) precum și lipsa 
unităților de procesare conduc la scăderea 
profitabilității fermierilor și la tendința de renunțare la 
agricultură. 

Înființarea unor structuri asociative de tip cluster sau 
organizație locală, în scopul promovării colaborării și 
cooperării între entitățile de afaceri din sectorul agro-
industrial, mediul academic și de cercetare, dar și de 
încurajare a procesului de restructurare competitivă a 
sectorului și asigurarea participării în proiecte 
comerciale. 

Infrastructura slab dezvoltată și accesul dificil la 
anumite exploatații agricole. 

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere agricole. 
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Declinul demografic și migrația forței de muncă, 
precum și necorelarea competențelor resurselor 
umane cu cerințele pieței, a condus la apariția unui 
deficit al forței de muncă în anumite sectoare. 

Promovarea unor soluții concrete și viabile pentru 
contracararea crizei forței de muncă cu care se 
confruntă mediul de afaceri, precum: 

 Oferirea de oportunități de dezvoltare la nivel 
local pentru tineri. 

 Adaptarea calificărilor la nevoile economiei 
reale prin sprijinirea derulării de programe de 
formare profesională (subvenții, facilități de 
creditare etc.). 

 Adoptarea de către unitățile de învățământ a 
unei strategii de învățământ aplicat – pe baza 
nevoilor și cerințelor pieței. 

 Implicarea agenților economici în pregătirea 
forței de muncă prin ucenicia la locul de 
muncă. 

 Lansarea unui program județean prin care se 
oferă stagii de voluntariat, practică și 
internship studenților și absolvenților – 
aceste stagii fiind realizate în instituțiile 
publice și la actorii socio-economici. 

 Realizarea unei analize asupra domeniilor de 
activitate din județ și realizarea unei statistici 
cu sectoarele care înregistrează creșteri sau 
regres – aceste date urmărind a fi comunicate 
facultăților pentru a oferi programe de studii 
conform cerințelor din piață. 

 Realizarea unui grup de lucru cu 
reprezentanții angajatorilor publici, privați și 
cu instituțiile de formare profesională din 
județ, pentru identificarea sectoarelor în care 
se înregistrează deficit și surplus de forță de 
muncă – ulterior urmărind a fi lansate 
programe de formare conform nevoilor 
identificate pe teritoriul județului Galați. 

Județul Galați se confruntă cu o rată ridicată a 
șomajului, un procent ridicat dintre aceștia provenind 
din mediul rural, la acest aspect contribuind și 
concentrarea activității economice a județului în zona 
municipiului Galați. 

Atragerea de investitori în vederea creării de locuri de 
muncă și susținerea creșterii economice, prin: 

 Oferirea de facilități fiscale. 

 Infrastructură de sprijin a afacerilor (ex. parc 
industrial, platformă agro industrială etc.). 

 Încurajarea comunicării dintre agenții 
economici. 

 Oferirea de asistență tehnică. 

 Dezvoltarea infrastructurii atât în mediul 
urban cât și în mediul rural, în vederea 
creșterii atractivității județului pentru 
potențialii investitori. 
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 Susținerea diversificării activității economice 
în mediul rural prin acordarea de facilități 
suplimentare. 

 Realizarea unui fond dedicat pentru 
amenajarea zonelor de dezvoltare 
economică în cadrul localităților situate la o 
distanță de peste 50 km față de municipiul 
Galați – aceste zone urmând a fi amenajate 
în vederea stabilirii agenților economici 
interesați de a dezvolta noi afaceri sau de a 
le extinde. 

 Organizarea de cel puțin 2 ori pe an a unor 
evenimente de tipul „Târgurilor de oferte” 
pentru agenții economici – în cadrul acestor 
evenimente UAT-urile vor prezenta 
comunitățile lor și facilitățile pe care le pot 
oferi investitorilor. 

 Sprijinirea încheierii parteneriatelor dintre 
UAT-uri și diferiți agenți economici, 
parteneriate ce vizează transmiterea 
ofertelor de muncă, investiții, proiecte 
comune etc. 

 Dezvoltarea unui proiect pilot de „Smart 
Village” pentru județul Galați, acest proiect 
urmând a fi ales în baza unui concurs cu 
propuneri – organizat la nivel de județ, și 
urmând a fi perfecționat după alegerea 
câștigătorilor. 

Impactul transformărilor tehnologice asupra forței de 
muncă și asupra competitivității anumitor sectoare din 
județul Galați. 

Susținerea creșterii competitivității activităților 
economice prin: 

 Oferirea de stimulente pentru adoptarea 
noilor tehnologii și tranziție la o economie 
neutra din punct de vedere climatic și 
reconversia forței de muncă. 

 Digitalizarea activităților economice și 
adaptarea acestora la contextul pandemic sau 
alte condiții de risc pentru mediul de afaceri. 

 Oferirea de consultanță și consiliere 
antreprenorilor pentru accesarea de fonduri 
nerambursabile pentru retehnologizare 
activității. 

 Dezvoltarea de programe de 
pregătire/perfecționare în parteneriat cu 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați prin 
Departamentul de Formare Continuă și 
Transfer Tehnologic. 

 Organizarea unui concurs anual pentru 
proiecte ce pot diminua impactul negativ al 
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transformărilor digitale. 

 Consiliere, orientare și perfecționare pentru 
studenți și absolvenți, realizând pregătirea 
necesară pentru instrumentele digitale. 

Nevoia de creștere a comunicării între instituțiile 
statului și mediul privat în vederea înțelegerii 
problemelor majore care afectează mediul de afaceri 
și identificarea celor mai bune soluții pentru 
rezolvarea acestora. 

Sprijinirea parteneriatului public privat prin 
identificarea și implementarea unor instrumente (ex. 
evenimente, grupuri de lucru, platformă 
“colaborativă” etc.) care să faciliteze comunicarea și 
cooperarea între reprezentanții administrației publice, 
instituțiilor de învățământ, instituțiilor de cercetare – 
dezvoltare și mediului de afaceri. 

Grad ridicat de dependență a economiei județului de 
industria prelucrătoare, care a înregistrat un declin în 
perioada post comunistă, cu impact asupra ocupării și 
creșterii economice a județului. 

Realizarea și implementarea de măsuri pentru 
susținerea sectoarelor economice tradiționale, 
concomitent cu măsuri de încurajare a diversificării 
activităților economice: 

Susținerea înființării de întreprinderi ce prelucrează 
legume, fructe sau produse de origine animală – 
întreprinderi ce ar rezolva și problemele micilor 
producători ce nu au piețe de desfacere. 

 

 OBIECTIVE STRATEGICE ȘI SPECIFICE 5.9.

OBIECTIV STRATEGIC | O1. POL REGIONAL CU O ECONOMIE DIVERSIFICATĂ ȘI PERFORMANTĂ | Județul 
Galați își va consolida poziția de pol regional mizând pe: asigurarea unui echilibru dinamic pe termen lung, 
implementarea unor măsuri de creștere sustenabilă bazate pe utilizarea optimă a tuturor resurselor 
disponibile, dezvoltarea potențialului inovativ și a capitalului uman, crearea și dezvoltarea unor instituții și 
parteneriate puternice, precum și pe atragerea de investiții și capital la nivelul sectoarelor economice care, 
în urma analizei, au rezultat ca deținând avantaje competitive atât la nivel regional cât și național. 

OBIECTIVE SPECIFICE 

OS 1.1. CLIMAT INVESTIȚIONAL ATRACTIV ȘI VIZIBIL LA NIVEL INTERNAȚIONAL | Județul Galați are un 
potențial ridicat în ceea ce privește atragerea de investitori și capital, fiind favorizat de poziționarea sa 
geografică, de resursele naturale și accesul la culoare de transport importante. Decizia agenților economice 
de localizare în județul Galați este influențată de o serie de factori importanți, precum spațiile și terenurile 
disponibile, dotările și accesul la rețelele de utilități publice și transport, servicii prompte și competitive din 
partea autorităților locale și proximitatea organizațiilor de sprijin pentru afaceri, de CDI, de formare de 
personal etc., dar și de disponibilitatea resurselor de muncă. O atenție deosebită va fi acordată domeniilor 
economice la care județul Galați înregistrează cel mai mare potențial: servicii logistice, IT, industria 
prelucrătoare, agricultură, piscicultură și cercetarea aplicativă. Acest obiectiv vizează, de asemenea, 
încurajarea exporturilor de servicii și produse locale, prin implementarea unor măsuri de susținerea 
internaționalizării și de înlesnire a accesului producătorilor autohtoni pe piețele externe, pentru a-șiputea 
promova, în condiții excelente, produsele și serviciile oferite. 

OS 1.2. SECTOR INDUSTRIAL COMPETITIV ȘI PERFORMANT | Industria reprezintă un sector important în 
economia județului Galați, cu o contribuție semnificativă la cifra de afaceri a județului și care încadrează 
peste un sfert din salariații din județ. Acest obiectiv vizează sprijinirea activităților industriale cu tradiție, dar 
și dezvoltarea unor ramuri noi, competitive, facilitarea dezvoltării și consolidării parteneriatelor între agenții 
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economici, instituțiile de învățământ, centrele de cercetare și administrația publică, precum și a unei rețele 
de furnizori locali pentru producătorii industriali. 

OS 1.3. bandi ca | Având în vedere faptul că, sectorul întreprinderilor mici și mijlocii este considerat un 
element cheie în dezvoltarea unei economii competitive și sustenabile, cu un aport semnificativ la crearea de 
noi locuri de muncă, acest obiectiv vizează susținerea inițiativelor antreprenoriale, în toate zonele județului, 
fie urbane sau rurale, prin măsuri de sprijinire a incubării și accelerării afacerilor, facilitarea și stimularea 
inițiativelor mediului privat și asociativ, sprijinirea asociativității și creșterea gradului de colaborare între 
agenții economici, susținerea cercetării dezvoltării inovării (CDI), transferului tehnologic (TT) și sectorului IT, 
care sunt domenii suport pentru dezvoltarea celorlalte sectoare economice, deschizând noi orizonturi pentru 
creșterea competitivității agenților economici. 

OS 1.4. CAPITAL UMAN CU UN GRAD RIDICAT DE OCUPARE, BAZAT PE COMPETENȚE ȘI CALIFICĂRI 
ADECVATE, ADAPTATE PERMANENT CERINȚELOR PIEȚEI | Județul Galați se confruntă cu un deficit de 
personal calificat în sectoare cu o importanță economică ridicată și înregistrează în același timp o rată 
ridicată a șomajului, aproape dublă față de media națională. Acest obiectiv vizează implementarea de măsuri 
active care să asigure adaptarea și punerea în practică a unor programe de educație și dezvoltare a 
competențelor cetățenilor în conformitate cu cerințele actuale și de perspectivă ale pieței muncii, să 
faciliteze găsirea unui loc de muncă și să crească rata de retenție a resurselor umane, concomitent cu măsuri 
de promovare și susținere a antreprenoriatului ca alternativă de ocuparea a forței de muncă. 

OS 1.5. AGRICULTURĂ DURABILĂ ȘI UN SPAȚIU RURAL PROSPER | Agricultura joacă un rol important în 
economia județului Galați, având o pondere ridicată în valoarea adăugată brută a județului și o contribuție 
ridicată la ocuparea forței de muncă din mediul rural, dar care înregistrează un nivel al productivității scăzut, 
în special din cauza fragmentării terenurilor agricole, a gradului scăzut de asociativitatea, dar și a 
infrastructurii agricole deficitare. Acest obiectiv urmărește valorificarea și exploatarea corespunzătoare a 
resurselor existente, care să permită consolidarea agriculturii județene și îmbunătățirea calității producției, 
cu efecte pozitive atât în ceea ce privește asigurarea securității alimentare a populației, cât și în raport cu 
evoluția agenților economici și a economiei locale în general, prin: sprijinirea și încurajarea asociativității și 
cooperării, dezvoltarea ramurilor intensive din agricultură, adaptarea producției la cerințele pieței interne și 
externe, îmbunătățirea infrastructurii agricole, practicarea agriculturii bazată pe noile tehnologii, dezvoltarea 
competențelor resurselor umane, dezvoltarea unui sector agro-alimentar competitiv și îmbunătățirea 
accesului la piețe de desfacere. În același timp, deși Zona Pescărească a județului Galați și activitățile 
pescărești au înregistrat un declin, creșterea gradului de conștientizare și de fructificare a avantajelor oferite 
de resursele locale legate de pescuit, acvacultură și procesarea peștelui pot să contribuie semnificativ la 
creșterea atractivității județului și îmbunătățirea condițiilor de trai ale comunităților locale. 
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 CARACTERIZAREA CAPITALULUI NATURAL 6.1.

Subcapitolul prezintă principalele caracteristici ale cadrului natural din județul Galați, fiind pus accentul pe 
identificarea elementelor favorabile și a celor restrictive pentru dezvoltarea teritorială. Sunt incluse și 
aspecte privind riscurile naturale, detaliate apoi într-un alt subcapitol. 

6.1.1. GEOLOGIE ȘI GEOMORFOLOGIE 

Din punct de vedere geologic, fundamentul județului Galați se suprapune în general părții de sud a 
Platformei Moldovenești, în zona de contact cu fundamentul de tip nord-dobrogean. Cuvertura este una 
sedimentară, cu grosimi de peste 3.000 m, fiind constituită din formațiuni paleozoice, mezozoice și neozoice. 
La zi apar doar formațiunile neogene pliocene (nisipuri și argile cu intercalații subțiri de gresie, în lungul 
văilor) și cuaternare (în interfluvii, prundișuri acoperite de luturi loessoide). De asemenea, prundișurile 
alcătuiesc unele terase fluviatile și luncile actuale ale Siretului, Bârladului, Prutului și Dunării52. 

Județul Galați prezintă resurse importante de roci utile și materiale de construcții, însă caracteristicile 
geologice determină costuri ridicate pentru construcțiile majore. 

În ceea ce privește resursele subsolului, caracteristicile depozitelor sedimentare din județul Galați determină 
existența unei cantități însemnate de roci utile și materiale de construcții, precum argile, luturi, nisipuri și 
pietrișuri. De asemenea, se remarcă prezența unor zăcăminte de petrol și gaze naturale în localitățile Schela, 
Țepu, Independența. 

Alcătuirea petrografică a teritoriului județului Galați reprezintă un factor restrictiv din mai multe 
considerente. Pe de-o parte, depozitele loessoide determină un potențial ridicat de apariție a tasărilor și, 
implicit, costuri mai ridicate pentru stabilizarea terenurilor în vederea realizării lucrărilor de construire. De 
cealaltă parte, prezența unor roci friabile determină o vulnerabilitate crescută la eroziunea eoliană, cu efecte 
negative în ceea ce privește calitatea factorilor de mediu. 

Din punct de vedere geomorfologic, relieful județului Galați este alcătuit din unități de câmpie și podiș, 
Altitudinile cresc de la 10-20 m în sudul județului la 310 m în nordul acestuia, relieful având o fragmentare 
mai accentuată în nord. Se disting 5 unități geomorfologice: podișul Covurlui (ce ocupă cea mai mare parte a 
teritoriului județului), Câmpia Tecuciului (câmpie subcolinară de terase), Câmpia Covurluiului (desfășurată la 
sud de culmile podișului Covurluiului, până la Lunca Prutului), Lunca Siretului (formată dintr-un șes larg și 
terase locale de luncă, ocupă zona sud-vestică și sudică a județului) și Lunca Prutului (în zona estică a 
județului) – conform PATJ Galați, 2010. Astfel, conform Enciclopediei Geografice a României, circa 31 % din 
suprafața județului se află în unitatea geografică majoră a Podișului Moldovei (sudul Colinelor Tutovei – între 
Bârlad și Siret, precum și Podișul Covurlui), restul de 69 % aparținând unității geografice majore a Câmpiei 
Române. 

Procesele geomorfologice determină degradarea terenurilor, în special de-a lungul văilor din zona de podiș. 

Conform Enciclopediei Geografice a României, aceste diferențe în caracteristicile reliefului de la nord la sud 
(dispunerea în trepte a reliefului, pante și energie de relief din ce în ce mai scăzute) determină diferențe și în 
ceea ce privește procesele geomorfologice de pe teritoriul județului Galați. În partea de nord (podiș) se 
remarcă eroziunea în suprafață ca proces predominant, dar și ravenarea (văile Tecucel, Berheci, Zeletin, 
Pereschivu, Covurlui, versanții de pe stânga Siretului și de pe dreapta Prutului). Alunecările de teren sunt mai 
puțin frecvente, însă există un potențial mediu-mare de producere a alunecărilor de teren în nord-vestul 
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județului, precum și o probabilitate mare în cazul suprafețelor care se regăsesc pe versanții și terasele 
cursurilor de apă, ogașelor și ravenelor53. 

FIGURA 48 – ELEMENTE DE CADRU NATURAL: RELIEF, APE PĂDURI, RESURSE DE SUBSOL 

 

Sursă: Prelucrare proprie. Date relief: Digital Elevation Model (Romania) 
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 Conform Planului de Amenajare a Teritoriului Județean Galați – URBANPROIECT și UAUIM, 2010 
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De cealaltă parte, în zona de sud a județului (Câmpia Tecuciului și Câmpia Covurluiului), procesul 
geomorfologic predominant este tot eroziunea în suprafață, iar alunecările de teren pot apărea și ele izolat 
pe o parte din versanții văilor. Alte procese caracteristice în această zonă sunt sufoziunea (pe malurile 
abrupte ale Dunării, Prutului și la contactul dintre câmpiile piemontane și de terase și Câmpia Siretului 
Inferior), tasarea, dar și deflația (spulberarea nisipurilor sub acțiunea vânturilor) în zona de dune situată pe 
stânga Bârladului, între localitățile Ungureni și Hanu Conachi54. În municipiul Galați, procesele de eroziune 
determină apariția alunecărilor de teren atât în zona de sud (afectând malul și căile de comunicație – zona 
Falezei Dunării), cât și în partea de nord, la vest de lacul Brateș, determinând prăbușiri ale versantului 
loessoid. 

Capitolul Schimbări climatice. Riscuri prezintă o detaliere a acestei vulnerabilități a județului în cazul 
alunecărilor de teren, având în vedere creșterea probabilității de apariție a unor astfel de fenomene ca 
urmare a precipitațiilor abundente sau a cutremurelor din ultimii ani. 

6.1.2. HIDROGRAFIA 

Județul Galați dispune de resurse importante în ceea ce privește apele de suprafață 

La nivelul rețelei hidrografice se remarcă prezența, la nivelul județului Galați, a trei mari colectori ce 
generează trei bazine hidrografice - Dunărea, Siretul și Prutul – ce delimitează județul la sud, vest și est. Pe 
lângă aceste trei componente majore ale rețelei hidrografie, cel mai important râu care traversează județul 
Galați este râul Bârlad. Din punct de vedere al managementului resurselor de apă, teritoriul județean se află 
în gestiunea Administrației Bazinele de Ape Prut – Bârlad. 

Riscul la inundații a determinat artificializarea albiilor râurilor pe lungimi importante 

Lungimea rețelei hidrografice de pe teritoriul județului Galați este de 1.524 km (din care 110 km frontieră de 
stat – râul Prut), râurile din acest areal fiind caracterizate printr-o scurgere predominantă în sezonul de 
primăvară și vară (ape mari primăvara, viituri în timpul verii și toamnei). Riscul de inundații a determinat 
realizarea unor lucrări importante de apărare contra inundațiilor: lucrări de îndiguire pe râurile Siret (126 
km), Bârlad (166,5 km), Prut (58 km) și Dunăre (10,5 km)55. Secțiunea Schimbări climatice. Riscuri conține o 
detaliere privind riscul la inundații și situația amenajărilor hidrotehnice realizate pentru protecția împotriva 
inundațiilor în județul Galați. 

Cadrul natural oferă resurse importante pentru pescuit și acvacultură în estul județului 

Cea mai importantă oglindă de apă este lacul Brateș, situat la nord-est de municipiul Galați, având o 
suprafață de 74 kmp. Acesta este considerat a fi un tip de lac natural puternic modificat, fiind încadrat într-o 
tipologie separată (ROLNPM02) la nivelul bazinului hidrografic Prut – Bârlad56. Pe lângă lacul Brateș, pe 
teritoriul județului există numeroase lacuri și bălți naturale ce pot fi valorificate. Strategia de dezvoltare a 
zonei de pescuit și acvacultură Prut-Dunăre Galați identifică următoarele lacuri și bălți, localizate în estul 
județului: Lacul Mata Rădeanu (com. Cavadinești), Balta Leahu (com. Suceveni), Lacurile Sovarca și Maicasu 
(com. Oancea), Lacul Vlădești (Vlădești), unitatea de acvacultură ICDEAPA (com. Foltești), Lacurile Zatun și 
Cătușa (Mun. Galați), unitatea de acvacultură Mălina (com. Șendreni) și Balta Potcoava 2 și unitatea de 
acvacultură Lozova (com Braniștea). În jurul acestor lacuri și bălți s-au dezvoltat comunități pescărești 
importante, ce valorifică aceste resurse biologice. 

TABEL 34 – VOLUMELE CAPTATE DIN CORPURILE DE APĂ SUBTERANĂ DIN JUDEȚUL GALAȚI 

CORP DE APĂ SUBTERANĂ ALIMENTARE POPULAȚIE 
(MII MC / AN) 

INDUSTRIE (MII MC / 
AN) 

AGRICULTURĂ (MII MC / 
AN) 
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 Posea, G. (coord), (1983), Enciclopedia Geografică a României, Editura Științifică și Enciclopedică, București. 
55

 URBANPROIECT și UAUIM, (2010), Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Galați. 
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 Conform ABA Prut – Bârlad – Planul de Management actualizat al spațiului hidrografic Prut - Bârlad 
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CORP DE APĂ SUBTERANĂ ALIMENTARE POPULAȚIE 
(MII MC / AN) 

INDUSTRIE (MII MC / 
AN) 

AGRICULTURĂ (MII MC / 
AN) 

ROPR03 – Lunca râului Bârlad 805,84 145,7 221,56 

ROPR04 – Câmpia Tecuciului 0,1 9,69 49,19 

ROPR06 Câmpia Covurlui 62,95 2,2 0,1 

Sursa: ABA Prut - Bârlad 

Resursele de apă subterană din zona de sud și est a județului sunt puțin utilizate 

Pe teritoriul județului Galați există trei corpuri de ape subterane freatice57: 

- ROPR03 Lunca râului Bârlad (aflat doar parțial pe teritoriul județului) – suprafață totală de 1.109 kmp, 
apă utilizată pentru alimentarea populației, industrie, zootehnie, irigații. 

- ROPR04 Câmpia Tecuciului are o suprafață de 1.446 kmp, apa fiind utilizată pentru alimentarea cu 
apă a populației, industrie, zootehnice și irigații. Corpul de apă subterană se află în interdependență 
cu râurile Suhul și Bârzota. 

- ROPR06 Câmpia Covurlui are o suprafață de 785 kmp, iar apa este utilizată pentru alimentarea cu 
apă a populației, industrie și zootehnie.  

Se remarcă faptul că, în afara corpului Lunca râului Bârlad, aceste resurse de apă subteran sunt puțin 
utilizate, fiind vorba în general de captări la nivel local pentru asigurarea unor nevoi punctuale în ceea ce 
privește alimentarea populației, industriei sau agriculturii. De altfel, niciunul dintre corpurile de apă 
subterană nu se află în stare de risc cantitativ din punct de vedere al impactului determinat de activitățile 
umane. 

O analiză globală a resurselor de apă (ape de suprafață și subterane) disponibile pe bazine hidrografice indică 
faptul că bazinul hidrografic al Prutului prezintă un deficit raportat la cerințele de consum, în timp ce în 
bazinul hidrografic al Siretului (zona centrală și de vest a județului) este resursele de apă sunt ușor 
excedentare. Astfel, la nivelul județului Galați, se constată un deficit al resurselor de apă58 – raportat la 
populația județului în 2019, rezultă o cantitate de circa 700 mc / locuitor / an. 

6.1.3. CLIMA 

Teritoriul județului Galați se caracterizează printr-o climă continentală, fiind sub influența maselor de aer 
continental estice. Circulația generală a atmosferei este caracterizată prin predominanța vânturilor dinspre 
nord-est și est (reprezentând 29 % din frecvența anuală a vânturilor – crivățul, iarna), al doilea vânt 
predominant fiind cel din sud (16 % frecvență, bate mai mult vara). Se remarcă tendința de diminuare a 
vitezei medii anuale a vântului în perioada 1961-2013, în toate cele 4 anotimpuri59. 

Conform studiului Administrației Naționale de Meteorologie, în ceea ce privește valorile intensității radiației 
solare se remarcă două areale la nivelul județului Galați: unul în nord-vestul județului, cu valori ale radiației 
solare cuprinse în intervalul 1.250 – 1.350 kWh/mp/an, și restul județului, având valori între 1.300 – 1.350 
kWh/mp/an, ce indică un bun potențial pentru utilizarea energiei solare. 
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 Conform ABA Prut – Bârlad – Planul de Management actualizat al spațiului hidrografic Prut - Bârlad. 
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 Gâștescu, P. (2010). Resursele de apă din România, Potențial, calitate, distribuție teritorială, management. în Water 
resources from Romania. Vulnerability to the pressure of man’s activities, conference proceedings (pp. 10-30). 
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 Administrația Națională de Meteorologie. (2015). Schimbările climatice – de la bazele fizice la riscuri și adaptare. 
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Temperatura medie anuală este de 10 °C la Galați și 9,8 °C la Tecuci, diferențele fiind reduse la nivelul 
teritoriului datorită reliefului relativ uniform. Temperatura medie a lunii ianuarie se situează între – 3 și -4 °C, 
iar temperatura medie a lunii iulie este de 21,7 °C60. 

Cantitatea redusă a precipitațiilor (sub 430 mm în zonele de câmpie și luncă) determină necesitatea 
dezvoltării sistemelor de irigații 

În ceea ce privește distribuția teritorială a precipitațiilor atmosferice, se remarcă o creștere de la sud (în jur 
de 420 – 430 mm în luncile joase) la nord (unde precipitațiile pot depăși 500 mm)61. Cantitatea de precipitații 
este redusă, fiind necesară amenajarea sistemelor de irigații pentru a suplini deficitul de apă în agricultură. 

Evoluția parametrilor climatici (temperatură, precipitații) este detaliată în subcapitolul privind Amenințarea 
schimbărilor climatice. 

Se remarcă în cazul județului Galați apariția unor fenomene meteorologice extreme precum furtunile 
însoțite de căderi masive de grindină, cu intensitate mai mare în partea de nord-vest și nord-est, în zonele 
împădurite ale județului62. Județul este de asemenea vulnerabil la înzăpeziri, cu manifestare frecventă în 
special în zona de nord a județului, fenomen ce afectează circulația pe drumuri și pe căile ferate. 

6.1.4. SOLURILE 

Tipurile de sol caracteristice județului Galați sunt cernisolurile (peste 260.000 ha, circa 71 % din suprafața 
județului), urmate de protisoluri (peste 78.000 ha, circa 21 % din suprafața județului).  

Se remarcă faptul că circa 64 % din solurile cu utilizare agricolă din municipiul Galați se află în clasele de 
calitate II (20 %) și III (44 %). Doar 2.415 ha din terenurile agricole din județ sunt încadrate în clasa I de 
calitate după nota de bonitate a solurilor. De cealaltă parte, peste 26.000 ha (7,33 %) din terenurile agricole 
sunt încadrate în clasa V, prezentând astfel limitări extrem de severe și nefiind pretabile ca terenuri arabile, 
vii și livezi. 

De altfel, majoritatea solurilor din județul Galați sunt nisipoase sau argiloase, fapt ce impune includerea în 
circuitul agricol a unor specii potrivite pentru acest tip de soluri sau împădurirea zonelor unde cultivarea 
plantelor nu este eficientă63. 

FIGURA 49 – CALITATEA SOLULUI PE TERENURILE AGRICOLE (HA) 
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 Date climatice conform URBANPROIECT și UAUIM, (2010), Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Galați. 
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 Posea, G. (coord), (1983), Enciclopedia Geografică a României, Editura Științifică și Enciclopedică, București. 
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 Consiliul Județean Galați, (2013), Planul de analiză și acoperire a riscurilor (PAAR) de pe teritoriul județului Galați. 
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 URBANPROIECT și UAUIM, (2010), Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Galați. 
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Sursă: Raportul privind starea mediului în județul Galați în anul 2018, APM Galați 

Limitările calitative ale solului nu sunt suficient suplinite de către sistemul de irigații 

La nivelul județului există circa 140.000 ha teren agricol cu amenajări pentru irigații, din circa 358.000 ha 
teren arabil (conform date INSSE 2014, prin urmare circa 39 % din suprafața agricolă dispune de amenajări 
pentru irigații). Cu toate acestea, suprafața irigată efectiv se află într-o scădere continuă în ultimii ani, de la 
circa 30.000 ha în 2008 la 17.152 ha în 2018 – vezi figura de mai jos. Astfel, doar 12 % din suprafața agricolă 
amenajată (și sub 5 % din suprafața agricolă totală) este irigată efectiv. 

 

FIGURA 50 – SUPRAFAȚA AGRICOLĂ AMENAJATĂ PENTRU IRIGAȚII, COMPARATIV CU SUPRAFAȚA AGRICOLĂ IRIGATĂ 
EFECTIV, 2008-2018 (HA) 

 

Sursă: Prelucrare după date INSSE – Tempo Online. 

Circa 59.000 ha din suprafața agricolă a județului (2018) este amenajată cu lucrări de desecare. 

6.1.5. VEGETAȚIA ȘI FAUNA 

Din punct de vedere al vegetației și faunei, teritoriul județului Galați se află în Ecoregiunea Pontică. În sudul 
și estul județului este prezentă zona stepei, cu pajiști secundare cu bărboasă, firuță cu bulb, peliniță, alior, 
colilie, păiuș. Vegetația naturală se păstrează însă pe suprafețe foarte reduse, fiind înlocuită treptat, odată 
cu extinderea terenurilor agricole. Același lucru se întâmplă și în cazul zonei de silvostepă (nordul și vestul 
județului), unde pajiștile secundare se păstrează doar pe mici suprafețe. Apar, izolat în teritoriu, păduri de 
stejar în amestec cu tei și carpen. Etajul pădurilor de foioase este prezent pe colinele ce depășesc altitudinea 
de 250 m din nordul și nord-estul județului64. 

Gradul de împădurire în județul Galați este foarte redus – sub 8 % din suprafață 

Conform datelor INSSE, suprafața pădurilor din județul Galați era în anul 2018 de 35.400 ha, în ușoară 
scădere față de anul 2008 (35.700 ha). Cea mai mare parte a pădurilor sunt păduri de foioase (doar 100 ha 
păduri de rășinoase în 2018). Prin urmare, doar 7,93 % din suprafața totală a județului este acoperită de 
păduri, cu mult sub media națională de 27 %. Gradul de împădurire este, așadar, unul foarte scăzut (fiind sub 
16 %, județul este considerat a fi zonă cu deficit de vegetație forestieră), fiind necesare măsuri pentru 
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împădurirea terenurilor degradate, a terenurilor agricole cu limitări severe, precum și realizarea unor 
perdele de protecție pentru terenurile agricole. În 2018, disponibilitățile de împădurire aveau o suprafață de 
doar 88 ha65 

Datele de la Direcția Silvică Galați indică o suprafață a fondului forestier de 36.345 ha, din care 55 % 
reprezintă fond forestier proprietate publică a statului și 45 % fond forestier al altor deținători, retrocedat 
după anul 1990. Conform datelor de la Direcția Silvică Galați, există câteva comune cu suprafețe de peste 
20 % ocupate de păduri (atât în proprietatea statului, cât și în proprietate privată): Buciumeni (27,45 %), 
Drăgușeni (25,25 %), Jorăști (24,01 %), Bălăbănești (22,91 %), Movileni (22,65 %) și Cuca (20,99 %). De 
cealaltă parte, comunele Costache Negri, Cudalbi, Grivița, Schela și Suhurlui nu au păduri pe teritoriul 
administrativ. Se remarcă faptul că zonele cu deficit de păduri sunt concentrate în partea centrală a județului 
(vezi harta de mai jos). 

FIGURA 51 – SUPRAFEȚE DE PĂDURI REGENERATE LA NIVELUL JUDEȚULUI GALAȚI, 2014-2018 (HA) 

 

Sursă: Prelucrare după date APM Galați – Raport privind starea mediului în județul Galați 

 

Circa 45 % din pădurile din județul Galați nu se află în proprietatea publică a statului 

Administrarea și asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier național este realizată prin ocoalele 
silvice de stat Galați, Grivița, Hanu Conachi și Tecuci. Conform APM Galați, în perioada 2003,8-2018 
suprafața de fond forestier proprietate publică a statului s-a diminuat cu circa 8 %, ca efect al retrocedărilor 
către foștii proprietari, ajungând la circa 55 % din suprafața totală a pădurilor. Circa 82 % dintre păduri se 
află în zonele de câmpie, urmate de zonele de luncă și ostroave (16 %) și de zonele de deal (2 %). Doar 38 % 
dintre păduri (aproape 8.000 ha) se aflau în anul 2018 în tipul funcțional III-VI, fiind păduri în care se 
exploatează masa lemnoasă66. 

Figura de mai sus relevă evoluția suprafețelor forestiere regenerate în județul Galați între anii 2014-2018. Se 
remarcă faptul că, din 2015, se înregistrează o scădere a suprafețelor regenerate, pe fondul scăderii atât a 
regenerărilor naturale, cât și ale celor artificiale. 
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 Date de la Direcția Silvică Galați, prezentate în Raportul privind starea mediului în județul Galați în anul 2018 (APM 
Galați). 
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 Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Galați, (2019), Raport privind starea mediului în județul Galați în anul 2018. 
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În anul 2018, volumul de lemn recoltat a fost de 54,5 mii mc, conform datelor INSSE – vezi figura de mai jos. 
Se remarcă faptul că nivelul de exploatare rămâne unul redus, apropiat de cel din anul 2008, fiind situat în 
toți anii la valori de sub 75 mii mc / an. 

FIGURA 52 – EVOLUȚIA VOLUMULUI DE LEMN RECOLTAT, 2008-2018, MII MC 

 

Sursă: Prelucrare după date INSSE – Tempo online 

Fauna este reprezentată de specii de stepă și silvostepă, precum popândăul, dihorul de stepă, șoarecele 
dungat, dar și specii caracteristice pădurilor de foioase precum căpriorul, fazanul. În râurile cu regim 
permanent de scurgere se întâlnește crapul (specie valoroasă din punct de vedere piscicol), iar în apele 
Dunării se găsesc și pești migratori (morun, nisetru, păstrugă, scrumbie)67. 

 

                                                           
67

 Posea, G. (coord), (1983), Enciclopedia Geografică a României, Editura Științifică și Enciclopedică, București. 
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FIGURA 53 – PONDEREA SUPRAFEȚELOR OCUPATE DE PĂDURI LA NIVEL DE UNITATE ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ 
DE BAZĂ (2019) 

Sursă: 
Prelucrare proprie după date primite de la Direcția Silvică Galați 
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 PROTECȚIA BIODIVERSITĂȚII: ARII NATURALE PROTEJATE 6.2.

Conform APM Galați (Raport privind starea mediului în județul Galați în anul 2018), pe teritoriul județului 
sunt declarate: 

- 18 arii naturale protejate de interes național (din care 17 rezervații naturale și 1 parc natural: Lunca 
Joasă a Prutului Inferior) 

- 19 arii naturale protejate de interes comunitar: 14 Situri de Importanță Comunitară (SCI) și 5 Arii de 
Protecție Specială Avifaunistică (SPA). 

6.2.1. ARII NATURALE PROTEJATE DE INTERES NAȚIONAL 

Tabelul de mai jos prezintă o centralizare a situației ariilor naturale protejate de interes național din județul 
Galați: 

TABEL 35 – REZERVAȚII NATURALE DIN JUDEȚUL GALAȚI 

NR. 
CRT. 

DENUMIRE LOCALIZARE SUPRAFAȚĂ 
(KMP) 

SITUAȚIE ELABORARE PLANURI 
DE MANAGEMENT ȘI CUSTOZI 

1 Dunele de nisip de la Hanu Conachi Com. Fundeni 2,49 ANANP Galați – Plan de 
management elaborat 

2 Pădurea Gârboavele Com. Tulucești 2,79 ANANP Galați – Plan de 
management elaborat 

3 Pădura Breana – Roșcani Com. Băneasa 1,55 ANANP Galați – Plan de 
management elaborat 

4 Locul fosilifer Tirighina – Barboși Mun. Galați 0,01 ANANP Galați, fără plan de 
management 

5 Locul fosilifer Rateș Mun. Tecuci 0,04 ANANP Galați, fără plan de 
management 

6 Pădurea Fundeanu Com. Drăgușeni 1,88 ANANP Galați – Plan de 
management elaborat 

7 Pădurea Talașmani Oraș Berești 0,59 ANANP Galați – Plan de 
management elaborat 

8 Păduea Buciumeni Com. Buciumeni, 
Com. Brăhășești 

0,67 ANANP Galați – Plan de 
management elaborat 

9 Ostrovul Prut Mun. Galați 0,82 ANANP Galați, fără plan de 
management  

10 Balta Potcoava Com. Braniștea 0,61 ANANP Galați – Plan de 
management elaborat 

11 Balta Talabasca Com. Tudor 
Vladimirescu 

2,80 ANANP Galați – Plan de 
management elaborat 

12 Locul fosilifer Berești Oraș Berești 0,71 ANANP Galați, fără plan de 
management  

13 Lunca joasă a Prutului Com. Cavadinești 11,99 ANANP Galați, fără plan de 
management  
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NR. 
CRT. 

DENUMIRE LOCALIZARE SUPRAFAȚĂ 
(KMP) 

SITUAȚIE ELABORARE PLANURI 
DE MANAGEMENT ȘI CUSTOZI 

14 Lacul Pochina Com. Suceveni 0,70 ANANP Galați, fără plan de 
management  

15 Lacul Vlășcuța Com. Măstăcani 0,73 ANANP Galați, fără plan de 
management  

16 Pădurea Pogănești Com. Băneasa 0,33 ANANP Galați – Plan de 
management elaborat 

17 Pădurea Merișor – Cotul Zătuanului Com. Movileni 0,70 ANANP Galați – Plan de 
management elaborat 

Sursa: Raport privind starea mediului în județul Galați, 2018 (APM Galați) și date furnizate de către ANANP Galați 

Ariile naturale protejate de interes național ocupă peste 2 % din suprafața județului, crescând considerabil 
ca suprafață din anul 2000 

În anul 2004, 4 rezervații naționale de interes național (Balta Vlăscuța, Balta Pochina, Ostrovu Prut și Lunca 
Joasă a Prutului) au fost incluse în Parcul Natural ”Lunca Joasă a Prutului Inferior” (PNLJPI), declarat prin HG 
nr. 2151/2004. Acesta are o suprafață de 81,09 kmp și este situat pe teritoriul administrativ al comunelor 
Cavadinești, Suceveni, Oancea, Măstăcani, Vlădești, Foltești, Frumușița, Tulucești și al municipiului Galați. 

Astfel, în anul 2016 suprafața ariilor naturale protejate de interes național din județul Galați era de 96,28 
kmp (2,16 % din suprafața totală a județului) – o creștere importantă față de anul 2000, când doar 11,85 kmp 
(0,27 % din suprafața totală a județului) din teritoriu era inclus într-o arie naturală protejată de interes 
național. 

O bună parte dintre ariile naturale protejate de interes național sunt incluse și în arii naturale protejate de 
interes comunitar (vezi subcapitolul următor): Dunele de nisip de la Hanul Conachi, Lunca Joasă a Prutului, 
Pădurea Breana-Roșcani, Pădurea Gârboavele, Pădurea Tălășmani, Pădurea Pogănești, Pădurea Buciumeni. 

Din iulie 2018, atribuțiile administrării tuturor ariilor naturale protejate din județul Galați au fost preluate de 
către Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP). 

Parcul natural lunca joasă a prutului inferior are potențialul de a deveni zonă umedă de importanță 
internațională 

Caracteristicile generale ale luncii inferioare a râului Prut (în special faptul că reprezintă o zonă umedă de un 
deosebit interes avifaunistic, nu doar pentru România, cât și pentru zona de sud-est a Europei), precum și 
localizarea acesteia ca ”poartă de intrare” în Rezervația Biosferei Delta Dunării, pe traseul a trei coridoare 
majore de migrațiune a păsărilor (traseele East Elbic, Carpatic, Pontic) pot asigura, în viitor, includerea 
Parcului Natural e lista zonelor umede de importanță internațională (conform convenției Ramsar). 

Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior necesită însă în prezent o structură de administrare, contractul 
existent între Ministerul Mediului și Pădurilor și Asociația Județeană a Pescarilor Sportivi Galați fiind reziliat 
în iulie 2013. Planul de Management integrat al Parcului Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior (elaborat în 
cadrul unui proiect LIFE în perioada noiembrie 2005 – octombrie 2010) a fost actualizat și completat de către 
APM Galați în vederea aprobării de către Ministerul Mediului (conform APM Galați, 2019). 
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6.2.2. ARII NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR 

Peste 13 % din suprafața județului Galați face parte dintr-un sit natura 2000 

Ariile naturale protejate de interes comunitar au crescut și ele ca număr și suprafață din anul 2007 (când au 
fost declarate 12 Situri de Importanță Comunitară și 3 Arii de Protecție Specială Avifaunistică) până în anul 
2016 (14 SCI-uri și 5 SPA-uri). Astfel, în anul 2016 12,85 % din suprafața județului se afla într-un Sit de 
Importanță Comunitară, iar 4,97 % într-o Arie de Protecție Specială Avifaunistică. Ținând cont de 
suprapunerile între ariile naturale protejate, în anul 2016 13,61 % din suprafața județului Galați era inclusă 
într-un sit Natura 2000 (fie SCI sau SPA)68. 

TABEL 36 – SITURI NATURA 2000 DIN JUDEȚUL GALAȚI 

NR. 
CRT. 

DENUMIRE (ALTE JUDEȚE PE 
TERITORIUL CĂRORA SE AFLĂ) 

COD SIT SUPRAFAȚĂ ÎN 
JUDEȚ (KMP) 

SITUAȚIE ELABORARE PLANURI 
DE MANAGEMENT ȘI CUSTOZI 

1 Dunele de nisip de la Hanul Conachi ROSCI0072 2,49 ANANP Galați – Plan de 
management elaborat 

2 Lunca Joasă a Prutului ROSCI0105 57,53 ANANP Galați, fără plan de 
management 

3 Pădurea Balta-Munteni ROSCI0134 0,86 ANANP Galați – Plan de 
management elaborat 

4 Pădura Breana – Roșcani ROSCI0139 1,55 ANANP Galați – Plan de 
management elaborat 

5 Pădurea Gârboavele ROSCI0151 2,20 ANANP Galați – Plan de 
management elaborat 

6 Lunca Siretului Inferior (jud. Vrancea, 
Bacău, Brăila) 

ROSCI0162 122,11 ANANP Galați – Plan de 
management elaborat 

7 Pădurea Mogoș-Mâțele ROSCI0163 0,66 ANANP Galați – Plan de 
Management elaborat 

8 Pădurea Pogănești ROSCI0165 1,74 ANANP Galați – Plan de 
Management elaborat 

9 Pădurea Tălășmani ROSCI0175 0,54 ANANP Galați – Plan de 
Management elaborat 

10 Pădurea Torcești ROSCI0178 1,32 ANANP Galați – Plan de 
Management elaborat 

11 Lunca Chineja ROSCI0315 4,22 ANANP Galați, fără plan de 
management 

12 Păduea Buciumeni – Homocea (incl. 
Județul Vrancea) 

ROSCI0334 20,70 ANANP Galați – Plan de 
management elaborat 

13 Râul Bârlad între Zorleni și Gura 
Gârbovățului (jud. Vaslui) 

ROSCI0360 6,15 ANANP Galați, fără plan de 
management 

14 Râul Prut (jud. Iași, Vaslui) ROSCI0213 0,05 ANANP Galați, fără plan de 
management 

                                                           
68

 Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Galați, (2019), Raport privind starea mediului în județul Galați în anul 2018. 
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NR. 
CRT. 

DENUMIRE (ALTE JUDEȚE PE 
TERITORIUL CĂRORA SE AFLĂ) 

COD SIT SUPRAFAȚĂ ÎN 
JUDEȚ (KMP) 

SITUAȚIE ELABORARE PLANURI 
DE MANAGEMENT ȘI CUSTOZI 

15 Lunca Prutului – Vlădești – Frumușița ROSPA0070 146 ANANP Galați, fără plan de 
management 

16 Lunca Siretului Inferior (jud. Vracea, 
Brăila) 

ROSPA0071 243,61 ANANP Galați – Plan de 
management elaborat 

17 Lacul Brateș ROSPA0121 158,79 ANANP Galați, fără plan de 
management 

18 Mața – Cârja – Rădeanu ROSPA0130 18,53 ANANP Galați, fără plan de 
management 

19 Râul Bârlad între Zorleni și Gura 
Gârbovățului (jud. Vaslui) 

ROSPA0031567 0,73 ANANP Galați, fără plan de 
management 

Sursa: Raport privind starea mediului în județul Galați, 2018 (APM Galați) și date furnizate de către ANANP Galați 

Se remarcă faptul că peste jumătate (11 din 19) situri Natura 2000 de pe teritoriul județului Galați aveau 
custode, precum și plan de management elaborat înainte de iulie 2018, când toate ariile naturale protejate 
au intrat în administrarea ANANP. Ca suprafață, cele 14 SCI-uri ocupă 222,12 kmp, mai puțin decât cele 5 
SPA-uri, ce au o suprafață totală de 567,66 kmp. 
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FIGURA 54 – ARIILE NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR ÎN JUDEȚUL GALAȚI 

Sursă: Prelucrare proprie după date ale Ministerului Mediului 
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 CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU 6.3.

Subcapitolul prezintă date cu privire la calitatea factorilor de mediu abiotici (aer, apă, sol) și biotici din 
județul Galați. Pentru fiecare factor de mediu se încearcă, în primul rând, identificarea principalelor surse de 
degradare a mediului la nivel județean, conform informațiilor din rapoartele Agenției pentru Protecția 
Mediului Galați, cele din Planul de Menținere a Calității Aerului, din Planurile de Management ale Bazinelor 
Hidrografice sau din alte surse (inclusiv date puse la dispoziție de către diferite instituții publice). 

 

6.3.1. CALITATEA AERULUI 

Conform Planului pentru Menținerea Calității Aerului în județul Galați69, teritoriul județului este încadrat 
aproape în totalitate în regimul de gestionare II pentru dioxid de azot și oxizi de azot (NO2 / NOx), pulberi în 
suspensie (PM10, PM2.5), benzen (C6H6), Nichel (Ni), dioxid de sulf (SO2), monoxid de carbon (CO), Plumb (Pb), 
Arsen (As) și Cadmiu (Cd). Excepție face municipiul Galați, încadrat în regimul de gestionare I pentru dioxid 
de azot și oxizi de azot (NO2 / NOx). Încadrarea în regimul de gestionare II înseamnă faptul că nivelurile 
concentrațiilor pentru acești poluanți se află sub valorile limită prevăzute de legislația în vigoare, obiectivul 
planului fiind menținerea sub valorile limită / valorile țintă a concentrațiilor tuturor poluanților monitorizați. 

Din punct de vedere al surselor de degradare a calității aerului, se observă faptul că doar pentru dioxidul de 
sulf ponderea principală o au sursele mobile (ex: traficul rutier, feroviar), pentru restul poluanților (dioxid de 
azot, metale grele) ponderea principală având-o sursele staționare (ex: unități industriale). Se remarcă 
contribuția considerabilă a surselor de suprafață (ex: instalații de ardere de uz casnic, terenuri supuse 
deflației) la emisiile de pulberi în suspensie (fracțiile PM2.5 și PM10) și la emisiile de monoxid de carbon. 

Pe teritoriul județului Galați instalațiile de mare ardere reprezentau în 2014 o sursă importantă de 
degradare a calității aerului 

O sursă importantă de degradare a aerului în județul Galați o reprezintă instalațiile de mare ardere. În anul 
2014, instalațiile EU-ETS (incluse în schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de 
seră în cadrul Uniunii Europene – EU Emission Trading Scheme) au avut emisii totale de peste 4 milioane de 
tone (echivalent CO2), pe teritoriul județului existând atunci două instalații importante: 

- Societatea Electrocentrale Galați S.A. – 382.663 tone emisii echivalente CO2. 

- ARCELORMITTAL GALAȚI S.A. – 3.628.982 tone emisii echivalente CO2. 

Astfel, în 2014 județul Galați era a doilea județ din țară (după județul Gorj) din punct de vedere al emisiilor 
din instalațiile de mare ardere. Cu toate acestea, având în vedere diminuarea considerabilă a energiei 
termice distribuite populației municipiului Galați (de la aproape 230.000 Gcal în 2014 la doar 56.720 Gcal în 
2018), precum și a situației economice oscilante a combinatului siderurgic Galați din ultimii ani, emisiile 
provenite de la aceste instalații de mare ardere au înregistrat, foarte probabil, o scădere în ultimii ani. 

Pe lângă aceste instalații, în județul Galați existau în 2018 alte 13 instalații ce intrau sub prevederile 
Directivei IED (emisiile industriale): 6 instalații pentru creșterea intensivă a păsărilor, 2 instalații cu profil 
chimic, 2 instalații cu profil de producție și prelucrarea metalelor, 1 instalații cu profil incinerare deșeuri 
periculoase și 2 instalații cu profil tratare deșeuri periculoase și depozitare deșeuri nepericuloase. 

Traficul rutier este o sursă semnificativă de poluare cu oxizi de azot, resimțită însă mai mult în mediul 
urban 

O altă sursă de degradare a aerului este traficul rutier, manifestat ca sursă liniară în special de-a lungul celor 
nouă drumuri naționale ce traversează județul Galați, din care trei drumuri europene. Se remarcă creșterea 
numărului de vehicule înmatriculate în circulație (147.169 vehicule înmatriculate în 2015, în creștere cu 30 % 
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 Consiliul Județean Galați, (2019), Planul de menținere a calității aerului în județul Galați 2019-2023. 
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față de 2010), precum și valorile ridicate ale traficului mediu zilnic anual pe drumurile DN2B (Galați – 
Republica Moldova – Ucraina), DN25 (Galați – Tecuci) și DN24 (Tecuci – Bârlad). 

Încălzirea locuințelor este cea mai importantă sursă difuză de degradare a calității aerului 

Nu în ultimul rând, încălzirea cu sisteme individuale a locuințelor reprezintă o sursă difuză importantă de 
degradare a calității aerului. Datele de la Recensământul Populației și al Locuințelor (2011) indicau faptul că 
doar 3,80 % din populația rurală era racordată la un sistem de încălzire centrală (termoficare și centrale 
termice), în timp ce la populație urbană procentul era de 84,74 %70. Ținând cont de declinul sistemului 
centralizat de alimentare cu energie termică (funcțional doar în municipiul Galați în 2018, la mult sub 
capacitatea proiectată), este evident că încălzirea populației reprezintă în continuare o sursă importantă de 
degradare a calității aerului, inclusiv în mediul urban. 

De altfel, inventarul de emisii în județul Galați, realizat pentru anul de referință 2013 indică următoarea 
situație în ceea ce privește principalii poluanți atmosferici: 

- Oxizi de azot: cele mai mari cantități de emisii provin din traficul rutier (circa 690 tone/an), dar și din 
alte surse mobile nerutiere (306 tone / an). 

- Pulberi în suspensie PM10: cele mai mari cantități de emisii provin din încălzirea rezidențială și 
prepararea hranei (1.330 tone / an), urmate de activități industriale: fabricare fontă și oțel (circa 650 
tone / an). 

- Pentru pulberile în suspensie PM2.5) se înregistrează valori similare, cele mai importante surse fiind 
tot încălzirea rezidențială (tot circa 1.330 tone / an) și fabricarea fontei și a oțelului (circa 520 tone / 
an). 

- Dioxid de sulf: principala sursă de poluare o reprezintă arderile în industrii de fabricare – fabricare 
fontă și oțel și fabricare feroaliaje (circa 2.190 tone / an). 

Considerând potențialele surse poluatoare aflate în vecinătatea județului Galați (ex: RAFO SA Onești, SC 
RULMENȚI SA Bârlad, INTEAGROALIMENT SRL Zorleni ș.a.), se remarcă faptul că instalațiile funcționează în 
parametrii impuși de actele de reglementare în vigoare. Prin urmare, nu se poate discuta despre un aport 
semnificativ de poluanți atmosferici din județele vecine către județul Galați71. 

În anul 2018, evaluarea calității aerului în județul Galați s-a realizat prin intermediul a cinci stații automate 
de monitorizare a calității aerului ce fac parte din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității aerului. 

Datele din rețeaua de monitorizare indică o calitate bună a aerului la nivelul județului Galați 

Astfel, conform datelor monitorizate, în anul 2018 nu s-au înregistrat depășiri ale valorilor limită anuale 
pentru niciunul dintre poluanții monitorizați. Depășiri zilnice s-au înregistrat pentru următorii poluanți72: 

- Pulberi în suspensie PM10: 7 depășiri la stația GL1, 2 depășiri la stația GL2 și 8 depășiri la stația GL3. 
Cauza acestor depășiri a fost realizarea unor lucrări de construcții (inclusiv modernizarea străzilor) și 
arderea vegetației. 

- Ozon (O3): 8 depășiri la stația GL2 și 4 depășiri la stația GL3, datorate fenomenului de inversiune 
termică (perioadele reci) și condițiilor meteo deosebite (perioadele calde) ce au favorizat producerea 
și acumularea ozonului în troposferă. 

Analiza evoluției concentrațiilor medii anuale pentru poluanții monitorizați, în perioada 2011-2018, relevă 
faptul că la nivelul județului Galați nu există majore privind calitatea aerului, valorile înregistrate situându-se, 
în majoritatea cazurilor, mult sub valorile limită sau valorile țintă impuse de legislația națională în domeniul 
calității aerului. 

                                                           
70

 Date RPL 2011, preluate din Planul de menținere a calității aerului în județul Galați 2019-2023. 
71

 Consiliul Județean Galați, (2019), Planul de menținere a calității aerului în județul Galați 2019-2023. 
72

 Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Galați, (2019), Raport privind starea mediului în județul Galați în anul 2018. 
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TABEL 37 – EVALUAREA CALITĂȚII AERULUI ÎN JUDEȚUL GALAȚI 

COD TIP LOCALIZARE POLUANȚI MONITORIZAȚII 

GL1 Stație de trafic Str. Brăilei nr. 181, Mun. 
Galați 

NO2, NO / NOx, SO2, CO, O3, benzen, toluen, etilbenzen, 
o-xilen, m-xilen, p-xilen, PM10, Pb, Cd, Ni, As. 

GL2 Stație fond urban Str. Domnească nr. 7, 
Mun. Galați 

NO2, NO / NOx, SO2, CO, O3, benzen, toluen, etilbenzen, 
o-xilen, m-xilen, p-xilen, PM10, PM2.5, Pb, Cd, Ni, As 

Date meteo 

GL3 Stație fond 
suburban 

Str. Traian nr. 431, Mun. 
Galați 

NO2, NO / NOx, SO2, CO, O3, benzen, toluen, etilbenzen, 
o-xilen, m-xilen, p-xilen, PM10, Pb, Cd, Ni, As. 

Date meteo 

GL4 Stație de tip 
industrial 

B-dul Dunărea nr. 8, Mun. 
Galați 

NO2, NO / NOx, SO2, CO, O3, PM10, Pb, Cd, Ni, As 

Date meteo. 

GL5 Stație de tip 
industrial 

Str. 1 Decembrie nr. 146B, 
Mun. Tecuci 

NO2, NO / NOx, SO2, CO, O3, PM10, benzen, toluen, 
etilbenzen, o-xilen, m-xilen, p-xilen 

Date meteo 

Sursa: Raport privind starea mediului în județul Galați, 2018 (APM Galați) 

Zonele cu cele mai ridicate concentrații medii anuale ale poluanților atmosferici sunt în zona municipiului 
Galați, în estul județului și de-a lungul drumului Galați-Tecuci-Bârlad 

Rezultatele calculelor de dispersie a emisiilor de substanțe poluante în atmosferă pentru anul de referință 
2013 indică următoarea situație în ceea ce privește concentrația medie anuală a poluanților atmosferici la 
nivel județean: 

- Concentrații medii anuale mai ridicate la oxizi de azot și benzen în lungul drumurilor principale: 
DN2B (Ucraina – Republica Moldova – Galați), DN25 (Galați – Tecuci), DN24 (Tecuci – Bârlad), DN24D 
(Galați – Bârlad) și DN26 (Galați – Murgeni). 

- Concentrații medii anuale mai ridicate pentru metalele grele în zona combinatului siderurgic Galați și 
la nord de acesta (în general zona de est a județului). 

- Concentrații medii anuale mari ridicate pentru pulberile în suspensie PM10 și PM2.5 în zona de est a 
județului și de-a lungul drumurilor DN2B (Ucraina – Republica Moldova – Galați), DN25 (Galați – 
Tecuci), DN24 (Tecuci – Bârlad). 

 

6.3.2. CALITATEA APEI 

Conform informațiilor din Planul de Management al bazinului hidrografic Prut – Bârlad, următoarele 
categorii de surse de poluare semnificative a apelor au fost identificate la nivelul județului Galați: 

- Surse punctiforme de poluare semnificative: aglomerările umane (mai mari de 2.000 locuitori 
echivalenți l.e.) care au sisteme de epurare a apelor uzate, cu sau fără stații de epurare. Nu au fost 
identificate surse punctiforme industriale pe teritoriul județului Galați. 

- Surse difuze de poluare semnificative: agricultura (utilizarea îngrășămintelor organice și chimice, 
activități zootehnice, utilizare pesticide), aglomerări umane / localități care nu au sisteme de 
colectare a apelor uzate, precum și localitățile care au depozite de deșeuri menajere neconforme. 
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Pentru corpurile de apă subterană de pe teritoriul județului, principalele surse de poluare identificate sunt 
aglomerările umane (ROPR03 Lunca râului Bârlad – municipiul Tecuci, neracordat total la sistemele de 
colectare a apelor uzate, ROPR04 Câmpia Tecuciului), industriale (unitățile din industria metalurgică – 
Arcelor Mital Galați pentru corpul ROPR04 Câmpia Tecuciului) și agricultura (ROPR03 Lunca râului Bârlad, 
ROPR04 Câmpia Tecuciului și ROPR06 Câmpia Covurlui). 

Doar 51 % din populația județului este racordată la un sistem de canalizare cu epurare 

În anul 2018, 321.690 locuitori din județ Galați (51,20 % din populația totală, după domiciliu) erau racordați 
la un sistem de canalizare cu epurare. Se remarcă faptul că cea mai mare parte a sistemelor de canalizare din 
județ dispun de stații de epurare a apelor uzate (doar 1,70 % din populație este racordată la sisteme de 
canalizare fără epurare). 

FIGURA 55 – EVOLUȚIA POPULAȚIEI RACORDATE LA SISTEME DE CANALIZARE, 2008-2018 

 

Sursă: Prelucrare după date INSSE – Tempo online 

Creșterea populației racordate la sisteme de canalizare a fost de doar 6 % în perioada 2008-2018 

Analizând și evoluția populației branșate la sisteme de alimentare cu apă, se remarcă faptul că există încă o 
pondere importantă a populației care nu dispune nici de sisteme de alimentare cu apă (circa 35 %), nici de 
sisteme de canalizare (cu sau fără epurare – circa 48 %). Acest fapt reprezintă o sursă difuză semnificativă de 
degradare a calității apelor pe teritoriul județului Galați. Este nevoie de investiții suplimentare pentru 
extinderea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în toate unitățile administrativ-teritoriale din județ, 
fiind prioritară asigurarea sistemelor de canalizare acolo unde deja există alimentare cu apă (82.346 locuitori 
– 13 % din populația județului). Analiza evoluției populației racordate relevă o creștere modestă în ceea ce 
privește racordarea la sistemele de canalizare (circa 6 % în perioada 2008-2018), în timp ce în aceeași 
perioadă populația branșată la sistemele de alimentare cu apă a crescut cu aproape 18 %. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Populația după domiciliu 

Populația conectată la sisteme de canalizare 

Populația conectat la sisteme de canalizare cu epurare 
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FIGURA 56 – EVOLUȚIA POPULAȚIEI BRANȘATE LA SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ, 2008-2018 

 

Sursă: Prelucrare după date INSSE – Tempo online 

Cantitatea de îngrășăminte chimice utilizate a crescut considerabil în ultimul deceniu, peste 60 % din 
terenul agricol din județ fiind afectat 

Un indicator de presiune asupra calității apelor (în special al apelor subterane) îl reprezintă cantitatea de 
îngrășăminte utilizate în agricultură. Figura de mai jos indică o creștere constantă în ceea ce privește atât 
cantitatea de îngrășăminte chimice utilizate (37.407 tone 100 % substanță activă în 2018 comparativ cu 
16.594 tone în 2008 – 125 % creștere), cât și cantitatea de îngrășăminte naturale (184.000 tone în 2018 față 
de 60.000 tone în 2008 – 207 % creștere). Suprafața pe care se aplică îngrășămintele chimice a crescut de 
asemenea (cu circa 17 %), de la 191.882 ha în 2008 la 231.651 ha în 2018 (peste 60 % din terenul agricol din 
județ). De altfel, 52 de unități administrativ-teritoriale de pe teritoriul județului Galați sunt considerate a fi 
zone vulnerabile la poluarea cu nitrați din surse agricole (conform Ordinului 1552/2008). 

FIGURA 57 – EVOLUȚIA ÎNGRĂȘĂMINTELOR CHIMICE ȘI NATURALE UTILIZATE ÎN AGRICULTURĂ (TONE SUBSTANȚĂ 
ACTIVĂ 100%), 2008-2018 

 

Sursă: Prelucrare după date INSSE – Tempo online 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Populație branșată la sisteme de alimentare cu apă Populație totală după domiciliu 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Îngrășăminte chimice Îngrășăminte naturale 
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Pe lângă aceste surse, merită enumerate și presiunile hidromorfologice la care sunt supuse anumite cursuri 
de apă – este vorba despre îndiguirile realizate pe râurile Prut, Siret, Bârlad sau Chineja. Astfel, se consideră 
că râurile Bârlad și Prut și lacul Brateș sunt corpuri de apă puternic modificate. 

În anul 2018, 2 operatori de la nivelul județului Galați au avut obligația înregistrării în Registrul E-PRTR 
(Registrul European al Poluanților Emiși și Transferați) ca urmare a depășirii valorii prag pentru emisiile de 
poluanți în apă: SC Apă Canal SA (operator apă-canal la nivel județean) și Societatea ArcelorMittal Galați SA. 

O altă sursă de degradare a calității apelor de pe teritoriul județului Galați este industria extractivă (exemplu: 
poluarea accidentală survenită în august 2017 în localitatea Schela, ca urmare a fisurării unei conducte de 
transport Țiței, producându-se poluarea râului Tâpărnoaga), întâlnită inclusiv sub forma balastierelor. 

Două corpuri de apă subterană sunt la risc de neatingere a stării chimice bune din cauza poluării cu azotați 

Astfel, pentru corpurile de apă subterană Câmpia Tecuciului și Câmpia Covurlui s-a constatat degradarea 
stării apelor, în special din cauza creșterii poluării cu azotați, corpurile de apă fiind astfel la risc de neatingere 
a stării chimice bune în anul 2021 (conform ABA Prut – Bârlad). 

 

FIGURA 58 – CORPURI DE APĂ SUBTERANĂ LA RISC CHIMIC DE PE TERITORIUL ADMINISTRAȚIEI BAZINELE DE APĂ 
PRUT-BÂRLAD 

 

Sursă: ABA Prut – Bârlad, Planul de Management actualizat al spațiului hidrografic Prut – Bârlad, pag. 104 

Apele de suprafață din județ au o stare ecologică moderată și o stare chimică bună 

Conform informațiilor din Planul de Management actualizat al spațiului hidrografic Prut – Bârlad, toate 
corpurile de apă de suprafață (râuri, lacuri) de pe teritoriul județului Galați ating starea chimică bună. Pentru 
Lacul Brateș însă, gradul de confidență estimat în evaluarea stării chimice este unul scăzut. Din punct de 
vedere al stării ecologice, cu excepția unor sectoare ale Prutului, toate râurile din județ (și lacul Brateș) sunt 
considerate a avea o stare ecologică moderată.  
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6.3.3. CALITATEA SOLULUI 

În ceea ce privește procesele naturale ce afectează solurile din județ, conform datelor din Raportul privind 
starea mediului în județul Galați în anul 2018, circa 634 ha sunt afectate de alunecări de teren în trepte 
(0,17 % din suprafața cartată) și circa 1.378 ha sunt afectate de alunecări de teren în brazde (circa 0,38 % din 
suprafața cartată). Prin urmare, procesele naturale nu au un rol semnificativ în degradarea calității solurilor 
din județ. 

În anul 2014 doar 3.554 ha (0,80 % din suprafață) din județul Galați era încadrat ca teren degradat și 
neproductiv, conform datelor INSSE privind fondul funciar. Cea mai mare suprafață se găsea în județul Galați 
(222 ha). 

FIGURA 59 – UTILIZAREA FONDULUI FUNCIAR ÎN JUDEȚUL GALAȚI, 2014 (HA) 

 

Sursă: Prelucrare după date INSSE – Tempo online 

Fenomenul de suburbanizare din jurul municipiului Galați constituie o presiune asupra resurselor de sol 

În perioada 2010-2014, se remarcă creșterea suprafețelor ocupate cu construcții cu 308 ha. În același timp, 
în perioada 2008-2014 terenurile agricole au scăzut cu 189 ha (pierdere teren arabil – 223 ha). Dacă 
comparăm aceste date cu cele privind dinamica numărului de locuințe în perioada 2008-2018, reiese faptul 
că, la nivel județean, creșterea a fost una modestă (13.293 locuințe în ultimul deceniu – circa 6 % creștere), 
ce nu pune o presiune semnificativă asupra resurselor de sol existente. Cu toate acestea, în anumite unități 
administrativ-teritoriale (comunele aflate în imediata vecinătate a municipiului Galați), fenomenul de 
suburbanizare este relevat de creșterea importantă a numărului de locuințe: 595 locuințe noi în Smârdan 
(creștere 44 %), 674 locuințe noi în Vânători (creștere 38 %) sau 768 locuințe noi în Șendreni (creștere 67 %). 
Artificializările produse aici în urma acoperirii solului cu suprafețe construite și căi de comunicații reprezintă 
o presiune antropică importantă. 

În ultimul deceniu, cantitatea de pesticide aplicate în agricultură a scăzut la jumătate 

Pe lângă utilizarea îngrășămintelor chimice în agricultură (detaliată în subcapitolul anterior), la nivelul 
județului Galați o sursă importantă de degradare a solului este utilizarea pesticidelor. Astfel, în anul 2018 au 
fost aplicate circa 154 tone de pesticide (insecticide, erbicide, fungicide) în județul Galați, o scădere de 50 % 
față de anul 2008, când cantitatea era de peste 308 tone. Această scădere este legată în special de scăderea 
cantității de erbicide și fungicide aplicate, cantitatea de insecticide rămânând la un nivel similar cu cel din 
2008 – vezi figura de mai jos. 
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FIGURA 60 – UTILIZAREA PESTICIDELOR ÎN JUDEȚUL GALAȚI, 2014 (HA) 

 

Sursă: Prelucrare după date INSSE – Tempo online 

Situația siturilor potențial-contaminate din județ trebuie clarificată 

Conform inventarului realizat în anul 2013 de către Ministerul Mediului, pe teritoriul județului Galați nu 
există situri contaminate, însă au fost identificate 30 de situri potențial-contaminate. Pentru acestea, este 
nevoie de o analiză atentă, precum și de luarea eventualelor măsuri necesare pentru decontaminare, dacă se 
are în vedere reintroducerea terenurilor în circuitul economic. Tabelul de mai jos centralizează situația 
acestor situri contaminate. Se remarcă că cea mai mare a siturilor (27 din 30) se află în administrarea S.C. 
PETROM S.A., fiind legate fie de activitatea de extracție a hidrocarburilor (petrol sau gaze naturale), fie de 
depozitarea sau comercializarea produselor rezultate (combustibili). Pentru situl APMGL0025 Parc 1 
„Independența” Slobozia Conachi a fost finalizată remedierea în zona sondei I. 

TABEL 38 – SITURI POTENȚIAL CONTAMINATE DIN JUDEȚUL GALAȚI 

COD 
AMPLASAMENT 

LOCALIZARE SIT NUME PROPRIETAR / 
ADMINISTRATOR / 

DEȚINĂTOR 

TIPUL ACTIVITĂȚII POLUATOARE 

APMGL00001 Parc 2 Buciumeni 
S.C. PETROM S.A 
MEMBRU O.M.V. 

Extracția gazelor naturale 

APMGL00002 
Parc 2 Matca 
Nord Munteni 

S.C. PETROM S.A 
MEMBRU O.M.V. 

Extracția gazelor naturale 

APMGL00003 
Parc 4 Buciumeni 
Tepu 

S.C. PETROM S.A 
MEMBRU O.M.V. 

Extracția petrolului brut, Extracția gazelor naturale  

APMGL00004 
Statie Uscare 
Munteni 

S.C. PETROM S.A 
MEMBRU O.M.V. 

Activități de servicii anexe extracției petrolului brut 
și gazelor naturale 

APMGL00005 Parc 9 Schela 
S.C. PETROM S.A 
MEMBRU O.M.V. 

Extracția hidrocarburilor, Activități de serviciu 
anexe extracție petrolului și gazelor naturale, 
Transporturi prin conducte, Depozitări 

APMGL00006 Parc 4 
"Independența" 

S.C. PETROM S.A 
MEMBRU O.M.V. 

Extracția hidrocarburilor, Activități de serviciu 
anexe extracție petrolului și gazelor naturale, 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Insecticide Erbicide Fungicide
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COD 
AMPLASAMENT 

LOCALIZARE SIT NUME PROPRIETAR / 
ADMINISTRATOR / 

DEȚINĂTOR 

TIPUL ACTIVITĂȚII POLUATOARE 

Schela Transporturi prin conducte, Depozitări 

APMGL00007 Parc 12 Schela 
S.C. PETROM S.A 
MEMBRU O.M.V. 

Extracția hidrocarburilor, Activități de serviciu 
anexe extracție petrolului și gazelor naturale, 
Transporturi prin conducte, Depozitări 

APMGL00008 Parc 1 Grivita 
S.C. PETROM S.A 
MEMBRU O.M.V. 

Extracția petrolului brut, Extracția gazelor naturale  

APMGL00009 Parc 11 Schela 
S.C. PETROM S.A 
MEMBRU O.M.V. 

Extracția hidrocarburilor, Activități de serviciu 
anexe extracție petrolului și gazelor naturale, 
Transporturi prin conducte, Depozitări 

APMGL00010 
Punct colectare 
titei 373 Schela 

S.C. PETROM S.A 
MEMBRU O.M.V. 

Extracția hidrocarburilor, Activități de serviciu 
anexe extracție petrolului și gazelor naturale, 
Transporturi prin conducte, Depozitări 

APMGL00011 

Depoul de 
locomotive 
calatori Galati 
Str. Vezuviului nr. 
1 

Depoul de 
locomotive Galati 

Repararea și întretinerea altor echipamente de 
transport n.c.a., Activități de servicii anexe pentru 
transporturi terestre 

APMGL00012 
Depozit Petrom 
Tecuci 

S.C. PETROM S.A 
MEMBRU O.M.V. 

Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și 
gazosi și al produselor derivate, Depozitări, 
Manipulări 

APMGL00013 
Depozit de 
carburanti 
Beresti 

S.C. PETROM S.A 
MEMBRU O.M.V. 

Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și 
gazosi și al produselor derivate, Depozitări, 
Manipulări 

APMGL00014 
SC Mehid SA 
Bd. George 
Cosbuc nr 256 

SC MEHID SA Galati 
Tratarea și acoperirea metalelor, Fabricarea altor 
piese și accesorii pentru autovehicule și pentru 
motoare de autovehicule  

APMGL00015 
Parc 1 Tepu 
Gohor 

S.C. PETROM S.A 
MEMBRU O.M.V. 

Extracția petrolului brut, Extracția gazelor naturale  

APMGL00016 

Depozit de 
reziduuri 
petroliere 
"Independența" 
Slobozia Conachi 

S.C. PETROM S.A 
MEMBRU O.M.V. 

Depozitări 

APMGL00017 
Atelier Toolmen 
Independența 
Slobozia Conachi 

S.C. PETROM S.A 
MEMBRU O.M.V. 

Extracția gazelor naturale,Activități de servicii 
anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale, 
Depozitări 

APMGL00018 
Depozit Tratare 
"Independența" 
Slobozia Conachi 

S.C. PETROM S.A 
MEMBRU O.M.V. 

Extracția hidrocarburilor,Activități de serviciu 
anexe extracție petrolului și gazelor naturale, 
Transporturi prin conducte, Depozitări 

APMGL00019 Parc 1 Frumusita 
S.C. PETROM S.A 
MEMBRU O.M.V. 

Extracția hidrocarburilor, Activități de serviciu 
anexe extracție petrolului și gazelor naturale, 
Transporturi prin conducte, Depozitări 
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COD 
AMPLASAMENT 

LOCALIZARE SIT NUME PROPRIETAR / 
ADMINISTRATOR / 

DEȚINĂTOR 

TIPUL ACTIVITĂȚII POLUATOARE 

APMGL00020 
Parc 2 
"Independența" 
Slobozia Conachi 

S.C. PETROM S.A 
MEMBRU O.M.V. 

Extracția hidrocarburilor, Activități de serviciu 
anexe extracție petrolului și gazelor naturale, 
Transporturi prin conducte, Depozitări 

APMGL00021 
Parc 5 
"Independența" 
Independența 

S.C. PETROM S.A 
MEMBRU O.M.V. 

Extracția hidrocarburilor, Activități de serviciu 
anexe extracție petrolului și gazelor naturale, 
Transporturi prin conducte, Depozitări 

APMGL00022 
Parc 7 
"Independența" 
Independența 

S.C. PETROM S.A 
MEMBRU O.M.V. 

Extracția hidrocarburilor, Activități de serviciu 
anexe extracție petrolului și gazelor naturale, 
Transporturi prin conducte, Depozitări 

APMGL00023 
Statie Injectie 
Independența 
Slobozia Conachi 

S.C. PETROM S.A 
MEMBRU O.M.V. 

Extracția hidrocarburilor, Activități de serviciu 
anexe extracție petrolului și gazelor naturale, 
Transporturi prin conducte, Depozitări 

APMGL00025 
Parc 1 
"Independenta" 
Slobozia Conachi 

S.C. PETROM S.A 
MEMBRU O.M.V. 

Extracția hidrocarburilor, Activități de serviciu 
anexe extracție petroluluișsi gazelor naturale, 
Transporturi prin conducte, Depozitări. 

APMGL00026 
Parc 3 
"Independența" 
Independența 

S.C. PETROM S.A 
MEMBRU O.M.V. 

Extracția hidrocarburilor. Activități de serviciu 
anexe extracție petrolului și gazelor naturale, 
Transporturi prin conducte, Depozitări 

APMGL00027 
Parc 6 
"Independența" 
Independența 

S.C. PETROM S.A 
MEMBRU O.M.V. 

Extracția hidrocarburilor, Activități de serviciu 
anexe extracție petrolului și gazelor naturale, 
Transporturi prin conducte, Depozitări 

APMGL00028 
Parc 13 
"Independența" 
Schela 

S.C. PETROM S.A 
MEMBRU O.M.V. 

Extracția hidrocarburilor, Activități de serviciu 
anexe extracție petrolului și gazelor naturale, 
Transporturi prin conducte, Depozitări 

APMGL00029 
Parc 14 
"Independența" 
Slobozia Conachi 

S.C. PETROM S.A 
MEMBRU O.M.V. 

Extracția hidrocarburilor, Activități de serviciu 
anexe extracție petrolului și gazelor naturale, 
Transporturi prin conducte, Depozitări 

APMGL00030 
Depozit Petrom 
Galati 

S.C. PETROM S.A 
MEMBRU O.M.V. 

Activități comerciale și servicii, inclusiv Depozitări 
deșeuri în ind. petroliera 

APMGL00031 

SC COMMET SA 
Tecuci 
Str. 1 Decembrie 
1918 nr. 144 

SC COMMET SA 
Tecuci 

Activități industriale tratarea și acoperirea 
metalelor 

Sursa: Lista siturilor contaminate din județul Galați, 2017 (website APM Galați) 

O problemă specifică în cazul județului Galați este poluarea solului (și, implicit, a apelor subterane) în zona 
depozitelor de deșeuri industriale (Halda de zgură SC ARCELOR MITTAL SA)73. 

 

 

                                                           
73

 Agenția pentru Protecția Mediului Galați, (2018), Planul Local de Acțiune pentru Mediu 2018-2022 
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6.3.4. CALITATEA FACTORILOR BIOTICI74 

Speciile invazive constituie un risc pentru conservarea habitatelor valoroase din județ 

O problemă importantă în cazul ariilor naturale protejate din județul Galați o reprezintă speciile invazive. Cel 
mai concludent exemplu în acest sens este cel al salcâmului – plantat la începutul secolului trecut pentru 
stabilizarea dunelor de nisip, el a invadat în ultimii ani teritoriul rezervației naturale Hanu Conachi, punând în 
pericol speciile de plante psamofile adăpostite de dune. Pătrunderea salcâmului amenință și structura 
ecosistemelor și din alte arii naturale protejate precum: Pădurea Balta-Munteni, Pădurea Breana Roșcani, 
Pădurea Pogănești, Pădurea Tălășmani, Pădurea Fundeanu, Pădurea Gârboavele, Lunca Siretului Inferior, 
Pădurea Mogoș – Mâțele și Pădurea Torcești. 

În ultimii ani se observă răspândirea unor specii invazive ce pot provoca boli alergice, cum este cazul 
ambroziei (Ambrosia artemisiifolia), ce se răspândește în special pe terenurile abandonate din mediul urban 
sau dea lungul drumurilor și căilor ferate. 

Din anul 2016, APM Galați a implementat împreună cu Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice 
Vrancea un proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014 ce vizează un plan de acțiune pentru a diminua 
efectele produse de speciile invazive Amorpha fructicosa și Alianthus altissima în situl Natura 2000 Lunca 
Siretului Inferior. 

Este nevoie de creșterea suprafețelor de spațiu verde în orașele mai mici din județ 

Se observă creșterea suprafeței de spații verzi publice la nivelul orașelor din județul Galați, suprafața totală 
ajungând în 2018 la 1.050 ha (comparativ cu 984 ha în 2008). 

Deși s-au înregistrat creșteri ale suprafețelor de spații verzi în trei dintre cele patru orașe din județ (vezi 
tabelul de mai jos), doar în municipiul Galați se atinge valoarea recomandată de 26 mp / locuitor. Deficitul 
din orașele mai mici din județ (Tecuci, Berești, Târgu Bujor) este destul de important, fiind necesare investiții 
pentru asigurarea unor suprafețe mai mari de spații verzi publice în aceste orașe. 

TABEL 39 – SUPRAFAȚA DE SPAȚII VERZI ÎN MEDIUL URBAN 

UAT SUPRAFAȚĂ 2008 (HA) SUPRAFAȚĂ 2018 (HA) MP / LOCUITOR (2018) 

Municipiul Galați 896 ha 956 ha 31 mp / loc. 

Municipiul Tecuci 74 ha 77 ha 17 mp / loc. 

Oraș Berești 2 ha 5 ha 15 mp / loc. 

Oraș Târgu Bujor 12 ha 12 ha 16 mp / loc. 

TOTAL 984 ha 1.050 ha 29 mp / locuitor (medie) 

Sursa: Prelucrare după date INSSE Tempo online 

Figura de mai jos prezintă o sinteză a principalelor probleme de degradare a calității mediului identificate la 
nivelul județului Galați. 
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 Conform APM Galați, (2019), Raport privind starea mediului în județul Galați în anul 2018. 
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FIGURA 61 – SURSE DE DEGRADARE A MEDIULUI ÎN JUDEȚUL GALAȚI 

Sursă: Prelucrare proprie 
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 SCHIMBĂRI CLIMATICE. RISCURI 6.4.

6.4.1. AMENINȚAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

Se remarcă tendința de creștere a temperaturii medii anuale, precum și creșterea cantității maxime de 
precipitații căzute în 24 ore 

Se observă faptul că valorile temperaturii medii anuale la stația Galați au fost, în perioada 2010-2018, mereu 
peste normala climatologică pentru perioada 1901-2000 (10,5 °C) cu cel puțin 0,5 °C. Același lucru se observă 
și la stația Tecuci, caracterizată înainte prin temperaturi medii anuale situate chiar sub 10 °C, și unde după 
2012 temperaturile medii anuale nu au mai coborât sub 11,0 °C. 

TABEL 40 – PARAMETRII CLIMATICI – STAȚIILE METEOROLOGICE DIN JUDEȚUL GALAȚI 

ANI STAȚIA GALAȚI 
– 

TEMPERATURĂ 
MEDIE 

ANUALĂ 

STAȚIA GALAȚI – PRECIPITAȚII 
ANUALE 

CANTITATEA MAXIMĂ DE 
PRECIPITAȚII ÎN 24 ORE 

STAȚIA TECUCI 
– 

TEMPERATURĂ 
MEDIE ANUALĂ 

STAȚIA TECUCI – PRECIPITAȚII 
ANUALE 

CANTITATEA MAXIMĂ DE 
PRECIPITAȚII ÎN 24 ORE 

1901-
2000 

10,5 °C - - - 

2010 11,8 °C 682, 4 mm 

55,4 mm 

10,9 °C 596,4 mm 

41,4 mm 

2011 11,0 °C 324,1 mm 

27,4 mm 

10,3 °C 407,7 mm 

38,4 mm 

2012 12,2 °C 587,3 mm 

40,4 mm 

11,1 °C 543,9 mm 

48,4 mm 

2013 12,3 °C 560,0 mm 

56,8 mm 

11,2 °C 781,6 mm 

71,4 mm 

2014 11,8 °C 601,0 mm 

42,7 mm 

11,0 °C 628,8 mm 

44 mm 

2015 12,6 °C 539,7 mm 

50,2 mm 

11,8 °C 578,6 mm 

48,5 mm 

2016 12,4 °C 740,5 mm 

92 mm 

11,6 °C 819,8 mm 

106,2 mm 

2017 12,1 °C 649,5 mm 

60,2 mm 

11,6 °C 617,3 mm 

49,8 mm 

2018 12,3 °C 402,9 mm 

36,2 mm 

11,5 °C 497,0 mm 

56,6 mm 
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Sursa: Raport privind starea mediului în județul Galați, 2018 (APM Galați) 

În ceea ce privește situația precipitațiilor, se observă oscilații foarte mari. Față de precipitațiile medii anuale 
caracteristice (situate în jurul valorii de 420-430 mm în zonele de câmpie și luncă din sud și 500 mm sau 
peste în zonele de podiș din nord), valorile înregistrate în perioada 2010-2018 sunt în general mai mari. Ani 
mai secetoși au fost 2011 și 2018, cu valori sub 500 mm pentru ambele stații (și valori de doar 324,1 mm la 
stația Galați). Se remarcă creșterea intensității în ceea ce privește precipitațiile, în unii ani cantitatea maximă 
de precipitații în 24 de ore fiind de peste 10 % din cantitatea anuală de precipitații: 2013, 2016. Acest 
fenomen de creștere a cantității maxime de precipitații în 24 de ore poate duce, în timp, la o susceptibilitate 
mai mare a teritoriului județean la riscul de viituri. 

FIGURA 62 – EVOLUȚIA TEMPERATURII MEDII ANUALE (°C) ÎN RAPORT CU NORMALA CLIMATOLOGICĂ 

 

Sursă: Prelucrare după date din Raportul privind starea mediului în județul Galați în anul 2018 
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FIGURA 63 – CREȘTEREA TEMEPRATURII ANUALE 2021 – 2025 (FAȚĂ DE INTERVALUL DE REFERINȚĂ 1971 – 2000) 

 

Sursă: Raport anual privind starea mediului în România, anul 2017 

Conform proiecțiilor temperaturii medii anuale rezultate în urma aplicării unor modele climatice regionale 
(program EuroCORDEX), este prognozat ca în perioada 2011 – 2050 temperatura medie anuală înregistrată 
pe teritoriul județului Galați să crească cu circa 1,5 °C față de intervalul de referință 1971 – 2000 – conform 
scenariului mediu al creșterii concentrației globale a gazelor cu efect de seră – figura de mai jos. De 
asemenea, conform aceluiași scenariu, în perioada 2011 – 2050 se previzionează o creștere a cantității medii 
anuale de precipitații cu 1-2 % pe teritoriul județului Galați, față de intervalul de referință 1971 – 200075. Alte 
studii indică o creștere cu circa 1 °C a temperaturii medii anuale în județul Galați în intervalul 2001 – 2030, 
comparativ cu intervalul de referință 1961-1990, însă indică, în schimb, o scădere a cantității anuale de 
precipitații cu 1 – 1,9 % în zona centrală și sudică a județului76. 

Strategia națională privind schimbările climatice 2013-2020 și Planul Național Integrat în domeniul energiei și 
schimbări climatice 2021 cuprinde două categorii de măsuri: cele ce vizează reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră în atmosferă și cele legate de adaptarea la efectele schimbărilor climatice. În acest sens, este 
important controlul instalațiilor mari de ardere de pe teritoriul județului, ce contribuie semnificativ la 
emisiile de gaze cu efect de seră în atmosferă – este cazul instalațiilor de la Electrocentrale SA Galați și 
Liberty Steel, monitorizate în cadrul celei de-a treia etape a schemei EU-ETS (certificate de emisii de gaze cu 
efect de seră). Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră se poate realiza și prin intervenții în alte sectoare 
de activitate, precum zonele rezidențiale (eficientizarea energetică a clădirilor, introducere de sisteme de 
încălzire a locuințelor individuale ce utilizează energii verzi/alternative și reabilitarea sistemelor centralizare 
de alimentare cu energie termică), transportul (promovarea mobilității durabile, în special a transportului 
public nepoluant) sau sistemul de iluminat public. 

                                                           

75 Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM), (2018), Raport anual privind starea mediului în 
România, anul 2017. 
76

 Administrația Națională de Meteorologie. (2015). Schimbările climatice – de la bazele fizice la riscuri și adaptare. 
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De asemenea, creșterea suprafețelor ocupate cu arbori (spații verzi plantate, păduri) poate avea un rol 
foarte important în atenuarea efectelor schimbărilor climatice în anii următori, împreună cu măsuri privind o 
mai bună adaptare a localităților în sensul unei reziliențe crescute față de riscurile naturale prognozate. 

 

6.4.2. RISCURI NATURALE 

Unul dintre efectele preconizate ale schimbărilor climatice este tocmai creșterea incidenței unor hazarde 
naturale. Acest capitol analizează vulnerabilitatea teritoriului județean la diferite categorii de riscuri naturale, 
dar susceptibilitatea unor riscuri tehnologice. 

Riscul seismic în județul Galați este unul ridicat 

În conformitate cu prevederile codului de proiectare seismică P100-1/2013 privind zonarea seismică a 
teritoriului României în termeni de valori de vârf ale accelerației terenului pentru cutremure având interval 
mediu de recurență (IMR) de 225 de ani, întreg teritoriul județului Galați depășește 0,30 g. Acest fapt indică 
un risc seismic ridicat, în special considerând faptul că, în partea de nord-vest a județului (la vest de 
municipiul Tecuci), valorile de vârf ale accelerației terenului pot atinge și 0,40 g. 

În ceea ce privește alte categorii de riscuri geo-fizice, teritoriul județului prezintă probabilitate medie de 
declanșare a alunecărilor de teren în zonele de podiș, de câmpie și la bazele versanților unor cursuri de apă 
(conform PATJ Galați). A fost identificat un potențial mediu-mare de producere a alunecărilor de teren în 
nord-vestul județului, precum și o probabilitate mare de producere caracteristică suprafețelor de pe 
versanții și terasele cursurilor de apă, ogașelor și ravenelor. 

FIGURA 64 – VALORILE DE VÂRF ALE ACCELERAȚIEI TERENULUI PENTRU CUTREMURE CU IMR DE 225 DE ANI (G) 
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Sursă: Prelucrare după zonarea din Normativul P100-1 / 2013 

Alunecările de teren din județ pot afecta considerabil infrastructura edilitară și căile de comunicații 

Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor din județul Galați identifică următoarele zone de manifestare a 
alunecărilor de teren: 

- Municipiul Galați – pe faleza Brateș și faleza Dunării. 

- Comunele Bălășești, Băleni, Berești-Meria, Brăhășești, Cavadinești, Cerțești, Corni, Cosmești, Cuca, 
Gohor, Nicorești, Pechea, Slobozia Conachi, Smârdan, Suceveni, Țepu, Valea Mărului, Vânători. 

În orașul Berești, versantul din zona de captare a apei potabile este afectat de o alunecare de teren activă, 
fapt ce pune în pericol sistemul de alimentare cu apă potabilă a orașului. 

Alunecările de teren și eroziunile pot afecta elemente importante de infrastructură, precum: DN26 (comuna 
Cavadinești – km 73-74), DJ42 Gănești – Berești, DJ242 Târgu Bujor – Bârlad, DJ251 Tecuci – Cudalbi – 
Pechea – Galați, DJ261 Tulucești – Cuca – Vârlezi, DJ242B Băneasa – Suceveni – Rogojeni, DJ 242 H Târgu 
Bujor – Jorăști (eroziune pe toată lungimea drumului). De asemenea, pe linia de cale ferată Galați – Tulucești, 
fenomenele de tasare produse ca urmare a alunecărilor de teren și a lucrărilor de consolidare la tunelul CF 
Filești constituie o problemă majoră aflată în permanentă monitorizare, ce a determinat întreruperea 
circulației pe acest segment de cale ferată77. Figura de mai jos ilustrează cartarea alunecărilor de teren din 
județul Galați. Se observă că cele mai afectate areale se află în nordul și centrul județului, precum și în zona 
municipiului Galați. 

                                                           
77

 Consiliul Județean Galați, (2013), Planul de analiză și acoperire a riscurilor de pe teritoriul județului Galați. 
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FIGURA 65 – HARTA DE RISC LA ALUNECĂRI DE TEREN – JUDEȚUL GALAȚI  

 

Sursa: Search Corporation, (2018), Elaborarea hărților de risc natural pentru cutremure și alunecări de teren pentru un 
număr de 20 UAT-uri din județul Galați 

Județul Galați este vulnerabil la inundații de-a lungul principalelor văi (Bârlad, Suhu, Chineja, Prut) 

În ceea ce privește riscul la inundații, dintre evenimentele istorice semnificative din ultimii 10-15 ani 
enumerăm78: 

- Inundație râul Tecucel - municipiul Tecuci (Septembrie 2007). 

- Inundație râul Bârlad – afectare municipiul Tecuci (Septembrie 2013). 

- Inundație râul Suhu – afectare localități Pechea, Cuza Vodă, Slobozia Conachi (Septembrie 2013). 

- Inundație râul Lozova – localitatea Cuca (Septembrie 2013) 

- Inundație râul Geru – localități Valea Mărului, Cudalbi, Tudor Vladimirescu (Septembrie 2013). 

- Inundație râul Călmățui – localitate Grivița (Septembrie 2013) 

- Inundație râul Chineja – orașe Târgu Bujor și Berești (Septembrie 2013). 
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 Conform Planului de Management al Riscului la Inundații – Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad 
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În urma unor analize complexe (inclusiv modelare hidraulică) în cadrul Planului de Management al Riscului la 
Inundații elaborat de către Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad au fost cartate zonele cu risc potențial 
semnificativ la inundații de pe întreg bazinul hidrografic. Pe teritoriul județului Galați, au fost definite astfel 
de zone în lungul următoarelor corpuri de apă: râul Bârlad, râul Berheci (inclusiv sectorul îndiguit), râul 
Tecucel (sector îndiguit), râul Suhu (sector îndiguit) și râul Prut (unde au fost utilizate metode simplificate 
pentru definirea zonelor cu risc potențial semnificativ la inundații). 

Planul de Analiză și Acoperire a Riscurilor identifică patru categorii de zone critice din punct de vedere al 
apărării împotriva inundațiilor79: 

- Zone amenajate cu lucrări hidrotehnice de apărare – Siret, Bârlad, Prut, Dunăre. În aceste zone 
există puncte critice (eroziuni deosebit de active ale malurilor) ce pun în pericol stabilitatea digurilor 
(ex: în comunele Fundeni, Umbrărești, Nămoloasa). 

- Zone ale cursurilor de apă neamenajate cu lucrări de apărare: râul Tecucel (mun. Tecuci și satul 
Nicorești) și o serie de pârâuri ce afectează localitățile Brăhășești, Corod, Cudalbi, Valea Mărului, 
Gohor, Slobozia Conachi, Cavadinești, Vădeni, Slobozia Oancea, Berești, Berești-Meria. 

- Zone cu secțiuni de râu unde curgerea este stânjenită prin colmatarea albiilor: râul Bârlad (la Tecuci, 
Munteni, Drăgănești, Barcea, Umbrărești) și râul Siret (la Nămoloasa, Fundeni, Ivești și Șendreni). 

- Zone expuse riscurilor naturale de inundare cauzate de scurgerile de pe versanți (zone fără lucrări de 
colectare a apelor pluviale sau amenajări antierozionale): Berești, Bălășești, Berești Meria, Munteni, 
Nicorești, Rediu, Suceveni, Țepu, Valea Mărului, Vânători, Vlădești, Negrilești, Barcea, Drăgănești, 
Umbrărești. 

Propunerile pentru managementul riscului la inundații îmbină infrastructura hard (soluții hidrotehnice) cu 
abordări soft (zone pentru inundare dirijată) 

Acest plan propune o serie de zone pentru inundare dirijată, în vederea evitării producerii de pagube la 
obiective importante: 

- Bazinul hidrografic Prut – comuna Vlădești – sat Brănești, confluența pârâului Stoeneasca – lac Bacău 
(suprafață agricolă – proprietate privată, circa 1.500 ha). 

- Bazinul hidrografic Chineja – comunele Măstăcani și Foltești (plantație de salcie, 250 ha, Ocolul Silvic 
Galați). 

- Bazinul hidrografic Bârlad – comuna Priponești, amonte confluența pârâu Paraschiv (750 ha plantație 
de salcie și pădure, Ocolul Silvic Tecuci). 

În perioada 2010-2015 au fost realizate o serie de măsuri ce au vizat punerea în siguranță a unor lucrări de 
infrastructură hidrotehnică (nordul hidrotehnic Munteni și lucrările de apărare din zonă), intervenții asupra 
unor diguri existente (supraînălțare dig în zona Șendreni – râul Prut, reabilitare dig râu Prut în incinta Brateșu 
de Jos), amenajări (râul Siret pe sectorul Homocea – confluență Dunăre – zona Cosmești Vale și zona Fundeni, 
râul Bârlad – 4 km lucrări apărări de mal în județ, râul Tecucel). Planul de Management al Riscurilor la 
Inundații în bazinul hidrografic Prut-Bârlad propune, de asemenea o serie de măsuri – vezi tabelul de mai jos. 

TABEL 41 – MĂSURI PROPUSE PRIN PLANUL DE MANAGEMENT APROBAT (SELECȚIE) 

COD MĂSURĂ ARIE CU RISC POTENȚIAL 
SEMNIFICATIV LA INUNDAȚII 

NUME MĂSURĂ 

RO_M09-1 Râul Bârlad Realizarea de noi poldere și asigurarea funcționalităților 
polderelor existente: 5 poldere și incinte cu rol de apărare 
împotriva inundațiilor între Crasna și Tecuci. 
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 Consiliul Județean Galați, (2013), Planul de analiză și acoperire a riscurilor de pe teritoriul județului Galați. 
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COD MĂSURĂ ARIE CU RISC POTENȚIAL 
SEMNIFICATIV LA INUNDAȚII 

NUME MĂSURĂ 

RO_M11-3 Râul Bârlad Măsură de stabilizare a albiei – râul Corozel, în dreptul 
localităților Barcea, Matca, Corod și Drăgușeni 

RO_M11-4 Râul Bârlad Măsuri de protecție de-a lungul cursurilor de apă prin lucrări 
de îndiguire locale – pe râul Bârlad și afluenți și Derivație 
Rateș – localități Ghidigeni, Munteni, Malul Alb și Drăgănești. 

RO_M13-3 Râul Bârlad Mentenanța infrastructurilor existente de protecție împotriva 
inundațiilor: râul Bârlad (inclusiv refacere secțiune 
transversală dig mal drept – comuna Barcea - și consolidare 
mal stâng – comuna Drăgănești), braț Rateș (îndiguire), râul 
Berhci (îndiguire și regularizare). 

RO_M14-2 Râul Bârlad Supraînălțarea lucrărilor de îndiguire / apărare existente: pe 
râul Bârlad și afluenți, localități Ghidigeni, Munteni, Malul Alb 
și Drăgănești. 

RO_M13-3 Râul Berheci Mentenanța infrastructurilor existente de protecție împotriva 
inundațiilor: îndiguire și regularizare râul Berheci și afluenți. 

RO_M09-2 Râul Tecucel – localitate 
Tecuci 

Realizarea de noi acumulări nepermanente de mici 
dimensiuni. 

RO_M09-2 Râul Suhu Realizarea de noi acumulări nepermanente de mici 
dimensiuni – finalizare acumulare nepermanentă Suhurlui, 
amonte localitatea Pechea 

RO_M11-3 Râul Suhu Măsuri de stabilizare a albiei – consolidări de mal, amenajare 
râu Suhu confluență cu Geru, amonte Pechea. 

 

Harta de mai jos realizează o sinteză a principalelor categorii de hazarduri naturale întâlnite în județul Galați. 
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FIGURA 66 – UAT-URI SUSCEPTIBILE LA RISCURI NATURALE ÎN JUDEȚUL GALAȚI 

Sursă: Prelucrare proprie 
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6.4.3. RISCURI TEHNOLOGICE 

În județul Galați există 8 obiective SEVESO, majoritatea localizate pe teritoriul municipiului Galați 

Pe teritoriul județului Galați existau, conform inventarului din 2014, un număr de 8 obiective aflate sub 
incidența Directivei SEVESO – 7 în municipiul Galați și unul în comuna Fundeni. Patru dintre aceste obiective 
sunt considerate a fi în pericol de accident major, toate fiind localizate în municipiul Galați80: 

- SC ELECTROCENTRALE SA Galați – producția de energie termică.  

- SC ARCELORMITTAL SA Galați – combinat siderurgic integrat. 

- SC CITY GAS SRL SA Galați – manipularea, depozitarea, încărcarea / descărcarea GPL – terminal Zona 
Liberă Galați. 

- SC UNICOM OIL TERMINAL SA Galați – depozitare produse petroliere, petrochimice și chimice lichide. 

Din punct de vedere al hazardelor chimice, PATJ Galați menționează existența unui potențial mic de poluare 
cu amoniac (0-100 tone) în municipiul Galați, a unui potențial mic de explozie (0 – 1.000 tone) în localitățile 
Tecuci și Marca și a unui potențial foarte mare de explozie (250.000 – 500.000 tone) în municipiul Galați. 

 

  

                                                           
80

 Consiliul Județean Galați, (2013), Planul de analiză și acoperire a riscurilor de pe teritoriul județului Galați. 
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 ANALIZA SWOT 6.5.

ANALIZĂ MEDIUL INTERN 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Pe teritoriul județului există resurse importante de 
roci utile și materiale de construcții, precum și 
zăcăminte de petrol și gaze naturale (Schela, Țepu, 
Independența). 

Resursele de apă de suprafață sunt semnificative, 
județul fiind delimitat de trei mari râuri: Dunărea, 
Siretul, Prutul. 

Corpurile de apă subterană de pe teritoriul județului 
se află în stare cantitativă bună. 

Volumul de lemn exploatat este relativ redus, doar 
38 % dintre păduri încadrându-se în tipurile 
funcționale III-VI (exploatate pentru masa lemnoasă). 

Pe teritoriul județului se află 18 arii naturale protejate 
de interes național (inclusiv un parc natural). 

Peste 13 % din suprafața județului face parte dintr-un 
sit Natura 2000 (arie naturală protejată de interes 
comunitar). 

Datele din rețeaua de monitorizare indică o calitate 
bună a aerului în județ, în ultimii ani neînregistrându-
se depășiri ale valorilor limită anuale pentru niciunul 
dintre poluanții monitorizați. 

Toate corpurile de apă de suprafață (râuri, lacuri) din 
județ ating starea chimică bună și au o stare ecologică 
moderată. 

Suprafața terenurilor degradate și neproductive din 
județ este redusă (circa 3.500 ha – 0,80 % din 
suprafață). 

Scăderea la jumătate a cantității de pesticide aplicate 
anual în agricultură în ultimul deceniu. 

Potențial ridicat de apariție a tasărilor din cauza 
depozitelor loessoide, fapt ce determină costuri mai 
ridicate pentru stabilizare terenurilor. 

Riscul de inundații a determinat îndiguirea unor 
porțiuni importante din lungimea cursurilor de apă ce 
traversează județul. 

Cantitatea redusă a precipitațiilor (adesea sub 500 mm 
/ an) determină necesitatea amenajării sistemelor de 
irigații pentru suplinirea deficitului de apă din 
agricultură. 

Doar circa 21 % din solurile din județ se află în clasele 
de calitate I și II după nota de bonitate a solurilor. 

Sub 5 % din suprafața agricolă totală este irigată 
efectiv, deși amenajări pentru irigații există pe circa 
39 % din suprafața agricolă a județului. 

Județul are deficit de vegetație forestieră: circa 8 % 
din suprafața județului este acoperită de păduri. 

Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior nu are 
structură de administrare în prezent. 

În 2014, județul Galați era al doilea din țară din punct 
de vedere al emisiilor din instalațiile de mare ardere 
(EU-ETS). 

Încălzirea locuințelor este principala sursă de poluare 
cu pulberi în suspensie pe teritoriul județului. 

Doar 51 % din populația județului este racordată la un 
sistem de canalizare cu epurarea apelor uzate, 
creșterea populației racordate în ultimul deceniu fiind 
modestă (6 %). Circa 35 % din populație nu dispune 
nici de sistem de alimentare cu apă. 

Creșterea considerabilă a îngrășămintelor chimice 
utilizate în ultimii ani, peste 60 % din terenul agricol al 
județului fiind afectat. 

Poluarea cu nitrați determină o stare chimică 
nesatisfăcătoare pentru două din corpurile de apă 
subterană din județ. 

Pe teritoriul județului au fost identificate 30 de situri 
potențial-contaminate. 

Orașele mai mici din județ (Tecuci, Berești, Târgu 
Bujor) au un deficit important de spații verzi publice 
(valori sub 18 mp / locuitor în toate orașele). 

Alunecările de teren afectează numeroase gospodării 
și elemente de infrastructură pe teritoriul județului. 
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Județul Galați este vulnerabil la inundații de-a lungul 
principalelor văi (Bârlad, Suhu, Chineja, Prut). 

Pe teritoriul județului există 8 obiective SEVESO, 
majoritatea în municipiul Galați. 

 

ANALIZĂ MEDIUL EXTERN 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

Declararea Parcului Natural Lunca Joasă a Prutului 
Inferior ca zonă umedă de importanță internațională. 

Accesarea unor finanțări externe pentru extinderea 
sistemului de alimentare cu apă și canalizare la nivel 
județean. 

Realizarea măsurilor de apărare împotriva inundațiilor 
propuse în Planul de Management al Riscului la 
Inundații elaborat de către ABA Prut-Bârlad. 

Apariția unor fenomene meteorologice extreme 
(furtuni, căderi masive de grindină) sau viscole ce pot 
afecta circulația pe drumuri și căi ferate. 

Traficul de tranzit prin județ reprezintă o sursă 
importantă de poluare, în special cu oxizi de azot, 
poluarea fiind resimțită în special pe drumurile Galați 
– Tecuci și Tecuci - Bârlad. 

Poluări accidentale survenite în amonte, de-a lungul 
cursurilor de apă ce traversează județul (Siret, Bârlad, 
Prut, Dunăre). 

Proliferarea speciilor invazive în habitatele valoroase 
(arii naturale protejate) din județ. 

Există tendința creșterii temperaturilor medii anuale și 
a intensității precipitațiilor, pe fondul schimbărilor 
climatice. 

Riscul seismic ridicat din județ (valorile de vârf ale 
accelerației terenului cu IMR = 225 ani depășesc 0,30 g 
pe întregul teritoriu al județului). 

 

 CONCLUZII, PRIORITĂȚI ȘI SCENARII / PROIECTE DE DEZVOLTARE 6.6.

CONCLUZII, PROVOCĂRI, ELEMENTE DE POTENȚIAL POSIBILE INTERVENȚII 

Doar 12 % din suprafața amenajată pentru irigații este 
irigată efectiv, în contextul în care cantitatea anuală 
de precipitații este redusă și majoritatea solurilor se 
află în clasa de calitate III. 

Investiții în reabilitarea sistemului de irigații de pe 
teritoriul județului. 

Realizarea unei analize pentru fiecare UAT în parte în 
vederea identificării stării în care se află sistemele de 
irigații existente în vederea realizării unui inventar 
general. 

Verificarea și reabilitarea canalelor de irigații existente 
la nivel de județ. 

Județul are deficit de vegetație forestieră. Împădurirea terenurilor agricole cu limitări severe și 
realizarea unor perdele de protecție. 

Realizarea unui parteneriat cu Romsilva prin care UAT-
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CONCLUZII, PROVOCĂRI, ELEMENTE DE POTENȚIAL POSIBILE INTERVENȚII 

urile cu suprafețe mai mici de 3 ha să poată beneficia 
de puieți pentru împădurire. 

Solicitarea suprafețelor disponibile de împădurit de pe 
raza fiecărui UAT și întocmirea unui plan județean de 
împădurire. 

Doar 2.415 ha (circa 1 %) din terenurile agricole din 
județ sunt încadrate în clasa I de calitate din punct de 
vedere al bonității solurilor. 

Realizarea unor studii care să fundamenteze măsuri 
pentru ameliorarea calității solurilor la nivel județean, 
inclusiv prin amenajări de îmbunătățiri funciare. 

Lipsa structurii de administrare în Parcul Natural Lunca 
Joasă a Prutului Inferior. 

Elaborare plan de management și identificare 
administrator posibil pentru aria naturală protejată. 

Alte 7 (din 18) arii naturale protejate de interes 
comunitar și 6 (din 16) arii naturale protejate de 
interes național nu au planuri de management. 

Elaborare planuri de management pentru toate ariile 
naturale protejate din județ și derularea de investiții 
pentru un management mai eficient al acestora 
(inclusiv valorificare – loisir, branduri produse locale). 

Afectarea habitatelor valoroase de către specii 
invazive. 

Identificarea unor soluții de combatere a răspândirii 
speciilor invazive în siturile Natura 2000. 

Poluarea cu pulberi în suspensie cauzată de încălzirea 
locuințelor. 

Eficientizarea energetică a locuințelor și tranziția către 
combustibili mai puțin poluanți. 

Ponderea scăzută a populației racordate la sisteme de 
canalizare a apelor uzate. 

Extinderea infrastructurii de canalizare și epurare a 
apelor uzate în teritoriu și susținerea racordării 
populației în mediul rural. 

Creșterea cantității de îngrășăminte chimice utilizate 
în agricultură. 

Înlocuirea îngrășămintelor chimice cu îngrășăminte 
naturale, asigurând tranziția către o agricultură 
ecologică. 

Pe teritoriul județului există 30 de situri potențial-
contaminate. 

Cartarea acestor situri și realizarea unor studii pentru 
determinarea măsurilor necesare 

Deficitul de spații verzi în Tecuci, Berești, Târgu Bujor. Investiții pentru amenajarea de noi spații verzi, în 
special pe terenurile degradate din orașele respective. 

Riscul ridicat la alunecări de teren în anumite UAT-uri 
din județ, în special la baza versanților văilor și în 
zonele afectate de ravenare. 

Împăduriri cu specii ce permit fixarea versanților. 
Stabilizarea terenurilor prin măsuri fizice, chimice și 
mecanice (injectări ciment, drenare suprafețe, 
susțineri). 

Vulnerabilitatea la inundații de-a lungul principalelor 
văi. 

Reabilitarea și extinderea lucrărilor hidrotehnice 
existente. Propunerea unor zone posibil a fi inundate 
controlat. Implementarea măsurilor din Planul de 
Management al Riscului la Inundații. 

 

 OBIECTIVE STRATEGICE ȘI SPECIFICE 6.7.

OBIECTIV STRATEGIC | O2. DEZVOLTARE BAZATĂ PE PROTECȚIA MEDIULUI ȘI ADAPTATĂ ELEMENTELOR 
FAVORABILE ȘI RESTRICTIVE ALE CADRULUI NATURAL | Obiectivul strategic vizează valorificarea 
potențialului oferit de elementele de cadru natural din județ (ape, păduri, arii naturale protejate) și 
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reducerea vulnerabilității la riscurile naturale (inundații, alunecări de teren) în contextul amenințării 
schimbărilor climatice. Aceste categorii de măsuri, axate pe dezvoltarea și protecția elementelor antropice, 
vor avea ține însă cont în același timp de nevoia de a îmbunătăți calitatea factorilor de mediu, în special 
calitatea apelor și a solurilor. În acest sens, indicatorul privind suprafața ocupată de păduri în județ pare a 
exprima, cel mai sintetic, una dintre principalele nevoi resimțite la nivel județean: de a conserva fondul 
forestier existent și de a-l extinde peste suprafețele de teren degradat sau puțin productiv, atât pentru a 
reduce degradarea aerului (de exemplu, prin perdele de protecție realizate de-a lungul principalelor 
drumuri), cât și pentru a combate alunecările de teren (împăduriri pentru fixarea versanților afectați sau 
potențial-afectați). 

 

OBIECTIVE SPECIFICE 

OS 2.1. MANAGEMENT EFICIENT AL ARIILOR NATURALE PROTEJATE | La nivelul ariilor naturale protejate, 7 
din cele 19 arii naturale protejate de interes comunitar (ce ocupă 13% din teritoriul județului) și 6 din cele 17 
arii naturale protejate de interes național din județul Galați nu au planuri de management. Aprobarea 
planurilor de management pentru toate aceste zone cu patrimoniu natural reprezintă un prim pas necesar 
atât pentru atingerea obiectivelor de conservare, cât și pentru valorificarea acestor arii naturale protejate ca 
zone de agrement (pescuit, trasee tematice, cicloturism, alte activități în natură). 

OS 2.2. VULNERABILITATE SCĂZUTĂ LA RISCURI NATURALE | Reducerea riscului la alunecări de teren și la 
inundații pe teritoriul județului se poate realiza prin mai multe tipuri de intervenții: împăduriri cu specii ce 
permit fixarea versanților și stabilizarea terenurilor prin măsuri fizice, chimice sau mecanice în cazul 
alunecărilor de teren, respectiv reabilitarea și extinderea lucrărilor hidrotehnice sau propunerea unor zone 
pentru a fi inundate controlat în cazul inundațiilor. 

OS 2.3. CALITATE MAI BUNĂ A FACTORILOR DE MEDIU (AER, APĂ, SOL, FACTORI BIOTICI) | Deși calitatea 
factorilor de mediu în județ este, în general, bună, sunt încă măsuri care pot fi luate pentru ameliorare. Pe 
lângă dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare (ce presupune creșterea ponderii energiei produse din 
surse regenerabile, a populației racordate la sisteme de canalizare cu epurare sau a locuințelor încălzite cu 
gaze naturale), se va avea în vedere creșterea suprafeței de spații verzi (în special prin proiecte de 
parcuri/gradini/zone verzi în mediul urban) și a suprafeței ocupate de păduri, precum și reducerea cantității 
de îngrășăminte chimice utilizate în agricultură (prin folosirea pe scară largă a compostului și tranziția către o 
agricultură ecologică). 
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7. AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM 
Rolul acestui capitol este de a analiza structura teritoriului județului Galați pentru a înțelege modul de 
funcționare a rețelei de localități componente, atât din punct de vedere al gradului de antropizare a 
terenurilor și folosința acestora ca suport pentru activități economice sau rezidențiale, cât și al nivelului de 
deservire cu infrastructura tehnică necesară pentru desfășurarea acestor activități. Mai mult, atât la nivel de 
conectivitate, cât și funcțional, sunt identificate principalele axe de dezvoltare de interes județean, dar și 
suprateritorial, prin raportare la contextul regional, național și internațional. 

 

 REȚEAUA DE LOCALITĂȚI 7.1.

Județul Galați beneficiază de o poziția geografică favorabilă pe de-o parte, dar care a constituit și o barieră în 
dezvoltare și anume de localizarea la granița de est a României, în vecinătate cu Republica Moldova și 
Ucraina. Deși din acest motiv Galațiul este de multe ori privit ca un capăt al unui drum, al unei axe, al unui 
parcurs etc. acesta constituie de fapt un punct modal de comunicație, ce contribuie la dezvoltarea socio-
economică a zonei de est a țării. Un astfel de exemplu este constituit și de cooperarea transfrontalieră, cum 
este cazul Euroregiunii „Dunărea de jos” din care fac parte județele Galați, Brăila și Tulcea (din România), 
raioanele Cahul și Cantemir (din Republica Moldova) și regiunea Odessa (din Ucraina), precum și zona 
economică liberă Galați – Giurgiulești – Reni.  

Mai mult, având în vedere că municipiul Galați reprezintă un pol de dezvoltare la nivel național, cu o 
influență majoră asupra arealului înconjurător, acesta stabilește numeroase relații de interdependență cu 
teritoriile din proximitate, făcând parte atât din sisteme urbane trans-naționale împreună cu Chișinău 
(Moldova), Odessa și Reni (Ucraina), cât și din sisteme urbane regionale împreună cu municipiile Brăila, 
Focșani, Buzău, Constanța și chiar București.  

De asemenea, județul Galați se află pe coridorul de transport european Rin-Dunăre, care face parte din 
Rețeaua Europeană de Transport Ten-T, fiind conectat la centre urbane majore din țară și din Europa, pe 
traseul fluviului: Nuremberg – Viena – Budapeste – Belgrad – Drobeta Turnu Severin – Vidin / Calafat – 
Giurgiu / Ruse – Brăila – Marea Neagră. 

În același timp, proximitatea strânsă dintre municipiile Galați și Brăila și influența pe care aceste centre 
urbane majore o au asupra unui teritoriu, în unele cazuri comun, reprezintă o reală oportunitate pentru 
formarea unui sistem urban prin asocierea voluntară a unităților administrativ teritoriale relaționate. Acest 
lucru ar conduce la formarea celei de-a doua aglomerări urbane după București, de aproape 700.000 de 
locuitori, ce ar putea întări rolul acestei zone ca un pol de creștere la nivel național. Cu toate acestea, pe 
lângă relațiile de cooperare care sunt necesare a se dezvolta pentru conturarea acestui areal coeziv, 
conexiunile fizice joacă un rol la fel de important, legătura peste Dunăre cu județul Tulcea sau îmbunătățirea 
legăturilor dintre cele două municipii sau față de alte orașe importante precum Focșani sau București fiind 
intervenții esențiale pentru sporirea conectivității interne și suprateritoriale. 

În ceea ce privește rețeaua de localități a județului Galați, ierarhizarea localităților urbane și rurale include 
următoarele ranguri stabilite prin Legea nr. 351/2001: 

 Rangul I – municipiul Galați, de importanță națională, cu influență potențială la nivel european, 
centru de dezvoltare și de mare atractivitate situat pe axe majore de transport, funcționând ca un 
sistem urban împreună cu municipiul Brăila, centru industrial, administrativ și cultural important, pol 
regional important în zona de sud-est a României; 

 Rangul II – municipiul Tecuci, de importanță județeană, cu rol de echilibru în rețeaua de localități; 

 Rangul III – orașele Târgu Bujor și Berești, de importanță zonală, cu rol de servire în cadrul zonei 
imediate; 
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 Rangul IV – 61 sate reședință de comună cu influență asupra satelor componente; 

 Rangul V – 180 sate, dintre care 178 sate componente ale comunelor și 2 sate care aparțin orașului 
Târgu Bujor.81 

Această rețea de localități determină și o configurare spațială specifică, în cadrul căreia principalele axe 
teritoriale la nivelul județului Galați sunt constituite pe de-o parte de factorii antropici, precum căile de 
comunicație, prin traseele drumurilor naționale, dar și de factori naturali importanți, Galațiul aflându-se la 
confluența a trei ape curgătoare: Dunărea, Siretul și Prutul. Mai mult, această rețea este caracterizată de 
polarizarea puternică a municipiului Galați, ce este însă localizat periferic, în zona de sud-est a județului, la 
care se adaugă al doilea municipiu ca importanță, Tecuci, ce este, de asemenea, situat periferic, în nord-
vestul județului. Orașele Berești și Târgu Bujor au o influență redusă, motiv pentru care rețeaua policentrică 
de centre urbane din județ nu este suficient de dezvoltată pentru a putea asigura o deservire optimă cu 
servicii a întregului teritoriu județean. La nivel teritorial, principalele centre de coordonare – polarizare sunt: 

 Mun. Tecuci - centru coordonator pentru comunele: Cosmești, Munteni, Negrilești, Matca, 
Drăgănești, Movileni; 

 Oraș Berești - centru coordonator pentru comunele: Berești – Meria, Bălășești, Bălăbănești, Rădești, , 
Cavadinești, Suceveni; 

 Oraș Târgu Bujor - centru coordonator pentru comunele: Băneasa, Oancea, Vlădești, Vîrlezi, Corni, 
Băleni, Fîrțănești; 

 Corod – centru coordonator pentru comunele: Certești, Drăgușeni, Smulți; 

 Cudalbi – centru coordonator pentru comunele: Valea Mărului, Grivița; 

 Pechea – centru coordonator pentru comunele: Costache Negri, Suhurlui, Rediu, Cuza Vodă, Slobozia 
Conachi; 

 Liești – centru coordonator pentru comunele: Ivești, Umbrărești, Fundeni, Nămoloasa, Tudor 
Vladimirescu; 

 Frumușița – centru coordonator pentru comunele: Măstăcani, Cuca, Scîntiești, Foltești, Tulucești; 

 Independența – centru coordonator pentru comunele: Piscu, Schela, Braniștea; 

 Țepu – centru coordonator pentru comunele: Nicorești, Buciumeni, Poiana, Gohor, Brăhășești, 
Ghidigeni, Priponești.82 

Conform PATJ Galați 2011 „relațiile dintre centrele polarizatoare și localitățile polarizate au un dublu sens, 
primele preiau resurse și își extind activitățile în teritoriu, celelalte beneficiază de serviciile diversificate și 
specializate din centrele de polarizare”83. O dezvoltare susținută a centrelor de coordonare și a relațiilor cu 
teritoriile de influență poate conduce la o mai bună deservire a acestor areale cu dotări de proximitate și o 
dependență mai scăzută de oferta socio-economică a principalelor centre urbane din județ. 

În ceea ce privește accesibilitatea orașelor la nivel județean, aceasta este una relativ satisfăcătoare 
observând-se o accesibilitate pe cale rutieră bună în jurul orașelor Galați, Tecuci, Berești și Târgu Bujor și în 
special în zona de nord a județului. Toate așezările beneficiază de o accesibilitate ridicată în teritoriu, rețeaua 
localităților fiind conectată prin intermediul drumurilor principale ce face legătura între acestea. Cu toate 
acestea, există zone care se află la o distanță (timp) mai mare de 60 de minute de centrele urbane precum 
zona de sud-vest, parțial centrul și latura de sud-est a județului care nu beneficiază de o rețea de drumuri 
bine dezvoltată și care la nivelul tipologiei de teren sunt predominante terenurile arabile. 

                                                           
81

 Sursa: Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Galați – Faza III – Diagnostic; Priorități, 2011 
82

 Sursa: Consiliul Județean Galați - Identificarea de relații teritoriale administrative/ frontaliere între UAT din jud. Galați, 
județele vecine și Rep. Moldova/ Ucraina, 2013 – informații pe baza PATJ Galați 2011 
83

 Ibidem 
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FIGURA 30 – IZOCRONELE DE ACCESIBILITATE FAȚĂ DE CENTRELE URBANE DIN JUDEȚUL GALAȚI 

Sursa: Prelucrare proprie 
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 ZONIFICAREA TERITORIULUI 7.2.

La nivelul întregului județ, dar mai ales în prima coroană de localități, este vizibil un proces accentuat de 
suburbanizare generat de proximitatea față de municipiul Galați sau municipiul Tecuci. Acest proces este 
vizibil prin expansiune (noi zone rezidențiale sau activități economice în lungul principalelor circulații), 
conversia terenurilor agricole și reducerea suprafețelor împădurite. 

FIGURA 67 – SUPRAFAȚA FONDULUI FUNCIAR DUPĂ MODUL DE FOLOSINȚĂ ÎN JUDEȚUL GALAȚI, ÎN ANUL 2014 

 

Sursă: INS Tempo online 

În ceea ce privește zonificarea teritoriului județean, aceasta este caracteristică unei zone de câmpie cu o 
ocupare preponderentă a suprafeței agricole (peste 60% din totalul fondului funciar), traversată sau 
mărginită de importante cursuri de apă precum fluviul Dunărea sau râurile Siret și Prut și acoperită de 
corpuri de apă majore precum Lacul Brateș. Mai mult, acest caracter al zonei este demonstrat și de 
ponderea ridicată a terenurilor agricole, toate UAT-urile județului Galați fiind acoperite în proporție de peste 
50% de aceste terenuri. Cele mai prezente sunt terenurile arabile neirigate care se regăsesc pe întreaga 
întindere a teritoriului, în special în zona central-vestică, însă se remarcă și anumite zone specifice precum 
suprafețele întinse de pășuni din comuna Smârdan în județul Galați sau ponderea din ce în ce mai ridicată a 
viilor în zone precum Nicorești sau Măstăcani – Târgu Bujor. 

Cu privire la vegetația forestieră, cea mai ridicată concentrare de păduri de foioase se regăsește în zonele din 
nordul județului, precum și în vestul teritoriului. În ceea ce privește resursele de apă, fluviul Dunărea, râurile 
Siret și Prut, afluenții și brațele acestora, precum și oglinzile de apă reprezintă resurse hidrografice 
semnificative care sunt distribuite pe o întindere ridicată a teritoriului județului Galați, unitățile administrativ 
teritoriale ce delimitează granițele vestice, sudice și estice ale județului fiind acoperite între 2% și 20% de 
ape și bălți. 

Nu în ultimul rând, printre tipologiile majore de terenuri se numără și cele ocupate de construcții, caracterul 
de câmpie al zonei fiind evidențiat și de această dată. Studiind ponderea suprafețelor ocupate de construcții, 
se remarcă faptul că în toate unitățile administrativ teritoriale din județ acestea ocupă sub 20% din suprafața 
totală. Cele mai ridicate procente se regăsesc în municipiile Galați și Tecuci, urmate de localitățile din 
imediata proximitate, la care se adaugă unități precum orașul Berești sau comunele Suhurlui, Tudor 
Vladimirescu și Piscu. În plus, printr-o analiză mai detaliată se observă prezența importantă a unităților 
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industriale sau comerciale, în special în municipiul Galați, dar nu numai, fapt ce se corelează și cu profilul 
economic al așezărilor. 

În consecință, județul Galați prezintă un caracter unitar, acela de câmpie, însă este marcată de prezența unor 
zone specifice atât datorită elementelor de cadru natural, cât și a activităților economice ce pot determina o 
serie de avantaje sau condiționări în gestionarea și dezvoltarea teritoriului. Este foarte important ca orice 
viitoare intervenție majoră în acest areal să urmărească valorificarea sustenabilă a resurselor naturale și 
antropice locale, precum și utilizarea eficientă a rezervelor de teren din cadrul localităților pentru a atinge un 
nivel cât mai înalt de dezvoltare economică, dar și pentru a asigura un cadru sănătos de trai pentru 
comunitatea locală. 

Conform studiului realizat de Consiliul Județean Galați cu privire la zonele urbane funcționale 
(https://www.cjgalati.ro/images/stories/formulare/studiu-zone-urb-221014m.pdf ), identificăm două astfel 
de zone la nivelul județului Galați: 

• Zona urbană funcțională Galați, cu rol de pol regional, cu funcțiuni diversificate bazate cercetare și inovare 
și cu o populație de peste 250.000 de locuitori. Această zonă urbană funcțională își poate extinde rolul 
teritorial (în pol de interes național și transfrontalier) în cazul în care în parteneriat va fi inclus și municipiul 
Brăila și localitățile de la graniță din Ucraina și Republica Moldova; Nucleul urban: municipiul Galați; 
Comune componente (14 UAT): Liești, Fundenii Noi, Tudor Vladimirescu, Slobozia Conachi, Piscu, Pechea, 
Smârdani, Tulucești, Flotești, Frumusița, Vânători, Șendreni, Braniștea și Independența.  

• Zona urbană funcțională Tecuci, cu rol de pol județean de dezvoltare, care contribuie la deservirea zonei 
de vest și nord-vest a județului și la creșterea gradului de urbanizare a județului prin dezvoltarea 
infrastructurii tehnice, economice şi sociale și cu o populație de peste 50.000 de locuitori. Nucleul urban: 
municipiul Tecuci; Comune componente (5 UAT): Barcea, Drăgănești, Cosmești, Munteni și Matca. 

 

https://www.cjgalati.ro/images/stories/formulare/studiu-zone-urb-221014m.pdf
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FIGURA 31 – ZONIFICAREA TERITORIULUI OCUPAT DE JUDEȚUL GALAȚI ÎN ANUL 2018 

Sursă: CORINE Land Cover 
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FIGURA 32 – PONDEREA SUPRAFEȚEI AGRICOLE DIN TOTALUL FONDULUI FUNCIAR AL JUDEȚULUI GALAȚI ÎN ANUL 
2014 

Sursă: INS Tempo online  
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FIGURA 33 – PONDEREA SUPRAFEȚEI OCUPATE DE CONSTRUCȚII DIN TOTALUL FONDULUI FUNCIAR AL JUDEȚULUI 
GALAȚI, ÎN ANUL 2014 

 Sursă: INS Tempo online 



227 
 

FIGURA 34 – PONDEREA PĂDURILOR ȘI VEGETAȚIEI FORESTIERE DIN TOTALUL FONDULUI FUNCIAR AL JUDEȚULUI 
GALAȚI, ÎN ANUL 2014 

 Sursă: INS Tempo online 
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FIGURA 35 – PONDEREA SUPRAFEȚEI OCUPATE DE APE ȘI BALȚI DIN TOTALUL FONDULUI FUCIAR AL JUDEȚULUI 
GALAȚI, ÎN ANUL 2014 

 Sursă: INS Tempo online 
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Expansiunea urbană / dezvoltarea urbană se produce atunci când rata conversiei de utilizare a teritoriului 
depășește rata de creștere a populației. Potrivit definiției oferite de Jaeger și Schwick84, gradul de expansiune 
este mai mare atunci când zona construită este mai mare, clădirile sunt mai dispersate în peisaj, iar 
intensitatea utilizării zonelor construite este mai mică. Factorii majori care duc la modificarea mediului urban 
sunt cauzate de fenomenul de globalizare, precum și de schimbările la scară largă din plan social, economic 
și demografic. 

Principalele zone de expansiune teritorială se regăsesc în localitățile din proximitatea municipiului Galați, în 
lungul principalelor căi de comunicație, iar pe areale mai restrânse și în cadrul unor localități precum 
municipiul Tecuci sau comune Matca și Pechea. Pentru o dezvoltare echilibrată și eficientă a teritoriului este 
necesară și o gestionare performantă amenajării teritoriului și urbanismului, astfel încât noile zone apărute 
să aibă acces la toate utilitățile și dotările socio-economice necesare și să se bazeze pe o valorificare eficientă 
a resurselor de teren disponibile, în special în interiorul localităților. Pentru aceasta, este necesar ca 
documentațiile de amenajarea teritoriului și urbanism să fie adaptate la contextul spațial actual, pentru a 
putea urmări o serie de direcții realiste și oportune de dezvoltare. La nivelul județului Galați, aproximativ 
jumătate dintre Planurile Urbanistice Generale ale UAT-urilor componente se află în elaborare sau avizare, 
fapt ce va conduce în următorii ani la apariția unei noi generații de documentații, bazate pe cele mai recente 
situații din teritoriu. 

Procesul de expansiune se remarcă cel mai accentuat în cazul unor localități precum Șendreni, Costache 
Negri sau Cartierul Vânători din proximitatea municipiului Galați. Se poate observa astfel că, în ultimii 10-15 
ani acest proces de expansiune teritorială este mult mai vizibil în cadrul așezărilor periurbane și în zone 
conectate la principalele artere de circulații.  

FIGURĂ 1 – ZONE DE EXPANSIUNE ÎN CADRUL AȘEZĂRILOR PERIURBANE ÎNTRE 2004 ȘI 2019 

 

 

                                                           
84

 https://www.mdrap.ro/userfiles/Urban_Sprawl_Definition_Action.pdf 

https://www.mdrap.ro/userfiles/Urban_Sprawl_Definition_Action.pdf
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Zonele de expansiune sunt dezvoltare de cele mai multe ori fără a avea planificată o tramă stradală adecvată, 
acestea fiind bazate pe profilurile de stradă cu specific rural, în cadrul cărora trotuarul rareori este mai lat de 
1 metru, iar suprafața carosabilă variază între 5 și 7 metrii. Fiind vorba de dezvoltări private în multe dintre 
cazuri, noile străzi și noile trotuare nu sunt asfaltate sau racordate la utilități publice. De asemenea, zonele 
de expansiune nu includ dotări (educație, alimentație publică, spații vezi, culturale etc.), motiv pentru care 
locuitorii folosesc în continuare dotările fie din comunele aparținătoare (acolo unde este cazul), fie din 
orașele apropiate sau chiar din municipiul Galați. 

În ultimii ani, județul Galați a transformat o parte din suportul agricol al localităților în noi zone rezidențiale 
de mari dimensiuni. Această schimbare a adus beneficii în ceea ce privește economia locală, însă dezvoltarea 
a fost una preponderent necontrolată și nesustenabilă, astfel că rectificarea erorilor din trecut este din ce în 
ce mai dificilă. 

Situația PUG-urilor actuale nu prezintă starea actuală a noilor dezvoltări, unele dintre acestea fiind în stadiul 
de elaborare sau avizare, ceea ce face ca urmărirea evoluției noilor construcții să fie dificilă la nivelul 
teritoriului județean. 
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FIGURA 36 – PRINCIPALELE ZONE DE EXPANSIUNE TERITORIALĂ DIN JUDEȚUL GALAȚI 

Sursă: Cartare după imagini satelitare (Google Earth) 
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FIGURA 37 – STADIUL PLANURILOR URBANISTICE GENERALE DIN JUDEȚUL GALAȚI LA NIVELUL LUNII MAI 2019 

Sursă: Consiliul Județean Galați, Direcția Arhitect Șef 
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 LOCUIREA 7.3.

La nivelul județului Galați, deși per ansamblu numărul de locuitori este în scădere, evoluția numărului de 
locuințe este una pozitivă, de 6%, fiind însoțită și de o creștere mai accentuată a suprafeței locuibile, de 
peste 27%. Acest lucru se traduce în condiții mai bune de locuire, atât printr-o suprafață locuibilă per 
locuință mai ridicată, cât și raportată la numărul de locuitori. Cu toate acestea, această evoluție nu se 
realizează uniform, în mediul urban în general fiind o evoluție scăzută (între 0%-5% în municipiul Galați și 
orașul Târgu Bujor) sau chiar negativă (în orașul Berești) a numărului de locuințe, singurul cu o creștere între 
10%-20% fiind municipiul Tecuci. În general, evoluții reduse sau chiar negative se regăsesc cu preponderență 
în nordul județului, în localitățile cele mai îndepărtate de municipiul reședință de județ, la polul opus 
aflându-se unitățile administrativ teritoriale din primele două coroane de localități din jurul municipiului 
Galați, sau în unele cazuri izolate precum comuna Brăhăsești. În ceea ce privește sporirea suprafeței locuibile, 
cele mai mari creșteri se înregistrează în jurul municipiului Galați, precum și pe axa est-vest, în centrul 
județului. 

Pe lângă suprafața locuibilă, calitatea locuirii este dependentă de numeroși alți factori, de la accesul la dotări 
de proximitate, la oferta de locuri de muncă, de oportunități de petrecere a timpului liber sau chiar la 
imaginea peisajului înconjurător și la asigurarea siguranței și securității cetățenilor. Ritmul mai liniștit al vieții, 
prețurile mai scăzute sau apropierea de natură sunt motive care determină această nouă preferință mai 
accentuată pentru localitățile rurale, însă noile dezvoltări trebuie să țină cont și de asigurarea necesarului de 
dotare pentru aceste zone. 

Se observă faptul că suprafața locuibilă este direct proporțională cu creșterea numărului de locuințe. Atât 
suprafața locuibilă, cât și locuințele existente au înregistrat creșteri substanțiale în ultimii 10 ani, cele mai 
ridicate valori fiind înregistrate în Șendreni, Smârdan, Vânători și Brăhăsești. Procesul accentuat de 
suburbanizare a generat o creștere ridicată a numărului de locuințe în localitățile limitrofe (primele două 
coroane de localități) ale municipiului Galați, construcția de locuințe în mediul rural fiind mai intensă decât în 
mediul urban. Deși locuințele au crescut într-un ritm relativ accentuat, dotările și utilitățile necesare pentru 
noile zone de dezvoltare încă lipsesc. Unitățile administrativ teritoriale din imediata vecinătate precum cele 
menționate anterior folosesc adesea dotările din municipiul Galați. Acest aspect este cauzat în primul rând 
faptului că noile dezvoltări nu sunt însoțite de dotări de interes cotidian, utilități sau infrastructură adecvată. 

În același timp, la nivelul județului Galați se înregistrează o serie de discrepanțe în ceea ce privește suprafața 
și calitatea locuirii, ce se remarcă și la nivelul prețurilor locuințelor. În timp ce în partea de nord, prețurile 
pentru o casă / apartament sunt între 21.500 de euro și 160.000 de euro, în sud prețul variază foarte mult de 
la 16.000 de euro până la 375.000 de euro conform platformei online de imobiliare85 . Discrepanța de preț 
este dată atât de dimensiunea parcelei, cât și de accesul mai facil la locul de muncă, diferite dotări sau 
servicii publice. De asemenea, se observă faptul că cele mai multe oferte se regăsesc cu precădere în 
municipiul Galați și municipiul Tecuci, dar și în comunele care se regăsesc pe drumul ce leagă cele două 
municipii: Șendreni, Braniștea, Vasile Alecsandri, Independența, Piscu și Hanu Conachi fiind unele cu cele mai 
multe oferte de vânzare. Deși expansiunea urbană caracterizată de noi dezvoltări rezidențiale se regăsește la 
nivelul tuturor așezărilor din județul Galați, profilul zonelor de locuire diferă. Astfel, zona de sud este 
caracterizată preponderent de locuințe individuale privilegiate, având parcele cuprinse între 400 mp și 1.300 
mp (Vânători sau Șendreni), care au acces la o varietate mare de locuri de muncă, la dotări speciale precum 
zone de agrement – Lacul Brateș, Grădina Zoologică Galați, dar și la elemente de cadru natural precum Lunca 
Siretului Inferior. 

                                                           
85

 
https://www.imobiliare.ro/harta/2352231#lon=27.72125240000045&lat=45.788617571350066&zoom=10&map=osm
&p=&j=19 

https://www.imobiliare.ro/harta/2352231#lon=27.72125240000045&lat=45.788617571350066&zoom=10&map=osm&p=&j=19
https://www.imobiliare.ro/harta/2352231#lon=27.72125240000045&lat=45.788617571350066&zoom=10&map=osm&p=&j=19
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FIGURA 38 – EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE LOCUINȚE ÎN UAT-URILE DIN JUDEȚUL GALAȚI, ÎN PERIOADA 2008-2018 

 

Sursă: INS Tempo online 
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FIGURA 39 – EVOLUȚIA SUPRAFEȚEI LOCUIBILE ÎN UAT-URILE DIN JUDEȚUL GALAȚI, ÎN PERIOADA 2008-2018 

 Sursă: INS Tempo online 
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FIGURA 40 – EVOLUȚIA SUPRAFEȚEI LOCUIBILE / LOCUITOR ÎN PERIOADA 2008-2018 ȘI SUPRAFAȚA LOCUIBILĂ / LOCUITOR ÎN UAT-URILE DIN JUDEȚUL GALAȚI ÎN ANUL 
2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: INS Tempo online 
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FIGURA 41 – EVOLUȚIA SUPRAFEȚEI LOCUIBILE / LOCUINȚĂ ÎN PERIOADA 2008-2018 ȘI SUPRAFAȚA LOCUIBILĂ / LOCUINȚĂ ÎN UAT-URILE DIN JUDEȚUL GALAȚI ÎN ANUL 
2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursă: INS Tempo online 



 

 

 UTILITĂȚI PUBLICE 7.4.

Acest capitol cuprinde o analiză succintă a situației existente cu privire la infrastructura tehnico-edilitară 
din județul Galați (alimentarea cu apă și colectarea apelor uzate, infrastructura energetică și 
telecomunicațiile), precum și informații cu privire la gestiunea deșeurilor în județ. 

 

Fig. 1. Deservirea cu infrastructură tehnico-edilitară a UAT-urilor din județ (2008-2018) 

Sursă: Prelucrare proprie după date INSSE 

Graficul de mai sus ilustrează evoluția acoperirii cu infrastructură tehnico-edilitară (alimentare cu apă, 
canalizare, distribuție gaze naturale) a unităților administrativ-teritoriale din județul Galați. Dacă situația 
alimentării cu apă este relativ bună (circa 90 % din UAT-urile din județ dispun de sisteme de alimentare 
cu apă, rețeaua extinzându-se în 13 UAT-uri noi în perioada 2008-2018), nu același lucru poate fi spus 
despre asigurarea sistemelor de canalizare, prezente pe teritoriul a doar 28 de UAT-uri (circa 43 % din 
UAT-urile din județ). Situația rețelelor de distribuție a gazelor naturale este și mai nesatisfăcătoare – se 
observă o stagnare în ceea ce privește investițiile în acest sector: doar 8 comune și 2 municipii aveau, în 
2018, rețea de distribuție a gazelor naturale. Cu toate acestea, în multe UAT-uri în care lipsește 
infrastructura de alimentare cu apă și canalizare, populația existentă este destul de redusă, după cum se 
va vedea în analizele mai detaliate realizate în cadrul acestui capitol. 

De altfel, nevoia de extindere a rețelelor de utilități publice (apă-canal, gaz, rețele electrice) a fost 
considerată una dintre măsurile prioritare pentru dezvoltarea județului de către respondenții la 
chestionarul aplicat în procesul de elaborare a strategiei (locul 5 din 11 măsuri posibile, cu un scor însă 
mult mai ridicat în cadrul respondenților din mediul rural). 

7.4.1. ALIMENTAREA CU APĂ ȘI COLECTAREA APELOR UZATE 

SURSELE DE ALIMENTARE CU APĂ 

JUDEȚUL GALAȚI DISPUNE DE RESURSE SUFICIENTE DE APĂ (DIN APELE DE SUPRAFAȚĂ ȘI CELE 
SUBTERANE) PENTRU SATISFACEREA CERERII 
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Studiile indică faptul că județul Galați este un județ cu deficit în ceea ce privește resursele de apă86, 
acestea fiind estimate la circa 700 mc / locuitor / an. Resursele de apă sunt reprezentate atât de apele de 
suprafață (fluviul Dunărea, râurile Prut și Siret), dar și de apele subterane (ape freatice și ape de mare 
adâncime din cadrul celor trei bazine hidrografice de pe teritoriul județului). Astfel, resursele de apă de 
suprafață tehnic utilizabile sunt de 183 milioane mc, iar resursele de apă subterană de 22,9 milioane 
mc.87 

UTILIZAREA APEI FREATICE NU ESTE RECOMANDATĂ DIN CAUZA POLUĂRII CU NITRAȚI 

În general, apele subterane sunt folosite pentru alimentarea cu apă a populației, în timp ce apele de 
suprafață sunt folosite pentru industrie, irigații sau piscicultură. Sursele de apă subterană ale județului 
sunt88: 

- Straturi freatice – de cele mai multe ori afectate de poluarea cu azot (nitrați). 

- Straturi de mică adâncime (sub 50 m): Cosmești, Salcia – Liești, Cernicari. 

- Straturi de medie adâncime (50 – 100 m): Vadu Roșca, Nicorești. 

- Straturi de mare adâncime (peste 100 m): Rotunda, Tecuci. 

CEA MAI IMPORTANTĂ PARTE DIN INFRASTRUCTURA DE PRODUCERE A APEI POTABILE SE AFLĂ ÎN 
MUNICIPIUL GALAȚI (DOUĂ TREIMI IN CAPACITATEA TOTALĂ DIN JUDEȚ) 

Conform datelor INSSE, se remarcă o descreștere a capacității instalațiilor de producere a apei potabile la 
nivelul județului Galați, de la 398.821 mc/zi, în anul 2008, la 214.248 mc/zi, în anul 2018. Din 54 de UAT-
uri, 15 UAT-uri au înregistrat o descreștere a capacității instalațiilor de producere a apei potabile, printre 
care și Municipiul Galați, de la 354.240 mc/zi, în anul 2008, la 141.696 mc/zi, în anul 2018; 31 UAT-uri au 
înregistrat o creștere a acestor capacități; 7 UAT-uri au înregistrat valori constante în intervalul de timp 
2008-2018 sau în ultimii ani ai intervalului, iar în două UAT-uri datele pentru anul 2018 lipsesc. În zece 
comune (Cuza Vodă, Drăgănești, Drăgușeni, Jorăști, Matca, Negrilești, Priponești, Smulți, Suhurlui, 
Vârlezi) nu există instalații de producere a apei potabile. Aproape două treimi din capacitatea instalațiilor 
de producere a apei potabile din județ se află în municipiul Galați (ce concentrează, de altfel, 48 % din 
populația județului). 

 

                                                           
86

 Gâștescu, P. (2010). Resursele de apă din România, Potențial, calitate, distribuție teritorială, management. în 
Water resources from Romania. Vulnerability to the pressure of man’s activities, conference proceedings (pp. 10-
30). 
87

 URBANPROIECT și UAUIM, (2010), Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Galați. 
88

 URBANPROIECT și UAUIM, (2010), Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Galați. 
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Fig. 2. Evoluția capacității instalațiilor de producere a apei potabile la nivelul județului (mc/zi - 2008-2018) 

Sursă: Prelucrare proprie după date INSSE 

 

SISTEMELE DE ALIMENTARE CU APĂ 

Pe teritoriul județului Galați există două aducțiuni de apă subterană importante, de la fronturile de 
captare Vadu Roșca (județul Vrancea – lungime 42,6 km până la stația de pompare intermediară Șerbești) 
și Salcia-Liești (lungime 43,3 km până la stația Șerbești). Întreținerea acestor aducțiuni de apă este dificilă 
din cauza lungimii mari a acestora89. 

OPERATORUL REGIONAL APĂ CANAL S.A. GALAȚI DESERVEȘTE JUMĂTATE DIN UAT-URILE DIN JUDEȚ 

Cel mai important furnizor de apă potabilă din județul Galați este compania Apă Canal SA, ce cuprinde în 
aria sa de acoperire 33 UAT-uri: municipiile Galați și Tecuci, orașele Berești și Târgu Bujor și alte 29 de 
comune. Este operatorul regional desemnat la nivelul județului Galați, preluând gestiunea serviciilor de 
alimentare cu apă și canalizare de la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) ”Serviciul Regional 
Apă Galați”. În total, la nivelul județului Galați 59 de UAT-uri dispuneau de sisteme de alimentare cu apă 
în 2018 (față de 46 în 2008). 

În ceea ce privește evoluția cantității de apă distribuită consumatorilor, conform datelor INSSE, se 
remarcă o descreștere a acesteia la nivelul județului Galați, de la 23.310 mc/zi, în anul 2008, la 17.139 
mc/zi, în anul 2018. Din 54 de UAT-uri, 20 UAT-uri au înregistrat o descreștere a cantității de apă 
distribuite, printre care și Municipiul Galați, de la 18.414 mc/zi, în anul 2008, la 11.553 mc/zi, în anul 2018, 
iar 34 UAT-uri au înregistrat o creștere a acestei cantități. Din totalul acestei cantități, cantitatea utilizată 
pentru uz casnic a scăzut de la 18.315 mc/zi, în anul 2008, la 13.905, în anul 2018. Din 54 de UAT-uri, 19 
UAT-uri au înregistrat o descreștere a cantității de apă distribuite, printre care și Municipiul Galați, de la 
14.010 mc/zi, în anul 2008, la 8.746 mc/zi, în anul 2018, 33 UAT-uri au înregistrat o creștere a acestei 
cantități. Aceste scăderi în cantitatea de apă distribuită, pe fondul creșterii lungimii simple a rețelelor de 
alimentare cu apă (vezi mai jos) poate fi relaționată cu o creștere a randamentului rețelei, cu extinderea 
sistemelor de contorizare în ultimul deceniu, precum și cu scăderea utilizării apei din rețeaua de 
alimentare în activitățile de grădinărit 

Se remarcă faptul că, și în cazul consumului de apă pentru uz casnic, consumul din municipiul Galați 
reprezintă două treimi din cantitatea de apă distribuită în județ. 
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 URBANPROIECT și UAUIM, (2010), Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Galați. 
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Fig. 3. Evoluția cantității de apă potabilă distribuită consumatorilor la nivel județean (mii mc – 2008-2018) 

Sursă: Prelucrare proprie după date INSSE 

Raportat la populația după domiciliu în anul 2018, consumul de apă la nivelul județului Galați este de 1,84 
mc apă / locuitor / lună (60,5 l apă / zi / locuitor), la nivelul municipiului Galați fiind de 2,40 mc apă / 
locuitor / lună. Valorile sunt mult peste media la nivel național (34 l / zi / locuitor în 2018), fapt ce indică 
o deservire bună a sistemelor de alimentare cu apă la nivel județean. 

MAJORITATEA UAT-URILOR DIN JUDEȚ SUNT DESERVITE DE SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ 
DATORITĂ EXTINDERILOR IMPORTANTE DIN ULTIMUL DECENIU (APROAPE 900 KM ȘI 13 COMUNE NOI 
DESERVITE) 

Conform datelor din baza de date INSSE Tempo online, în anul 2018 nu existau rețele de alimentare cu 
apă în comunele Drăgușeni, Jorăști, Matca, Negrilești, Priponești, Smulți și Vârlezi (unde în 2019, în urma 
extinderii rețelei, erau însă 618 gospodării racordate90). În două dintre aceste comune (Jorăști și Smulți), 
populația (conform datelor INSSE) este însă de sub 2 000 de locuitori. De asemenea, valorile mici (sub 
0,50 mc apă / locuitor / lună) din comunele Barcea, Berești Meria, Drăgănești, Ivești, Măstăcani indică un 
nivel scăzut de extindere a rețelelor de alimentare cu apă sau de branșare a locuitorilor la aceste rețele. 

În perioada 2008-2018 lungimea rețelei simple de alimentare cu apă din județ a crescut cu circa 60 %, 
ajungând la 2.483,10 km (de la 1.556,9 km în 2008). Se remarcă extinderile importante din orașul Târgu 
Bujor (71,5 km), dar și din comune precum Liești (50 km) sau Pechea (47 km) – vezi graficul de mai jos. 

 

Fig. 4. Evoluția lungimii simple a rețelelor de alimentare cu apă (km – 2008-2018) 

Sursă: Prelucrare proprie după date INSSE 

APROXIMATIV 65 % DIN POPULAȚIA JUDEȚULUI ESTE BRANȘATĂ LA SISTEMELE DE ALIMENTARE CU 
APĂ 

Pe fondul acestor extinderi, populația branșată la sistemele de alimentare cu apă la nivel județean a 
crescut cu circa 82.000 locuitori în perioada 2008-2018, ajungând la 409.486 locuitori în 2018 (65 % din 
populație). Datele cu privire la numărul de branșamente (date furnizate de către Apă Canal SA pentru 
UAT-urile din aria de acoperire) indică un grad de branșare mediu de circa 62 % pentru comunele din 
județ (comparând numărul de branșamente din 2019 cu numărul de locuințe pe anul 2018 – INSSE). 
Situația este foarte bună în comune precum Braniștea, Pechea, Șendreni, Smârdan, aflate în proximitatea 
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 Conform datelor de la Apă Canal SA Galați. 
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municipiului Galați (peste 85 % din gospodării racordate). De cealaltă parte, în comune precum Berești 
Meria (doar 24 %), Barcea sau Tudor Vladimirescu ponderea gospodăriilor branșate rămâne scăzută (sub 
35 %). 

Datele din chestionarul dedicat populației, aplicat în vederea elaborării strategiei, indică un grad ridicat 
de mulțumire a populației cu privire la serviciile de alimentare cu apă potabilă (peste 60 % se declară 
foarte mulțumiți sau mulțumiți)., fapt ce indică o bună funcționare a serviciului, în special în mediul urban 
(unde se înregistrează cele mai multe răspunsuri pozitive). 
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Fig. 5. Consumul de apă pentru uz casnic (2018) 

Sursă: Prelucrare proprie după date INSSE 
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SISTEMELE DE CANALIZARE 

LUNGIMEA REȚELELOR DE CANALIZARE DIN JUDEȚ A CRESCUT CU CIRCA 500 KM ÎN ULTIMUL DECENIU 

Lungimea rețelei de canalizare la nivel județean a crescut în perioada 2008-2018 cu aproape 500 km 
(79 %), ajungând la 1.100,8 km. Cele mai importante creșteri s-au înregistrat în municipiile Galați (44 km) 
și Tecuci (58,5 km), în orașul Târgu Bujor (37,3 km) și în comunele Liești (41,4 km) și Pechea (53,2 km) – 
ultimele înregistrând și extinderi importante ale rețelei de alimentare cu apă. 

 

Fig. 6. Evoluția lungimii simple a rețelelor de canalizare (km – 2008-2018) 

Sursă: Prelucrare proprie după date INSSE 

Cu toate acestea, în numeroase UAT-uri este vizibilă o stagnare a investițiilor în rețelele de canalizare: nu 
au existat extinderi în orașul Berești (doar 5 km rețea canalizare existentă) și nici în comunele Frumușița, 
Ghidigeni, Nămoloasa sau Nicorești (lungime rețea canalizare existentă sub 1 km). Datele furnizate de 
către Apă Canal Galați S.A. cu privire la numărul de racorduri indică un grad foarte scăzut de racordare în 
majoritatea comunelor, inclusiv acolo unde au fost realizate extinderi importante în ultimul deceniu: doar 
6 % în Drăgănești (21,3 km rețea), 7 % în Umbrărești (22,7 km rețea), 8 % în Barcea (34,8 km rețea), 23 % 
în Slobozia Conachi (28,8 km rețea), 20 % în Pechea (59,7 km rețea). 

DOAR 52 % DIN POPULAȚIA JUDEȚULUI ERA CONECTATĂ LA SISTEME DE CANALIZARE ÎN 2018, PE 
FONDUL UNUI GRAD SCĂZUT DE RACORDARE ÎN MEDIUL RURAL 

Gradul scăzut de racordare al populației este principala cauză ce explică evoluția lentă a populației 
conectate la canalizare în perioada 2008-2018, comparativ cu investițiile importante realizate în 
extinderea rețelei (vezi figura de mai sus). Astfel, creșterea populației racordate la sisteme de canalizare a 
fost de doar 6 % în perioada 2008-2018, ajungând în 2018 la 327.240 locuitori (52 % din populația 
județului). Din punct de vedere al UAT-urilor deservite, doar 28 de comune din 61 aveau în 2018 
infrastructură de canalizare (cu 9 mai multe decât în 2008, conform datelor INSSE). Din punct de vedere 
demografic, 7 dintre comunele fără rețea de canalizare aveau în 2019 o populație de sub 2.000 de 
locuitori (Poiana, Bălăbănești, Rădești, Suceveni, Oancea, Suhurlui) și alte 16 aveau o populație sub 5.000 
de locuitori (Buciumeni, Gohor, Priponești, Negrilești, Berești-Meria, Cavadinești, Băneasa, Vlădești, 
Măstăcani, Rediu, Cuca, Scânteiești, Braniștea, Piscu, Tudor Vladimirescu, Movileni). 

Este prioritară realizarea rețelelor de canalizare și racordarea populației în UAT-urile unde există deja 
rețea de canalizare: aproximativ 13 % din populația județului (82.346 locuitori) era conectată în 2018 la 
sisteme de alimentare cu apă, fără a fi însă racordată la sisteme de canalizare. 
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Fig. 7. Evoluția populației conectate la sistemele de alimentare cu apă și canalizare (număr locuitori – 2008-2018) 

Sursă: Prelucrare proprie după date INSSE 

PESTE 98 % DIN POPULAȚIA RACORDATĂ ESTE CONECTATĂ LA SISTEME DE CANALIZARE CU EPURAREA 
APELOR UZATE 

Se remarcă faptul că investițiile în infrastructura de epurare a apelor uzate au fost foarte importante în 
perioada 2008-2018. Astfel, populația racordată la sisteme de canalizare cu epurare a crescut de la doar 
22.027 locuitori în 2008 la 321.690 locuitori în 2018. Altfel spus, doar 1,70 % din populația județului este 
racordată la sisteme de canalizare fără epurare. 

În ceea ce privește percepția populației, circa o treime dintre persoanele chestionate (în cadrul 
chestionarului aplicat în procesul de elaborare a strategiei) se declară mulțumite de serviciul public de 
canalizare, în timp ce 11 % se declară foarte mulțumite. De cealaltă parte, aproape 30 % dintre 
respondenți (majoritari din mediul rural) se declară nemulțumiți sau foarte nemulțumiți de serviciul 
public de canalizare. 
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Fig. 8. Lungimea conductelor simple de canalizare (2018) 

Sursă: Prelucrare proprie după date INSSE 
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Fig. 9. UATB-uri lipsite de rețele de alimentare cu apă și canalizare, comparativ cu populația UAT-urilor 

Sursă: Prelucrare proprie după date INSSE 
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PROIECTE PRIORITARE PENTRU EXTINDEREA ȘI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE APĂ-CANAL 

Conform informațiilor furnizate de către Apă Canal Galați S.A., următoarele proiecte privind dezvoltarea 
infrastructurii de apă și canalizare au fost realizate în ultimii ani: 

- Măsura ex-ISPA "Modernizarea sistemelor de apă potabilă și canalizare și construirea unei stații 
noi de epurare a apelor uzate în Galați, Romania" nr. 2004/RO/16/P/PE/005, valoarea totală a 
proiectului ISPA fiind de circa 75 milioane de euro – finalizat. 

- Programul Operațional Sectorial “Mediu” 2007-2013 - "Reabilitarea și extinderea infrastructurii 
de apă și apă uzată în județul Galați, România", valoarea totală a proiectului fără TVA fiind de 
507.718.645 lei – finalizat. 

În prezent se află în derulare ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în 
județul Galați în perioada 2014-2020”, valoarea totală a Contractului de finanțare (în carul Programului 
Operațional Infrastructură Mare 2014-2020) fiind de 822.694.181 lei cu TVA inclus. 

 

7.4.2. INFRASTRUCTURA ENERGETICĂ 

ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ 

CET GALAȚI RĂMÂNE CEA MAI IMPORTANTĂ SURSĂ DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN JUDEȚ 

Cele mai importante capacități de producere a energiei electrice de pe teritoriul județului Galați se află în 
municipiul Galați – este vorba despre CET Galați, cu o putere instalată funcțională în prezent de 375 
MW91 (64 % din totalul capacităților de producere a energiei electrice din județul Galați) și folosind 
hidrocarburi (gaze naturale și, într-o pondere mai mică, păcură) drept combustibil. CET Galați asigură 
alimentarea cu energie electrică și termică a consumatorilor industriali de pe platforma combinatului 
siderurgic și a consumatorilor urbani din municipiul Galați. 

 

Fig. 10. Capacități de producere a energiei electrice pe tip energie primară (MW) 

Sursă: Prelucrare proprie după date ANRE 

 

Județul Galați nu face parte din județele importante la nivel național din punct de vedere al producției de 
energie electrică. Pe lângă CET Galați, menționat anterior, mai pot fi amintite hidrocentrala de la 
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 Conform datelor furnizate de către Agenția Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). 
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Nicorești (Centrala Hidro-Electrică Călimănești Siret), cu o putere totală de 40 MW, precum și parcurile 
eoliene cu o putere totală instalată de peste 160 MW (cele mai importante fiind cele de la Corni – 70 MW 
și Băleni – 50 MW). 

Pe teritoriul județului Galați se află 3 stații de transformare aflate în gestiunea CNTEE Transelectrica SA 
(Sucursala de Transport Constanța), respectiv: 

- Stația de transformare 400/110/20 kV Smârdan (în curs de retehnologizare). 

- Stația de transformare 220/110 kV Barboși (retehnologizată). 

- Stația de transformare 220/110 kV Filești (în curs de retehnologizare). 

De asemenea, județul este străbătut de mai multe linii electrice aeriene de 400 KV și 220 kV, respectiv: 

- LEA 400 kV Gutinaș – Smârdan. 

- LEA 400 k Lacu Sărat – Smârdan. 

- LEA 400 kV Isaccea – Smârdan (circuite 1 și 2). 

- LEA 220 kV Filești – Lacu Sărat. 

- LEA 220 kV Filești – Barboși. 

- LEA 220 kV Barboși – Focșani Vest. 

În prezent este planificată să intre în execuție o nouă magistrală de transport energie electrică (LEA 400 
kV Gutinaș – Smârdan). 

O problemă în cazul infrastructurii de transport a energiei electrice o reprezintă amplasarea ilegală a unor 
construcții în zonele de protecție și de siguranță ale liniilor electrice aeriene. Astfel, există numeroase 
situații în care, din cauza extinderilor succesive ale intravilanelor, au apărut case, anexe gospodărești sau 
drumuri de acces sub liniile electrice aeriene de înaltă tensiune sau în zona de protecție și siguranță a 
acestora, fără a fi studiată coexistența acestor obiective.92 

Distribuția energiei electrice se face prin instalațiile (linii electrice aeriene și subterane de medie și joasă 
tensiune, stații electrice, posturi de transformare) aflate în administrarea Sucursalei de Distribuție a 
Energiei Electrice Galați. Încă de la data elaborării PATJ Galați (2010) în județ nu existau localități 
neelectrificate, însă atunci se preconiza necesitatea extinderii cu 266 km de rețele de joasă tensiune 
pentru deservirea a încă 15.300 gospodării (circa 7 % din gospodăriile existente în 2010 în județ)93. 

Datele din chestionarul aplicat în procesul de elaborare a strategiei indică un grad ridicat de mulțumire a 
populației în raport cu serviciul public de alimentare cu energie electrică (26 % se declară foarte 
mulțumiți, iar 48 % mulțumiți). 

 

ENERGIA TERMICĂ 

Conform datelor INSSE, în 2018 municipiul Galați era singurul UAT din județ în care se mai distribuia 
energie termică dintr-un sistem de alimentare centralizată a energiei termice (SACET). După declinul 
SACET din Tecuci (în 2007 societatea de termoficare Termsal SA intră în faliment, pe fondul debranșării 
treptate a populației), se observă în ultimii ani un declin semnificativ și în cazul municipiului Galați – vezi 
tabelul de mai jos. Astfel, de la aproape 230.00 Gcal în 2014, în municipiul Galați cantitatea de energie 
termică distribuită a fost de doar 56.720 Gcal în 2018, pe fondul debranșării populației de la sistemul 
centralizat. 

ÎN JUDEȚUL GALAȚI NU MAI EXISTĂ SISTEME FUNCȚIONALE DE ALIMENTARE CENTRALIZATĂ CU 
ENERGIE TERMICĂ 
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 Conform informațiilor transmise de CNTEE Transelectrica SA - Sucursala de Transport Constanța 
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 URBANPROIECT și UAUIM, (2010), Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Galați. 
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De altfel, Societatea Electrocentrale Galați SA (ce administra CET Galați, cu o putere instalată de 375 MW) 
a intrat în insolvență în iunie 2014. Din iarna anului 2018, CET Galați nu mai furnizează deloc energie 
termică. Falimentul companiei a fost cauzat inclusiv de randamentul scăzut al sistemului de alimentare cu 
energie termică (instalații care nu au mai fost modernizate de 30-40 de ani), ce a determinat, în timp, 
debranșarea populației din cauza costurilor tot mai mari. Din anul 2017, Primăria Municipiului Galați a 
contribuit la accentuarea fenomenului de debranșare prin demararea unui program prin care acorda 
ajutoare financiare celor care își instalau centrale de apartament sau alte echipamente de încălzire. 

 

Fig. 11. Evoluția energiei termice distribuite la nivel județean – municipiul Galați (Gcal – 2008-2018) 

Sursă: Prelucrare proprie după date INSSE 

PROBLEMA ÎNCĂLZIRII LOCUINȚELOR SE POATE AGRAVA ÎN ANII URMĂTORI, PE FONDUL LIPSEI 
INVESTIȚIILOR SAU A SUBVENȚIILOR ÎN DOMENIUL ENERGETIC 

Problema încălzirii locuințelor și a preparării hranei devine una importantă la nivel județean, pe fondul 
lipsei unei infrastructuri de alimentare cu gaze naturale dezvoltate (doar 10 UAT-uri având o astfel de 
infrastructură - vezi subcapitolul următor). Astfel, principalele surse pentru încălzirea locuințelor și 
prepararea hranei rămân sobele (având drept combustibil lemnul, deșeurile vegetale sau cărbunele) și 
centralele termice alimentate cu gaze naturale sau cu biomasă. Pentru prepararea apei calde se folosesc, 
sporadic, panouri solare94. 

 

ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE 

Teritoriul județului Galați este traversat de 3 conducte de înaltă presiune, al căror traseu trece prin 
apropierea municipiilor Tecuci și Galați: 

- DN 500 mm Adjudu Vechi – Tecuci – Izvoarele – Șendreni. 

- DN 800 mm Onești – Han Domnești – Izvoarele – Șendreni 

- DN 600 mm traversare râul Siret – Cosmești. 

De altfel, localitățile în care s-au dezvoltat rețele de distribuție a gazelor naturale sunt amplasate în 
apropierea acestor conducte de transport, alimentarea făcându-se prin intermediul unor stații de reglare 
măsură predare (SRMP)95. 
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 URBANPROIECT și UAUIM, (2010), Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Galați. 
95

 URBANPROIECT și UAUIM, (2010), Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Galați. 
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Dintre investițiile realizate de către TRANSGAZ pe teritoriul județului Galați în ultimii ani, cea mai 
importantă a fost realizarea instalațiilor de filtrare / separare la SRM Sidex Galați (valoare 12,8 milioane 
lei). În prezent sunt în curs de elaborare alte 3 proiecte, printre care și modernizarea Nodului Tehnologic 
Munteni. 

DOAR DOUĂ ORAȘE ȘI OPT COMUNE DIN JUDEȚUL GALAȚI AU REȚEA DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR 
NATURALE 

Situația UAT-urilor alimentate cu gaze naturale nu s-a schimbat în ultimul deceniu. Ca și în 2008, aceste 
UAT-uri sunt municipiile Galați și Tecuci și comunele Buciumeni, Independența, Ivești, Liești, Munteni, 
Schela, Tulucești și Vânători. Astfel, 2 orașe (Berești și Târgu Bujor) și 53 de comune din județ nu dispun 
de infrastructură de alimentare cu gaze naturale. 

Figura de mai jos ilustrează evoluția consumului de gaze naturale la nivel județean în perioada 2008-2018. 
Scăderea consumului (de la circa 840.000 mii mc în 2008 a doar 388.385 mii mc în 2018) este strâns 
legată de diminuarea activității industriale și a cantității de energie termică distribuite în municipiul Galați. 
De altfel, în 2018 aproape 98 % din consumul de gaze naturale pentru uz non-casnic la nivel județean s-a 
înregistrat în municipiul Galați. 

 

Fig. 12. Evoluția consumului de gaze naturale la nivel județean (mii mc 2008-2018) 

Sursă: Prelucrare proprie după date INSSE 

CONSUMUL DE GAZE NATURALE A CRESCUT CU 86 % ÎN ULTIMUL DECENIU, ÎN URMA TRANZIȚIEI 
CĂTRE SISTEME INDIVIDUALE DE ÎNCĂLZIRE A LOCUINȚEI 

În ceea ce privește consumul pentru uz casnic, se remarcă o creștere importantă în perioada 2008-2018 
(circa 86 %). Astfel, dacă în 2008 gazele naturale distribuite pentru uz casnic reprezentau doar 3,5 % din 
consumul total de gaze la nivel județean, în 2018 acesta reprezenta aproape 16 %. Creșterea consumului 
de gaze naturale este explicabilă prin utilizarea pe scară largă a unor sisteme individuale de încălzire a 
locuințelor. De altfel, pe fondul debranșărilor de la sistemul centralizat de termoficare, în municipiul 
Galați creșterea consumului de gaze pentru uz casnic a fost de 110 %, ajungând în 2018 la circa 204 mc / 
locuitor / an (peste media națională de 141 mc / locuitor / an). 
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Fig. 13. Lungimea conductelor de distribuție a gazelor naturale (2018) 

Sursă: Prelucrare proprie după date INSSE 
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Consumul crescut de gaze naturale se datorează și extinderii rețelei în perioada 2008-2018: de la 491,4 
km la 657 km (25 %): extinderi realizate în municipiul Galați (circa 70 km), dar și în comunele Munteni (26 
km), Tulucești (43 km) sau Vânători (circa 23 km). 

ÎN 6 DIN CELE 10 UAT-URI, PROCENTUL LOCUINȚELOR RACORDATE LA REȚEAUA DE DISTRIBUȚIE A 
GAZELOR NATURALE ESTE DE SUB 30 % 

Analiza datelor furnizate de către Distrigaz Sud Rețele cu privire la numărul de locuințe racordate indică 
faptul că doar 47 % din locuințele din județ sunt racordate (în mare parte datorită faptului că în 
municipiul Galați, ce cuprinde aproape jumătate din numărul de locuințe din județ, procentul de 
racordare este de 83 %). În afară de Tecuci (67 %), Schela (76 %) și Vânători (49 %), procentul locuințelor 
racordate la rețeaua de alimentare cu gaze rămâne foarte scăzut în celelalte UAT-uri (sub 30 %). În 
comunele Buciumeni și Tudor Vladimirescu există o singură locuință racordată la rețeaua de distribuție a 
gazelor naturale. 

 

POTENȚIALUL DE UTILIZARE A ENERGIILOR REGENERABILE  

ESTUL JUDEȚULUI GALAȚI ARE UN POTENȚIAL IMPORTANT PENTRU PRODUCEREA ENERGIEI EOLIENE 

Din punct de vedere al potențialului eolian, vestul județului Galați se se încadrează în areaul cu viteza 
medie anuală a vântului de 6-8 m/s la 50 m deasupra solului, având astfel un potențial mediu de utilizare 
a energiei eoliene. Situația este mai bună în zona de est (Podișul și Câmpia Covurlui), unde viteza medie 
anuală a vântului la 50 m deasupra solului este de 8-9 m/s. Din acest punct de vedere, județul Galați se 
află într-una din regiunile cu cel mai mare potențial eolian din Sud-Estul Europei (conform PATJ Galați, 
2010).  
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Fig. 14. Harta potențialului eolian în România 

Sursă: Studiu ICEMENERG 2006 

Potențialul eolian este deja exploatat la nivelul județului Galați, având în vedere faptul că puterea 
instalată funcțională în prezent în cadrul parcurilor eoliene din județ este de aproape 165 MW – circa 
28 % din capacitatea totală de producție a energiei electrice din județ (conform datelor ANRE). 

Parte de est și sud a județului Galați se află în zona de eficiență energetică II (conform gradului potențial 
de acoperire energetică pe care îl pot asigura sistemele pasive de încălzire solară), intensitatea radiației 
solare fiind de 1.300 – 1.350 kWh / mp / an. Restul teritoriului (circa 40 %, spre nord-vest) se încadrează 
în zona III de radiație, ce corespunde unei intensități de 1.250 – 1.300 kWh / mp / an. Din acest punct de 
vedere, se poate lua în considerare utilizarea energiei solare, în special pentru a suplini lipsurile existente 
în asigurarea apei calde pentru consum. În prezent, acest potențial de utilizare a energiei solare este slab 
exploatat la nivelul județului, puterea instalată totală a capacităților de producție a energiei electrice din 
această sursă fiind de sub 1,50 MW. 
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Fig. 15. Harta potențialului solar în România 

Sursă: Studiu ICEMENERG 2006
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Pe lângă energia solară și cea eoliană, județul Galați are și potențial de utilizare a biomasei pentru 
producerea energiei electrice. Acest potențial este estimat la 490,4 TJ, majoritatea (99,33 %) fiind 
constituit din biomasa agricolă (utilizată în prezent în zona rurală, pentru încălzire)97. 

7.4.3. TELECOMUNICAȚII 

Municipiul Galați este un nod important al rețelei naționale și internaționale de telecomunicații, având și 
un rol regional în rețeaua de telecomunicații din fibre optice – magistralele Galați – Tecuci – Bârlad și 
Galați – Târgu Bujor – Berești. 

Încă de la elaborarea PATJ Galați (în 2010), toate localitățile din județ aveau acces la televiziune prin 
cablu și acoperire pentru rețeaua de telefonie mobilă. 

JUDEȚUL GALAȚI ARE O SITUAȚIE BUNĂ DIN PUNCT DE VEDERE AL ACCESULUI LA INTERNET 
BROADBAND 

Situația este una bună și în ceea ce privește infrastructura de internet broadband în zonele rurale. Astfel, 
în doar 4 comune existau localități eligibile pentru accesarea submăsurii 322e din Programul Național de 
Dezvoltare Rurală 2007-2013: Bălăbănești (sat Zimbru), Braniștea (sat Lozova), Nămoloasa (sat Crângeni) 
și Pechea (sat Lupele). 

De altfel, telecomunicațiile reprezintă serviciul public ce înregistrează cel mai mare grad de mulțumire în 
rândul locuitorilor județului. Astfel, conform rezultatelor chestionarului dedicat locuitorilor, aplicat în 
procesul de elaborare a strategiei, aproape 80 % dintre respondenți se declară mulțumiți sau foarte 
mulțumiți de serviciile de telecomunicații din județ. 

Deși datele relevante la nivel județean lipsesc, este interesantă analiza datelor statistice existente la nivel 
regional (regiunea Sud-Est) pe portalul Eurostat. Astfel, la nivelul regiunii procentul gospodăriilor cu acces 
la Internet a crescut la 79 % în 2019 față de doar 60 % în 2015. De altfel, majoritatea gospodăriilor cu 
acces la Internet au acces broadband – 77 % din gospodăriile din regiune în anul 2019. Județul poate 
valorifica potențialul existent în acest domeniu la nivel național, având în vedere faptul că, în august 2019, 
România se situa pe locul 4 la nivel global în ceea ce privește viteza Internetului broadband (conexiune 
fixă) – 131,22 Mbps (conform date speedtest.net). 

În martie 2020 pe teritoriul județului nu exista încă infrastructură / operatori pentru servicii de 
telecomunicații 5G. 

7.4.4. GESTIUNEA DEȘEURILOR 

Infrastructura de deșeuri din județul Galați cuprinde următoarele componente: 

- un depozit conform la Tirighina, având capacitatea de 920.000 mc (prima celulă), ce deservește 
municipiul Galați și 5 comune limitrofe (Șendreni, Smârdan, Vânători, Tulucești, Braniștea) – circa 
260.000 locuitori. 

- Două stații de sortare: una la Galați (6.000 tone / an capacitate) și una la Tecuci, nefuncțională 
dar în curs de retehnologizare din fonduri locale. 

                                                           

96 ICEMENERG, (2006), Studiu privind evaluarea potenţialului energetic actual al surselor regenerabile de 
energie în Romania (solar, vânt, biomasă, microhidro, geotermie), identificarea celor mai bune locaţii 
pentru dezvoltarea investiţiilor în producerea de energie electrică neconvenţională. 
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 URBANPROIECT și UAUIM, (2010), Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Galați. 
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- Două stații de compostare: una la Galați (capacitate de 10.000 tone – sub forma unei stații de 
tratare cu digestor anaerob) și una la Târgu Bujor, nefuncțională ca urmare a defectării utilajelor 
(capacitate 1.000 tone). 

ÎNCHIDEREA DEPOZITULUI DE LA TECUCI A DETERMINAT DISFUNCȚII IMPORTANTE ÎN SISTEMUL DE 
MANAGEMENT AL DEȘEURILOR LA NIVEL JUDEȚEAN 

Depozitul neconform de la Tecuci (Rateș) și-a sistat activitatea în iulie 2017. În lipsa finalizării proiectului 
privind depozitul de deșeuri conform de la Valea Mărului, din iulie 2017 deșeurile municipale generate de 
populația a 59 UAT-uri din județ (inclusiv municipiul Tecuci) au fost depozitate în depozitele conforme de 
la Muchea (județul Brăila – soluție temporară acceptată până în februarie 2018), Roșiești (județul Vaslui – 
în 2018) și la Tirighina. La Tirighina, măsurătorile topografice realizate în decembrie 2018 indică un grad 
de ocupare de aproape 76 % al primei celule autorizate a depozitului. 

 

EXISTĂ PROIECTE MENITE SĂ REZOLVE PROBLEMA DEPOZITĂRII DEȘEURILOR ȘI A CELORLALTE 
COMPONENTE NEFUNCȚIONALE DIN SISTEMUL DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR 

Consiliul Județean Galați implementează, în prezent, un proiect pentru realizarea Sistemului de 
Management Integrat al Deșeurilor (SMID) în județul Galați – un proiect în valoare de 104 milioane EUR, 
finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, având următoarele componente: 

- Realizarea unui centru de management integrat al deșeurilor la Valea Mărului – nou depozit 
conform (135 ha) și o stație de sortare cu o capacitate de 6.000 tone / an. Conform consultărilor 
publice cu actori relevanți în domeniu, depozitul va fi unul dintre cele mai moderne din România, 
beneficiind de o stație de tratare mecano-biologică cu digestor anaerob ce va permite ca sub 
10 % din cantitatea de deșeuri tratate să fie depozitată. 

- Construirea unei instalații de tratare mecano-biologică cu recuperare de energie în municipiul 
Galați (capacitate totală – 125.00 tone / an). 

- Construirea stațiilor de transfer din municipiul Galați (40.000 tone / an), municipiul Tecuci 
(22.000 tone / an) și orașul Târgu Bujor (10.000 tone / an). 

- Operaționalizarea stației de compostare de la Târgu Bujor și realizarea unei stații de compostare 
în municipiul Tecuci. 

Se observă o scădere a cantității totale de deșeuri municipale generate în județul Galați, de la 146.000 
tone în 2013 la 129.737 tone în 2017 (scădere de circa 11 %). Aproape 90 % dintre aceste deșeuri sunt 
reprezentate de deșeurile menajere și similare colectate. Scăderea cantității de deșeuri municipale 
generate este strâns legată de diminuarea cantității de deșeuri menajare generate și necolectate, în 
scădere de la aproape 6.000 tone în 2013 la doar 687 tone în 2017. 

Dacă raportăm însă cantitatea de deșeuri municipale generate la populația județului, se observă o ușoară 
creștere a cantității de deșeuri municipale per locuitor (de la 242,3 kg / loc / an în 2013 la 252 kg / loc / 
an în 2017, foarte aproape de media națională). De altfel, aproximativ 87 % din deșeurile menajere 
colectate provin de la populație. 
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Fig. 16. Compoziția procentuală, pe tip de material, a deșeurilor menajere colectate în amestec (2017) 

Sursă: Prelucrare după datele din Raportul privind starea mediului în județul Galați în anul 2018 (APM, 2019) 

NIVELUL COLECTĂRII SELECTIVE LA NIVEL JUDEȚEAN RĂMÂNE FOARTE SCĂZUT, GRADUL DE RECICLARE 
ȘI VALORIFICARE A DEȘEURILOR FIIND ASTFEL FOARTE REDUS 

Deși cantitatea de deșeuri colectată selectiv în județul Galați a crescut de la 87 tone în 2013 la 2.266 tone 
în 2017, rata de colectare selectivă este în continuare extrem de redusă (sub 2 % din deșeurile menajere 
colectate sunt colectate selectiv). 

Se observă faptul că cea mai mare parte a deșeurilor menajere colectate o reprezintă deșeurile 
biodegradabile (circa 66 % din total). Astfel, cantitatea de deșeuri biodegradabile colectate este mult 
peste ținta de maxim 35 % din cantitatea totală de deșeuri (conform HG 349/2005). În plus, circa 25 % din 
totalul deșeurilor menajere colectate în amestec sunt reciclabile, ele trebuind să se regăsească în circuitul 
colectării selective. Prin urmare, este nevoie de o implementare mai bună a sistemelor de colectare 
selectivă la nivel județean, inclusiv în ceea ce privește deșeurile biodegradabile, ce pot fi valorificate 
(compost, producere biogaz). 

Astfel, din cauza lipsei colectării selective, stația de compostare din municipiul Galați funcționează mult 
sub capacitatea de 10.000 tone / an, în 2018 fiind procesate doar 1.688 tone de deșeuri verzi. 

Se remarcă o fragmentare importantă la nivel județean în ceea ce privește numărul și distribuția 
operatorilor de salubritate. Astfel, conform datelor furnizate de către ADI ECOSERV Galați, pe raza 
județului se regăseau, în decembrie 2019, următorii operatori: 

- S.P. Ecosal Galați – Municipiul Galați. 

- CUP Tecuci SRL – Municipiul Tecuci. 

- SC COSMESIRET SRL – 6 comune. 

- SC Gemina Servexim SRL – 12 comune. 

- SC Leonmar SRL – 22 UAT-uri, inclusiv orașul Berești. 

- SC Top Recycle – comunele Smulți și Suceveni 

- CUP SA Bârlad – în comunele Băneasa, Negrilești, Rădești 

- SC Ecoprest Braha 2015 SRL – comuna Brăhășești 

- SC Recorwood SRL Brăila – comuna Nămoloasa. 
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- SC Rer Ecologic Service SRL – comuna Smârdan. 

- SC Salubrizare Șendreni SRL – comuna Șendreni. 

- Servicii proprii de salubrizare (9 UAT-uri): în orașul Târgu Bujor și în comunele Corod, Foltești, 
Ghidigeni, Liești, Munteni, Schela, Tulucești, Vânători. 

DACĂ CONSIDERĂM DOAR ORAȘELE MICI ȘI COMUNELE DIN JUDEȚ, 71 % DIN CANTITATEA DE DEȘEURI 
ESTE DEPOZITATĂ LA ROȘIEȘTI (ÎN JUDEȚUL VASLUI) 

În perioada noiembrie 2018-noiembrie 2019, conform datelor furnizate de către ADI ECOSERV Galați (ce 
exclud deșeurile colectate în municipiile Galați și Tecuci), doar 28 % din deșeurile colectate în județ se 
depozitau la Tirighina – 5 UAT-uri. Astfel, circa 71 % din deșeurile din orașele mici și comunele din județ 
au fost depozitate la Roșiești (județul Vaslui – 54 UAT-uri), restul fiind depozitate la Muchea (județul 
Brăila – cazul comunei Nămoloasa) sau fiind gestionate de către CUP Bârlad SA (Băneasa, Negrilești, 
Rădești). 

Gradul de conectare la serviciile de salubritate era în 2017 de 99 %, respectiv 100 % în mediul urban și 
98 % în mediul rural98. Cu toate acestea, populația deservită efectiv de servicii de salubrizare este de doar 
45 % în mediul rural, conform datelor puse la dispoziție de Consiliul Județean Galați. 

Cantitatea de deșeuri industriale nepericuloase generate în anul 2017 a fost de circa 680.000 tone, în 
creștere față de 2012, când se înregistrau doar 635.065 tone, dar totuși mult sub valoarea înregistrată în 
2015, de peste un milion de tone. Cantitatea de deșeuri periculoase a crescut și ea, de la circa 8.200 tone 
în 2013 la aproape 11.500 tone în 2017. Astfel, doar 1,66 % din cantitatea totală de deșeuri industriale 
generate în 2017 este reprezentată de deșeurile periculoase99. 

ÎN DEPOZITELE INDUSTRIALE DIN JUDEȚ S-A SISTAT DEPOZITAREA, ÎNSĂ CONTINUĂ LUCRĂRILE DE 
ÎNCHIDERE A DEPOZITELOR SAU DE VALORIFICARE A ACESTOR DEȘEURI 

În toate depozitele de deșeuri industriale periculoase și nepericuloase neconforme din județul Galați 
depozitarea a fost sistată la termenele impuse: hidrohalda Arcelor Mittal până la 30 decembrie 2006 și 
haldele de zgură Elnav și ArcelorMittal până la 16 iulie 2009. În cazul haldei de zgură de la SC Elnav SA 
(0,55 ha) nu au fost respectate termenele pentru valorificarea deșeurilor depozitate și realizarea 
lucrărilor de închidere, compania aflându-se în prezent în procedură de faliment. 

În ceea ce privește halda de zgură de la SC Arcelor Mittal (110 ha), s-a acceptat soluția de valorificare în 
timp a deșeurilor depozitate aici. Compania SC ArcelorMittal SA Galați și-a propus procesarea deșeurilor 
din haldă și valorificarea acestora în proporție de 80 %, prin reintroducerea fierului în fluxul tehnologic și 
utilizarea sterilului pentru diferite lucrări de construcții. 

Pe lângă aceste depozite, pe teritoriul județului se găsește și stația de bioremediere a SC OMV Petrom SA 
(situată în extravilanul comunei Smârdan). Stația este destinată tratării biologice a solului contaminat cu 
produse petroliere și a sedimentului rezultat din procesarea reziduurilor petroliere. În 2018, cantitatea de 
sol bioremediat a fost de aproape 9.000 tone. Asociat stației există un depozit cu o capacitate proiectată 
de 898.000 mc (celula 1, funcțională, are 400.000 mc), destinat eliminării materialelor tratate în stație ce 
nu mai pot fi valorificate. 

ÎN CIUDA PROGRESULUI DIN ULTIMII ANI, ȚINTA DE COLECTARE A DEEE NU ESTE ÎNCĂ ATINSĂ 

În ceea ce privește deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), se remarcă creșterea 
cantității de deșeuri colectate și valorificate în ultimii ani. Astfel, în 2018 au fost colectate 869 tone de 
DEEE, iar 835 tone au fost valorificate. Valorile sunt mult mai ridicate decât în anul 2014, când doar 137 
tone au fost colectate și 133 tone valorificate. Cu toate acestea, ținta de minim 4 kg / locuitor / an, 
impusă Statelor Membre UE până la 31 decembrie 2015, nu este încă atinsă. 
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 APM Galați, (2019), Raport privind starea mediului în județul Galați în anul 2018 
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 APM Galați, (2019), Raport privind starea mediului în județul Galați în anul 2018 
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Se remarcă, de asemenea, creșterea numărului de vehicule scoase din uz (VSU) colectate și valorificate: 
2.021 VSU colectate în 2018 (față de 864 în 2014) și 1.951 tratate (față de 879 în 2014). 

GESTIUNEA DEFECTUOASĂ A DEȘEURILOR ÎN JUDEȚ ESTE VĂZUTĂ CA O PROBLEMĂ ATÂT DE 
LOCUITORI, CÂT ȘI DE AUTORITĂȚI 

Conform chestionarului dedicat locuitorilor, aplicat în procesul de elaborare a strategiei, se remarcă 
faptul că circa 60 % dintre respondenți se declară fie foarte nemulțumiți (23,17 %), fie nemulțumiți 
(37,40 %) de serviciile de curățenie și management al deșeurilor – cele mai scăzute valori dintre toate 
serviciile publice menționate în chestionar. 

De asemenea, discuțiile cu reprezentanți ai Gărzii de Mediu, precum și datele furnizate de către 
Comisariatul Județean Galați indică faptul că în perioada 2015-2018 au fost aplicate 77 de sancțiuni 
contravenționale în județul Galați în 38 UAT-uri, majoritatea fiind legate de depozitarea ilegală a 
deșeurilor în contextul închiderii depozitului din municipiul Tecuci. 

 TRANSPORT ȘI MOBILITATE 7.5.

7.5.1. CONTEXT REGIONAL ȘI EUROPEAN 

Județul Galați este izolat față de Europa de vest 

Județul Galați este conectat la rețeaua europeană de transport prin intermediul rețelelor TEN-T Centrală 
și Globală100. Principalul coridor ce deservește județul Galați este coridorul Rin-Dunăre, asigurând 
legătura cu capitala Austriei (Viena), partea centru-sud a Germaniei (München, Stuttgart, Nürnberg) și cu 
orașul Strasbourg din Franța. Elementele de infrastructură din județul Galați ce fac parte din coridorul 
Rin-Dunăre sunt următoarele101: 

 Portul Galați, parte a rețelei centrale; 

 Calea navigabilă interioară Brăila –Ismail, parte a rețelei centrale care realizează legătura între 
Municipiul Galați și Municipiile Brăila și Tulcea și mai departe cu orașul Sulina; 

 

Din rețeaua TEN-T Core fac parte:  

 DN24 pe segmentele Tișița – Tecuci și Tecuci – Limită județe Galați și Vaslui, parte a rețelei 
globale; 

 DN24D Galați – Bârlad, parte a rețelei globale; 

 DN26 Galați – Murgeni (județ Vaslui), parte a rețelei globale și care asigură legătura municipiului 
Galați cu punct de trecere a frontierei Oancea – Cahul (Republica Moldova); 

 DN25 Galați – municipiul Tecuci, parte a rețelei globale de transport; 

 DN22 Tulcea – Galați, parte a rețelei globale ce constituie legătura între Municipiul Galați și 
Municipiul Tulcea, precum și mai departe cu Municipiul Constanța; 

 DN22B/DN2B, parte a rețelei globale ce facilitează legătura cu Municipiul Brăila și cu Ucraina. 
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 Rețeaua TEN-T Centrală (Core) face referire la principalele coridoare de transport între statele membre UE ce 
urmează a fi finalizate până în anul 2030. Rețeaua TEN-T Globală (Comprehensive) face referire la rețeaua de 
transport secundară a statelor membre UE, finalizarea acesteia fiind estimată pentru anul 2050.  
101

 Comisia Europeană, TENtec Interactive Map Viewer, 2020. 
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/rhine-danube_en 

https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/rhine-danube_en
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FIGURA 68 – THE CORE NETWORK CORRIDORS 

 

Sursă: ec.europa.eu, (2020)
102

 

Elementele de infrastructură prezentate mai sus sunt finalizate și/sau modernizate după caz. Cu toate 
acestea, datorită poziției geografice, județul Galați este printre puținele județe la nivel național ce sunt 
slab deservite de rețeaua TEN-T, împreună cu județele Maramureș și Botoșani. Astfel, județul nu dispune 
de legături facile către marile orașe europene.  

Portul Galați este cel mai mare port fluvial și maritim de pe cursul Dunării 

Portul Galați este cel mai mare port fluvial și maritim situat pe Dunăre și al doilea cel mai mare port din 
România, după Portul Constanța103. La nivel european, din punct de vedere al transportului maritim, 
Portul Galați ocupă locul 330 (cf. date Eurostat) după cantitatea de marfă transportată în anul 2018 (1320 
mii tone). Acesta a suferit o scădere de 22,5% în perioada 2008 – 2018. În ceea ce privește transportul 
fluvial, portul se situează pe locul 19 la nivel european (cf. date Eurostat), cu o cantitate de marfă ce a 
însumat 3030,368 mii tone. Din acest punct de vedere portul se află în creștere, înregistrându-se o 
cantitate de marfă mai mare cu 19,9% în 2018 față de 2014104.  
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 https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t_en   
103

 Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime Galați, Portul Galați. https://www.romanian-
ports.ro/html_nou/port_galati.php 
104

 Comisia Europeană, Eurostat – indicatori: [mar_go_aa]; [iww_go_aport]. 
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t_en
https://www.romanian-ports.ro/html_nou/port_galati.php
https://www.romanian-ports.ro/html_nou/port_galati.php
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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FIGURA 69 – MARFĂ TRANSPORTATĂ MARITIM ÎN JUDEȚUL GALAȚI, MII TONE 

 

Sursă: Baza de date Eurostat 

FIGURA 70 – TOP 20 PORTURI FLUVIALE DIN UNIUNEA EUROPEANĂ 

 

Sursă: Baza de date Eurostat 

 

Portul este alcătuit din 4 terminale, respectiv Docuri, Bazinul Nou, Mineralier și cel Comercial. 
Principalele activități industriale desfășurate la nivelul municipiului Galați sunt metalurgia și construcțiile 
navale. Industria metalurgică este concentrată în jurul combinatului siderurgic LibertySteel, pe când 
construcțiile navale sunt asigurate de către firma olandeză Damen Shipyards Galați.  

În ceea ce privește legăturile portului în teritoriu, acesta este conectat cu rețeaua națională feroviară prin 
intermediul unei căi ferate proprii, cu ecartament european dispusă pe o lungime totală de 12,348 km. Pe 
lângă acestea, în lungul danelor sunt funcționali 12 km de cale ferată cu ecartament larg specifică fostului 
teritoriu aparținând Uniunii Sovietice, ce facilitează transportul de marfă pe cale feroviară între Portul 
Galați și fostele state sovietice ce au păstrat acest tip de infrastructură (de exemplu Republica 
Moldova)105. Din punct de vedere rutier, acesta este conectat cu rețeaua de drumuri aferentă 
Municipiului Galați. În prezent există un drum de centură parțial, ce constituie o problemă întrucât 
transportul de mare capacitate parcurge zone urbane dezvoltate, creându-se astfel un deranj la nivelul 
zonelor de locuire din zona de nord a municipiului. În prezent, acest drum de centură se află în curs de 
modernizare și extindere cu 4 benzi de circulație.  

                                                           
105

 Consiliul Național de Supraveghere din Domeniul Feroviar, Studiu privind infrastructura de transport feroviar. 
2019 
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Această situație se dorește remediată prin implementarea unei variante de ocolire a Municipiului Galați 
prezentat în proiectul de Hotărâre de Guvern în anul 2019106. Acest proiect presupune realizarea unui 
drum de centură în Municipiul Galați și este în implementare în prezent. Detalierea acestui proiect se va 
face în secțiunea următoare, dedicată transportului rutier.  

Studiul realizat în cadrul proiectului DAPhNE centralizează principalele lipsuri identificate de fiecare port 
în parte. În cazul portului Galați acestea sunt următoarele: facilități intermodale, structuri de pre-tratare 
a precipitațiilor, extinderea cheului, extinderea sau îmbunătățirea căilor ferate și drumurilor interne, 
conexiuni feroviare cu zonele deservite, rampe Ro-Ro și instalațiile de buncherare cu combustibil 
alternativ (LNG).  

 

Pentru dezvoltarea portului următoarele proiecte sunt necesare107:  

 Programul Strategic de Dezvoltare a portului Galați (finalizat); 

 Modernizarea danei 31; cost estimat de: 9,28 mil. EUR (finalizat); 

 Modernizarea danei 32; cost estimat de: 6,6 mil. EUR (în curs de implementare); 

 Reducerea blocării infrastructurii în porturile maritime de pe cursul Dunării – Galați, Brăila și 
Tulcea bazată pe analiza situației existente și realizarea unui Plan de Acțiune care să includă 
soluții ce vizează o mai bună operare și condiții îmbunătățite pentru vasele maritime și cele 
fluviale; cost estimat de 2,5 mil. EUR (în curs de implementare); 

 Terminalul RO-RO – îmbunătățirea infrastructurii de bază, amplasare facilităților aferente 
necesare, inclusiv a celor intermodale; cost estimat de 1,03 mil. EUR (planificat, urmează a fi 
implementat); 

 Platforma Multimodală Galați – Etapa I Modernizarea Infrastructurii Portuare, cofinanțat de 
Mecanismul pentru Interconectarea Europei al Uniunii Europene; proiectul vizează modernizarea 
infrastructurii Portului Galați pentru a îmbunătăți și promova utilizarea căilor navigabile 
interioare și transportul maritim aferente coridorului TEN-T Rin-Dunăre108; cost estimat de 25,62 
mil. EUR (în curs de implementare); 

 Platforma Multimodală Galați – Etapa II Modernizarea infrastructurii rutiere din zona Platformei 
Multimodale pentru înlăturarea blocajelor în trafic și relocarea unui segment de cale ferată 
pentru fluidizarea traficului feroviar din zona portuară; cost estimat de 10 mil. EUR (planificat, 
urmează a fi implementat); 

 Platforma Multimodală Galați – Etapa III Reorganizarea si reconstruirea zonei de manipulare si 
depozitare pentru eficientizarea fluxului tehnologic in platforma; cost estimat de 45,45 mil. eur. 
(planificat, urmează a fi implementat). 

Proiectul pentru Platforma Multimodală Galați este cofinanțat de către Mecanismul pentru 
Interconectarea Europei (Connecting Europe Facility – CEF), statul român, din fonduri regionale 
aparținând Programului Operațional de Infrastructură Mare (POIM) și din surse. Investiția este prevăzută 
să asigure o platformă multimodală nouă în zona Port Bazin Nou, care să suporte o încărcare anuală de 

                                                           
106

 E-Consultare Gov.ro, Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de investiții „Varianta de ocolire Galați“ – județul Galați, 2019. http://e-consultare.gov.ro/w/proiectul-
de-hotarare-de-guvern-pentru-aprobarea-indicatorilor-tehnico-economici-ai-obiectivului-de-investitii-varianta-de-
ocolire-galati-judetul-galati/ 
107

 Interreg Danube Transnational Programme – DAPhNE, Port infrastructure & industrial development – D.5.1.1: 
Status of port infrastructure development along the Danube, 2017.  
108

 Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime Galați, Platforma Multimodală Galați. 
https://www.romanian-ports.ro/site_PMG/pmg_ro.php 

http://e-consultare.gov.ro/w/proiectul-de-hotarare-de-guvern-pentru-aprobarea-indicatorilor-tehnico-economici-ai-obiectivului-de-investitii-varianta-de-ocolire-galati-judetul-galati/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiectul-de-hotarare-de-guvern-pentru-aprobarea-indicatorilor-tehnico-economici-ai-obiectivului-de-investitii-varianta-de-ocolire-galati-judetul-galati/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiectul-de-hotarare-de-guvern-pentru-aprobarea-indicatorilor-tehnico-economici-ai-obiectivului-de-investitii-varianta-de-ocolire-galati-judetul-galati/
https://www.romanian-ports.ro/site_PMG/pmg_ro.php
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150 000 de containere de marfă (TEU) și care să îmbunătățească atât infrastructura internă a portului, cât 
și legăturile acestuia cu punctele de interes exterioare portului109.  

De asemenea, portului mineralier ce aparține de Combinatul Siderurgic Liberty Steel Galați va cunoaște 
un amplu program de investiții în vederea modernizării acestuia, ca parte a planului de măsuri pentru 
tranziția la o economie neutră din punct de vedere climatic. 

Nu în ultimul rând, un rol foarte important în buna desfășurare a transportului naval pe fluviul Dunărea îî 
revine și Regiei Autonome „Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați. Această instituție funcționează 
ca regie autonomă sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor. AFDJ 
Galați îndeplinește funcția de autoritate de cai navigabile pe sectorul romanesc al Dunării de la intrarea în 
țară la km 1.075 până la ieșirea în Marea Neagră, pe brațul Sulina, în rada Sulina, pe brațele navigabile ale 
Dunării, Borcea, Bala, Macin, Vâlciu, Căleia, pe brațul Chilia cu brațele secundare, pe brațul Sfântul 
Gheorghe cu canalele de rectificare și pe brațele secundare ale Canalului Sulina, denumite Dunărea 
Veche.  

În calitatea sa de autoritate de căi navigabile și în conformitate cu prevederile Convenției despre regimul 
navigației pe Dunăre, AFDJ Galați are ca obiect de activitate asigurarea adâncimilor minime de navigație 
prin dragaje de întreținere, asigurarea semnalizării costiere și plutitoare, efectuarea de măsurători 
topohidrografice, efectuarea de lucrări de construcții și reparații construcții hidrotehnice pentru 
asigurarea condițiilor de navigație, asigurarea efectuării pilotajului navelor maritime pe sectorul Dunării 
cuprins între rada Sulina și Brăila și în porturile situate pe acest sector, punerea la dispoziția tuturor 
utilizatorilor a infrastructurii de transport naval.110 

 

Județul Galați nu dispune de aeroport propriu care să deservească populația 

La nivelul județului Galați nu este amplasat niciun aeroport. Dacă ne raportăm la bazinul de populație ce 
ar putea fi deservit de un aeroport, observăm că acesta este destul de ridicat luând în considerare 
sistemul urban Galați-Brăila. Populația celor două municipii însuma 507 797 locuitori în anul 2019, pe 
când populația județelor ajungea la 972 694 locuitori.  

Deși în județul Galați nu există niciun aeroport, se remarcă la nivel regional faptul că cele mai apropiate 
sunt cele din Tulcea (Aeroportul Delta Dunării, la o distanță de aproximativ 100 km calculată din 
Municipiul Galați), cel din Constanța (Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu, la o distanță de 
aproximativ 180 km calculată din Municipiul Galați) și cel din Bacău (Aeroportul Internațional George 
Enescu, la o distanță de aproximativ 190 km calculată din Municipiul Galați). În relație cu cel mai mare 
aeroport din țară, legătura cu Aeroportul Internațional Henri Coandă se realizează de-a lungul unde 
distanțe de peste 200 km. 

Aeroportul Delta Dunării este clasificat, conform MPGT, ca fiind de tip regional. În prezent este funcțional 
doar ocazional din cauza lipsei infrastructurii care face ca realizarea rutelor aeriene regulate să fie 
imposibilă 111 112. Totodată, acesta este orientat către o nișă specifică de clienți, respectiv turiștii Deltei 
Dunării.  

Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu este considerat un aeroport strategic internațional (cf. 
MPGT) și asigură în prezent legături doar cu orașele Londra și Istanbul, fiind deschis permanent traficului 
aerian pe întreaga perioadă a anului. Din punct de vedere al poziționării, amplasarea acestuia este una 

                                                           
109

 Comisia Europeană, Ajutor de stat: Comisia aprobă suma de 27.4 milioane de euro pentru platforma 
multimodală din portul Galați, 2019. 
https://ec.europa.eu/romania/news/20190730_ajutor_stat_port_galati_platforma_multimodala_ro 
110

 https://www.afdj.ro/ro  
111

 Până de curând s-a aflat în proces de modernizare și recertificare pentru ca instituția aeroportuară să răspundă 
cerințelor europene în domeniu. 
112

https://www.agerpres.ro/social/2019/12/02/tulcea-aeroportul-delta-dunarii-recertificat-de-autoritatea-
aeronautica-civila--413257 

https://ec.europa.eu/romania/news/20190730_ajutor_stat_port_galati_platforma_multimodala_ro
https://www.afdj.ro/ro
https://www.agerpres.ro/social/2019/12/02/tulcea-aeroportul-delta-dunarii-recertificat-de-autoritatea-aeronautica-civila--413257
https://www.agerpres.ro/social/2019/12/02/tulcea-aeroportul-delta-dunarii-recertificat-de-autoritatea-aeronautica-civila--413257
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avantajoasă raportată la obiectivele economice de interes național și internațional 113, având un potențial 
ridicat de a deveni un important aeroport de tranzit pentru transportul aerian de mărfuri către Asia și 
Orient. Cu toate acestea, în prezent aeroportul este slab utilizat din cauza numărului redus de destinații și 
curse.  

Aeroportul George Enescu din Bacău se află la aproximativ aceeași distanță față de Galați ca și cel din 
Constanța. Acesta operează curse (atât de pasageri, cât și de marfă) către orașe precum Dublin, Liverpool, 
Londra, Bruxelles, Torino, Bergamo, Madrid, Bologna și Roma. Aeroportul George Enescu nu este însă 
utilizat foarte des de locuitorii municipiului Galați, deoarece nu există rute facile de transfer între cele 
două municipii.  

Astfel, se poate observa faptul că aeroporturile din Tulcea, Constanța și Bacău nu reprezintă variante 
optime de transport pentru locuitorii județului Galați. Acest lucru este cu precădere evidențiat prin 
comparația cu Aeroportul Internațional Henri Coandă, ce oferă o varietate mai mare de conexiuni. 
Totodată, distanța față de acesta calculată din municipiul Galați este cu doar aproximativ 50 de km mai 
mare față de distanța între aeroporturile Mihail Kogălniceanu și George Enescu și municipiul Galați.  

În următorul tabel sunt prezentate duratele cele mai scăzute de transport între zona Municipiului Galați 
și cele patru aeroporturi menționate. 

De asemenea, pentru realizarea unui aeroport în județul Galați, au fost elaborate studiile ce vizează 
oportunitatea realizării unei astfel de investiții, precum și indicatorii de trafic potenția (studiu de 
oportunitate și studiu de trafic). Rezultatele acestor studii au ținut de solicitările și informațiile obținute 
de un număr important de actori locali relevanți pentru mediul economic și social. 

TABEL 42 – ACCESIBILITATEA DINTRE GALAȚI ȘI CELE MAI APROPIATE AEROPORTURI 

 PE CALE RUTIERĂ PE CALE FEROVIARĂ (+ TRANSPORT 
PUBLIC ÎN COMUN) 

Aeroportul Delta Dunării, Tulcea Aproximativ 2 h (DN22E  
trecere cu feribotul peste Dunăre 
 DN22E  E87  DJ229A  
E87) 

Peste 10 h (minim 3 schimburi) 

Aeroportul Internațional Mihail 
Kogălniceanu, Constanța 

Aproximativ 2 h 40 minute 
(DN22B  trecere cu feribotul 
peste Dunăre  E87  DN22D  
DJ222F  DJ223  E60) 

Peste 10 h (minim 3 schimburi) 

Aeroportul Internațional George 
Enescu, Bacău 

Aproximativ 2 h 30 minute (E87 
 DN25  DN25A  DN23  
E85) 

Peste 3 h 30 minute (minim 2 
schimburi) 

Aeroportul Internațional Henri 
Coandă, București 

Aproximativ 3 ore (E87  E584 
 A2  DNCB  DN1) 

Aproximativ 4 h (direct) 

Sursa: Prelucrare proprie 

Indiferent de aeroportul ales, cel mai eficient mod de deplasare este cel pe cale rutieră, legăturile pe cale 
feroviară fiind absolut ineficiente către aeroportul din Constanța (chiar și Tulcea), din cauza faptului că nu 
există poduri feroviare care să faciliteze trecerile peste Dunăre de-a lungul tronsonului cuprins între 
Galați și zona Insulei Mici a Brăilei – Giurgeni-Vadu Oii (pe o distanță de aproximativ 75 km). Totuși, pe 

                                                           
113

 Este foarte aproape de canalul Dunăre – Marea Neagră, beneficiază de conexiuni importante cu căi de transport 
rutier (drumurile europene E60 și E87) și transport feroviar (magistrala care facilitează legătura dintre București și 
Constanța). 
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direcțiile Bacău și București conexiunile sunt relativ eficiente, diferența față de deplasarea pe cale rutieră 
fiind de aproximativ o oră. Cu toate acestea, instaurarea unei legături pe magistrala 700 între Galați și 
Otopeni (stație la Aeroport) ar putea aduce beneficii crescute pentru locuitorii județului, reducând timpul 
de deplasare către aeroport, fără a mai fi nevoie deplasarea Aeroport – București Gara de Nord – Galați. 
Acest lucru ar crește atractivitatea Aeroportului Internațional Henri Coandă pentru locuitori.  

În ceea ce privește varietatea companiilor aeriene, frecvența zborurilor și diversitatea destinațiilor, 
Aeroportul Henri Coandă se evidențiază ca cea mai importantă opțiune. Acesta dispune de un număr 
ridicat de rute internaționale atât către destinații europene, cât și către destinații de pe alte continente 
precum Toronto, Dubai sau Doha.  

FIGURA 71 – ATLAS OF THE SKY 

 

Sursă: Atlas of the Sky, Comisia Europeană 

Modernizarea și extinderea infrastructurii de transport sunt pe lista priorităților județului Galați 

Principalele proiecte ce vizează infrastructura de transport la nivel național sunt prezentate în 
Masterplanul General de Transport (MPGT). Pentru Județul Galați sunt identificate următoarele proiecte: 

 Drum Trans Regio proiect: Vaslui – Tecuci – Galați, TR61A, 90.50 mil. euro, perioadă de 
implementare 2021-2023; 

 Drum Trans Regio proiect: Tecuci – DX5 – Tișița, TR61C, 9 mil. euro, perioadă de implementare 
2021-2023; 

 Drum Expres proiect: Milcovia Expres, DX6, 399.84 mil. euro, perioadă de implementare 2021-
2023; Proiectul constitute un drum expres de legătură Galați – Brăila și asigură legătura rutieră 
către podul de peste Dunăre (Smârdan-Brăila); 

 Drum Expres proiect: Drum de conectivitate, C77, nu există date referitoare la valoarea și 
perioada de implementare a proiectului; 

 CF modernizare: Buzău – Galați, 524 mil. euro, perioadă de implementare 2021-2025; 

 Stații CF: Tecuci, nu există date cu privire la valoarea proiectului, perioadă de implementare 
2016-2020; în vara anului 2019, CFR a lansat o licitație pentru realizarea studiilor de fezabilitate 
în vederea modernizării/reabilitării a 47 de stații de cale ferată la nivel național, între acestea 
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fiind inclusă și stația de la Tecuci114. Cu toate acestea, nu au fost găsite informații cu privire la 
rezultatul licitației sau la demersuri ulterioare acesteia; 

 Variantă ocolire: VO Tecuci, 10.46 mil. euro, perioadă de implementare 2016; Conform CNADNR 
proiectul are o dată nouă de finalizare în 31.12.2022, contractul de execuție lucrări fiind relicitat 
în 2015; 

 Porturi: Port Galați, 110.15 mil. euro, perioadă de implementare 2016-2018; în cadrul acestui 
proiect se regăsește și intervenția ce vizează realizarea Platformei Multimodale Galați ce se află 
în prezent în curs de implementare. 

 

Pe lângă proiectele prezentate în cadrul Masterplanului General de Transport al României, este 
important de menționat și Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investiții „Varianta de ocolire Galați” propus spre consultare publică la data 
de 27 August 2019. Acest proiect presupune o investiție de aproximativ 1,22 miliarde lei ce se va 
desfășura pe o perioada de 4 ani. Scopul investiției este de a instaura o nouă centură în Municipiul Galați 
care să preia traficul de tranzit și să îl direcționeze în zona exterioară municipiului. Conform propunerii, 
această variantă ocolitoare se va desfășura între DN25 în nodul rutier Traian și trecerea spre Vama 
Giurgiulești realizată pe drumul național DN2B, având o lungime totală de 33,6 km115. În prezent, licitația 
de atribuire a lucrărilor se află în curs de derulare.  

7.5.2. TRANSPORT RUTIER 

Județul Galați nu dispune de o legătură coerentă pe direcția E-V 

Majoritatea drumurilor naționale din județul Galați sunt dispuse pe direcția N-S, acestea convergând 
către municipiul reședință de județ Galați. Legăturile pe direcția E-V sunt parțial dezvoltate, neexistând o 
conexiune puternică pe această direcție la nivelul județului. Acest lucru este evidențiat și prin calitatea 
mai scăzută a unor segmente de drum aparținând DJ251, DJ254 și DJ255. Cu toate acestea, drumurile 
menționate anterior sunt în curs de modernizare prin intermediul Programului Operațional Regional 
2014-2020.  

Principalele drumuri după populația deservită sunt DN2B, DN24D, DN26 și DJ251 

La nivelul județului Galați se identifică trei drumuri principale ce deservesc un număr ridicat din populație, 
respectiv DN2B, DN26 și DJ251. Cele trei deservesc 70,7% din populația județului. Drumurile DN22B și 
DN22E deservesc doar locuitorii Municipiului Galați, iar celelalte drumuri naționale existente deservesc o 
proporție mai redusă din populație, de doar 26,8%.  

                                                           
114

 CFR, Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din România – studiu de fezabilitate – SRCF Galați: 6 
stații de cale ferată Râmnicu Sărat, Adjud, Comănești, Făurei, Tecuci, Mărășești bis, 2019. 
http://www.cfr.ro/files/licitatii/lic_interne/gl/2019/SCN1050485%20Anunt%20de%20participare%20simplificat.pdf 
115

 E-Consultare Gov.ro, Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de investiții „Varianta de ocolire Galați“ – Notă de Fundamentare, 2019. http://e-
consultare.gov.ro/w/proiectul-de-hotarare-de-guvern-pentru-aprobarea-indicatorilor-tehnico-economici-ai-
obiectivului-de-investitii-varianta-de-ocolire-galati-judetul-galati/ 

http://www.cfr.ro/files/licitatii/lic_interne/gl/2019/SCN1050485%20Anunt%20de%20participare%20simplificat.pdf
http://e-consultare.gov.ro/w/proiectul-de-hotarare-de-guvern-pentru-aprobarea-indicatorilor-tehnico-economici-ai-obiectivului-de-investitii-varianta-de-ocolire-galati-judetul-galati/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiectul-de-hotarare-de-guvern-pentru-aprobarea-indicatorilor-tehnico-economici-ai-obiectivului-de-investitii-varianta-de-ocolire-galati-judetul-galati/
http://e-consultare.gov.ro/w/proiectul-de-hotarare-de-guvern-pentru-aprobarea-indicatorilor-tehnico-economici-ai-obiectivului-de-investitii-varianta-de-ocolire-galati-judetul-galati/
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FIGURA 72 – POPULAȚIA DESERVITĂ DE CĂILE DE COMUNICAȚIE RUTIERĂ (NR. LOCUITORI) - JUDEȚUL GALAȚI 

 

Sursă: Baza de date INS TEMPO 

 

Conform CNAIR, la nivelul anului 2018 s-a propus extinderea drumului național DN 2B cu o bandă 
suplimentară între localitatea Șendreni și municipiul Galați pentru a contribui la fluidizarea traficului 
rutier de la nivelul județului.  

  

Indicele de motorizare al județului Galați a suferit o creștere considerabilă 

Un alt factor important în analiza situației transportului rutier este volumul de trafic de pe fiecare dintre 
arterele principale ce străbat județul. Cu toate acestea, nu există date exacte cu privire la acest aspect 
pentru ultimii 5 ani. Astfel la nivelul anului 2015 cele mai solicitate drumuri erau DN2B, DN25 și DN26 
înspre intrările în Municipiul Galați și DN24 la intrarea în Tecuci dinspre Bârlad. Aceste drumuri naționale 
însumau un trafic cuprins între 8001 și 16000 vehicule/zi116. În cazul drumurilor județene, la nivelul anului 
2015, cele mai aglomerate drumuri erau DJ 251 pe tronsoanele Municipiul Tecuci – DJ 251 A (4451 
vehicule/zi), DJ 255 – DJ 255 Slobozia Conachi (3054 vehicule/zi) și DJ251A pe tronsonul DJ 251 – DJ 251 B, 
cu 3454 de vehicule/zi și 117.Toate aceste drumuri trec prin Municipiul Galați, asigurând și legătura cu 
Portul Galați. Totodată, DN2B este unul dintre drumurile ce asigură legătura cu granița România-
Republica Moldova, trecând pe la Vama Giurgiulești. În cazul DN25 și DJ251, acestea sunt drumurile 
principale ce asigură legăturile între principalele orașe din județ, respectiv Galați și Tecuci, justificând 
astfel volumul ridicat de pe aceste artere. Drumul național DN26 asigură legătura cu județul Vaslui, 
conectându-se ulterior cu DN24A. Totodată, acesta face legătura către punctul de trecere a graniței către 
Republica Moldova, Oancea-Cahul.  

                                                           
116

 Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România (CNADNR), Prognoza traficului rutier pentru 
anul 2015. https://www.zf.ro/companii/harta-celor-mai-circulate-drumuri-din-romania-cum-va-arata-traficul-rutier-
in-2015-10416103 
117

 Consiliul Județean Galați, 2015. http://documents.worldbank.org/curated/en/703181468197101510/Ghid-de-
Investi%C5%A3ii-drumuri-jude%C5%A3ene 
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FIGURA 73 – LUNGIMEA DRUMURILOR (KM) - JUDEȚUL GALAȚI 

 

Sursă: Baza de date INS TEMPO 

Lungimea drumurilor la nivelul județului Galați a suferit o ușoară scădere (7,4%) în perioada 2008-2018. 
Cu toate acestea indicele de motorizare a crescut semnificativ în aceeași perioadă, fiind cu 78,3% mai 
ridicat în anul 2018 față de 2008. Acest lucru pune presiune pe infrastructura existentă ce trebuie să 
suporte un flux mai ridicat de autoturisme, creând astfel probleme de congestie la nivelul județului.  

FIGURA 74 – INDICE DE MOTORIZARE (NR. AUTOVEHICULE/1000 LOCUITORI) - JUDEȚUL GALAȚI 

 

Sursă: Baza de date INS TEMPO 

Calitatea drumurilor județene este în curs de îmbunătățire 

Conform datelor furnizate de CJ Galați, în prezent există o serie de drumuri aflate în stare mediocră sau 
rea. Cu toate acestea, în ultimii ani s-au demarat o serie de proiecte de modernizare și reabilitare a 
drumurilor județene, astfel că în prezent peste 50% din drumurile județene sunt modernizate, în curs de 
modernizare sau propuse spre modernizare. Figura următoare evidențiază importanța drumurilor 
județene raportat la bazinul de populație pe care îl deservesc drumurile principale.  
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Toate aceste drumuri sunt în prezent în curs de modernizare sau propuse spre modernizare, fiind 
finanțate atât din fonduri europene (POR 6.1), cât și din Programul Național de Dezvoltarea Locală (PNDL) 
și bugetul propriu. Modernizarea acestor drumuri va duce la îmbunătățirea condițiilor de transport 
pentru un bazin ridicat din populație, în special în ceea ce privește DJ 251 și DJ 251M.  

Proiectele de modernizare vizate pe termen scurt la nivelul județului sunt următoarele, acestea aflându-
se în curs de implementare: 

 Extindere și modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați; 

 DJ 252 (Buciumeni – Barcea) – în curs de implementare;  

 DJ 251 (Matca – Smârdan) – modernizare finalizată în anul 2021;  

 DJ 242 (Vîrlezi – Foltești) – în curs de implementare; 

 DJ 251M (Municipiul Galați) – în curs de implementare;  

 DJ 255 (Pechea – Măstăcani) – în curs de implementare;  

 DJ 251A (Corod – Drăgușeni) – în curs de implementare; 

 DJ 242B (Berești – Târgu Bujor) – în curs de implementare; 

 DJ 251 (Tecuci – Matca) – în curs de implementare;  

 DJ 254 (Ivești – Grivița) – în curs de implementare; 

 DJ 242D (Băneasa – Rogojeni) – proiect eligibil pentru finanțare; 

 DJ 242A (Rădești – Cavadinești) – în curs de implementare; 

 Reabilitarea și modernizarea drumurilor județene aferente traseelor de drum județean: DJ 241G, 
DJ 242B, DJ 242C, DJ 251, DJ 251C, DJ 251L, DJ 251G, DJ 252I, DJ 255A, DJ 255B, DJ 255C, DJ 260, 
DJ 261A; 

 Drumurile județene ce deservesc localitățile Țigănești, Ungureni, Gohor, Crăiești, Corni, Țepu, 
Umbrărești, Cudalbi și Viile.  
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Pe termen mediu, se regăsesc proiectele de drumuri județene propuse spre modernizare pentru perioada 
2021-2027, respectiv: DJ 204N, DJ 241G, DJ 242C, DJ 242D, DJ 251, DJ 251A, DJ 251B, DJ 251C, DJ 251H, 
DJ 251L, DJ 252, DJ 252G, DJ 252I, DJ 253, DJ 255A, DJ 255B, DJ 255C, DJ260 și DJ 261A.  

Luând în considerare starea actuală a drumurilor, precum și proiectele de modernizare a drumurilor 
județene prevăzute, se poate estima că în urma implementării totale a proiectelor va rămâne un procent 
de aproximativ 15% (125.5 km) din drumurile județene ce vor fi într-o stare mediocră sau rea (cf. datelor 
furnizate de CJ Galați), reprezentând drumurile care au o calitate redusă în prezent și pentru care nu sunt 
prevăzute proiecte de modernizare pe termen scurt și mediu. Dintre acestea, cele mai importante sunt 
drumurile DJ 251E și DJ 252H, ele deservind un bazin considerabil de populație.  

FIGURA 42 – POPULAȚIA DESERVITĂ DE DRUMURILE AFLATE ÎNTR-O STARE MEDIOCRĂ/REA PENTRU CARE NU 
SUNT PREVĂZUTE INTERVENȚII ÎN PREZENT 

 

Sursă: Prelucrare proprie 

 

 

Numărul accidentelor rutiere la nivelul județului Galați se află în scădere 

La nivel european, România este cotată ca fiind țara cu cele mai multe accidente rutiere soldate cu deces 
raportate la numărul de locuitori. Astfel, la nivelul anului 2017, România se situa pe primul loc la numărul 
de decese rezultate din accidente rutiere cu 99 de decese la un milion de locuitori118.  

În ceea ce privește situația în județul Galați, numărul accidentelor rutiere se află în scădere, fiind cu 9,8% 
mai redus în anul 2018 față de anul 2008. Cu toate acestea, perioada nu este una constantă, 
înregistrându-se o scădere în perioada 2008-2010, urmată de o creștere semnificativă de 43,6% până în 
anul 2017. După anul 2017, numărul accidentelor rutiere se află din nou în scădere, existând cu 15,7% 
mai puține accidente în 2018. După aceleași tendințe a fluctuat și numărul persoanelor accidentate în 
accidente rutiere. În cazul acestora scăderea din perioada 2008-2018 este de doar 3,3%. Cu toate acestea, 
numărul accidentelor soldate cu decese a scăzut cu 36,5%.  

                                                           
118

 Comisia Europeană, Road Safety Atlas. https://ec.europa.eu/transport/road_safety/specialist/statistics/map-
viewer/ 
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FIGURA 75 – NUMĂRUL ACCIDENTELOR RUTIERE - JUDEȚUL GALAȚI  

 

 
Sursă: Prelucrare proprie 
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FIGURA 76 – PERSOANE ACCIDENTATE ÎN ACCIDENTE RUTIERE - JUDEȚUL GALAȚI 

 

Sursă: Baza de date INS TEMPO 

La nivelul anului 2018, la nivel național se înregistra un număr de 1,36 accidente la 1000 de locuitori, pe 
când la nivelul județului Galați acesta era de 1,03 accidente la 1000 de locuitori. Cu toate acestea, 
numărul deceselor rezultate din accidente rutiere este puțin mai crescut la nivelul județului (0,09 
morți/1000 de locuitori) comparativ cu media națională de 0,08 morți/1000 de locuitori.  

7.5.3. TRANSPORT FEROVIAR 

Județul Galați este deservit de două magistrale principale: CF 600 și CF 700. Nodurile principale ale rețelei 
feroviare din județ sunt Galați, Tecuci și Bărboși. Pe lângă acestea se mai regăsesc un număr de 18 stații 
aferente circulațiilor feroviare. Magistrala 600 străbate județul pe extremitatea vestică a acestuia, pe 
când 700 deservește partea sudică a județului și asigură legătura județului cu următoarele centre urbane 
situate la nivelul României precum Municipiul București, Municipiul Brăila, Municipiul Focșani, Municipiul 
Buzău, Municipiul Ploiești, Municipiul Iași și Municipiul Bârlad. Totodată, magistrala 700 asigură și 
trecerea graniței către Republica Moldova prin Vama Giurgiulești. Trecerea graniței pe căile feroviare 
este asigurată doar pentru transportul de marfă, nu și pentru cel de pasageri.  

În ceea ce privește magistrala 600, aceasta colectează toate legăturile locale, inclusiv cele situate pe 
magistralele secundare 703 și 704 asigurând legătura între localitățile acestuia, precum și între localitățile 
acestuia și orașele aflate în imediata vecinătate a județului: Mărășești și Municipiul Bârlad. Astfel, în 
teritoriu, județul Galați este dependent de nodul Tecuci pentru conexiunile feroviare. Totodată, se 
remarcă și nodul de la Mărășești, ca important punct de transfer pentru deplasările în județul Galați. Cu 
toate acestea, magistrala 600 este slab utilizată în comparație cu magistrala 500 ce parcurge un traseu 
paralel cu aceasta și asigură conexiuni similare. Astfel, la nivelul anului 2011 pe segmentul magistralei 
600 ce străbate județul Galați se înregistrau între 0 și 1000 de călătorii zilnice, pe când magistrala 500, pe 
segmentul paralel, înregistra între 9001 și 27000 de călătorii pe zi119.  

Pe traseul Galați – Bârlad, operează și compania privată Transferoviar (TFC), asigurând legătura între mai 
multe localități ale județului Galați și Municipiul Bârlad. Trenurile aferente acestui operator circulă pe 2 
segmente, Galați – Târgu Bujor, respectiv Târgu Bujor – Bârlad.  

Liniile de cale ferată străbat 30 din cele 66 de UAT-uri localizate în județul Galați, deservind 79,3% din 
populația totală a județului (496755 de locuitori), distribuită astfel: 

                                                           
119

 Master Plan General de Transport al României. 2015. 
http://mt.gov.ro/web14/documente/strategie/mpgt/23072015/Master%20Planul%20General%20de%20Transport_
iulie_2015_vol%20I.pdf 
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 446308 locuitori pe linia 704 Galați – Mărășești (inclusiv populația Municipiului Galați); 

 354497 locuitori pe linia 703 Galați – Bârlad (inclusiv populația Municipiului Galați).  

FIGURA 77 – FRECVENȚA RUTELOR DE TREN 

 

 

Sursă: Prelucrare proprie 

Viteza de deplasare a trenurilor în județ este una redusă, cu majoritatea trenurilor încadrându-se în valori 
mai mici de 100km/h. Excepție fac tronsonul Făurei – Galați de pe magistrala 700 unde viteza maximă 
atinge și 100 km/h, precum și tronsonul Tecuci – Bârlad, cu o viteză maximă de 120 km/h120. Cu toate 
acestea, timpi de deplasare către centrele urbane importante sunt ridicați din cauza vitezelor medii 
identificate pe celelalte tronsoane. Astfel, cea mai rapidă călătorie Tecuci – Iași durează 2 ore și 35 de 
minute, având o viteză medie de 69 km/h, pe când o călătorie către București durează 3 ore și 50 de 
minute din Tecuci și 4 ore și 9 minute din Galați121.  

Județul Galați dispune de o conexiune directă cu Republica Moldova prin magistrala CF 700 și punctul de 
trecere a frontierei de la Giurgiulești. Totuși această legătură nu este folosită pentru transportul de 
persoane. Legătura feroviară pentru pasageri se realizează în continuare prin Ungheni (linia 704 spre 
Mărășești , urmată de magistrala 500 până la Pașcani și ulterior linia 606 / 600 prin Iași (stația Nicolina) 
către Ungheni). În anul 2013 între Giurgiulești și granița cu România a fost inaugurat primul segment 
feroviar cu ecartament european de pe teritoriul Republicii Moldova pentru a facilita trecerea graniței122. 

                                                           
120

 HotNews, Hartă interactivă: Magistrale Feroviare – Vitezele maxime, 2018. https://monitorizari.hotnews.ro/stiri-
infrastructura_articole-22433045-harta-interactiva-putinele-zone-unde-trenurile-romnesti-ating-peste-100-cteva-
momente-exceptionale-cnd-depasit-200.htm 
121

 Infofer, Mersul trenurilor, 2020. https://infofer.ro/index.php/ro/ 
122

 Radio România Internațional, Primul tronson de cale ferată cu ecartament european, inaugurat în Republica 
Moldova, 2013. 

https://monitorizari.hotnews.ro/stiri-infrastructura_articole-22433045-harta-interactiva-putinele-zone-unde-trenurile-romnesti-ating-peste-100-cteva-momente-exceptionale-cnd-depasit-200.htm
https://monitorizari.hotnews.ro/stiri-infrastructura_articole-22433045-harta-interactiva-putinele-zone-unde-trenurile-romnesti-ating-peste-100-cteva-momente-exceptionale-cnd-depasit-200.htm
https://monitorizari.hotnews.ro/stiri-infrastructura_articole-22433045-harta-interactiva-putinele-zone-unde-trenurile-romnesti-ating-peste-100-cteva-momente-exceptionale-cnd-depasit-200.htm
https://infofer.ro/index.php/ro/


 

274 
 

Acest lucru a fost necesar din cauza diferenței de ecartament utilizat de către fiecare stat in parte. Astfel, 
la nivelul României se folosește un ecartament de tip european, pe când în Republica Moldova se 
folosește cel rusesc.  

Pe lângă magistralele principale, județul Galați dispune și de rețeaua feroviară aferentă portului Galați. 
Aceasta are o lungime totală de 12,348 km, folosind un ecartament european. În lungul danelor de 
operare, se identifică o cale ferată cu ecartament larg123. Prin intermediul proiectului Platforma 
Multimodală Galați se prevede extinderea căilor ferate ce deservesc portul astfel încât acestea să ofere 
servicii îmbunătățite.  

 

7.5.4. TRANSPORT PUBLIC JUDEȚEAN 

În ceea ce privește transportul public județean, acesta este realizat în prezent de către 10 operatori 
privați.  

Transportul public județean deservește toate comunele însă, din cauza densității (cererii) reduse, comune 
precum: Nămoloasa, Torcești, Gohor, Ghidigeni, Corod sau Cudalbi (listei i se mai adaugă și altele) nu 
beneficiază de o frecvență prea bună a serviciilor de transport public. 

La nivelul județului se regăsesc 9 autogări, localizate în municipiile Galați și Tecuci, orașele Târgu Bujor și 
Berești, precum și în comunele Pechea și Smulți. Singurele astfel de dotări amenajate sunt autogara 
situată în vecinătatea gării municipiului Galați și autogara Gegi din municipiul Tecuci, restul fiind 
neamenajate corespunzător. 

 

7.5.5. DEPLASARE NEMOTORIZATĂ 

Infrastructura destinată deplasării nemotorizate nu se regăsește în mediul rural. Acest lucru conduce la o 
siguranță scăzută în rândul pietonilor și bicicliștilor din zonele rurale, aceștia utilizând drumurile naționale, 
respectiv cele județene pe acostament. Acest lucru se poate observa și din harta prezentată mai jos, ce 
identifică accidentele de la nivelul județului ce au implicat pietoni și/sau bicicliști. 

Cu toate acestea, noile proiecte de modernizare a drumurilor județene prevăd și implementarea pistelor 
de biciclete pe tronsoanele unde lățimea drumului permite acest lucru, precum și amenajarea unor stații 
de transport public județean, care să sporească siguranța în trafic, evitând astfel așteptarea 
autobuzelor/microbuzelor pe acostament124. 

În ceea ce privește mediul urban, aici se observă un interes mai ridicat pentru amenajarea infrastructurii 
destinate deplasărilor nemotorizate. Astfel, la nivelul municipiului Galați se regăsesc o serie de piste 
destinate bicicliștilor. La nivelul anului 2015 acestea însumau 10 km, fiind dispuse pe mai multe trasee, 
după cum urmează125: 

                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

https://www.rri.ro/ro_ro/primul_tronson_de_cale_ferata_cu_ecartament_european_inaugurat_in_republica_mold
ova-5992 
123

 APDM Galați, Portul Galați. https://www.romanian-ports.ro/html_nou/port_galati.php 
124

 pressHUB, Galați: Vast program de modernizare a drumurilor județene cu fonduri europene. 13 proiecte, 300 km, 
150 milioane de euro, 2019. https://presshub.ro/proiecte-editoriale/banieuropeni/2019/02/06/galati-modernizare-
drumuri-judetene-fonduri-europene/ 
125

 EPTISA, Reabilitarea transportului public urban în Galați – Plan de Mobilitate Urbană Durabilă, 2015.  

https://www.rri.ro/ro_ro/primul_tronson_de_cale_ferata_cu_ecartament_european_inaugurat_in_republica_moldova-5992
https://www.rri.ro/ro_ro/primul_tronson_de_cale_ferata_cu_ecartament_european_inaugurat_in_republica_moldova-5992
https://www.romanian-ports.ro/html_nou/port_galati.php
https://presshub.ro/proiecte-editoriale/banieuropeni/2019/02/06/galati-modernizare-drumuri-judetene-fonduri-europene/
https://presshub.ro/proiecte-editoriale/banieuropeni/2019/02/06/galati-modernizare-drumuri-judetene-fonduri-europene/
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 Faleza inferioară a Dunării; 

 Faleza superioară a Dunării (Strada Prelungirea George Coșbuc, Strada Regiment 11 Siret, Strada 
Brăilei până la intersecția cu Strada George Coșbuc); 

 Strada Basarabiei (Bulevardul George Coșbuc – Piața Energiei); 

 Strada Otelarilor (sens giratoriu – Strada Stadionului, Strada Frunzei și Strada Gheorghe Asachi).  

Prin PMUD municipiul Galați s-a propus extinderea rețelei de piste de bicicletă, cu trasee evidențiate într-
un inel principal cu lungimea de 17.1 km, 3 magistrale: roșie (8,1 km), verde (3 km), albastră (2,49 km) și 
o serie de rețele de cartier însumând 37,7 km.  

Totodată, municipiul Galați se află pe traseul rutei europene EuroVelo 6 Atlantic-Marea Neagră. Astfel, 
acesta este legat de alte orașe europene importante precum Nantes, Basel, Viena, Budapesta și Ruse126.  

O altă inițiativă ce vizează deplasările cu bicicleta se remarcă tot în municipiul Galați, unde la sfârșitul 
anului 2018 Consiliul local a aprobat studiul de fezabilitate pentru proiectul “Sistem Alternativ de 
Mobilitate Urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor - Galați Velocity”. Proiectul vizează 
implementarea unui sistem de bike-sharing în municipiul Galați, cu o capacitate de 300 de biciclete127.  

                                                           
126

 EuroVelo, EuroVelo 6 Atlantic – Black Sea. https://en.eurovelo.com/ev6 
127

 Consiliul Local al municipiului Galați, HCL 668/19.12.2018. 
https://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/011218/HCL%20668.pdf 

https://en.eurovelo.com/ev6
https://www.primariagalati.ro/portal/hotarari/011218/HCL%20668.pdf
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FIGURA 78 – ACCIDENTE RUTIERE CE IMPLICĂ PIETONI ȘI BICICLIȘTI – JUDEȚUL GALAȚI 

 

Sursă: Prelucrare proprie 
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 ANALIZA SWOT 7.6.

ANALIZĂ MEDIUL INTERN 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

PROFIL SPAȚIAL 

 Județul Galați beneficiază de o poziție geografică 
favorabilă, la confluența a 3 cursuri de apă 
importante (Dunărea, Siretul și Prutul) 

 Prezența municipiului Galați ca centru economic și 
administrativ de nivel regional, cu o influență 
majoră asupra teritoriului înconjurător 

 Județul Galați prezintă un caracter unitar, de 
câmpie, cu o serie de zone specifice de cadru 
natural. 

 Evoluția numărului de locuințe și a suprafeței 
locuibile este în creștere. 

 Zona de sud a județului Galați este caracterizată 
de o calitate mai ridicată a locuirii. 

 Rețeaua de localități a județului beneficiază de o 
bună conectivitate în teritoriu. 

 Deservire satisfăcătoare a majorității UAT-urilor 
din județul Galați cu dotări de bază. 

 Poziția geografică a județului constituie și o 
barieră în dezvoltare, prin caracterul periferic la 
nivel național. 

 Rețea policentrică slab dezvoltată pe fondul 
dispunerii periferice a centrelor polarizatoare, în 
special pe fondul localizării periferice a 
municipiului Galați. 

 Proces accentuat de suburbanizare vizibil în 
special în localitățile din zona periurbană a 
municipiului Galați. 

 Existența în partea centrală a județului a unei 
zone cu un profil predominant rural – lipsită de 
așezări urbane. 

 Dezvoltarea urbană din județul Galați este în 
unele cazuri rezultatul unui proces neplanificat. 

 Tendințele actuale de la nivel județean sunt de 
depopulare, dezurbanizare și suburbanizare. 

UTILITĂȚI PUBLICE 

 Județul dispune de suficiente resurse de apă 
pentru satisfacerea cererii actuale (resurse tehnic 
utilizabile: 183 milioane mc din apele de suprafață 
și 22,9 milioane mc din apele subterane). 

 Doar 6 comune din județ nu dispun de rețea de 
alimentare cu apă, în ultimul deceniu realizându-
se extinder importante ale rețelei (aproape 900 
km și 13 comune noi deservite). 

 Consumul de apă la nivel județean a scăzut în 
ultimul deceniu, pe fondul creșterii randamentului 
rețelei și a extinderii sistemelor de contorizare. 

 Situația branșării este una bună la nivel județean, 
aproximativ 65 % din populație fiind conectată la 
sistemele de alimentare cu apă. 

 Peste 98 % din populația racordată este conectată 
la sisteme de canalizare cu epurarea apelor uzate. 

 Luând în calcul puterea instalată a tuturor 
capacităților de producție a energiei electrice, 
36 % din energia produsă în județul Galați provine 
din surse regenerabile. 

 Apele freatice din județ sunt poluate cu nitrați. 

 Lungimea mare a aducțiunilor de apă (de la 
fronturile de captare Vadu Roșca și Salcia Liești) 
face dificilă întreținerea acestora. 

 Doar jumătate din UAT-urile din județ sunt 
deservite de către operatorul regional Apă Canal 
SA. 

 În multe UAT-uri există o stagnare a investițiilor în 
rețelele de canalizare – lipsa extinderilor în orașul 
Berești și în comunele Frumușița, Ghidigeni, 
Nămoloasa, Nicorești. 

 Gradul de racordare la rețeaua de canalizare este 
foarte scăzut, chiar și în comune unde au fost 
realizate extinderi importante în ultimul deceniu: 
Drăgănești, Umbrărești, Barcea, Slobozia Conachi, 
Pechea. 

 Aproximativ 13 % din populația județului este 
conectată la sisteme de alimentare cu apă, fără a 
fi însă conectată la sisteme de canalizare. 

 Amplasarea ilegală a numeroase construcții pe 
teritoriul județului, fără a ține seama de zonele de 
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 Nu există localități neelectrificate în județ. 

 Consumul de gaze naturale a crescut în ultimul 
deceniu, ca urmare a extinderii rețelelor și a 
tranziției către sisteme individuale de încălzire a 
locuinței. 

 Diminuarea cantității de deșeuri menajere 
generate și necolectate la nivelul județului Galați. 

 Gradul de acoperire cu servicii de salubritate este 
de 99 % (100 % în urban și 98 % în rural). 

 Doar 1,66 % din deșeurile industriale generate 
sunt deșeuri periculoase. 

 Valorificarea deșeurilor industriale din haldele de 
zgură existente. 

protecție și siguranță ale Liniilor Electrice Aeriene 
de înaltă tensiune. 

 Din 2018 în județul Galați nu mai există sisteme 
funcționale de alimentare centralizată cu energie 
termică, CET Galați sistându-și activitatea pe 
fondul lipsei investițiilor în reabilitarea rețelei și a 
debranșării populației de la SACET. 

 Doar zece UAT-uri din județ dispun de o rețea de 
distribuție a gazelor naturale, iar în șase dintre 
aceste UAT-uri procentul locuințelor racordate 
este de sub 50 %. 

 Stația de compostare din Târgu Bujor este 
nefuncțională, iar cea din municipiu Galați 
operează mult sub capacitatea anuală. 

 Doar 2 % din deșeurile menajere colectate sunt 
colectate selectiv, fapt ce determină neatingerea 
țintelor cu privire la reciclarea și valorificarea 
deșeurilor (inclusiv deșeuri biodegradabile). 

 Datele primite de Consiliul Județean indică faptul 
că doar 45 % din populația din mediul rural este 
deservită de servicii de salubritate. 

 Halda de zgură SC Elnav SA nu are finalizate 
lucrările de închidere și valorificare a deșeurilor 
depozitate. 

 În ciuda progresului din ultimii ani, nu este atinsă 
la nivel județean ținta de colectare a deșeurilor de 
echipamente electrice și electronice (DEEE) – 4 kg 
/ locuitor / an. 

TRANSPORT ȘI MOBILITATE 

 Județul este deservit de activitatea Portului Galați, 
al doilea cel mai mare port din România și situat 
pe locul 19 (anul 2018) la nivel european în rândul 
porturilor fluviale. 

 Numărul accidentelor rutiere este în scădere în 
județul Galați (-9,8% în perioada 2008 – 2018). 

 Implementarea proiectului ce vizează Platforma 
Multimodală în Portul Galați. 

 Majoritatea drumurilor naționale se află într-o 
stare bună. 

 Legături deficitare pe direcția E-V în cadrul 
județului Galați. 

 Lipsa unui aeroport local care să asigure 
transportul aerian pentru locuitorii județului. 

 Acces îngreunat către un aeroport internațional – 
3 ore (rutier) și 4 ore (feroviar) până la Aeroportul 
Internațional Henri Coandă. 

 Starea drumurilor comunale este una degradată. 

 Frecvență redusă a transportului public județean 
în unele localități. 

 Lipsa infrastructurii de transport destinat 
deplasărilor nemotorizate în mediul rural. 

 Capăt de linie la Magistrala CF 700, legături 
ineficiente cu partea de nord (nodul feroviar este 
la Mărășești). 

 Viteza redusă de deplasare a trenurilor (viteză 
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maximă sub 100km/h). 

 Legături feroviare locale ineficiente în Municipiul 
Galați (Gara este situată la capătul liniei, aceasta 
ocolind tot orașul.) 

 Accesibilitate feroviară precară în orașele Berești 
și Târgu Bujor.  

 Capacitatea și calitatea Infrastructurii de transport 
existente din județ limitează dezvoltarea portului. 

 Deși există punct de trecere a frontierei pe cale 
ferata, el nu este valorificat pentru transportul de 
persoane. 

 Transferul de la transportul public județean la cel 
local se face în condiții improprii. 

 Acces îngreunat la informații despre liniile de 
transport public județean și orarul după care 
acestea circulă. 

 Municipiile Galați și Tecuci nu au centură, astfel 
traficul greu trece prin oraș afectând într-un mod 
negativ circulația (mai ales deplasările 
nemotorizate). 

 Localitățile din județ nu dispun de o rețea 
completă de piste pentru biciclete ceea ce 
transformă mersul cu bicicleta într-o activitate 
periculoasă (aspect valabil atât în medul urban, 
cât și in cel rural). 

 

ANALIZĂ MEDIUL EXTERN 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

PROFIL SPAȚIAL 

 Posibilitatea județului Galați de dezvoltare ca 
punct modal de comunicație, ce poate contribui 
suplimentar la dezvoltarea socio-economică a 
zonei de est a țării. 

 Prezența unor zone de cooperare interjudețeană 
și transnațională în care este implicat și județului 
Galați. 

 Prezența unor axe majore de transport – coridorul 
de transport european Rin-Dunăre. 

 Posibilitatea constituirii sistemului urban Brăila-
Galați. 

 Posibilitatea accesării fondurilor nerambursabile 
extrabugetare pentru dezvoltare urbană și rurală, 
precum și pentru creșterea nivelului de dotare și 

 Competiția cu alte zone de interes pentru 
investitori – ex. Brăila, Tulcea etc. 

 Dezvoltarea necontrolată poate afecta 
posibilitatea așezărilor de a avea acces la dotări, 
utilități și servicii publice. 

 Riscul reticenței de cooperare din partea unora 
dintre actorii relevanți, fapt ce poate conduce la 
întârzierea sau irosirea unor șanse de dezvoltare 
interjudețeană și transnațională. 

 Tendința de migrație a locuitorilor din județ. 
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echipare a unităților administrativ teritoriale. 

UTILITĂȚI PUBLICE 

 Implementarea proiectelor privind extinderea 
sistemelor de alimentare cu apă și canalizare la 
nivelul județului Galați. – ”Proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în 
județul Galați”. 

 Realizarea unor investiții majore în infrastructura 
energetică de către TRANSELECTRICA (LEA 400 kV 
Gutinaș – Smârdan) și TRANSGAZ. 

 Reabilitarea sistemului centralizat de termoficare 
utilizând investiții guvernamentale sau fonduri 
europene. 

 Județul Galați se află într-una din regiunile cu cel 
mai mare potențial eolian din Sud-Estul Europei. 

 Deși potențialul solar este mediu, este posibilă 
utilizarea unor sisteme individuale pentru 
pregătirea apei calde pentru consum (în locuințe). 

 Situația bună a accesului la Internet broadband în 
regiune (77 % din gospodăriile din regiunea Sud-
Est). 

 Implementarea proiectelor din sistemul integrat 
de management al deșeurilor din județul Galați: 
depozit conform Valea Mărului (centru integrat 
management deșeuri), stații de transfer, instalație 
tratare mecano-biologică. 

 Poluarea apelor de suprafață în amonte poate 
afecta resursele de apă de suprafață din județ. 

 Județul Galați este dependent de capacități de 
producție a energiei electrice din alte județe. 

 Lipsa investițiilor sau subvențiiilor în domeniul 
energetic poate agrava problema încălzirii 
locuințelor din județ, pe fondul lipsei sistemelor 
centralizate de termoficare și a deservirii 
insuficiente cu rețele de distribuție a gazelor 
naturale. 

 Apariția unor probleme în autorizarea sau 
funcționarea depozitului de deșeuri de la Roșiești 
(județul Vaslui) ar afecta 54 de UAT-uri din județ, 
care ar trebui să găsească soluții alternative până 
la realizarea Centrului de Management Integrat 
de la Valea Mărului. 

PROFIL TRANSPORT ȘI MOBILITATE 

 Amplasarea județului pe Coridorul Rin-Dunăre. 

 Existența legăturilor rutiere cu Republica Moldova 
și Ucraina, precum și a celor feroviare cu 
Republica Moldova. 

 Realizarea drumului de centură în Municipiul 
Galați ( cf. Proiectului de Hotărâre de Guvern 
pentru aprobarea indicatorilor tehnico – 
economici ai obiectivului de investiții „Varianta de 
ocolire Galați”). 

 Disponibilitatea fondurilor europene 
nerambursabile care să susțină bugetele 
diferitelor investiții și proiecte de dezvoltare 
(Obiective tematice dedicate transportului durabil 
– Greener Europe și infrastructurii de transport 
mare - More Connected Europe). 

 Finanțări destinate dezvoltării urbane și rurale, 
precum și unor priorități sectoriale de interes 

 Legături precare cu orașele din vestul Europei. Nu 
există legături facile (autostrăzi / căi ferate de 
mare viteză) între Galați și restul Europei.  

 Județul Galați este ocolit de marile coridoare de 
transport de interes european atât pe cale rutiera, 
cât și feroviară (rețeaua TEN-T Core). Acest aspect 
implică dificultatea de a alimenta unitățile 
industriale sau de a asigura condiții decente 
pentru export. 

 Prioritățile naționale pe termen scurt si mediu în 
ceea ce privește infrastructura de transport sunt 
în alte zone / regiuni din România (Sibiu-Pitești / 
Brașov-Sighișoara-Deva). 

 Indice de motorizare în creștere accentuată ce 
pune presiune pe infrastructura rutieră existentă 
(78,3% creștere între 2008 și 2018). 

 Legături feroviare slabe cu două dintre județele 
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pentru dezvoltarea județului. 

 Întărirea orientării politicilor UE în domeniul 
transportului către mijloacele de transport cu 
emisii reduse - suport financiar prioritar pentru 
investiții în calea ferată. 

din regiune (Vrancea și Constanța).  

 Restricții din ce în ce mai multe pe transportul 
aerian, mai ales prin internalizarea costurilor de 
mediu / retragerea sprijinului financiar din partea 
UE pentru investiții în infrastructură aeroportuară 
(cu excepția aeroporturilor zonelor și teritoriilor 
izolate). 

 

 CONCLUZII, PRIORITĂȚI ȘI SCENARII / PROIECTE DE DEZVOLTARE 7.7.

CONCLUZII, PROVOCĂRI, ELEMENTE DE POTENȚIAL POSIBILE INTERVENȚII 

Rețeaua de localități conține zone urbane ce nu pot 
contribui suficient la dezvoltarea județului, fiind 
polarizată de un singur centru urban – municipiul 
Galați. 

Promovarea parteneriatelor urban – rural în vederea 
dezvoltării rețelei de localități și revitalizarea zonelor 
rurale aflate în declin. 

Sprijinirea dezvoltării unor poli cu rol secundar în 
rețeaua de localități – Tecuci , Berești și Târgu Bujor 
prin investiții prioritizate în dotări, echipamente, 
utilități publice și servicii de calitate care acoperă 
nevoile locuitorilor. 

Dezvoltarea centrelor rurale cu rol intercomunal 
pentru a asigura servicii teritoriale în zonele rurale 
aflate în dificultate. 

Existența unor zone specifice atât datorită 
elementelor de cadru natural, cât și a activităților 
economice ce pot determina o serie de avantaje sau 
condiționări în gestionarea și dezvoltarea teritoriului. 

Realizarea documentațiilor de urbanism din teritoriu 
urmărind principiile dezvoltării eficiente și sustenabile 
– prin valorificarea rezervelor de teren din interiorul 
localităților, asigurarea deservirii cu dotări tehnice și 
de utilitate publică a noilor dezvoltări, valorificarea 
resurselor naturale și antropice locale etc, asigurarea 
necesarului de spații verzi etc. 

Realizarea de masterplan-uri pentru conversia fostelor 
zone industriale abandonate cu scopul de a dezvolta 
zone mixte, rezidențiale, productive, verzi etc. 

Implementarea unui sistem GIS al județului Galați care 
să conțină informațiile de urbanism specifice PUG. 

Context suprateritorial favorabil, reprezentat printr-o 
regiune competitivă. 

Implicarea într-o structură de cooperare la nivelul 
sistemului urban Galați-Brăila care să gestioneze 
dezvoltarea acestei aglomerări urbane. 

Sprijinirea parteneriatelor între UAT-urile componente 
sau transfrontaliere pentru dezvoltarea unor zone / 
obiective de interes (spre exemplu, coridorul Siretului, 
coridorul Prutului etc.) 

Necesitatea de sporire a calității condițiilor de locuire 
pentru ca județul Galați să fie dezirabil și atractiv 
pentru locuitori 

Susținerea proiectelor de reabilitare termică și 
instalare a unor sisteme locale de producere a energiei 
electrice din surse regenerabile (ex: panouri solare) 
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pentru fondul de locuințe din municipiu. 

Condiționarea noilor zone de dezvoltare de existența 
sau asigurarea accesului la infrastructurile tehnice și 
dotările socio-economice necesare. 

Stagnarea investițiilor în rețeaua de canalizare, doar 
28 UAT-uri având rețea de canalizare. 

Extinderea rețelei de canalizare și a infrastructurii de 
epurare a apelor uzate în comunele din județ. 

Gradul scăzut de racordare a populației la rețeaua de 
canalizare. 

Încurajarea racordării populației la rețelele de 
canalizare (oferire de subvenții / reduceri de taxe). 

Nu mai există sisteme funcționale de alimentare 
centralizată cu energie termică în județ. 

Reabilitarea sistemelor existente de furnizare a 
energiei termice. 

Identificarea de soluții alternative – extindere rețele 
distribuție gaze naturale, utilizare panouri fotovoltaice 
și alte surse de energie regenerabilă. 

Adaptarea județului la tranziția către o economie cu 
emisii scăzute de carbon. 

Inițierea de proiecte de eficiență energetică la nivelul 
obiectivelor de investiții de interes public realizate pe 
teritoriul județului Galați. 

Gradul scăzut de deservire al rețelelor de distribuție a 
gazelor naturale. 

Extinderea rețelelor de distribuție gaze naturale, 
inclusiv măsuri de adaptare a acestei infrastructuri 
pentru a putea face tranziția la distribuția de hidrogen. 

Lipsa unor criterii clare și explicite pentru ridicarea 
construcțiilor pe raza localităților din județ, PUG-ul 
multor localități fiind depășit, fără acoperire în 
anumite situații cu care se confruntă autoritățile în 
prezent. 

Asigurarea sprijinului necesar întocmirii 
documentațiilor necesare în mod corespunzător și 
constituirea unei comisii de verificare a 
documentațiilor realizate înainte de recepția finală a 
acestora – astfel, va putea fi posibilă o trasare directă 
a normelor de procedură în manieră unitară la nivelul 
județului. 

Componente nefuncționale în sistemul integrat de 
management al deșeurilor. 

Realizarea investițiilor propuse în cadrul SMID Galați: 
depozit conform Valea Mărului, stații transfer Galați, 
Tecuci, Târgu Bujor, stații compostar, instalații tratare 
mecano-biologică. 

Asigurarea spațiilor de colectare necesare UAT-urilor și 
ridicarea la timp a deșeurilor, fiind recomandat un 
proiect județean prin care se vor achiziționa aceste 
spații de colectare.  

Platforme subterane de colectare selectivă pe raza 
localităților, aceasta fiind cea mai viabilă soluție 
pentru o colectare responsabilă – astfel se reduce 
posibilitatea degradării sau vandalizării spațiilor de 
colectare. 

Nu este atinsă ținta privind valorificarea deșeurilor 
biodegradabile. 

Implementarea unui sistem de colectare separată a 
deșeurilor biodegradabile și valorificarea acestora în 
stațiile de compostare existente pentru utilizarea în 
zonele agricole. 

Susținerea și finanțarea platformelor comunale de 
colectare a deșeurilor biodegradabile, reducând 
considerabil gradul de depozitare neconformă a 



 

283 
 

CONCLUZII, PROVOCĂRI, ELEMENTE DE POTENȚIAL POSIBILE INTERVENȚII 

acestora. 

Doar o parte din deșeurile menajere sunt colectate 
selectiv. 

Implementarea unui sistem de colectare selectivă la 
nivelul județului, începând cu orașele mari, ce 
concentrează majoritatea populației (Galați și Tecuci) 
în cadrul proiectului SMID Galați. 

Asigurarea cu celeritate a spațiilor de colectare pentru 
toate comunele din județ – în lipsa acestor spații 
deșeurile menajere sunt depozitate pe câmp deschis, 
fapt ce duce la o contaminare a solului și la o 
împrăștiere masivă și necontrolată a deșeurilor pe 
mari suprafețe agricole. 

Un program de educație ecologică în școlile din județ. 

 

 OBIECTIVE STRATEGICE ȘI SPECIFICE 7.8.

OBIECTIV STRATEGIC | O3. ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ EXTINSĂ ȘI EFICIENTĂ | În anul 2018, doar 
Municipiul Galați beneficia atât de existența rețelelor de alimentare cu apă, canalizare și distribuție gaze 
naturale, cât și de conectarea directă la un depozit conform situat pe teritoriul județului. Până în 2028, 
implementarea măsurilor și proiectelor din cadrul strategiei va avea în vedere creșterea considerabilă a 
numărului de UAT-uri cu infrastructură tehnico-edilitară de bază completă, asigurând astfel acoperirea 
nevoilor majorității locuitorilor și agenților economici din județ. Totodată, se va avea în vedere atingerea 
țintelor privind protecția mediului, în special pe sectoarele apă-canal și managementul deșeurilor. 

 

 

OBIECTIVE SPECIFICE 

OS 3.1. SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE COLECTARE ȘI EPURARE A APELOR UZATE EXTINSE ȘI 
MODERNIZATE | Doar 51% din populația județului era racordată în 2018 la sisteme de canalizare cu 
epurare, circa 60% din comunele din județ neavând infrastructură de canalizare. Se propune extinderea 
sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare în toate UAT-urile unde mărimea populației justifică o 
astfel de investiție. În paralel, se vor identifica măsuri pentru sprijinirea racordării populației în UAT-urile 
unde au fost deja realizate investiții importante în infrastructura de alimentare cu apă și canalizare. 

OS 3.2. INFRASTRUCTURĂ ENERGETICĂ ÎMBUNĂTĂȚITĂ | În contextul în care doar 10 UAT-uri dispun, în 
prezent, de rețea de distribuție a gazelor naturale, iar singurul sistem de alimentare centralizată cu 
energie termică (CET Galați) și-a sistat activitatea din 2018, la nivelul teritoriului județean este necesară 
identificarea unor soluții pentru asigurarea încălzirii locuințelor care să nu aibă la bază combustibil fosil, 
dar și pentru alte categorii de consum energetic. Pe lângă extinderea infrastructurii de distribuție a 
gazelor naturale, se va avea în vedere încurajarea utilizării energiei din surse regenerabile, măsurile de 
eficiență energetică, inclusiv prin adoptarea unor sisteme locale (utilizarea biomasei) sau individuale 
(utilizarea panourilor solare pentru încălzirea apei, vara). 

OS 3.3 SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR FUNCȚIONAL, CE ASIGURĂ TRANZIȚIA 
CĂTRE O ECONOMIE CIRCULARĂ | După realizarea investițiilor propuse în cadrul SMID Galați (depozit 
conform ecologic Valea Mărului, stații transfer Galați, Tecuci, Târgu Bujor, stații compostare, instalații 
tratare mecano-biologică), calitatea serviciilor de salubritate și eficiența gestiunii deșeurilor la nivel 
județean ar trebui să se amelioreze considerabil. Pe lângă atingerea țintelor asumate la nivel european cu 
privire la reciclarea și valorificarea deșeurilor, măsurile din cadrul acestui obiectiv vor contribui la 
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ameliorarea calității mediului și la valorificarea unor oportunități economice (de exemplu, dezvoltarea 
agriculturii ecologice prin utilizarea pe scară largă a îngrășămintelor naturale, ca urmare a creșterii 
cantității de deșeuri biodegradabile valorificate). 

OBIECTIV STRATEGIC | O4. JUDEȚ ACCESIBIL ȘI BINE CONECTAT, CARE BENEFICIAZĂ DE O 
INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT LA STANDARDE RIDICATE 

Obiectivul are în vedere ameliorarea legăturilor între județul Galați și alte centre urbane din România și 
Europa pentru a susține dezvoltarea economică a acestuia. Acest obiectiv este orientat și către legăturile 
intrajudețene și transportul public județean mizând pe creșterea accesului persoanelor din mediul rural la 
serviciile oferite în mediul urban. Totodată, așteptările în ceea ce privește standardele ridicate a 
infrastructurii de transport implică și siguranța rutieră alături de integrarea mijloacelor de transport cu 
emisii reduse sau zero. 

OBIECTIVE SPECIFICE 

OS 4.1. REȚEA DE TRANSPORT MODERNIZATĂ ȘI BINE RACORDATĂ LA PRINCIPALELE CORIDOARE 
EUROPENE DE TRANSPORT  

Județul Galați este un centru industrial și agricol de importanță națională este în prezent ocolit de marile 
coridoare de transport europene fiind deservit doar de partea navigabilă a culoarului Rin-Dunăre. De 
aceea întărirea legăturilor cu Buzău – Ploiești și București, pe cale rutieră și feroviară sunt esențiale 
pentru competitivitatea economică a județului. Acest aspect implică negocieri cu guvernul pentru a 
include pe lista proiectelor prioritare pentru perioada de programare 2021-2027 proiecte precum 
modernizarea (preferabil chiar electrificarea) magistralei 700 de cale ferată sau realizarea drumului 
expres DX7 către Buzău cuplate cu DX5 Buzău – Ploiești. 

OS 4.2. LEGĂTURI INTRAJUDEȚENE PERFORMANTE ȘI OPTIMIZATE 

Peste 99% din drumurile naționale și jumătate din drumurile județene sunt modernizate. Sunt în curs de 
modernizare încă o serie de drumuri județene astfel încât în următorii 2-3 ani peste 70% din totalul 
drumurilor județene ar trebui să fie modernizați. Rămân însă o suită de drumuri județene secundare care 
necesită modernizare și ar avea nevoie de resurse financiare în perioada 2021-2028. 

 

OS 4.3. TRANSPORT PUBLIC JUDEȚEAN EFICIENT ȘI ATRACTIV 

Deși transportul public județean deservește majoritatea localităților, gradul de confort, predictibilitatea și 
frecvența acestui serviciu sunt încă reduse. Deservirea tuturor localităților din județ rămâne o dificultate 
luând în considerare densitatea redusă a populației. În acest sens este nevoie de creșterea confortului 
transportului public județean dar și eficientizarea modului de administrare a acestui serviciu. 

OS 4.4. INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT CARE ASIGURĂ CONDIȚII OPTIME PENTRU DEPLASĂRI 
NEMOTORIZATE  

Infrastructura dedicată mersului cu biciclete este încă precară. Doar municipiul Galați dețin câteva piste 
pentru biciclete, unele cu greșeli de proiectare, celelalte așezări nu beneficiază însă de astfel de facilități. 
Lipsa infrastructurii dedicată mersului cu bicicleta, amenajarea deficitară a trotuarelor în mediul rural și 
semnalizarea precară a trecerilor de pietoni se află printre principalele cauze ale numărului ridicat de 
accidente în care sunt implicați pietoni și bicicliști. Deși există zone cu elemente de cadru natural 
valoroase folosite ca importante destinații de agrement, acestea nu sunt echipate cu infrastructură 
pentru biciclete.   
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8. INSTITUȚII LOCALE 
 

Rolul acestui capitol este de a realiza analiza actorilor locali, proces ce vizează identificarea factorilor 
relevanți în procesul de elaborare și în special de implementare a prezentei strategii de dezvoltare a 
județul Galați. În funcție de proveniența acestora din domeniul public, privat sau din partea comunității, 
actorii locali au sau pot avea diverse roluri în procesul de aplicare a planului de acțiuni, de la funcții de 
decizie și coordonare a acțiunilor, la factori esențiali în implementarea lor și nu în ultimul rând, la 
utilizatorii finali, fie că este vorba despre locuitorii județului, fie despre vizitatorii acestuia sau chiar 
potențialii investitori, aceștia fiind cei în funcție de care se va putea măsura succesul inițiativelor propuse. 

 ANALIZA STAKEHOLDERILOR LOCALI 8.1.

În contextul în care guvernarea unui teritoriu reprezintă un proces din ce în ce mai complex, în care 
așteptările comunității sunt din ce în ce mai ridicate, iar instrumentele disponibile sunt mai diverse, apare 
ca oportun conceptul de guvernanță. Acesta definește o schimbare de paradigmă în domeniul cadrului 
instituțional și administrativ, de la o abordare „de sus în jos” (top-down), în care procesul de guvernare 
este în stricta responsabilitate a administrației publice, către un demers „de jos în sus” (bottom-up), în 
care accentul este pus pe implicarea tuturor actorilor relevanți și stabilirea unor mecanisme de 
coordonare și cooperare128. Este vorba de fapt, despre o guvernanță multi-nivel, în cadrul căreia se 
distinge o „continuă negociere între actori la diverse niveluri teritoriale, incluzând aici atât interacțiuni 
orizontale, cât și verticale”129.  

În ceea ce privește actorii relevanți în dezvoltarea unui 
teritoriu, modelul de cvadruplu helix oferă baza teoretică 
pentru inovare în cooperarea actorilor locali, integrând 
sistemul academic, sistemul politic / administrativ, sistemul 
economic și reprezentanții comunității.  

Pentru a studia acești actori, analiza stakeholderilor locali este 
un pas cheie în înțelegerea contextului local, pentru a 
identifica pe de-o parte factorii relevanți care au sau pot avea 
un impact semnificativ asupra dezvoltării socio-economice a 
județului, iar pe de altă parte pentru a evidenția interesele și 
nevoile de dezvoltare din partea acestora. 

Analiza stakeholderilor reprezintă un proces complex, bazat pe 
instrumente de cercetare și de dezbatere, care are ca scop 
identificarea actorilor cheie și a modului de implicare a 
acestora într-un proces participativ. Există numeroase 
metodologii de analiză a stakeholderilor, însă aceasta urmează 
o serie de pași principali: 

 Identificarea stakeholderilor – pe baza unor acțiuni de cercetare, brainstorming și validare este 

alcătuită o listă exhaustivă a tuturor actorilor din județ urmărind cele patru categorii principale 

definite în cadrul helixului (mediul de afaceri, mediul universitar și de cercetare, administrația 

publică și societatea civilă); 

                                                           
128

 Sursa: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, 2018. Zonele funcționale în statele membre ale Consiliului 
Europei. Studiu pregătitor pentru a XVII-a sesiune a Conferinței Consiliului Europei a Miniștrilor Responsabili cu Amenajarea 
Teritoriului (CEMAT) 

129
 Ibidem 

FIGURA 43: CATEGORIILE DE ACTORI 
DIN CVADRUPLU HELIX 
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 Analiza și maparea stakeholderilor – această etapă presupune evidențierea rolului și interesului 

actorilor identificați 

 Prioritizarea stakeholderilor – toți pașii anteriori conduc către prioritizarea / ierarhizarea 

actorilor locali și identificarea măsurilor viitoare de implicare / adresare a acestora. 

În ceea ce privește procesul de IDENTIFICARE a actorilor locali, așa cum a fost menționat, acesta a 
urmărit abordarea de tip cvadruplu helix, fiind identificate următoarele tipologii de stakeholderi din toate 
domeniile de interes pentru dezvoltarea județului Galați: 

  

 

 Consiliul Județean Galați 

 Primăriile și Consiliile Locale ale UAT-urilor componente ale județului Galați 

 Asociații de Dezvoltare Intercomunitară: ADI Serviciul Regional Apă Galați, ADI Ecoserv Galați 

 Instituții de cultură: Direcția Județeană pentru Cultură Galați, Centrul Cultural Dunărea de Jos, 
Biblioteca Județeană V.A. Urechia, Complexul Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță”, Muzeul 
de Artă Vizuală, Muzeul de Istorie „Paul Păltănea”, Teatrul de Păpuși Gulliver, Teatrul Dramatic „Fani 
Tardini”, Teatrul Național de Operă și Operetă „Nae Leonard”, Casa de cultură a sindicatelor Galați, 
Muzeul de istorie „Teodor Cincu” Tecuci, Biblioteca Municipală Tecuci, Casa de cultură Tecuci, Muzeul 
de istorie și etnografie Târgu Bujor, Biblioteca orășenească Târgu Bujor, Casa de cultură „Ion Creangă” 
Berești, căminele și centrele culturale din UAT-urile rurale 

 Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Galați 

 Instituții în domeniul economic: AJOFM Galați, Administrația Zonei Libere Galați, Administrația 
Porturilor Dunării Maritime, Administrația Fluvială a Dunării de Jos, Direcția pentru Agricultură 
Județeană Galați, Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Galați, 
Agenția Județeană a Finanțelor Publice Galați, Compania de Navigație Fluvială Română Navrom, 
Unitatea Fitosanitară Galați 

 Inspectoratul pentru Situații de Urgență Galați 

 Inspectoratul Județean de Poliție 

 Actori cu rol în furnizarea de utilități: Engie, Electrica, Transelectrica, Societatea Apă Canal S.A. Galați 

 Instituții în domeniul dezvoltării sociale: DGASPC Galați, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere 
Antidrog al Județului Galați, Direcția județeană pentru protecția drepturilor copilului, Direcția de 
Asistență Socială și Servicii Publice Galați, Serviciile locale de asistență socială din cadrul UAT-urilor din 
județul Galați, AJPIS Galați, centrele și unitățile de asistență socială din UAT-urile județului Galați 

 Instituții în domeniul sanitar: Direcția de Sănătate Publică a Județului Galați, Spitalul Clinic Județean 
de Urgență Sf. Apostol Andrei Galați, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasă Parascheva Galați, 
Spitalul General Căi Ferate Galați, Spitalul Militar de Urgență „Dr. Aristide Serfioti” Galați, Spitalul de 
Pneumoftiziologie Galați, Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buna Vestire Galați, Spitalul de Psihiatrie 
Elisabeta Doamna Galați, Spitalul Clini de Urgență pentru Copii Sf. Ioan Galați, Unitatea medico-
sanitară Gănești, Spitalul Orășenesc Târgu Bujor, Spitalul Municipal Anton Cincu Tecuci, cabinete și 
centre medicale publice și private din UAT-urile din județul Galați, Crucea Roșie Galați, SMURD Galați 

 Instituții în domeniul mediului: Direcția Silvică, Agenția pentru Protecția Mediului Galați, Garda de 
Mediu – Comisariatul Județean Galați, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate – Serviciul 
Teritorial Galați, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – Filiala Galați, Sistemul de Gospodărire a 
Apelor Galați 

 

ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ, INSTITUȚII PUBLICE, 
ORGANIZAȚII CU ROL ÎN FURNIZAREA DE SERVICII PUBLICE 
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 Universitatea Dunărea de Jos Galați 

 Universitatea Danubius Galați 

 Inspectoratul Școlar Județean Galați 

 Grădinițele, școlile, liceele, colegiile și școlile postliceale din UAT-urile din județul Galați 

 Palatul Copiilor Galați 

 Stațiunea de Cercetare și Producție Viti-vinicolă Bujoru 

 Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și Acvacultură 

 Centre de formare publice și private  

 

 

 

 

 Locuitorii județului Galați 

 Vizitatorii județului Galați 

 Asociații și fundații în domeniul cultural, social, sportiv, de protecția mediului, mobilitate alternativă, 
sănătate etc. 

 GAL-uri: GAL Lunca Joasă a Siretului, GAL Eremia Grigorescu 1863 Galați, GAL Tecuci 

 Arhiepiscopia Dunării de Jos 

 

 

 

 

 Companiile ce își desfășoară activitatea pe teritoriul județului Galați 

 Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Galați 

 Asociații și federații profesionale și patronale: Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Galați, 
Asociația Producătorilor Agricoli Galați, Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Galați 

 Structuri de sprijinire a afacerilor: Incubatorul de Afaceri Tehnopol Galați, Departamentul de Formare 
Continuă și Transfer Tehnologic Universitatea Dunărea de Jos Galați 

 Clustere: Openhub Creative Cluster, Clusterul IT&C Dunărea de Jos, Clusterul Regional Green Solutions 
Low Danube, Clusterul Inovativ pentru Sănătatea Dunărea de Jos, Romanian River Transport Cluster 

 Cooperarative agricole: Drumul Belșugului, Răzeșii Moldavi, Unirea Covurlui 

 Grupuri de producători: Agriter Grup, Bratesleg Grup, Prodleg Farm, Dinamic Leg, Muncostmar Grup, 
Axerom Grup 

 Sectorul bancar 

 

Cu privire la ANALIZA actorilor locali, în acest context, un rol deosebit de important îl poartă 
administrația publică, instituțiile publice și actorii cu rol în furnizarea de servicii publice, aceștia 

MEDIUL ACADEMIC, DE FORMARE ȘI DE CERCETARE 

SOCIETATEA CIVILĂ, COMUNITATEA, UTILIZATORII 

MEDIUL PRIVAT 
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reprezentând principalii factori de decizie la nivel județean și cu atribuții în dezvoltarea județului prin 
inițierea, coordonarea și medierea acțiunilor. Din această categorie, Consiliul Județean Galați constituie 
autoritatea administrativă cea mai reprezentativă și totodată, cea mai relevantă din perspectiva 
importanței rolului jucat în privința dezvoltării socio-economice a județului Galați, a organizării și 
funcționării serviciilor publice de interes județean, și respectiv, a satisfacerii intereselor întregii comunității 
județene. În acord cu nomele art. 122 din Constituția României, misiunea Consiliului Județean Galați este 
de aceea de a coordona activitatea consiliilor locale de la nivelul județului în vederea realizării serviciilor 
publice de interes județean.130 

Pentru a putea coordona într-un manieră eficientă și performantă dezvoltarea și cooperarea actorilor la 
nivelul județului, Consiliul Județean Galați trebuie să își întărească permanent capacitatea administrativă 
care cuprinde sau este influențată de numeroși factori, factori care însă se aplică și celorlalte instituții 
publice și furnizori de servicii. Acești factori vizează: 

 Un proces eficient și previzibil de luare a deciziilor la nivel instituțional; 

 Un nivel optim de responsabilizare a structurilor instituției și a celor subordonate; 

 Capacitatea și gradul de pregătire ale resurselor umane; 

 Capacitatea de planificare și dezvoltare pe baza datelor actuale din teritoriu; 

 Transparența, gradul de acces la informație și nivelul de interacțiune cu cetățenii și mediul de 
afaceri local; 

 Gradul de adoptare a noilor tehnologii și de implementare a transformărilor digitale; 

 Birocrația; 

 Managementul calității; 

 Managementul resurselor financiare; 

 Existența unor relații de cooperare cu alte organizații publice și private din țară sau din 
străinătate. 

La nivel județean, actorii publici și privați din domenii de interes precum dezvoltare locală și teritorială, 
economie, agricultură, educație și formare, sănătate, dezvoltare socială, cultură și agrement, mobilitate, 
utilități publice sau mediu reprezintă parteneri cheie pentru Consiliul Județean sau chiar inițiatori ai 
acțiunilor de dezvoltare a județului Galați. Mai mult, aceștia au și un rol esențial în monitorizarea 
evoluției județului și a satisfacției cetățenilor prin relația mai apropiată pe care o pot avea cu teritoriul și 
locuitorii săi. 

În același timp, comunitatea locală și chiar vizitatorii județului Galați reprezintă utilizatorii finali ai 
infrastructurii și serviciilor locale, fiind cei care judecă gradul de atractivitate a județului pentru a locui, a 
munci sau a investi aici, precum și pentru a vizita și a promova mai departe acest teritoriu. 

  

                                                           
130

 Sursa: Proiectul „Capacitate administrativă ridicată prin investiții integrate și complementare – CARIC”, 2019. 
Plan Strategic Instituțional pe termen mediu, pentru perioada 2020-2023 al Consiliului Județean Galați 
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FIGURA 44: STRUCTURA ȘI ROLURILE ACTORILOR LOCALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

În final, în ceea ce privește PRIORITIZAREA actorilor locali, aceasta pornește de la premisa că strategia de 
dezvoltare a județului Galați nu stă în responsabilitatea unei singure persoane sau a unei instituții, ci 
necesită implicarea întregii comunități locale – instituții publice, organizații ale societății civile și mediul 
de afaceri, printr-o abordare participativă și centrată pe cetățean / utilizator. Implicarea unor astfel de 
parteneri este necesară atât în designul inițiativelor/ proiectelor/ serviciilor, în mobilizarea de resurse, în 
implementare, cât și în monitorizarea și evaluarea implementării de ansamblu a strategiei.  

În acest scop, demersul de elaborare a prezentei strategii a fost unul participativ, în care, prin intermediul 
sondajelor și a grupurilor de lucru s-a urmărit implicarea unei game cât mai variate a actorilor locali 
pentru identificarea viziunii acestora asupra județului Galați, fiind atinse aspecte precum elementele de 
potențial și dezavantajele actuale ale Galațiului, precum și sugestii de inițiative și acțiuni viitoare. 
Demersul participativ a cuprins: 

 Realizarea unor sondaje de opinie dedicate populației, mediului de afaceri și angajaților din 
instituțiile publice la care au participat 54 de reprezentanți ai administrației publice locale, 13 
reprezentanți ai instituțiilor de cultură, 7 reprezentanți ai instituțiilor sanitare, 12 actori 
economici, precum și 246 de locuitori; 

 Organizarea a 8 grupuri de lucru în domenii de interes pentru județ: dezvoltare socială, educație 
și formare, sănătate, economie, agricultură și piscicultură, protecția mediului, cultură, precum și 
turism, agrement și sport, la care au participat peste 90 de reprezentanți ai administrației publice 
locale, ai mediului academic, de afaceri, profesional și non-profit. 

Pașii următori constau în identificarea celor mai relevanți actori locali, atât pe baza interesului lor 
demonstrat pe parcursul procesului de elaborare a prezentei strategii, cât și a rolului pe care îl pot avea 
în inițierea și implementarea acțiunilor de dezvoltare ale județului în următorii ani, pentru a stabili 
mecanismele de implicare a acestora în operaționalizarea documentului strategic: ca inițiatori de 
proiecte, ca parteneri ai Consiliului Județean, cu rol în monitorizarea impactului inițiativelor derulate, cu 
rol consultativ sau ca utilizatori finali. 
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 ANALIZA SWOT 8.2.

Concluziile capitolului privind instituțiile locale din județului Galați cuprind cele mai importante aspecte 
atât cu privire la structura actorilor locali, cât și referitor la capacitatea administrativă a Consiliului 
Județean Galați ca instituție cu rol de coordonator și mediator al dezvoltării și al stakeholderilor din județ. 
Acestea din urmă sunt formulate pe baza datelor din cadrul Planului Strategic Instituțional pe termen 
mediu, pentru perioada 2020-2023, al Consiliului Județean Galați, și a informațiilor publice disponibile pe 
site-ul instituției. 

ANALIZĂ MEDIUL INTERN 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

INSTITUȚII LOCALE 

 Utilizarea unor metode de management 
performante în cadrul Consiliului Județean Galați 
precum Standardul ISO 9001. 

 Experiența Consiliului Județean Galați și a 
numeroși altor actori din județ în atragerea și 
gestionarea de fonduri guvernamentale și 
europene, în vederea îmbunătățirii serviciilor 
furnizate la nivelul județului. 

 Dezvoltarea și menținerea unor parteneriate între 
Consiliului Județean Galați și alte părți interesate 
precum: instituții publice, cetățeni, instituții 
similare din țările UE etc. 

 Resursa umană bine pregătită în cadrul Consiliului 
Județean Galați din punct de vedere profesional, 
ce beneficiază de studii universitare și 
postuniversitare de specialitate. 

 Interes vizibil din partea autorităților publice de 
creștere a capacității administrative, precum și de 
promovare a unui management participativ. 

 În cadrul Consiliului Județean Galați se 
înregistrează un număr semnificativ de posturi 
vacante, fapt ce poate afecta eficiența și 
eficacitatea capacității administrative. 

 Există o fluctuație ridicată a personalului din 
Consiliul Județean Galați, înregistrându-se atât o 
creștere a numărului total de posturi, cât și al 
numărului de posturi vacante. 

 Capacitatea de a atrage fonduri nerambursabile 
este limitată în comparație cu alte județe. 

 Parteneriatele dintre UAT-urile din județ sunt 
relativ limitate, îngreunând astfel realizarea unor 
transferuri de cunoștințe și bune practici de la 
nivel județean la nivel local. 

 Nivel încă relativ scăzut de digitalizare a 
procedurilor interne sau a celor care vizează 
interacțiunea cu cetățenii în cadrul instituțiilor 
publice din județ. 

 

ANALIZĂ MEDIUL EXTERN 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

INSTITUȚII LOCALE 

 Existența unei oferte de instrumente de formare 
și perfecționare profesională pentru personalul 
din instituțiile publice, disponibile la nivel național 
și european, precum INA (Institutul Național de 
Administrație) sau Centrele Regionale de Formare 
Profesională. 

 Prezența unor zone de cooperare interjudețeană 
și transnațională în care este implicat și județului 
Galați. 

 Implicarea limitată în parteneriate a UAT-urilor 
din județ poate conduce la irosirea unor șanse de 
dezvoltare interjudețeană sau transnațională. 

 Presiune mai mare asupra capacității 
instituționale, fiind astfel nevoie de mai multe 
resurse umane și materiale sau de o guvernanță 
mai eficientă. 

 Birocrația încă relativ ridicată din cadrul 
instituțiilor publice îngreunează procedurile 
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OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Posibilitatea accesării fondurilor nerambursabile 
pentru dezvoltarea capacității administrative, 
precum și pentru creșterea nivelului de dotare și 
echipare a unităților administrativ teritoriale. 

interne, precum și interacțiunea cu cetățenii și 
mediul privat. 

 

 CONCLUZII, PRIORITĂȚI ȘI SCENARII / PROIECTE DE DEZVOLTARE 8.3.

CONCLUZII, PROVOCĂRI, ELEMENTE DE POTENȚIAL POSIBILE INTERVENȚII 

Resursa umană extinsă, bine pregătită din punct de 
vedere profesional, dar care trebuie să ia parte la 
procese continue de perfecționare. 

Instruirea personalului din administrația publică 
periodic printr-un sistem educațional adecvat 
(actualizarea periodică a cunoștințelor și învățarea 
unora noi). 

Dezvoltarea competențelor personalului din 
administrația publică pentru a putea digitaliza 
procedurile interne sau în relație cu cetățenii. 

Pregătirea profesională de bază trebuie completată cu 
noile schimbări de ordin tehnic, procedural sau 
legislativ, iar la nivelul fiecărui UAT ar fi necesară o 
evaluare a calității serviciilor oferite de personalul 
aferent acesteia. 

În baza evaluării și analizei de context realizate 
prealabil se va realiza planul de 
formare/perfecționare. 

Asigurarea necesarului de personal prin stagii de 
voluntariat, practică sau internship în cadrul UAT-
urilor. 

Dezvoltarea competențelor digitale în rândul 
funcționarilor din administrația publică locală. 

Necesitatea de digitalizare a procedurilor interne și în 
relație cu cetățenii pentru o guvernanță inteligentă la 
nivel județean. 

Digitalizarea tuturor procedurilor aferente Consiliului 
Județean Galați prin intermediul platformei proprii și 
permiterea interacțiunii on-line între populație și 
administrația locală. 

Crearea unor sisteme informatice intuitive pentru 
interacțiunea între cetățean și administrație 
(actualizarea serviciului e-Galați, servicii publice pentru 
cetățeni). 

Dezvoltarea unui sistem integrat de baze de date GIS 
la nivel județean care să permită colectarea de date de 
la toate departamentele, instituțiile subordonate și 
furnizorii de servicii publice. 

Dezvoltarea unei politici de securitate a datelor pentru 
crearea unui cadru privind securitatea informației la 
nivel organizațional care să cuprindă aspecte precum 
centralizarea elementelor care necesită protecție, 
proceduri de urmat, personalul responsabil pentru 
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CONCLUZII, PROVOCĂRI, ELEMENTE DE POTENȚIAL POSIBILE INTERVENȚII 

protejarea informației, acțiuni de training necesare 
pentru tot personalul care are acces la datele publice 
sau chiar și pentru locuitori etc. Exemplu: ISO 270001 

Realizarea unei hărți interactive care să localizeze 
toate proiectele realizate sau în curs de dezvoltare în 
județul Galați. Harta va evidenția localizarea 
proiectelor, bugetul, sursa de finanțare, o scurtă 
descriere, obiective etc. 

Democrația participativă la nivelul orașului se află într-
un stadiu incipient. 

Promovarea unui mecanism transparent și rapid de 
răspuns la problemele comunității. 

Implementarea unor sisteme pentru consultare 
publică pe diverse tematici, inclusiv de prioritizare a 
unor investiții, pe baza voturilor cetățenilor. 

Implementarea unui proces de bugetare participativă. 

Capacitatea de atragere de fonduri nerambursabile 
este limitată în comparație cu alte județe. 

Organizarea unor sesiuni de instruire în domeniul 
managementului fondurilor nerambursabile. 

Inițierea unui sistem de sprijin pentru UAT-urile din 
județ în vederea creșterii capacității acestora de 
atragere de fonduri nerambursabile. 

Capacitatea limitată de a atrage fonduri europene este 
datorată firmelor de consultanță ce percep tarife 
foarte mari, iar bugetul local nu poate suporta 
elaborarea mai multor proiecte simultan 

Creșterea gradului de atragere al fondurilor nationale, 
europene, norvegiene sau de altă natură poate fi 
realizată mult mai rapid și cu un grad de reușită mult 
mai mare dacă ar fi realizat în mod centralizat de către 
Consiliul Județean. Astfel, se poate realiza un 
compartiment de proiecte dedicat accesării de fonduri 
pentru comunele din județ – prin acest compartiment 
comunele pot achita servicii precum: SF, DALI, audit 
energetic, studiu geotehnic, studiu istoric etc. 
Avantajul acestei structuri ar fi faptul că banii ce sunt 
plătiți în prezent anumitor companii private ar ajunge 
în bugetul Consiliului Județean și ar spori capitalul de 
investiții necesar derulării proiectelor strategice. 

Transmiterea unui buletin informativ către comunele 
din judet cu sursele de finanțare disponibile și link-
urile către documentele programelor de finanțare. 
Acest buletin informativ ar fi bine să conțină linii de 
finanțare atât pentru UAT-uri, cât și pentru ONG-uri 
sau operatori economici privați 

Susținerea înființării și dezvoltării de ONG-uri în 
mediul rural – acestea pot reprezenta o infuzie de 
capital pentru dezvoltarea comunelor. Există fonduri 
dedicate ONG-urilor ce ar putea finanța proiecte 
complement are inițiativelor de dezvoltare locală. 

Încurajarea parteneriatelor și colaborărilor dintre UAT-
uri și alte instituții publice sau organizații și companii 
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CONCLUZII, PROVOCĂRI, ELEMENTE DE POTENȚIAL POSIBILE INTERVENȚII 

private. Ulterior fiind posibilă depunerea anumitor 
proiecte în parteneriat și dezvoltarea acestora la nivel 
regional. 

Realizarea unui grup județean de lucru pentru 
identificarea de probleme, soluții și surse de finanțare 
pentru problemele identificate și pentru creșterea 
calității vieții locuitorilor. 

Transferul de cunoștințe și bune practici este limitat. Sprijinirea implicării UAT-urilor din județ în 
parteneriate care au ca scop transferul de cunoștințe 
și bune practici. 

Valorificarea instrumentelor și oportunităților de 
cooperare și finanțare la nivel transfrontalier și 
transnațional din care poate face parte județul Galați. 

Implicarea activă a actorilor relevanți din județ în 
dezvoltarea socio-economică a teritoriului prin 
intermediul unor grupuri consultative tematice în 
cadrul cărora să poată fi analizate periodic nevoile de 
dezvoltare locale. 

Dezvoltarea unui eveniment anual de promovare și 
încurajare a inițiativelor/proiectelor realizate în acel 
an – în cadrul acestui eveniment urmând a fi premiate 
comunele în care au fost demarate proiecte de 
investiții, proiecte culturale, proiecte educaționale sau 
care au obținut o recunoaștere națională sau 
europeană.  

Realizarea unui buletin informativ cu bune practici de 
la nivelul județului Galați. 

 

 OBIECTIVE STRATEGICE ȘI SPECIFICE 8.4.

OBIECTIV STRATEGIC | O5. BUNA GUVERNANȚĂ A JUDEȚULUI GALAȚI BAZATĂ PE UN CADRU 

PARTENERIAL SOLID ÎNTRE ACTORII LOCALI RELEVANȚI ÎN DEZVOLTAREA ȘI GESTIONAREA ACESTUIA | 

Pentru atingerea cu succes a tuturor obiectivelor prezentei strategii, unul dintre cei mai importanți 

factori îl constituie capacitatea de planificare și de implementare a inițiativelor necesare pentru 

dezvoltarea armonioasă a județului. Pentru aceasta, obiectivul de față are ca scop atât întărirea acestei 

capacități din partea administrației publice ca principal factor de decizie, dar și consolidarea relațiilor 

parteneriale între actorii relevanți din județ care pot contribui la inițierea, coordonarea, implementarea 

sau monitorizarea acțiunilor și a rezultatelor acestora. 

 

OBIECTIVE SPECIFICE 

OS 5.1. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ PERFORMANTĂ | Obiectivul are ca scop creșterea capacității 
administrative, în special a Consiliului Județean Galați, în calitate de coordonator și mediator al 
dezvoltării și al stakeholderilor din județ prin dezvoltarea competențelor personalului, sporirea capacității 
de atragere de finanțări externe, reducerea birocrației sau eficientizarea proceselor și serviciilor prin 
digitalizarea procedurilor interne și în relație cu cetățenii. 
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OS 5.2. GUVERNANȚĂ MULTI-NIVEL EFICIENTĂ, BAZATĂ PE O IMPLICARE ACTIVĂ A TUTUROR 

ACTORILOR RELEVANȚI ÎN DEZVOLTAREA ȘI GESTIONAREA JUDEȚULUI | Obiectivul are ca scop formarea 

de platforme de cooperare solide care să promoveze parteneriatele interne, cooperarea metropolitană și 

o administrație participativă, astfel încât stakeholderii relevanți să se coordoneze atât pentru 

implementarea unor intervenții majore, cât și pentru gestionarea eficientă a unor servicii publice.  
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9. DEZVOLTARE SOCIALĂ 
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9. DEZVOLTARE SOCIALĂ 
Principalul scop al acestui capitol este de a evidenția și identifica principalele tendințe ale evoluției 
populației în județul Galați. În cadrul capitolului sunt prezentate principalele caracteristici ale structurii 
demografice, mișcării naturale și mișcării migratorii. De asemenea sunt discutate elemente privind 
marginalizarea urbană și rurală la nivel de localitate pentru o mai bună înțelegere a profilului locuitorilor 
județului Galați. Nu în ultimul rând, rolul acestui capitol este de a identifica situația furnizării de servicii 
publice precum cele de sănătate sau asistență socială în județul Galați. Sunt evidențiate principalele 
elemente de infrastructură, alături de modul în care funcționează aceste tipuri de servicii. Pentru o mai 
bună înțelegere a dezvoltării recente, este evidențiată dinamica dezvoltării serviciilor în raport cu nevoia 
din teritoriu. 

 PROFIL SOCIO-DEMOGRAFIC 9.1.

9.1.1. STRUCTURA DEMOGRAFICĂ, PROFIL ETNIC ȘI CONFESIONAL 

În județul Galați, numărul de locuitori a scăzut constant sub influența îmbătrânirii demografice și a 
migrației 

Populația stabilă din județul Galați era în anul 2019 de aproximativ 626 000 de locuitori. Dintre aceștia, 
43% își aveau domiciliul în mediul rural, iar 57% în mediul urban. În județul Galați numărul de locuitori din 
mediul urban este mai ridicat cu 2% față de Regiunea Sud-Est, și cu 1% mai ridicat decât media națională.  

La nivelul întregului județ se poate observa o tendință de scădere a populației sub influența îmbătrânirii 
demografice, a emigrării forței de muncă și a unui spor natural cu valori negative. Încă din anul 1990, 
odată cu apariția acestei tendințe, scăderea numărului de locuitori în România este constantă în 
majoritatea județelor, cu excepția zonelor urbane mai dezvoltate.  

Scăderea populației în ultimele decenii are la bază trei cauze importante și anume: migrația 
internațională, planificarea familială, care prin diverse forme, a determinat reducerea numărului anual de 
nașteri pe parcursul perioadei de tranziție și mortalitatea ridicată. 

În ceea ce privește anul 2011, trebuie făcută o mențiune referitoare, populației, între valoarea de 
640.498 locuitori raportată de INS și valoarea de 536.167 locuitori înregistrată la Recensământul 
Populației și al Locuințelor (RPL) realizat în același an. 

FIGURA 79 – EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE LOCUITORI ÎN ROMÂNIA (STÂNGA) ȘI ÎN JUDEȚUL GALAȚI (DREAPTA) 

 

Sursă: Baza de date INS TEMPO 
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Prognoza populației evidențiază o scădere considerabilă a numărului de locuitori până în anul 2060 

Conform documentului „Proiectarea populației României în profil teritorial, la orizontul anului 2060131”, 
schimbarea demografică între anul 2015 și anul 2060 evidențiază o scădere de aproximativ -43%. Această 
tendință este mai pronunțată decât media la nivel regional cu aproximativ 3%. Conform datelor de la 
Institutul Național de Statistică al României, este prevăzută o scădere până la 299 952 locuitori până în 
anul 2060.  

În perioada 2015-2030, potrivit prognozei medii132, populația va scădea cu 16,77%. Conform variantei 
constante, populația va scădea cu 21,52%, iar potrivit variantei de prognoză optimiste, numărul de 
locuitori va scădea cu 15,49%. Așadar, județul Galați va fi afectat de o scădere considerabilă a numărului 
de locuitori în următorii 10 ani, indiferent de tipul de prognoză. 

Un factor important este reprezentat de migrația externă, care va influența procentul grupelor de vârstă 
și modul de îmbătrânire demografică. Numărul de tineri cu vârsta cuprinsă între 0-15 ani se va continua 
să scadă în această perioadă, în timp ce numărul de vârstnici va crește odată cu durata medie a vieții 
locuitorilor. Astfel dependența demografică a populației va reprezenta o problemă în ceea ce privește 
forța de muncă.  

În ceea ce privește prognoza populației pe sexe, se observă o accentuare a diferenței de între populația 
de feminină și cea masculină. Numărul de persoane de sex feminin va scădea cu 14,21%, iar numărul de 
persoane de sex masculin cu 16,8%.  

Fenomenul de îmbătrânire a populației este determinat și de o descreștere a ratei fertilității și de o 
speranță de viață mai ridicată. Rata scăzută a natalității și creșterea duratei de viață contribuie la 
transformarea piramidei populației în județul Galați, prin îngustarea bazei.  

TABEL 43 – POPULAȚIE REZIDENTĂ ÎNREGISTRATĂ ÎN 2015 ȘI POPULAȚIE PREVĂZUTĂ PENTRU ANII 2030 ȘI 2060 

 POPULAȚIE 
2015 

POPULAȚIE 
2030 

POPULAȚIE 
2060 

SCHIMBAREA DEMOGRAFICĂ ÎNTRE 2015 
ȘI 2060 (%) 

Regiunea Sud-Est 2481684 2104401 1494033 - 39,8% 

Județul Galați 522258 434656 299952 - 42,57% 

Sursă: INS, 2017, Proiectarea populației României în profil teritorial, la orizontul anului 2060 

 

                                                           
131

 
https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/proiectarea_populatiei_romaniei_in_profil_teritorial_la_oriz
ontul_2060.pdf 
132

 Varianta medie reprezintă varianta cea mai plauzibilă asupra evoluției populației, luând în considerare varianta 
constantă, pesimistă, intermediară și optimistă.  

https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/proiectarea_populatiei_romaniei_in_profil_teritorial_la_orizontul_2060.pdf
https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/proiectarea_populatiei_romaniei_in_profil_teritorial_la_orizontul_2060.pdf
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FIGURA 80 – NUMĂRUL DE LOCUITORI ÎN ANUL 2019 

Sursă: Prelucrare proprie conform datelor din baza de date INS TEMPO 
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FIGURA 81 – CREȘTEREA NUMĂRULUI DE LOCUITORI ÎN INTERVALUL 2008-2019  

Sursă: Prelucrare proprie conform datelor din baza de date INS TEMPO 
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Analiza grupelor de vârstă la nivel județean arată o situație demografică nefavorabilă 

Natura tendințelor demografice la nivel județean este variată, asemănându-se cu situația de la nivel 
național. Atât în mediul rural, cât și în mediul urban procentul de persoane vârstnice este mai ridicat 
decât cel de persoane tinere. Procentul ridicat de persoane dependente demografic (29.39%) format din 
tineri și vârstnici trebuie susținut economic de către procentul de persoane apte de muncă (70.61%).  

În ceea ce privește proporția de tineri, aceasta este mai scăzută cu 2% în mediul urban (13% procente) 
față de mediul rural (15% procente). Prin urmare, dependența populației tinere este mai scăzută în 
mediul rural, situația fiind favorabilă deoarece tinerii cresc rata de înlocuire a forței de muncă. Situația se 
datorează faptului că există o rată a natalității mai crescute în mediul rural față de mediul urban.  

Conform datelor Eurostat, este preconizat că ponderea populației în vârstă de muncă va scădea până în 
2100133, în timp ce persoanele mai în vârstă vor reprezenta probabil o pondere în creștere din populația 
totală. Ca urmare a trecerii populației dintr-o grupă de vârstă în alta, aceeași sursă estimează că raportul 
de dependență a persoanelor vârstnice aproape se va dubla până în 2100.  

Se observă o diferență între mediul urban și mediul rural în ceea ce privește proporția persoanelor cu 
vârsta cuprinsă între 14-64 de ani. În mediul urban procentul este de 71%, iar în mediul rural este de 68% 
ceea ce evidențiază o stabilitate economică mai bună la nivelul orașelor din județ.  

România trece printr-un proces de îmbătrânire demografică început încă din anii 90, fenomen ce se 
manifestă prin reducerea populației tinere și creșterea numărului vârstnicilor, principala cauză fiind 
scăderea natalității sub rata optimă de înlocuire a generațiilor. La nivelul județului Galați, diferența dintre 
grupele de vârstă este accentuată, astfel încât dependența demografică din următorii ani se va resimți 
puternic, mai ales dacă autoritățile locale nu reușesc să coopereze pentru a media diferențele între 
zonele demografice interne.  

În anul 2018 în România durata de viață se situa la 75.2 de ani, în cazul sexului masculin la 71.6 de ani, iar 
în cazul sexului feminin la 79.0 de ani conform World Life Expectancy. Diferență între cele două sexe este 
printre cele mai mari din Europa. Evoluția duratei de viață a menținut constantă această diferență de 
aproximativ 8 ani între cele două sexe de-a lungul ultimelor decenii, fapt ce sugerează un număr mare de 
persoane vârstnice singure. 134  

În județul Galați, în mediul rural procentul grupei de vârstă de peste 65 de ani este de 17%, cu 1% mai 
ridicat decât în mediul urban. Astfel, și gradul de dependență al persoanelor vârstnice din mediul rural 
este mai ridicat decât în mediul urban. La nivel județean, procentul vârstnicilor din județul Galați 
(15.80%) este mai scăzut decât la nivel național (16.57%) și regional (16.81%), indicând o dependență a 
populației vârstnice mai ridicată în România și în Regiunea Sud-Est. 

Comparativ cu raportul de îmbătrânire demografică(‰) de la nivelul național, județul Galați se 
evidențiază în mod negativ cu o valoare cu aproximativ 30‰ mai mare. Situația este mai critică în mediul 
rural, unde fenomenul de îmbătrânire demografică se manifestă mai accentuat. 

Piramidele demografice prezintă distribuția populației în funcție de sex și de grupele de vârstă de cinci 
ani. Fiecare bară corespunde ponderii sexului și grupei respective de vârstă din totalul populației (bărbați 
și femei împreună). Piramidele demografice (cea la nivelul național și și cea la nivelul județean) la data de 
1 ianuarie 2019 sunt înguste în partea de jos și devin din ce în ce mai romboidală datorită categoriilor de 
populație din generația „baby-boom”. Acestea sunt ca o urmare a ratelor sporite de fertilitate de la 
mijlocul anilor 1960 (generația născută în cursul exploziei demografice postbelice, cunoscută ca 
„generația baby-boom”). Acești reprezentanți ai generației „baby-boom” continuă să reprezinte o parte 
importantă a populației în vârstă de muncă. Prima din aceste grupe de persoane de mari dimensiuni 
născute pe o perioadă de 20-30 de ani se apropie acum de vârsta pensionării. Majoritatea locuitorilor din 

                                                           
133

 Structura și îmbătrânirea populației – Eurostat statistics explained, 2019 
134

 https://www.worldlifeexpectancy.com/country-health-profile/romania 

https://www.worldlifeexpectancy.com/country-health-profile/romania
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generația „baby-boom” înaintează spre vârful piramidei demografice, astfel încât tranșa inferioară a 
populației în vârstă de muncă și baza devin din ce în ce mai înguste. 

FIGURA 82 – STRUCTURA PE SEXE ȘI GRUPE DE VÂRSTĂ ÎN ROMÂNIA (STÂNGA) ȘI ÎN JUDEȚUL GALAȚI (DREAPTA) 
ÎN ANUL 2019 

 

Sursă: Baza de date INS TEMPO 

TABEL 44 – INDICATORI DEMOGRAFICI PRINCIPALI ÎN ANUL 2019 

INDICATOR MEDIE 
RURAL 

MEDIE 
URBAN 

JUD. 
GALAȚI 

REG. 
SUD-EST 

ROMÂNIA 

Proporția persoanelor 0-14 ani (%) 15% 13% 13.59% 14.17% 14.61% 

Proporția persoanelor 14-64 ani (%) 68% 71% 70.61% 69.02% 68.82% 

Proporția persoanelor de 65 de ani și peste din 
populație (%) 

17% 16% 15.80% 16.81% 16.57% 

Raport dependență demografică (‰) 473 418 416.33 448.83 453.12 

Coeficientul de dependență a persoanelor tinere 
(‰) 

215 188 192.49 205.24 212.33 

Coeficientul de dependență a persoanelor vârstnice 
(‰) 

258 230 223.84 243.59 240.73 

Rata înlocuirii forței de muncă (‰) 644 565 577.47 625.72 636.99 

Raport de îmbătrânire demografică (‰) 1254 1230 1162.86 1186.88 1134.06 

Sursă: Baza de date INS TEMPO 
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FIGURA 83 – CATEGORII PRINCIPALE DE VÂRSTĂ ÎN JUDEȚUL GALAȚI ÎN ANUL 2019 – PROPORȚIA PERSOANELOR 
DE 15 ANI  

Sursă: Prelucrare proprie conform datelor din baza de date INS TEMPO 
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FIGURA 84 – CATEGORII PRINCIPALE DE VÂRSTĂ ÎN JUDEȚUL GALAȚI ÎN ANUL 2019 – PERSOANE APTE DE MUNCĂ 
15-65 ANI 

Sursă: Prelucrare proprie conform datelor din baza de date INS TEMPO 
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FIGURA 85 – CATEGORII PRINCIPALE DE VÂRSTĂ ÎN JUDEȚUL GALAȚI ÎN ANUL 2019 – PERSOANE DE PESTE 65 DE 
ANI 

Sursă: Prelucrare proprie conform datelor din baza de date INS TEMPO 



 

306 
 

Capitalul demografic din județul Galați se concentrează în zone specifice (în proximitatea și în interiorul 
centrelor urbane) 

La nivel județean, UAT-urile cu cea mai numeroasă populație, sunt municipiile Galați (aprox. 305 000 
locuitori) și Tecuci (aproximativ 40 000 locuitori). De asemenea se observă comunele: Liești, Matca, Ivești, 
Pechea ce au mai mult de 10 000 de locuitori (pragul minim de înființare al unui oraș). 

Deși se poate observa în majoritatea UAT-urilor din Galați o tendință de scădere a numărului de locuitori 
determinantă în principal de migrație și de sporul natural negativ la nivelul întregului județ, factorii 
geografici și teritoriali, precum și polarizarea economică au condus treptat la o polarizare demografică.  

În proximitatea municipiilor Galați și Tecuci există UAT-uri cu un număr de peste 5 000 de locuitori, 
articulându-se un cluster cu o populație mai ridicată față de restul teritoriului. De altfel, aici se observă și 
cele mai mari creșteri ale populației în perioada 2008-2019, datorită fenomenului de suburbanizare. Este 
vorba în principal despre localitățile din nord-vestul municipiului Galați: Șendreni, Braniștea, 
Independența, Pechea, Smârdan și Tulucești, și în comunele din jurul municipiului Tecuci: Munteni, 
Buciumeni, Movileni, Umbrărești, Corod și Nicorești. Între aceste comune și municipiile adiacente sunt 
frecvente fluxurile de navetism rural-urban fie pentru accesarea de servicii publice și alte dotări, fie 
pentru muncă. 

Adițional, o populație mai numeroasă și o creștere mai rapidă a numărului de locuitori este constatată și 
în comunele în care infrastructura rutieră este mai dezvoltată și conectează zonele urbane din județ și 
anume DN2B, DN26 și DJ251. Comunele sunt situate în sudul și vestul județului.  

Comunele din zona de nord-est a județului se remarcă printr-un număr mai scăzut al locuitorilor (sub 3 
000). Tot în cazul acestora se observă și cele mai lente creșteri ale populației din cauza unei dezvoltări 
economice mai scăzute în perioada 2008-2019. UAT-urile cu cea mai redusă populație (sub 1 500 de 
locuitori – pragul minim de înființare al unui UAT) sunt Oancea, Smulți, Cuza Vodă și Suhurlui. Un factor 
ce contribuie la numărul scăzut al populației în comunele enumerate este accesibilitatea și lipsa unei 
infrastructuri rutiere dezvoltate.  

Situația demografică din teritoriu prezintă următoarele particularități: 

 UAT-uri cu cea mai scăzută populație (sub 1 000 de locuitori) sunt comunele: Suhurlui, Smulți, 
Oancea și Cuza Vodă.  

 UAT-uri cu cea mai vizibilă creștere procentuală (între 11 – 50%) sunt comunele: Smârdan, 
Șendreni și Vânători, urmate de cele cu o creștere procentuală situată între 0,23% - 10%: Oancea, 
Vlădești, Brăhășești, Ghidigeni, Negrilești, Drăgănești, Barcea și Braniștea.  

Îmbătrânirea și depopularea reprezintă un fenomen ce se observă puternic în județul Galați. Sunt 
prezenți tot mai puțini tineri și din ce în ce mai puține persoane apte de muncă asupra cărora revine 
presiunea de a susține economic numărul în creștere de pensionari. Aceste scăderi sunt cauzate în 
principal de migrația internă, dar și de migrația către străinătate.  

Migrația externă și scăderea natalității au schimbat, în ritm rapid, structura pe vârste a populației din 
anul 1990 până în prezent. Ca urmare a acestor factori, precum și a creșterii speranței de viață, procesul 
de îmbătrânire demografică s-a accentuat. Ponderea tinerilor a fost devansată de ponderea vârstnicilor, 
iar populația adultă deși a scăzut ca număr, a crescut procentual.  

O schimbare semnificativă este tranziția către o structură a populației îmbătrânite, rezultând în 
descreșterea proporției persoanelor active în câmpul muncii și creșterea numărului de pensionari. În 
prezent cota fertilității scăzută contribuie la fenomenul de îmbătrânire, și nu va putea să înlocuiască 
actuala forță de muncă. 

Probleme referitoare la raportul tinerilor din totalul populației unui UAT încep să se prefigureze la 
extremitatea nordică a județului, dar și în zona de sud-vest a județului (ex. Comunele Nămoloasa, 
Fundeni, Tudor Vladimirescu).. Totodată, procentul persoanelor vârstnice este mai mare în estul județului 
Galați, respectiv în zonele situate mai departe de cele două municipii. Pe de altă parte, populația aptă de 
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muncă din sud-vest este prezentă în procente ridicate în principal pe culoarele de transport rutier 
dezvoltate.  

Jumătatea central-sudică a județului prezintă o situație aparte la începutului anului 2019. Pe de o parte, 
numărul copiilor este relativ mic, iar pe de altă parte, aici se concentrează populația aptă de muncă – cu 
vârste cuprinse între 15 și 65 de ani. În ceea ce privește persoanele vârstnice, aici se înregistrează printre 
cele mai mici valori, prin urmare situația dependenței demografice este favorabilă în momentul de față. 
În schimb, în următorii ani, în aceste comune, unde forța de muncă este mare, iar numărul copiilor este 
mic, rata înlocuirii acesteia va începe să scadă și se va prefigura un deficit de forță de muncă cauzat de un 
viitor proces de îmbătrânire demografică. Așadar, provocarea autorităților publice pentru această zonă 
va fi reprezentată de creșterea atractivității UAT-urilor pentru familiile tinere prin dezvoltarea serviciilor 
și utilităților publice, dezvoltare economică și asigurarea condițiilor de îmbătrânire decentă și activă 
pentru actualii locuitori.  

Astfel, la nivel județean, modelul tranziției demografice evidențiază trei clustere principale: Clusterul 1, 
ce concentrează forța de muncă a județului, dar unde dependența demografică va crește în următorii ani 
în lipsa unor politici socio-economice; Clusterul 2, având cea mai tânără populație în zona nordică; 
Clusterul 3, cu o populație îmbătrânită sau în curs de îmbătrânire. 

Clusterul 1 iese în evidență prin cuprinderea celor mai multe UAT-uri și cu grupa dominantă de vârstă 
cuprinsă între 15 și 64 de ani. Prin intermediul piramidei vârstei se poate observa o bază ceva mai groasă 
față de vârf, ceea ce înseamnă că gradul de dependență al grupei tinere este mai ridicat decât cel al 
grupei îmbătrânite.  

Tot acest cluster se suprapune și cu UAT-urile cu un număr mai ridicat de locuitori la nivelul județului. 
Numărul ridicat de locuitori se datorează și unei accesibilități mai crescute în teritoriu al acestor comune, 
precum și unei dezvoltări economice mai prielnice față de restul județului.  

Cel de-al doilea cluster este caracterizat o predominanță a grupei de vârstă de peste 65 de ani și de 
îmbătrânire demografică. Piramida vârstelor acestor comune evidențiază un dezechilibru și o diferență 
între cele două sexe. În prima parte a piramidei se observă o ușoară predominare a persoanelor de sex 
masculin, urmând ca în cea de a doua parte, începe la vârsta 44 de ani, numărul de persoane de sex 
feminin să domine. Astfel se poate concluziona că în cadrul acestor comune există un număr mai mare de 
persoane vârstnice singure. 

La nivelul clusterului 2 din județul Galați se regăsesc 3 concentrări neconectate în teritoriu. Toate cele trei 
grupări se evidențiază printr-o accesibilitate scăzută prin intermediul transportului rutier și feroviar, fiind 
cel mai slab deservite. De asemenea se observă o suprapunere al acestui cluster cu zonele ce au 
înregistrat cele mai ridicate scăderi ale populației, în perioada 2008-2019. 

Al treilea cluster se prezintă ca o zonă cu cei mai mulți tineri, cu o rată a natalității mai crescută decât în 
restul județului. Acest cluster este caracterizat prin procentul ridicat de persoane cu vârsta cuprinsă între 
0 și 15 ani. Se poate observa în cadrul piramidei vârstei că baza acesteia este cea mai solidă în comparație 
cu celelalte piramide prezente mai jos.  

Un caz aparte îl reprezintă comunele Brăhășești, Drăgușeni, Munteni și Ghidigeni. Grupa de vârstă tânără 
are procente ridicate în comparație cu celelalte comune, de aproximativ 30%, iar grupa vârstnică prezintă 
procente sub 10%. Sporul natural ridicat (cu valori situate între -10‰ și -2‰) în aceste comune este unul 
dintre motivele acestui număr ridicat de tineri, dar și o rată de migrație mai ridicată decât în alte comune.  

Din punct de vedere teritorial clusterul 3 este dispus în zona de nord-vest în județul Galați, situându-se în 
proximitatea județului Vaslui.  

Situația demografică din teritoriu prezintă următoarele particularități: 

 UAT-uri unde este presiune pe forța de muncă datorită numărului relativ mare de bătrâni și 
tineri: Smulți, Nămoloasa, Băleni, Suceveni.  
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 Comune cu forță de muncă scăzută, dar care vor crește în următorii ani: Brăhășești, Ghidigeni, 
Drăgușeni, Rădești și Jorăști.  

 UAT-uri unde numărul vârstnicilor este peste media județeană: Suceveni, Nămoloasa, Priponești, 
Bălășești, Smulți, Cuca, Rediu și Suhurlui. 
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FIGURA 86 – CLUSTERE DEMOGRAFICE ÎN JUDEȚUL GALAȚI ÎN ANUL 2019  

 Sursă: Prelucrare proprie conform datelor din baza de date INS TEMPO 
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FIGURA 87 – CLUSTER DEMOGRAFIC 1 - FORȚĂ DE MUNCĂ RIDICATĂ ȘI UN NUMĂR MIC DE COPII – RISC DE 
ÎMBĂTRÂNIRE DEMOGRAFICĂ ÎN VIITOR 

 

 Sursă: Prelucrare proprie conform datelor din baza de date INS TEMPO 

 

FIGURA 88 – CLUSTER DEMOGRAFIC 3 - CEA MAI TÂNĂRĂ POPULAȚIE, CU POSIBILITATE DE CREȘTERE A FORȚEI DE 
MUNCĂ 

 

Sursă: Prelucrare proprie conform datelor din baza de date INS TEMPO 
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FIGURA 89 – CLUSTER DEMOGRAFIC 2 - POPULAȚIE ÎMBĂTRÂNITĂ SAU ÎN CURS DE ÎMBĂTRÂNIRE 

 

Sursă: Prelucrare proprie conform datelor din baza de date INS TEMPO 

9.1.2. PROFIL ETNIC ȘI CONFESIONAL  

În județul Galați, alături de comunitatea românească majoritară, sunt prezente diferite comunități etnice, 
cu tradiții culturale, lingvistice și religioase specifice. Comparativ cu alte regiuni din România, diversitatea 
etnică nu este foarte ridicată în Galați.  

Conform recensământului din anul 2011, populația minoritară reprezintă un procent de circa 10% din 
totalul locuitorilor, restul de 90.07% fiind români. Principala minoritate din județul Galați este 
reprezentată de comunitatea de romi în procent de 3.17%.  

În cadrul recensământului, 6.51% din locuitorii județului prezintă informația ca fiind indisponibilă. Cei ce 
s-au declarat ca fiind altă etnie sunt ruși-lipoveni, greci, maghiari, urmați de turci, italieni și germani. 

FIGURA 90 – PROFILUL ETNIC PRINCIPAL (STÂNGA) ȘI ETNIILE MINORITARE (DREAPTA) ÎN JUDEȚUL GALAȚI ÎN 
ANUL 2011 

  

Sursă: Recensământul populației și al locuințelor, 2011 
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În ceea ce privește profilul confesional, majoritatea de 91% a locuitorilor județului sunt ortodocși, în timp 
ce 1% sunt de religie penticostală și 1% altă religie. În ceea ce privește religiile minoritare, dintre acestea 
principalele confesiuni sunt: adventistă de ziua 7, romano-catolică și creștină de ritm vechi. 

FIGURA 91 – PROFILUL CONFESIONAL PRINCIPAL (STÂNGA) ȘI RELIGIILE MINORITARE (DREAPTA) ÎN JUDEȚUL 
GALAȚI ÎN ANUL 2011 

  

Sursă: Recensământul populației și al locuințelor, 2011 

 

9.1.3. MIȘCAREA NATURALĂ ȘI MIȘCAREA MIGRATORIE 

În perioada 2008-2019, schimbările structurale ale grupelor de vârstă din județul Galați au fost 
negative 

Toate grupele de vârstă, de la 0 la 39 ani au scăzut ca procent din totalul locuitorilor din anul 2008 până 
în anul 2019. Grupele care au crescut ca importanță structurală sunt cele între 40-49 de ani ceea ce indică 
o creștere a numărului de persoane active pe piața muncii ce pot susține economic generațiile tinere și 
vârstnice. Alte două grupe ce prezintă creștere sunt grupa 60-69 de ani și grupa peste 80 de ani, ce 
accentuează tendința de îmbătrânire a populației și o creștere a numărului de persoane vârstnice 
dependente. 

Scăderea numărului de tineri afectează profilul demografic viitor din punct de vedere economic. Această 
scădere este cauzată în principal de o descreștere a ratei natalității.  
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FIGURA 92 – DISTRIBUȚIA CINCINALĂ PE GRUPE DE VÂRSTĂ ÎN JUDEȚUL GALAȚI ÎN 2008 ȘI 2019 

 

Sursă: Baza de date INS TEMPO 

Conform proiecțiilor privind populația, elaborate de Eurostat, ce au acoperit perioada 2018-2100, 
populația UE va continua să îmbătrânească. În următoarele decenii, numărul ridicat de reprezentanți ai 
generației „baby-boom” va duce la creșterea numărului de persoane vârstnice. Totuși, până în 2100, 
piramida se va îngusta considerabil la mijloc (în jurul vârstei de 45-54 de ani).135 

Rata fertilității reprezintă numărul mediu de copii care ar fi născuți în viață de o femeie în timpul vieții 
acesteia, dacă ar trece prin anii fertili, în conformitate cu ratele de fertilitate specifice vârstei. Rata 
fertilității la nivel național este cu aproximativ 4 promile mai ridicată, iar la nivel regional cu aproximativ 2 
promile mai ridicată decât în județul Galați.  

Pe de altă parte, nivelurile constante scăzute ale fertilității de-a lungul mai multor ani au contribuit la 
îmbătrânirea populației, numărul din ce în ce mai mic de nașteri ducând la o scădere a procentului de 
tineri din totalul populației. Acest proces este cunoscut sub denumirea „îmbătrânirea bazei” piramidei 
demografice.  

Analiza pe medii de rezidență pune în evidență faptul că natalitatea a fost mai scăzută în mediul urban în 
comparație cu mediul rural. În mediul urban existând o proporție mai redusă a familiilor cu mulți copii, un 
număr destul de mare de cupluri familiale limitându-se la un singur copil sau cel mult doi.  

Rata de fertilitate în mediul rural este mai ridicată decât în mediul urban din cauza unei ponderi mai 
crescute a populației feminine în vârstă fertilă în mediul rural (34.5 promile) decât în mediul rural, nivelul 
de instruire, tradiția, activitatea femeilor în gospodărie sau în afara acesteia, cât și nivelul migrației 
interne din cele două medii.  

Se constată o scădere a numărului de copii născuți total la nivelul județului Galați în anul 2018 față de 
anul 2017. Astfel rata natalității fiind mai scăzută față de anul anterior 

Între fertilitate și natalitate există o legătură directă, intensitatea fertilității determinând nivelul natalității. 
Evoluția fertilității este influențată, pe lângă factorii de comportament demografic și de unele modificări 
ale numărului și structurii contingentului feminin fertil. 

                                                           
135

Structura și îmbătrânirea populației – Eurostat statistics explained, 2019 
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Scăderea natalității este însoțită de o restructurare a modelului de fertilitate. Dintotdeauna fertilitatea 
românească a fost una timpurie, cu valorile cele mai ridicate la grupa de vârstă 20-24 de ani. Totuși, în 
ultima decadă, asistăm la o creștere a ponderii fertilității la vârstele mai mari de 25 de ani. În același timp, 
în mediul urban, curba ratelor de fertilitate s-a îndepărtat deja de modelul timpuriu, având 
caracteristicile modelului etalat, cu valori mai mari în grupa de vârstă 25-29 de ani. Aceasta fiind o fază 
intermediară spre modelul tardiv specific populațiilor vest-europene. Modelul intermediar este adoptat 
treptat și de populația din mediul rural. 

Modelul reproductiv, format în țările vest-europene a influențat modelul reproductiv în zonă în ultimele 
decenii. Astfel cuplurile își doresc un număr mic de copii, aduși pe lume la o vârstă mai ridicată. Acest 
proces accelerându-se de la an la an. 

Rata mortalității este mai crescută în mediul rural față de mediul urban în județul Galați 

Mortalitatea măsoară totalitatea deceselor în cadrul unei populații pe parcursul unei perioade definite de 
timp. Variația ratelor de mortalitate, în mare măsură, determină nivelul sporului natural și al speranței de 
viață. La rândul ei, mortalitatea este indicatorul cel mai sensibil influențat de factori socio-economici și 
biologici (mediul ambiant, stilul de viață), precum și de serviciile de sănătate. 136 

În anul 2018, numărul deceselor a fost de 7 389, ceea ce corespunde unei rate de mortalitate de 11.76‰ 
locuitori. Valorile ratei mortalității sunt aproximativ asemănătoare cu cele de la nivel național, dar mai 
scăzute cu aproximativ 1 ‰ față de nivelul regional. 

Se remarcă în continuare o menținere a mortalității crescute masculine și o mortalitate mai ridicată în 
mediul rural de 15‰, față de 12‰ decese în mediul urban. Fenomenul se poate datora îmbătrânirii 
populației mai ales în mediul rural, migrației populației tinere către zonele urbane în căutare de locuri de 
muncă.  

Diferențele mari între decesele pe medii urban-rural se explică și prin alte fenomene demografice. Vârsta, 
sexul, ereditatea sunt determinanți ai stării de sănătate asupra cărora indivizii au un control redus, însă la 
aceștia se adaugă condițiile de viață, de muncă, alimentația, accesul la servicii de sănătate, etc.  

TABEL 45 – INDICATORI AI MIȘCĂRII NATURALE, ÎN ANUL 2018 

INDICATOR ANUL 2017 MEDIE 
RURAL 

MEDIE 
URBAN 

JUD. 
GALAȚI 

REG. SUD-
EST 

ROMÂNIA 

Născuți vii 5222 34 627 4604 21793 190170 

Rata natalității‰ 8.27 8,6 8 8.2 8.3 9.3 

Rata fertilității ‰ 32,2 34,5 31,5 32,8 34,4 38,1 

Decedați – total 7277 61 912 7389 35613 263463 

Rata mortalității‰ 11.53 15 12 11.76 12.52 11.86 

Rata sporului natural‰ -3.25 -8 -4 -4.43 -4.86 -3.30 

Sursă: Baza de date INS TEMPO 

Se observă o dinamică negativă a sporului natural și al natalității 

Sporul natural este un indicator demografic dependent de natalitate și mortalitate și se calculează pe 
baza diferenței dintre rata de natalitate și rata de mortalitate generală într-o anumită perioadă de timp, 
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 Evoluția natalității și fertilității în România – INS România 
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sau diferența dintre numărul născuților vii și cel al deceselor în rândul unei populații determinate într-o 
perioadă de timp.137 

Ca urmare a dinamicii negative a natalității (8.2 promile) și a mortalității (11.76 promile) generale, sporul 
natural a scăzut de la -3.25 promile în anul 2017, la -4.43 promile în anul 2018. În ultimul deceniu, se 
constată că valorile deficitului se mențin negative. Se poate observa din tabelul anterior faptul că, în 
comparație cu media națională, atât județul Galați, cât și regiunea Sud-Est prezinta valori mai scăzute cu 
aproximativ 1-1.50 promile. 

Din figura 132 se observă o dispersare a comunelor cu cele mai scăzute valori (-20‰- - 10‰) ale ratei 
sporului natural. Dar majoritatea se suprapun UAT-urile ce fac parte din clusterul demografic 2, 
caracterizat printr-o populație îmbătrânită. În proximitatea zonelor urbane Tecuci și Galați, precum și 
Târgu Bujor se observă valori ale sporului natural mai ridicate (cuprinse între -4‰ și 0‰). 

 Comunele cu cele mai scăzute valori ale sporului natural sunt: Priponești, Bălășești, Smulți, Băleni, 
Cuca și Nămoloasa. 

 Doar două comune au înregistrat spor natural pozitiv. Acestea sunt: Smârdan și Ghidigeni.  

                                                           
137

 http://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-content/uploads/2018/11/SSPR-2017.pdf 
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FIGURA 93 – RATA SPORULUI NATURAL ÎN JUDEȚUL GALAȚI, ÎN ANUL 2018 

 

Sursă: Prelucrare proprie conform datelor din baza de date INS TEMPO 
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Soldul migrator afectează în mod negativ fluctuația populației județului Galați 

Migrația se referă la persoanele care își schimbă reședința într-o anumită zonă (de obicei o țară) într-o 
anumită perioadă de timp (de obicei un an). Migrația este influențată de o combinație de factori 
economici, politici, sociali și de mediu: fie în locul de origine al unui migrant (factori de impuls), fie în locul 
de destinație (factori de atracție). Din punct de vedere istoric, se consideră că relativa prosperitate 
economică și stabilirea politică din UE au exercitat un efect de atracție considerabil asupra migrației.  

Cu toate acestea, este aproape sigur că stabilirea de domiciliu, considerată individual nu va reuși să 
inverseze tendința actuală de îmbătrânire a populației înregistrată. 

La nivelul țării, mișcarea migratorie se manifestă prin două componente, și anume mișcarea internă ce se 
desfășoară pe teritoriul acesteia, între regiunile sale, și migrația externă reprezentată de emigrarea 
locuitorilor țării respective către alte state. 

În ceea ce privește schimbările de domiciliu, rezultate atât din migrația internă cât și din cea externă, se 
remarcă faptul că Regiunea Sud-Est prezintă o tendință negativă, fiind regiunea de emigrare aflată pe 
locul al doilea din cadrul României, la nivelul anului 2018. Astfel, Regiunea Sud-Est a înregistrat un număr 
de 48.369 persoane plecate și 41.870 persoane sosite, regiunea pierzând astfel 6.769 locuitori în favoarea 
altor zone ale României. Cea mai scăzută valoare, a soldului de schimbare a domiciliului, cu caracter 
negativ este înregistrată de județul Galați (-1931 locuitori), urmat la o distanță relativ mare de județele 
Buzău (-1386), Brăila (-1270) și Tulcea (-1204).138 

Județul Galați a înregistrat o scădere procentuală a populației de -0.16 în urma mișcării migratorii numai 
în anul 2018. Astfel, evoluția în timp a numărului și structurii populației este și rezultatul mișcării 
migratorii. 

La nivelul județului Galați soldul schimbărilor de reședință (diferența algebrică între numărul persoanelor 
sosite și cele plecate din teritoriu) este negativ (-1937), plecările cu reședință fiind 3582, iar stabilirile de 
reședință 1645. Astfel se observă o tendință de a plecare din județ.  

Se observă în cazul mediilor de rezidență ale persoanelor care își schimbă domiciliul dintr-o regiune în 
alta, că majoritatea zonelor rurale își pierd din locuitori în favoarea municipiului Galați și a comunelor din 
proximitatea acestuia. Astfel sunt realizate mai multe stabiliri de reședință și de domiciliu în zona de sud 
și zona centrală a județului.  

Zona de nord, în special zonele urbane sunt afectate de un sold al schimbărilor de domiciliu cu valori 
negative situate între -50% și -400%. Cel mai puternic afectat este municipiul Tecuci, al cărui sold de 
schimbări de reședință este de -223% și sold de schimbări de domiciliu este de -364% în anul 2018, 
comparativ cu 2017. 

Astfel în ceea ce privește soldul schimbărilor de domiciliu (inclusiv migrația internațională), la nivel 
județean valoarea este de 907 stabiliri. Se observă din tabelul de mai jos că principalele stabiliri au loc în 
mediul urban, media fiind de 268, în comparație cu mediul rural în cadrul căruia valoarea este cu 
valoarea negativă de -3%. 

Zonele cel mai atractiv din punct de vedere al stabilirii de domiciliu sunt reprezentate sud-estul județului 
și de centrul acestuia, respectiv comunele cel mai ușor accesibile. Cele mai importante mențiuni sunt 
municipiul Galați, comunele Șendreni și Vânători, precum și alte comun situate în proximitatea centrului 
urban. 
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TABEL 46 – INDICATORI AI MIȘCĂRII MIGRATORII ÎN ANUL 2018 

INDICATOR MEDIE 
RURAL 

MEDIE 
URBAN 

JUD. 
GALAȚI 

REG. SUD-
EST 

ROMÂNIA 

Stabiliri de reședință 9 277 1645 14055 196250 

Plecări cu reședința 25 520 3582 19441 196250 

Soldul schimbărilor de reședință -16 -244 -1937 -5386 0 

Stabiliri de domiciliu (inclusiv migrația 
internațională) 

77 1842 12082 41870 386274 

Plecări cu domiciliul (inclusiv migrația 
internațională) 

80 1573 11175 48639 386274 

Soldul schimbărilor de domiciliu (inclusiv 
migrația internațională) 

-3 268 907 -6769 0 

Creșterea numărului populației în urma 
mișcării migratorii (%) 

0 -1 -0.16 -0.43 0 

Sursă: Baza de date INS TEMPO 
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FIGURA 94 – MIGRAȚIA ÎN JUDEȚUL GALAȚI ÎN ANUL 2018 

Sursă: Baza de date INS TEMPO 
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9.1.4. ZONE DEZAVANTAJATE DIN PUNCT DE VEDERE SOCIO-ECONOMIC ȘI INCLUZIUNE 
SOCIALĂ  

Conform Atlasului Zonelor Rurale Marginalizate (2014), din cele 61 de comune aflate în județul Galați, 17 
dintre acestea se confruntă cu probleme de marginalizare. Astfel, conform indicatorilor studiului, 12 
dintre acestea înregistrează marginalizare severă, iar 5 dintre comune înregistrează marginalizare sub 
medie.  

TABEL 47 – COMUNE DIN JUDEȚUL GALAȚI CARE AU ÎNREGISTRAT RATE DE MARGINALIZARE 

COMUNA %POP. ROMĂ RATA MARGINALIZĂRII TIPUL MARGINALIZĂRII 

Berești-Meria 0.32 24+% Severă 

Barcea 16.44 12-24% Peste medie 

Bălășești 0 24+% Severă 

Băneasa 0.88 24+% Severă 

Brăhășești 59.17 24+% Severă 

Buciumeni 16.34 12-24% Peste medie 

Cavadinești 0 24+% Severă 

Cerțești 0.81 24+% Severă 

Drăgușeni 1.43 24+% Severă 

Ghidigeni 26.97 24+% Severă 

Ivești 18.20 12-24% Peste medie 

Jorăști 0.06 24+% Severă 

Priponești 0 24+% Severă 

Vârlezi 0 24+% Severă 

Vlădești 0 24+% Severă 

Rădești 0 12-24% Peste medie 

Negrilești 0.21 12-24% Peste medie 

Sursă: Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate, Banca Mondială 

Atlasului Zonelor Rurale Marginalizate139 din România, elaborat de Banca Mondială pe baza datelor de la 
RPL 2011, indică procente relativ mari de populație care trăiește în zone dezavantajate în orașele 
județului. Cele mai mari valori au fost înregistrate în orașele Berești (15.81%) și Târgu-Bujor (12.32%). Cel 
mai mic procent înregistrat se regăsește în municipiul Galați de 1.89% din populația stabilă de 249 432. 

  

                                                           
139

http://documents.worldbank.org/curated/en/847151467202306122/Atlas-marginalized-rural-areas-and-local-
human-development-in-Romania 

http://documents.worldbank.org/curated/en/847151467202306122/Atlas-marginalized-rural-areas-and-local-human-development-in-Romania
http://documents.worldbank.org/curated/en/847151467202306122/Atlas-marginalized-rural-areas-and-local-human-development-in-Romania
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TABEL 48 – PROCENTUL POPULAȚIEI DEZAVANTAJATE DIN ORAȘELE DIN JUDEȚUL GALAȚI 

ORAȘ POP. STABILA 2011 POP. ÎN ZONE DEZAVANTAJATE% 

Municipiul Galați 249,432 1.89% 

Municipiul Tecuci 34,871 3.36% 

Oraș Berești 2,916 15.81% 

Oraș Târgu-Bujor 6,299 12.32% 

Sursă: Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate, Banca Mondială 

Analizând distribuția populației dezavantajate din orașele din județul Galați pe tipuri de zone 
dezavantajate, se observă că în orașul Berești, populația care trăiește în zone dezavantajate pe capital 
uman înregistrează ponderea cea mai ridicată din totalul populației. În ceea ce privește Municipiul Tecuci 
și orașul Târgu Bujor se remarcă printr-un procent de aproximativ 30%, respectiv 41% din populația 
dezavantajată concentrată pe zone dezavantajate pe ocupare. Zonele marginalizate se regăsesc 
predominant în orașele Berești și Târgu Bujor concentrând peste 10% din populația acestora. Doar în 
municipiul Galați se regăsește procentul de peste 6% de populație care trăiește în zone dezavantajate pe 
locuire. 

FIGURA 95 – PROCENTUL POPULAȚIEI DEZAVANTAJATE DIN ORAȘELE DIN JUDEȚUL GALAȚI 

 

Sursă: Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate, Banca Mondială 
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 INFRASTRUCTURA DE SĂNĂTATE ȘI SERVICIILE MEDICALE 9.2.

Infrastructura medicală va trebui să se adapteze volumului de populație astfel încât să deservească tot 
județul 

Infrastructura medicală din județul Galați beneficiază de 11 dotări publice de sănătate cu rol de deservire 
județeană, dintre care 4 spitale care aparțin Consiliului Județean Galați și alte 7 spitale care aparțin de 
alte instituții publice locale sau centrale: 

Spitale în subordinea Consiliului Județean 

 Spitalul Clinic Județean De Urgență "Sfântul Apostol Andrei" Galați  

Unitatea funcționează cu 20 linii de gardă și 16 săli de operație, fiind astfel cel mai important spital din 
județul Galați și din regiunea limitrofă, deoarece unitatea deservește inclusiv pacienți din județele 
Vrancea, Vaslui, Buzău, Brăila și Tulcea.  
 
Spitalul dispune de următoarele secții și facilități: anestezie și terapie intensivă, cardiologie, 3 secții de 
chirurgie generală, chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă, diabet zaharat nutriție și boli 
metabolice, gastroenterologie, două secții de medicină internă, endocrinologie, neurochirurgie, chirurgie 
vasculară, neurologie, neonatologie, două secții de obstetrică ginecologie, oftalmologie, oncologie 
medicală, O.R.L., chirurgie orală și maxilo-facială, ortopedie-și-traumatologie, urologie, chirurgie toracică, 
compartiment geriatrie și gerontologie, laborator recuperare medicină fizică și balneologie, centrul de 
hemodializă, unitate primire urgențe SMURD, reumatologie, serviciul clinic de medicină legală, cabinet de 
medicină sportivă, laborator radiologie imagistică medicală, laborator medicină nucleară, laborator 
radioterapie, laborator explorări funcționale, laborator analize medicale, serviciul anatomie patologică, 
bloc operator, farmacie, sterilizare, compartiment prevenire și control al infecțiilor nosocomiale, 
compartiment endoscopie, cabinet planificare familială, cabinet oncologie medicală, cabinet diabet 
zaharat, nutriție și boli metabolice.  
 
Planul de management al spitalului140 menționează o supraaglomerare a secțiilor oncologie, radioterapie 
și geriatrie. Adițional sunt menționate probleme ca insuficiența surselor de finanțare și a personalului 
medical, lipsa unui sistem informatic unitar pentru spital și ambulatoriu, aparatura medicală parțial uzată 
moral și fizic, limitarea spitalizării de zi doar la unele profile cum ar fi oncologie și radioterapie, care sunt 
supraaglomerate, existența spațiilor care necesită reparații capitale, liste mare de așteptare ale 
pacienților la diferite investigații și tratamente datorită capacității limitate de tratare și decontare. 

 Spitalul de Boli Cronice Ivești (Secție a Spitalului Județean Galați) 
 

 Spitalul Clinic De Boli Infecțioase "Sfânta Cuvioasa Parascheva" Galați 

Spitalul este unitate medicală de specialitate și oferă îngrijire medicală unei populații de aproximativ 
500.000 de locuitori din Municipiul Galați și din localitățile învecinate. Acesta dispune de următoarele 
secții și facilități: boli infecțioase, dermato – venerologie, două ambulatorii integrate pentru fiecare din 
secțiile menționate anterior, cameră de gardă, laborator analize medicale, laborator radiologie - 
imagistică medicală, farmacie și compartiment de asistență socială. Planul de management al spitalului141 
menționează ca probleme: insuficiența personalului medical, standarde de cazare și circuite funcționale 
neconforme și faptul că unele consultații pentru bolnavii internați se efectuează în alte unități spitalicești. 
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 https://www.spitalulurgentagalati.ro/images/2015/Plan_de_Management.pdf 
141

 https://www.sbigl.ro/images/Planul_de_Management.pdf 

https://www.spitalulurgentagalati.ro/images/2015/Plan_de_Management.pdf
https://www.sbigl.ro/images/Planul_de_Management.pdf
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 Spitalul De Pneumoftiziologie Galați 

Spitalul este a doua cea mai mare unitate sanitară publică de specialitate pneumoftiziologie din zona 
Moldovei, de interes local, județean și regional. Acesta dispune de patru secții de pneumologie ce 
beneficiază de compartimente TBC, compartimente de pneumologie cronici și terapie acută, dintre care o 
secție dedicată copiilor, camera de gardă, compartiment de prevenire și limitare a infecțiilor asociate 
asistenței medicale, compartiment de evaluare și statistică medicală, serviciu de primire și externare 
bolnavi, ambulatoriu integrat al spitalului cu cabinete de specialitate, sector de investigații având 
laborator de analize medicale, laborator radiologie și imagistică medicală, compartiment explorări 
funcționale, și compartiment endoscopie bronșică, sală de gimnastică respiratorie, farmacie, serviciu de 
sterilizare centrală, punct de transfuzii și salină artificială. 

 Spitalul Orășenesc Tg. Bujor 

Spitalul este unul general de îngrijiri pentru bolnavi acuți și deservește o populație de peste 70.000 
locuitori. Conform Strategiei de dezvoltare142 a spitalului, pacienții care i se adresează provin de cele mai 
multe ori dintr-un mediu caracterizat prin nivel de trai scăzut și venituri minime, nivel de educație precar, 
familii numeroase și persoane cu vârstă înaintată, cu alte cuvinte o populație aflată în diferite situații de 
vulnerabilitate. 
 
Spitalul dispune de următoarele secții și facilități: chirurgie generală, medicină internă, obstetrică – 
ginecologie, neonatologie, pediatrie, spitalizare de zi, camera de gardă, bloc operator, sterilizare, 
farmacie, laborator de analize medicale, laborator de radiologie și imagistică medicală (nefuncțional) și 
ambulatoriu de specialitate al spitalului (nefuncțional).  
 
Problemele menționate în strategie se referă la deficit de personal datorită pensionării pentru limită de 
vârstă și blocării posturilor rămase libere, ambulatoriu și secție de radiologie nefuncționale datorită lipsei 
de spatii amenajate, salarii scăzute pentru personalul medical, gradul de dotare și starea precară a 
aparaturii medicale din secțiile medicale și adresabilitatea mare a pacienților, peste limitele capacității 
spitalului. 

 
Alte unități sanitare 

 Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii, "Sf. Ioan", Galați 

Spitalul este în administrația instituțiilor municipale din orașul reședință de județ. Aceste dispune de trei 
secții de pediatrie, Chirurgie și Ortopedie Infantilă, Compartiment ORL, Recuperare Neuropsihomotorie, 
CPU, Stație de Hemodializă, Centrul de Sănătate Mintală, Laborator Clinic de Analize Medicale, Laborator 
Clinic Radiologie și Imagistică Medicală, Serviciu de Anatomie Patologică, Farmacie, precum și cabinete 
de: Pediatrie, Oftalmologie, Ortoptică, Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă, Endocrinologie, 
Neurologie Pediatrică, Psihiatrie Pediatrică, Alergologie și Imunologie Clinică / Hematologie, Dermato-
Venerologie și Audiometrie. Conform Planului de management143, spitalul se confruntă cu probleme de 
dotare, subfinanțare și insuficiența personalului medical. 
 

 Spitalul CFR Galați 

Spitalul se află în subordinea Ministerului Transporturilor. Unitatea beneficiază de secția de medicină 
internă având compartimente de Diabet zaharat, Gastroenterologie, Neurologie, Reumatologie, Psihiatrie, 
Recuperare medicală și secția de chirurgie generală având compartimente de O.R.L. și oftalmologie. În 
Ambulatoriu, dispune de: Cabinet cardiologie, Serviciul anatomie patologică, Cabinet endocrinologie, 
Cabinet Reumatologie, Cabinet medicină internă, Cabinet chirurgie generală, Cabinet ortopedie 
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 http://www.spitaltgbujor.ro/docs/plan_strategic.pdf 
143

 http://spcopgalati.ro/wp-content/uploads/2018/01/PLAN-DE-MANAGEMENT-2017.pdf 

http://www.spitaltgbujor.ro/docs/plan_strategic.pdf
http://spcopgalati.ro/wp-content/uploads/2018/01/PLAN-DE-MANAGEMENT-2017.pdf
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traumatologie, Cabinet O.R.L., Cabinet oftalmologie, Cabinet neurologie, Cabinet psihiatrie, Cabinet 
dermatovenerologie, Cabinet gastroenterologie, Cabinet diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, 
Cabinet medicina muncii, Cabinet recuperare, medicină fizică și balneologie, Cabinet ecografie, Laborator 
radiologie, imagistică medicală și Laborator analize medicale. Și în cadrul acestui spital au fost identificate 
probleme de dotare, acces la finanțare și insuficiența personalului medical. 

 Spitalul de Psihiatrie "Elisabeta Doamna" Galați 

Spitalul era unul municipal până în anul 2003 când a devenit unul de specialitate, fiind în continuare în 
administrarea instituțiilor municipale. În momentul de față dispune de 4 secții de psihiatrie dintre care 
una dedicată copiilor, un Compartiment de Prevenire și Control Infecții Nosocomiale, Farmacie cu circuit 
închis, Centru de Sănătate Mintala (CSM), Compartiment Dieta, Compartiment Statistică Medicală, 
Ambulatoriul integrat spitalului având cabinete în specialitățile Psihiatrie și Aparat Funcțional. 

 Spitalul Militar Galați 

Spitalul este subordonat Direcției Medicale din Ministerul Apărării Naționale, având arondate județele 
Galați, Brăila și Vaslui, iar activitatea acestuia se limitează la asigurarea asistenței medicale de specialitate 
pentru personalul militar și civil și membrii familiilor acestora, precum și pensionarilor militari și 
veteranilor de război.  

 Spitalul de Obstetrică-Ginecologie "Buna Vestire" Galați 

Spitalul este una dintre cele mai vechi unități sanitare din țară. Acesta dispune de secții de obstetrică-
ginecologie, neonatologie, spitalizare de zi și de un ambulatoriu având cabinete de obstetrică-ginecologie, 
planificare familială, psihologie și neonatologie/pediatrie. Spitalul dispune și de un sector de intervenții 
cu bloc operator pentru pacienții spitalizați, laboratoare de analize și radiologie precum și de farmacie. 
 

 Spitalul Municipal "Anton Cincu" Tecuci 

Spitalul general dispune de cinci secții cu specialitățile: medicină internă, chirurgie, ATI, pediatrie și 
obstetrică ginecologie și 7 compartimente: ORL, oftalmologie, dermatologie, boli infecțioase, ortopedie-
traumatologie, gastro-enterologie și neonatologie, inclusiv ambulatoriul de specialitate și laboratoare de 
analize și radiologie imagistică. Conform Planului de management144, spitalul se confruntă cu probleme 
de dotare, subfinanțare și insuficiența personalului medical dar și cu existența unor circuite nefuncționale. 
 
Pe lângă numeroase instituții spitalicești, Municipiul Galați beneficiază de prezența Clusterul Inovativ 
„Pentru Sănătate Dunărea de Jos”145. Clusterul are în implementare sistemului inovativ de informare 
pentru sănătate- SANINFO – un suport informațional în domeniul sănătății publice care contribuie la 
creșterea competitivității celor 20 de entități cuprinse în cluster prin furnizarea de servicii integrate și 
inovatoare. 

În cadrul focus grupului dedicat sănătății aferent prezentei strategii, reprezentanții clusterului 
menționează importanța colaborării dintre Clusterul Inovativ „Pentru Sănătate Dunărea de Jos” și diferite 
instituții/spitale în vederea asigurării unor resurse din partea clusterului pentru a realiza activitatea de 
cercetare (tocmai având în vedere faptul că personalul din cadrul diferitor instituții/spitale este 
suprasolicitat și nu are timp să se ocupe de componenta de cercetare). De asemenea, câteva idei propuse 
din partea clusterului vizează realizarea unui Centru pentru depistarea bolilor contagioase, a unui Centru 
pentru depistarea cancerului cutanat, respectiv a unui Laborator pentru determinarea principalelor 
tulpini care cauzează bolile parodontale. 

                                                           
144

 https://drive.google.com/file/d/0B_SihJo4Av0eaXVkMDcwa296Mzg/view 
145

 http://saninfo.csdj.ro/ 

https://drive.google.com/file/d/0B_SihJo4Av0eaXVkMDcwa296Mzg/view
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Conform bazei de date INS Tempo, în anul 2018, în județul Galați se găseau, în medie, 4,74 paturi în 
spitale publice la 1.000 de locuitori. Această valoare nu numai că este sub media națională de 6, dar 
plasează județul Galați pe locul 28 din cele 42 de județe și Municipiul București în topul aferent acestui 
indicator. Totodată, Galați face parte din cele 13 județe din țară unde nu a fost dezvoltată infrastructură 
spitalicească privată. Situația este și mai îngrijorătoare atunci când este luată în calcul evoluția paturilor 
în spitalele publice, deoarece, începând cu anul 2008, aceasta a scăzut semnificativ. Prin urmare, se 
reclamă din partea autorităților publice eforturi de extindere a spitalelor existente sau de creare de noi 
spitale, care să deservească întreg județul. 

FIGURA 96 – EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE PATURI ÎN SPITALE ÎN JUDEȚUL GALAȚI 

 

 

Sursă: Baza de date INS TEMPO 
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 Spitalul Orășenesc Tg.Bujor -60 paturi In mediul rural:  

 Secția Ivești a Spitalului Clinic Județean de Urgență ,,Sf. Andrei” – 25 paturi. 

Problema spitalelor din județul Galați a fost un subiect important asupra căruia s-a concentrat discuția 
din cadrul focus grupului dedicat sănătății aferent prezentei strategii. 

Reprezentanții unităților spitalicești au menționat faptul că dotările din spitale au o nevoie continuă de 
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precizată ideea legată de faptul că spitalele mici și mijlocii au mult mai puține avantaje față de cele mari, 
în special în ceea ce privește finanțările. Ca și provocare, a fost precizat faptul că spitalele de mono-
specialitate sunt cele mai defavorizate din cauză că există probleme cu modul de acreditare și acestea nu 
pot beneficia de diferite facilități. 

Reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Galați au precizat probleme serioase în ceea ce 
privește standardele blocului operator, care nu mai îndeplinește condițiile actuale de funcționare. De 
asemenea, spațiile ce deservesc actul medical nu mai respectă normele tehnice în vigoare și normele 
igienico-sanitare iar pentru rezolvarea acestei probleme este nevoie de o investiție majoră în extindere a 
corpului de spital cu un alt corp nou, pentru a asigura respectarea circuitelor medicale și a indicatorilor 
spațiali impuși de normativele în vigoare. Mai mult, există o suprasolicitare din partea pacienților care vin 
inclusiv din județele Tulcea, Constanța, Brăila etc. Totodată, în cadrul acestui spital există probleme cu 
arhiva din perspectiva spațiilor de depozitare care sunt insuficiente. Ca proiecte de dezvoltare, aceștia 
urmează să deschisă un compartiment de endoscopie și colonoscopie, respectiv să realizeze lucrările de 
modernizare ale centralei termice. 

O altă problemă menționată de reprezentanți ai Spitalului de Pneumoftiziologie Galați este referitoare la 
faptul că, deși au primit ajutor din partea Băncii Mondiale în anul 2007 prin punerea la dispoziție a unei 
mașini cu care să poată transporta medicamente pacienților care nu se pot deplasa, aceasta este într-o 
stare avansată de degradare și nu există resurse financiare pentru a o înlocui. Aceștia au mai avut o 
colaborare cu Cruce Roșie, prin care stimulau oamenii să vină să beneficieze de tratamente prin oferirea 
simultană și de alimente, acest demers fiind adresat persoanelor foarte sărace. Din păcate acest demers 
a fost încetat. 

Reprezentantul Spitalului de Psihiatrie Galați consideră că o soluție mult mai bună decât cea a reabilitării 
spitalelor existente (mai ales cele care sunt într-o stare avansată de degradare) este ca acestea să fie 
desființate și reconstruite de la zero. Apare astfel necesitatea realizării de noi spitale deoarece multe 
dintre cele existente funcționează în clădiri monument istoric, reabilitarea fiind dificilă. 

Referitor la capitalul uman, a fost precizat faptul că există limitări legale inclusiv în ceea ce privește 
personalul medical, în sensul în care încorsetările financiare nu permit angajarea de personal suplimentar, 
ceea ce poate inhiba funcționarea optimă a spitalelor. 

Reprezentanții spitalelor consideră că ar fi o soluție bună ca postul de moașă să fie reintrodus (mai ales 
că există facultate cu asemenea specializare în Galați), în special în vederea monitorizării mai atente a 
pacientelor care reprezintă cazuri sociale (de exemplu minore însărcinate, femei cu sarcini 
nesupravegheate, femei însărcinate cu cazuri de violență în familie etc); De asemenea, o altă propunerea 
a vizat importanța pregătirii unor asistenți medicali din cadrul spitalelor de a putea comunica cu diferite 
minorități în limba nativă. 

Una dintre principalele probleme identificate în cadrul focus grupului dedicat sănătății a fost cea a 
cazurilor sociale care ajung în spitale, care sunt tratați dar care nu au unde sa se duca după externare. 
Medicii încearcă pe cont propriu să găsească soluții pentru ca acești oameni să nu ajungă pe străzi, astfel 
încât solicită ajutorul serviciilor sociale în sensul preluării și adăpostirii acestor persoane. Mai mult, dacă 
în spitale ar exista spații suficient de cuprinzătoare, cazurile sociale ar putea fi gestionate cu mai multă 
ușurință, cu atât mai mult cu cât în prezent acestea sunt de multe ori administrate la comun cu cele 
medicale – este, de asemenea, important ca în cadrul sistemului sanitar să fie realizate analize referitoare 
la costurile asociate cazurilor sociale și a celor medicale separat. În același timp, astfel de cazuri pot 
îngreuna procesul de raportare și decontare a intervențiilor asupra unor pacienți. 

Alte probleme se referă la lipsa digitizării. O soluție propusă (în cazul Spitalului de Pneumoftiziologie 
Galați) pentru a spori nivelul de funcționare al acestuia este referitoare la digitalizare, și anume 
introducerea unui sistem inteligent de scanare a dosarelor, arhivare etc (de exemplu, sistemul Hipocrate), 
pe care să îl conecteze cu sistemul existent. Pentru aceasta este nevoie, din nou, de finanțare 
corespunzătoare și constantă (în fiecare an). 
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O situație critică este cea a spitalelor mici din orașele din județ care nu sunt reședințe și care se confruntă 
cu probleme mai grave. În cazul Spitalului Târgu Bujor au fost prezentate probleme precum lipsa de 
specialiști (de exemplu, nu au anestezist). Foarte mulți medici refuză să se relocheze în Târgu Bujor, în 
ciuda demersurilor realizate de a îi atrage (a fost înaintată inclusiv propunerea de proiect de a realiza un 
bloc de locuințe pentru aceștia sau asigurarea transportului), deși spitalul beneficiază de aparatură nouă 
și, mai mult, este o nevoie clară de personal. Personalul medical refuză să vină în Târgu Bujor datorită 
faptului că orașul nu este considerat atractiv pentru locuire. Toate acestea se întâmplă în contextul în 
care spitalul este destul de solicitat, dat fiind faptul că peste 10% din populația județului Galați este 
deservită de acesta, unul dintre cele mai importante motive fiind populația săracă, ce nu își permite să 
suporte costurile unei deplasări până în Municipiul Galați pentru a merge la medic. O altă serie de 
probleme punctuale menționate se spitalul din Târgu Bujor sunt: 

 Fac foarte greu față la cererile de urgență din cauza faptului că dispun de doar două 
ambulanțe (au și stație SMURD); 

 Nu colaborează bine cu medicii de familie din cauză că de foarte multe ori aceștia nu își 
respectă programul de lucru; 

 În contextul celor două probleme menționate anterior, întâmpină dificultăți pentru că mulți 
pacienți apelează la serviciile de urgență pentru orice fel de afecțiune care nu reprezintă caz 
de urgență (de exemplu pentru o simplă durere de cap) – din aproximativ 400 de apeluri, doar 
50 reprezintă urgențe care să presupună eventuale internări; 

 Se confruntă, ca și în cazul Spitalului de Pneumoftiziologie Galați, cu pacienți care nu au cărți 
de identitate sau care nu au familie) – se întâmplă foarte des ca diferiți oameni fără adăpost să 
cheme ambulanța, dar nu se poate interveni de cele mai multe ori din cauza problemelor 
referitoare la lipsa actelor de identitate (spitalul a încercat să colaboreze cu primăriile în 
vederea identificării unor soluții pentru găsirea unor căi de a îi ajuta pe acești oameni, dar 
procesul este unul dificil); 

Pe lângă spitale, sistemul de sănătate publică este reprezentat în special de dotări cu rol de deservire 
locală, cum ar fi cabinetele medicale de familie, cabinete stomatologice, cabinete de specialitate, farmacii 
ș.a. În anul 2011 a avut loc un proces accentuat de privatizare a cabinetelor medicale de familie, a celor 
de specialitate, a farmaciilor și a cabinetelor stomatologice, astfel încât, în anul 2018, majoritatea 
populației județului era deservită de infrastructură privată. Acest fapt limitează responsabilitatea și 
capacitatea de intervenție a administrației publice în ceea ce privește calitatea serviciilor medicale oferite 
și poate avea efect de majorare a costurilor serviciilor medicale. 

În anul 2018 mai exista în județul Galați doar 1 cabinet medical de familie public – în Municipiul Galați, 
restul de 241 fiind cabinete medicale de familie private, distribuite în așa fel încât majoritatea Unităților 
Administrativ-Teritoriale să beneficieze de una sau mai multe astfel de dotări. Totuși, 9 din 61 de comune 
nu au nici un cabinet medical de familie (Bălăbănești, Bălășești, Buciumeni, Cavadinești, Foltești, Jorăști, 
Movileni, Priponești și Suhurlui) iar 26 alte comune și orașul Berești beneficiau de doar o astfel de dotare. 

În ceea ce privește deservirea comunelor cu dotări de sănătate de interes local, au fost remarcată 
prezența cabinetelor medicale de specialitate doar în municipiile Galați și Tecuci precum și lipsa 
cabinetelor stomatologice în 24 din 61 de comune: Bălăbănești, Berești-Meria, Braniștea, Buciumeni, 
Cavadinești, Corni, Cosmești, Cuca, Jorăști, Măstăcani, Matca, Nămoloasa, Negrilești, Nicorești, Oancea, 
Piscu, Poiana, Priponești, Rădești, Scânteiești, Suhurlui, Tudor Vladimirescu, Vârlezi și Vlădești. 
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FIGURA 97 – DISTRIBUȚIA STRUCTURILOR DE SERVICII MEDICALE PE CATEGORII ȘI TIPURI DE PROPRIETATE LA 
NIVELUL JUDEȚULUI GALAȚI ÎN ANUL 2018 

 

Sursă: Baza de date INS TEMPO 
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FIGURA 98 – DISTRIBUȚIA STRUCTURILOR DE SERVICII MEDICALE PE UAT LA NIVELUL JUDEȚULUI GALAȚI ÎN ANUL 
2018 

 

Sursă: Prelucrare proprie pe baza informațiilor din INS TEMPO 
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Deși personalul medical a crescut în ultimii ani pe fondul privatizării serviciilor medicale de bază, acesta este în 
continuare insuficient 

În anul 2018, în județul Galați erau 4.855 cadre medico-sanitare în sistemul public și privat, din care 
aproximativ 68% erau încadrați ca personal sanitar mediu și 14% erau medici. Restul se împărțeau 
aproximativ egal între medici de familie (6%) și stomatologi (8%), iar cel mai slab reprezentați erau 
farmaciștii cu 4%.  

Per total, numărul personalului medico-sanitar a crescut în perioada de referință cu aproximativ 6,3%. În 
schimb, procesul de privatizare a serviciilor de sănătate, care a început în anul 2011, a generat un 
transfer de medici de familie, stomatologi și personal sanitar mediu din domeniul public către domeniul 
privat. În privința medicilor nu au fost sesizate schimbări structurale majore între cele două medii 
deoarece dotările publice s-au menținut. În schimb, a fost constatată o creștere semnificativă a tuturor 
categoriilor de personal medico-sanitar din mediul privat, corelată cu creșterea antreprenoriatului în 
domeniul medical. 

FIGURA 99 – EVOLUȚIA PERSONALULUI MEDICO-SANITAR DIN SISTEMUL PRIVAT ÎN JUDEȚUL GALAȚI 

 

 

Sursă: Baza de date INS TEMPO 
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FIGURA 100 – EVOLUȚIA PERSONALULUI MEDICO-SANITAR DIN SISTEMUL PUBLIC ÎN JUDEȚUL GALAȚI 

 

 

Sursă: Baza de date INS TEMPO 
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Figura 101 – Situația UAT-urilor din județul Galați privind numărul de locuitori ce revin unui medic de 
familie 

 

Sursă: Prelucrare proprie pe baza informațiilor din INS TEMPO 
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Numărul de persoane ce reveneau unui medic de familie din județul Galați era, în medie, de 2.362, ceea 
ce înseamnă mai puțin de un medic (0,4) la 1.000 de locuitori. Cele mai bune valori din județ privind acest 
indicator au fost înregistrate în Fundeni, Scânteiești, Frumușița, Poiana, Tudor Vladimirescu, Suceveni, 
Rădești Smulți și Oancea, unde mai puțin de 2.000 de persoane reveneau unui medic de familie, în timp 
ce valori alarmante erau în Vânători, Brăhășești, Braniștea și Nicorești, unde mai mult de 4.000 de 
persoane reveneau unui medic de familie. Alte localități care au înregistrat în anul 2018 valori ale acestui 
indicator peste media de 3.000 impusă de Ministerul Sănătății au fost orașul Berești și comunele 
Tulucești, Corod, Grivița, Berești-Meria, Valea Mărului, Umbrărești, Ghidigeni și Gohor. Totuși, cea mai 
gravă situație este cea a celor 9 comune care nu au nici un cabinet medical de familie și care sunt relativ 
grupate teritorial, astfel încât locuitorii acestora sunt nevoiți să străbată și două UAT-uri pentru a ajunge 
la un medic de familie. 

Per ansamblu, cea mai mare solicitare a medicilor de familie a fost constatată în partea de nord a 
județului Galați. Prin urmare, infrastructura medicală de bază va trebui dezvoltată în sistem public în 
zonele fără medici de familie sau în zonele unde aceștia sunt suprasolicitați sau se va putea opta pentru 
politici de încurajare a antreprenoriatului în acest domeniu, pentru atragerea medicilor privați. 

În ceea ce privește personalul medical, Municipiul Galați beneficiază de prezența Facultății de Medicină și 
Farmacie în cadrul Universității Dunărea de Jos, cu specializările de licență: Medicină, Farmacie, Medicină 
dentară, Asistență medicală generală, Moașe și Tehnică dentară. În acest sens, cadrele medicale 
beneficiază de oportunități de specializare, în timp ce studenții pot reprezenta o resursă importantă de 
voluntari pentru unitățile sanitare din municipiu. 

În cadrul județului Galați, formarea personalului medical este un subiect căruia i se acordă o importanță 
deosebită. Unul dintre proiectele lansate în acest sens este cel dedicat formării continue a asistenților 
medicali – EduAsistent146 - un portal de Educație Medicală Continuă la distanță în mediul online pentru 
asistenți generaliști, moașe și asistenți medicali, dezvoltat de Medacces Communications, împreună cu 
Ordinul Asistenților Medicali Galați ce oferă cursuri acreditate în funcție de nivelul de complexitate al 
acestora. Cursurile oferite prin intermediul acestei platforme de eLearning sunt: Diabetul zaharat, 
Nutriție și dietetică, Hipertensiune arterial, Strategii terapeutice în răceala comună, Legislație medical, 
Hepatite virale, Vaccinologie, Patologia pediatrică de urgență, Alimentația gravidei și a nou-născutului, 
Alimentație 8-12 ani, Supravegherea, prevenirea și limitarea infecțiilor asociate asistenței medicale, 
Importanța fazei preanalitice în diagnosticul microbiologic și gândire etică. 

De altfel, în Municipiul Galați, cursurile de formare pentru personalul medical au loc în mod constant. În 
perioada anterioară de programare, personalul medical din Municipiul Galați a beneficiat de proiectul 
regional „Formare Profesională Continuă pentru Personalul Medical - Creșterea calității serviciilor din 
sistemul sanitar prin instruirea și formarea profesională a personalului medical, managerilor și a celorlalte 
categorii de personal din sistem, din regiunea Sud - Est147”.  

În anul 2019 a fost desfășurat la nivel național proiectul POCU “EndoMIP148 – Îmbunătățirea nivelului de 
competențe al profesioniștilor din sectorul medical în domeniul endocrinologiei, pentru prevenirea 
maladiilor cu impact populațional” în cadrul căruia s-a desfășurat în Municipiul Galați un curs de formare 
EMC pe tema “Cancere endocrine” pentru 13 asistenți medicali.  

În momentul de față este în desfășurare un proiect POCU149 realizat de către Școala Națională de 
Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București în parteneriat cu MAI și cu 
o serie de spitale din Municipiul București pentru instruirea asistenților medicali din țară, unul dintre 
cursuri urmând să aibă loc în Municipiul Galați. 

 

                                                           
146

 https://galati.eduasistent.ro/ 
147
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Situația stării de sănătate a populației prezintă o serie de indicatori de prevalență și morbiditate cu valori maxime 
la nivel național 
 

Raportul Național privind Starea de Sănătate a Populației în anul 2018150, elaborat de Ministerul Sănătății, 
identifică următoarele situații în județul Galați: 
 

 Diferența dintre speranța de viață la genul masculin și genul feminin este de 8,33 ani în județul 
Galați (speranța de viață 71,04 ani pentru masculin și 79,37 ani pentru feminin), fiind cea mai 
mare diferență înregistrată de vreun județ al țării; 

 Supramortalitatea masculină, a înregistrat în anul 2018 a treia cea mai mare valoare între 
județele țării în Galați: diferență de 2,8‰ între mortalitatea genului masculin de 13,2‰ și 
mortalitatea genului feminin de 10,4‰; 

 Creșteri ale ratei mortalității standardizate în 2018 față de 2017 în Galați și în alte 10 județe ale 
țării; 

 Număr mare de ani de viață potențial pierduți prin decese premature cauzate de bolile aparatului 
digestiv în Galați, alături de alte 4 județe din țară și de Municipiul București; 

 Rate mici ale cazurilor noi de diabet zaharat în anul 2018 în Galați (195,2‰00 locuitori), care a 
înregistrat totodată și printre cele mai mari scăderi ale ratei prevalenței acestei boli, de 54,4, de 
la 5060,8‰00 locuitori la 5115,3‰00 locuitori; 

 Printre cele mai mari scăderi ale ratei prevalenței cancerului, de 50,5, de la 3336,2‰00 locuitori 
la 3285,7‰00 locuitori; 

 Cea mai mare creștere a ratei mortalității prin cancer de prostată între județele țării în anul 2018 
față de anul 2017, de 6,9, de la 13,9‰oo bărbați la 20,7‰00 locuitori 

 Printre cele mai mari creșteri ale ratei incidenței de cancer colorectal în anul 2018 față de anul 
2017, cu 14,7, de la 24,0‰00 locuitori la 38,7‰00 locuitori și printre cele mai mari rate ale 
prevalenței acestei poli, de 380,8‰00 locuitori; 

 Rată mică a incidenței cancerului pulmonar în anul 2018, de 23,3‰oo locuitori; 

 Rată mare a mortalității cauzate de boala pulmonară obstructivă cronică, de 48,7‰00 locuitori în 
anul 2018. 

 
Raportul de activitate pe anul 2018151 al Direcției de Sănătate Publică a Județului Galați prezintă o serie 
de aspecte de morbiditate legate de: 

 Tuberculoză - pe teritoriul județului Galați s-au depistat 361 cazuri noi de TBC, revenind în medie 
57.54 cazuri la 100.000 locuitori. 

 Hepatită epidemică – în anul 2018 s-au înregistrat 16 cazuri noi de hepatită epidemică, numărul 
acestora fiind mai scăzut cu 30 față de anul 2017, determinând astfel o incidență de 2.55 cazuri 
noi la 100.000 locuitori.  

 Boli diareice - numărul cazurilor noi depistate de boli diareice a fost de 809 în anul 2018, în 
creștere comparativ cu anul 2017, ceea ce a determinat o morbiditate de 128.96 cazuri la 
100.000 locuitori  

 
Autoritățile responsabile cu sănătatea publică implementează în mod constant activități ale Programelor 
Naționale de Sănătate cu scopul prevenirii, tratării și diagnosticării afecțiunilor. În anul 2018, DSP Galați a 
realizat o serie de campanii prin intermediul Programului National de Vaccinare (PNV), Programul 
național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare, Programul național de prevenire, 
supraveghere și control al infecției HIV/SIDA, Programul național de prevenire, supraveghere și control al 
tuberculozei, Programul național de supraveghere și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale și a 
rezistenței microbiene, precum și de monitorizare a utilizării antibioticelor, Programul național de 
depistare precoce activă a cancerului prin screening organizat, Subprogramul de transplant de organe, 
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 http://insp.gov.ro/sites/cnepss/wp-content/uploads/2014/11/SSPR-2018-final-2-1.pdf 
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țesuturi sau celule de origine umană, Programul național de evaluare și promovare a sănătății și educație 
pentru sănătate și Programul național de sănătate a femeii și copilului. 
 
CJAS Galați prezintă situația beneficiarilor diferitelor programe de sănătate desfășurate în județ, cu cel 
mai mare grad de accesare al Programului Național de Diabet Zaharat, de aproximativ 20.000 de 
persoane, urmat de Programul Național de Oncologie cu aproximativ 2300 de beneficiari, Programele 
naționale de ortopedie și insuficiență renală cronică, având beneficiari de ordinul a 200-300 de persoane 
fiecare și alte 3 programe care au fost accesate de mai puțin de 100 de persoane fiecare. 

TABEL 49 – BENEFICIARI AI PROGRAMELOR NAȚIONALE DE SĂNĂTATE 

DENUMIRE PROGRAM DE SĂNĂTATE  . 

Trim. I 
2018 

Trim. II 
2018 

Trim. III 
2018 

Trim IV 
2018 

P.N. DE ONCOLOGIE - SUBPROGRAMUL DE RADIOTERAPIE A 
BOLNAVILOR CU AFECȚIUNI ONCOLOGICE 

174 327 344 390 

P.N. DE TRATAMENT PENTRU BOLI RARE  20 24 25 26 

P.N. HEMOFILIE SI TALASEMIE 7 11 15 17 

P.N. DE ORTOPEDIE 76 136 180 263 

P.N. DE TRANSPLANT DE ORGANE, ȚESUTURI ȘI CELULE DE ORIGINE 
UMANĂ  

81 85 88 89 

P.N. DE SUPLEERE A FUNCȚIEI RENALE LA BOLNAVII CU INSUFICIENȚĂ 
RENALĂ CRONICĂ 

228 240 243 284 

P.N. DE ONCOLOGIE - SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL 
BOLNAVILOR CU AFECȚIUNI ONCOLOGICE 

1,282 1,509 1,706 1,911 

P.N. DE DIABET ZAHARAT 17,715 20,126 21,134 21,967 

Sursa: CJAS Galați 

În cadrul grupului de lucru dedicat sănătății aferent prezentei strategii, reprezentanții spitalului din orașul 
Târgu Bujor menționează ca o reușită accesarea Programul Național de Screening pentru Cancerul de Col 
Uterin, acest proces fiind extrem de important mai ales având în vedere faptul că multe fete tinere, cu 
vârste începând de la 14 ani, își încep viața sexuală, iar multe dintre acestea rămân însărcinate. Cu toate 
acestea, implementarea programului a fost îngreunată de promovarea mai redusă a acestuia de către 
medicii de familie. 

Tot referitor la problema mamelor minore, reprezentanții maternității din Galați menționează faptul că 
au beneficiat de materiale contraceptive în contextul desfășurării Programul Național de Planificare 
Familială, care a fost foarte util, dar care de câțiva ani nu mai funcționează. În respectiva perioadă s-au 
văzut rezultate, dat fiind faptul că aceste materiale (anticoncepționale, sterilete etc) se ofereau gratuit. 
Astfel, au fost aduse în discuție diferite cauze care influențează negativ educația sexuală a tinerilor, cum 
ar fi: la nivelul școlilor nu se iau suficiente măsuri de educare, lipsa informării din surse sigure (precum 
medicii) – tinerii se informează de pe internet, din discuții cu prietenii etc; Un aspect pozitiv este, totuși, 
referitor la faptul că numărul cazurilor de mortalitate infantilă și de mortalitate a femeilor însărcinate a 
scăzut în ultimii ani. 

Un aspect discutat la grupul de lucru dedicat sănătății aferent prezentei strategii se referă la contribuția 
medicilor de familie în depistarea și informarea cu privire la afecțiunile pulmonare și tuberculoza, astfel 
că în cazul multor persoane nu se depistează aceste afecțiuni din timp, aceștia desfășurându-și activitățile 
de zi cu zi neluați în evidență. Deși cazurile înregistrate cu astfel de afecțiuni sunt în scădere, este 
important ca la nivel național să existe un program de screening pentru depistarea a cât mai multe dintre 
cazuri iar medicii de familie și autoritățile locale să informeze populația cu privire la acestea. 
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O altă problemă menționată de către participanții la focus grupul dedicat sănătății este referitoare la 
faptul că, deși unii medici de familie implementează numeroase măsuri de profilaxie, acest fapt nu este 
suficient pentru a rezolva problema educației medicale. Astfel, ca soluție complementară a mai fost 
prezentată ideea de a realiza educația inclusiv prin intermediul rețelelor sociale. Totuși, este important să 
fie controlate câteva aspecte, și anume: cine realizează această educație, care este forma în care se 
transmite mesajul (în ideea ca acesta să nu fie unul eronat) sau nivelul de standardizare al mesajelor 
(care ar trebui să fie cât mai ridicat, pentru a reduce pe cât posibil nivelul de interpretabilitate)152. 

 

 INFRASTRUCTURA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI SERVICII SOCIALE 9.3.

Grupurile vulnerabile se confruntă cu probleme complexe 

Conform datelor de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, în anul 2018, numai în 
municipiul Galați erau 2881 de copii cu unul sau ambii părinți plecați în străinătate. În restul centrelor 
urbane situația era mai bună, cu aproximativ 70 de copii în această situație în fiecare din orașele Tecuci și 
Berești, în timp ce în Târgu Bujor au fost declarați doar 4 copii. Peste între 100 și 300 de copii cu părinți 
plecați în străinătate au fost identificați în comunele: Liești, Pechea, Frumușița, Ghidigeni și Tulucești. În 
alte 10 comune au fost raportați peste 50 de copii în această situație, în timp ce în 4 comune: Băneasa, 
Munteni, Priponești și Tudor Vladimirescu nu a fost identificat nici un astfel de caz. 
 
Per total, numărul copiilor cu părinți plecați în străinătate a crescut în perioada 2009 – 2018, însă se 
presupune ca această creștere este datorată activității asistenților sociali a DGASPC care au început să 
identifice aceste situații în teritoriu. Cu toate acestea se presupune în continuare faptul că nu există o 
situație clară a numărului de copii și tineri cu părinți plecați la muncă în străinătate deoarece aceștia nu 
se declară la autoritățile publice. 
 

FIGURA 102 – COPII CU PĂRINȚI PLECAȚI ÎN STRĂINĂTATE ÎN JUDEȚUL GALAȚI  

 

Sursă: DGASPC Galați  

 

                                                           
152

 Un exemplu este cazul Italiei, care prin modul în care a fost comunicat mesajul referitor la importanța vaccinării, 
populația și-a asumat această responsabilitate și rata de vaccinare este de 99,99%, fără a fi nevoie de a se face 
demersuri speciale în vederea convingerii populației cu privire la beneficii 
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FIGURA 103 – COPII CU PĂRINȚI PLECAȚI ÎN STRĂINĂTATE ÎN JUDEȚUL GALAȚI ÎN ANUL 2018 

 

Sursă: DGASPC Galați  
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FIGURA 104 – COPII AFLAȚI ÎN PLASAMENT LA ASISTENȚI MATERNALI ÎN JUDEȚUL GALAȚI 

 

Sursă: DGASPC Galați  

În anul 2018 erau 569 de copii aflați în plasament la asistenți maternali, în scădere față de anul 2016. De 
altfel, o scădere în ultimii trei ani a fost constatată și în cazul numărului de asistenți maternali 
profesioniști, determinat de numărul mare de retrageri din activitate, ceea ce a condus la imposibilitatea 
respectării prevederilor legale de plasare în primul rând a copiilor aflați într-o situație de risc, într-un 
mediu familial. 
 

FIGURA 105 – COPII AFLAȚI ÎN PLASAMENTE FAMILIALE ÎN JUDEȚUL GALAȚI 

 
 

Sursă: DGASPC Galați  

Apariția serviciilor de tip familial oferă copiilor posibilitatea dezinstituționalizării, care este un parcurs 
favorabil în viață. Astfel, tendința a fost de scădere constantă a numărului copiilor aflați în servicii 
rezidențiale publice sau private. Totuși, analiza statistică a evoluției numărului de plasamente familiale în 
anii 2016 - 2018 arată o scădere a numărului total de cazuri: de la 414 la 361 cazuri, având în vedere 
faptul ca s-au înregistrat mai multe încetări a măsurilor de protecție specială prin reintegrări familiale sau 
încetări datorate atingerii vârstei majoratului. 
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FIGURA 106 – SITUAȚIA COPIILOR ÎNCADRAȚI INTR-UN GRAD DE HANDICAP PE TIPURI DE AFECȚIUNI 

 

Sursă: DGASPC Galați  

În anul 2018, un număr de 1693 de copii erau încadrați cu diferite grade de handicap, în funcție de tipul 
de afecțiune. Per total, numărul acestora a scăzut cu aproximativ 1% în intervalul 2016 – 2018 pe fondul 
scăderii numărului de copii care suferă de afecțiuni locomotorii, psihiatrice sau alte situații de handicap. 
Totuși, în același interval au fost constatate creșteri semnificative a numărului de copii cu afecțiuni 
auditive (de 65%), dar și creșteri ale numărului de cazuri de copii cu sindromul Down, autism și afecțiuni 
neurologice. Unui număr de 70 de copii cu handicap aflați în familie li se asigură servicii specializate prin 
intermediul centrelor de zi, a centrelor de asistență pentru persoane cu autism dar și prin intermediul 
echipei mobile. 

FIGURA 107 – SITUAȚIA PERSOANELOR CU HANDICAP ÎN JUDEȚUL GALAȚI 

 
 
Per total numărul persoanelor cu handicap a crescut în intervalul 2016 – 2018, creșterea fiind mai mare 
în rândul persoanelor adulte, care în anul 2018 erau în număr de 13462. Dintre acestea doar 313 
beneficiau de servicii în cadrul centrelor de zi iar 98 beneficiau de serviciile centrelor de recuperare. 
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Serviciile publice sociale sunt subdimensionate și nu corespund nevoilor reale ale comunității 

În momentul de față, oferta de servicii sociale a județului Galați este complementar oferită atât de 
mediul public, cât și de cel privat. 

În domeniul protecției copilului, DGASPC furnizează servicii de tip familial, servicii alternative și servicii de 
tip rezidențial iar ONG-urile din județ furnizează servicii de tip rezidențial și servicii alternative. 

În domeniul asistenței sociale a persoanelor adulte, DGASPC furnizează servicii alternative și servicii de 
tip rezidențial iar ONG-urile din județ furnizează servicii de consiliere. Pe lângă acestea, la nivel local mai 
sunt oferite o serie de servicii sociale de către Primărie sau Consiliul Județean, cum ar fi centre de 
urgență, cantine de ajutor social și centre de zi sau medico-sociale. 

La nivel județean, cel mai bine deservit din punct de vedere al serviciilor sociale este Municipiul Galați, 
care oferă și cea mai mare varietate de acest fel cu 75 de servicii și centre.  

La nivel teritorial, dotările sociale sunt distribuite astfel: 

 Centre de zi medico-sociale (furnizate la nivel local) răspândite în comunele aflate pe laturile 
Estică și Vestică ale județului 

  

 Centre de zi/recuperare pentru copii și familie în Tecuci, Cudalbi, Pechea, Liești, Brăhășești, Țepu, 
Nicorești. Fârțănești, Șendreni 

 Centre de plasament în Tecuci și Munteni 

 Centre de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități în Tg. Bujor, Nicorești și 
Dobrinești 

 Unități de tip familial oferite atât de DGASPC cât și de ONG-uri de profil în Târgu Bujor, Tecuci, 
Nicorești și Munteni 

 Centre rezidențiale / Servicii  de îngrijire pentru persoane vârstnice în Tg. Bujor, Vânători și 
Măstăcani 

 Asistenți maternali răspândiți în tot teritoriul, aproape în fiecare comună 

 Echipe mobile pentru victimele violenței domestice, aproape în fiecare comună 

La nivelul infrastructurii de asistență socială și servicii sociale mai există de asemenea, numeroase servicii 
private și independente care vin în sprijinul celor existente și identificate în acest moment. Acestea pot fi 
consultate în Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale în județul Galați. 
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FIGURA 108 – HARTA SERVICIILOR SOCIALE DIN JUDEȚUL GALAȚI ÎN ANUL 2021 

 

 

Sursă: Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale în județul Galați 2021-2030 (în curs de aprobare la momentul 
elaborării prezentei strategii) 
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În cadrul grupului de lucru dedicat serviciilor sociale aferent prezentei strategii, reprezentanții Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) au realizat demersuri în vederea colectării 
nevoilor de ordin social ale populației de la Primăriile UAT-urilor din județ pentru a putea fi dezvoltate 
proiecte de centre și servicii sociale în acord cu nevoile populației153 154. Cu toate acestea, procesul a fost 
unul dificil pe fondul lipsei de implicare la nivel local. Ca recomandare, participanții au considerat că este 
nevoie de presiune din partea responsabililor de la nivel județean pentru descentralizarea acestor servicii, 
dar și de implicare mai activă a mediului privat pentru a putea suplimenta eforturile autorităților locale. 

În cadrul discuției a existat, de asemenea, o recomandare referitoare la viitoarele strategii care se vor 
elabora cu privire la importanța procesului de identificare a nevoilor reale, respectiv a resurselor. Pentru 
aceasta, este nevoie de implicarea directă a UAT-urilor. Mai mult, este oportună identificarea clădirilor 
disponibile la nivelul UAT-urilor, care pot fi transformate în centre de asistență socială. 

Au fost prezentate o serie de servicii/dotări care este necesar să se implementeze/dezvolte, după cum 
urmează: serviciile de îngrijire la domiciliu, centre de zi pentru copii, centre de recuperare pentru copiii 
cu dizabilități, servicii de combatere a violenței în familie, servicii de sprijinire a persoanelor fără adăpost 
etc. De exemplu, centrul medico-social din Satul Gănești funcționează fără acreditare și este singurul care 
se adresează persoanelor cu deficiențe neurologice155, fiind nevoie de creșterea capacității sau de 
dezvoltare a încă un astfel de centru.  

Pentru persoanele afectate de Alzheimer există doar două centre în Municipiul Galați, capacitatea 
acestora fiind foarte redusă, mai ales în contextul în care există din ce în ce mai mulți pacienți cu vârste 
din ce în ce mai scăzute (boala se dezvoltă și de la 37 de ani).  

În cadrul focus grupului dedicat serviciilor sociale aferent prezentei strategii au mai fost prezentate o 
serie de propuneri punctuale, după cum urmează: 

 Realizarea unui centru de îngrijire paliativă; 

 Dezvoltarea unui dispecerat pentru tele-asistență socială (de tipul unui call-canter), care să 
fie complementar altor servicii; 

 Dezvoltarea unui serviciu de taxi social către unitățile care oferă asistență socială (în special 
pentru copiii cu probleme care nu se pot deplasa cu ușurință); 

 Dezvoltarea unor servicii intermediare de asistență la domiciliu în cazul persoanelor care încă 
nu necesită servicii de asistență și îngrijire permanentă. 

O altă propunere din cadrul este referitoare la cazurile de violență în familie. De exemplu, există 
probleme legate de faptul că, în urma unei intervenții a echipajelor mobile, există necesitatea ca 
agresorul să fie preluat de autorități, doar că nu există spații speciale pentru reținerea acestuia. 

O nevoie menționată a mai vizat realizarea unui tribunal pentru minori și familie (de exemplu ca cel de la 
Brașov), care ar putea asigura găzduirea cazurilor la nivel regional, nu numai din județul Galați, într-un 
spațiu diferit de cel actual din Tribunalul Galați. 

La nivel de județ a fost menționată problema referitoare la faptul că există foarte puțini asistenți sociali, 
care sunt deja suprasolicitați (trebuie să se ocupe de anchete sociale, de rapoarte, de statistici etc). 

Reprezentantul Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Galați a menționat o serie de 
probleme cu care se confruntă instituția și a precizat eventuale recomandări: 

                                                           
153

 A existat la un moment dat un proiect ce viza asigurarea de servicii la domiciliu, dar nu în prezent nu mai 
funcționează 
154

 De asemenea, există preocuparea pentru incertitudinile referitoare la veridicitatea informațiilor transmise din 
partea UAT-urilor către DGASPC 
155

 Mai exista un centru pentru copii cu probleme neurologice în Comuna Vârlezi, dar a fost închis 
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 Există probleme cu capacitatea spațiilor în care sunt primiți pacienții (au o singură încăpere 
cu capacitate maximă de 15 locuri); 

 Este nevoie să se organizeze campanii și programe de informare în școli și nu numai (ar fi util 
ca la nivel județean să existe o sumă alocată pentru astfel de activități care se adresează 
sporirii nivelului de sănătate a populației); 

Pe de altă parte, a fost specificat faptul că totuși există regiuni în țară unde unele dintre tipurile de 
probleme prezentate au fost rezolvate. Recomandarea este ca, pentru o bună funcționare a 
negocierilor/mecanismelor/înțelegerilor, să se cunoască limitările fiecărei părți implicate, să se înțeleagă 
interesul pe care îl are fiecare și să se comunice într-un limbaj administrativ comun. 

O posibilă soluție propusă de către participanții la grupul de lucru este implicarea societății civile în 
impulsionarea administrațiilor publice de a dezvolta diferite proiecte. De exemplu, pot fi organizate 
structuri de parteneriate sub forma unor asociații/federații care să coaguleze diferiți actori cu scopuri 
comune (de exemplu de tipul Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară pe diferite domenii). 
Parteneriatele pot fi realizate între ONG-uri, mediul public și mediul privat. Această propunere vine ca 
răspuns la diferite erori sesizate, cum ar fi: faptul că nu se analizează obiectiv capacitatea resurselor de 
care dispun la nivel de județ, sponsorizările sunt slabe, se realizează multe proiecte slabe în loc să se 
realizeze mai puține dar dedicate pe ceea ce este relevant, există prea multă fragmentare astfel încât 
comunicarea între actori este slabă, reticența de implicare a autorităților locale în gestionarea unor noi 
spații etc. O astfel de inițiativă poate fi demarată de către Consiliul Județean. 

Pentru completarea serviciilor existente la nivel județean, DGASPC își propune prin intermediul Strategiei 
de Dezvoltare a Serviciilor Sociale în Județul Galați pentru perioada 2021 – 2030 (în curs de aprobare la 
momentul elaborării prezentei strategii) dezvoltarea următoarelor servicii și proiecte: 

În domeniul responsabilizării comunității 

 organizarea de campanii de informare și instruire în domeniul social a persoanelor cu atribuții de 
asistență sociala/altor profesioniști din comunitate ( medici, profesori, preoți etc.) dar și a aleșilor 
locali  

 derularea unor programe destinate promovării valorilor familiale și asumării responsabilităților 
parentale și înființarea centrelor de consiliere pentru copii și părinți  

 colaborarea pentru obținerea finanțării necesare înființării serviciilor sociale comunitare  

 încurajarea autorităților locale în vederea susținerii materiale / financiare a serviciilor sociale 
comunitare înființate de furnizorii privați de servicii sociale  

 îmbunătățirea serviciilor de informare pe problematica persoanelor adulte cu dizabilități aflate în 
situații de risc și marginalizare socială cu diseminarea informațiilor către autoritățile locale 

 înființarea unei echipe mobile formate din câte 2 persoane (un jurist și un 
terapeut/interpret/facilitator) care să acorde asistență, în urma unei evaluări, persoanelor care 
au nevoie de acest sprijin, pentru exercitarea capacității juridice, respectiv pentru persoanele 
fără capacitate de exercițiu, sau cu capacitate restrânsă, cu sau fără tutore legal 

 înființarea unui centru de consiliere pentru persoanele care au fost private de libertate în Com. 
Suceveni 

 implicarea comunității locale în prevenirea separării copilului de familie  

 dezvoltarea/diversificarea serviciilor pentru copil și familie la nivel local  

 încheierea de parteneriate între școli, primării și DGASPC pentru organizarea programelor tip 
„școală după scoală” , „școala părinților”  

 înființarea și susținerea financiară și materială a unei echipe mobile care să sprijine acordarea de 
servicii de planificare familială și monitorizare a femeii gravide, în comunități cu acces scăzut la 
servicii medicale și sociale  

 asigurarea accesului la acordarea de servicii de planificare familială prin colaborare cu serviciile 
medicale de specialitate  
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 dezvoltarea de programe de educație sanitară în școlile din comunitățile locale 

 încheierea de parteneriate între unitățile sanitare, DGASPC, primării, poliție în vederea 
identificării părinților ce prezintă risc de abandon a copilului, consilierea și sprijinirea acestora în 
vederea înregistrării nașterii copilului și menținerii lui în familie  

 asigurarea funcționării serviciului “Telefonul Copilului - 983” și creșterea gradului de 
conștientizare a populației în general și a profesioniștilor în special în vederea prevenirii și 
semnalării/ sesizării cazurilor de abuz, neglijare și exploatare a copilului  

 asigurarea funcționării Serviciului de evaluare inițială și intervenție în situații de abuz, neglijare,  
trafic, migrație, repatrieri conform standardelor minime obligatorii  

 înființarea de servicii specializate pentru copii și tineri cu tulburări de comportament – sunt 
vizate construirea/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea unor centre de zi pentru 
acești copii și tineri precum ș servicii de terapie. 

 dezvoltarea și diversificarea intervenției și a rețelei de servicii pentru reabilitarea ți reintegrarea 
socială a copiilor victime ale abuzului, neglijării si exploatării copilului   

 susținerea comunităților locale pentru crearea și dezvoltarea de servicii de suport pentru familiile 
ce se confruntă cu dificultăți în creșterea și educarea copiilor cu dizabilități, prin intermediul 
serviciilor de zi de tip școală după școală  

 susținerea comunităților locale pentru crearea și dezvoltarea de servicii de suport pentru familiile 
ce se confruntă cu dificultăți în creșterea și educarea copiilor cu handicap, prin intermediul 
serviciilor de recuperare/susținere integrate  

 diversificarea modalităților de informare a publicului larg privind respectarea drepturilor copilului 
cu nevoi speciale și promovarea unei atitudini proactive  

 dezvoltarea de măsuri specifice și servicii de suport pentru copiii cu părinți plecați la muncă în 
străinătate 

 centre de zi pentru prevenirea separării copilului de familie care oferă servicii de asistență și 
îngrijire a copiilor dar și informare, consiliere, îndrumare și după caz ajutor material pentru familii 
și pentru persoanele în grija cărora se află copii cu părinți plecați în străinătate 

 creșterea rolului școlii în compensarea deficitului de suport generat de lipsa părinților 

 înființarea unor centre de informare, consiliere și mediere pentru părinți și copii în localitățile 
Ivești, Liești, Suceveni, Tecuci. 

În domeniul dezvoltării vieții independente 

 Dezvoltarea serviciilor de sprijin și acompaniere în vederea angajării și integrării profesionale a 
persoanelor adulte cu handicap și a persoanelor adulte aflate în dificultate 

 Diversificarea serviciilor și programelor de dezvoltarea a abilitaților de viață independentă pentru 
persoanele cu handicap  

 înființarea unor unități mobile de asistență socială în localitățile Tulucești, Vânători 

 adaptarea legislației în vigoare, pentru asistenții personali profesioniști, în vederea devenirii 
operaționale a acestui tip de serviciu 

 înființarea unei rețele de asistenți personali profesioniști pentru persoanele cu handicap grav și 
accentuat fără aparținători legali 

 înființarea unui centru de consiliere și informare pentru persoane cu deficiente fizice sau psihice, 
neîncadrate în grad de handicap în localitatea Fundeni. 

 înființarea de servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane cu dizabilități în localitățile 
Bălășești, Costache Negri, Cuca, Drăgușeni, Frumușița, Ghidigeni, Liești, Nămoloasa, Pechea, 
Rediu, Suceveni, Tecuci, Tudor Vladimirescu, Tulucești, Vânători și Vlădești. 

 Înființarea unor serviciile de recuperare pentru adulții cu dizabilități în Com. Rădești, Com. 
Tulucești și Com. Vânători 

În domeniul serviciilor sociale acordate copiilor și familiilor 

 creșterea calității serviciilor sociale de tip familial 
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o implementarea standardelor minime obligatorii în serviciile de tip familial 

o realizarea de programe de pregătire a personalului din serviciile sociale de tip familial cu 
privire la implementarea standardelor, pe baza ghidurilor metodologice 

 reorganizarea  rețelei de asistență maternală 
o reevaluarea condițiilor care au dus la stabilirea măsurii de protecție a copiilor aflați în 

asistență maternală și acordarea de sprijin în vederea reintegrării familiale 

o specializarea rețelei de asistență maternală prin asigurarea de asistenți maternali 
pregătiți pentru îngrijirea copilului 0-2 ani, a copilului cu dizabilități, a copilului cu 
tulburări de comportament, a adolescentului, a copilului HIV/SIDA, dar și pentru primirea 
în regim de urgență a copilului. 

o formarea continuă a asistenților maternali, în special a celor care îngrijesc copii cu 
dizabilități 

 dezvoltarea rețelei de asistență maternală 
o continuarea proiectului TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, 

depus de către ANDPDCA - „Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin 
consolidarea rețelei de asistenți maternali”. Proiectul se derulează pe o perioadă de 5 ani, 
în perioada 2018-2023. În cadrul proiectului vor fi angajați 45 AMP/an și beneficiază de 
formare profesională continuă toți asistenții maternali și specialiștii care lucrează cu 
aceștia. 

 promovarea adopției naționale – termen de implementare: anual 

 identificarea familiilor potrivite pentru copiii adoptabili - termen de implementare: permanent 

 sprijinirea copiilor adoptați în vederea adaptării lor în familia adoptatoare 

 creșterea accesului copiilor cu dizabilități și a celor cu dificultăți de adaptare școlară la servicii 
educaționale adaptate nevoilor lor în vederea realizării educației incluzive  

 creșterea accesului copiilor și tinerilor cu dizabilități la serviciile de recuperare/reabilitare 

 realizarea unor programe de informare a părinților copiilor cu dizabilități cu privire la importanța 
recuperării/reabilitării și metode/tehnici de lucru cu copilul la domiciliu 

 înființarea unor centre de respiro pentru copiii cu dizabilități în localitățile Galați, Tulucești și 
Vânători 

 prevenirea marginalizării sociale și a abandonului școlar în vederea integrării copiilor cu 
dizabilități în societate 

 înființarea de  centre de zi pentru recuperarea copilului cu dizabilități (logopedie, terapie 
comportamentală, terapie ocupațională, kinetoterapie etc.) 

 înființarea de  centre de consiliere pentru părinți și copii (educație parentală, educație pentru 
dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, educație pentru sănătate) 

 înființarea unor centre de zi pentru recuperarea  copilului cu dizabilități (logopedie, terapie 
comportamentală, kinetoterpie);  

 servicii de îngrijire la domiciliu prin persoane calificate pentru copilul cu dizabilități 

 centre de zi socio-educaționale pentru copilul cu dizabilități 

 înființarea unor centre de recuperare și reabilitare neuropsihomotorie pentru copilul cu 
dizabilități 

 înființarea unor echipe mobile pentru copilul cu dizabilități în comunitățile locale 

 
Pentru copii din structuri de tip rezidențial 

 închiderea Centrului de Asistență pentru Copilul cu Cerințe Educative Speciale prin depunerea 
spre finanțare a planului de închidere și construirea/dotarea a doua case de tip familial cu o 
capacitate de 12 copii/casa și reabilitarea/ modernizare/ dotarea unui centru de zi de recuperare 
pentru copii și tineri cu dizabilități. 
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 înființarea unui centru de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități pentru tinerii 
cu dizabilități grave care părăsesc serviciile de tip rezidențial pentru copii 

 închiderea și reorganizarea Centrului de Reabilitare și Reintegrare Socială a Copiilor Casa David 
Austin prin construirea/reabilitarea/modernizarea a doua case de tip familial cu o capacitate de 
12 copii/casă 

 reorganizarea/recompartimentarea Centrului de Plasament nr. 3 - singurul serviciu de tip 
rezidențial din subordinea DGASPC Galați destinat copiilor cu handicap grav (capacitate 40 
locuri). Aceștia necesită îngrijiri medicale specializate ce nu pot fi oferite decât în unități 
spitalicești din mun. Galați, doar aici existând secție de neuropsihiatrie infantilă. Un număr de 12 
de copii sunt imobilizați la pat, au spitalizări repetate și nu există posibilitatea găzduirii lor în 
cadrul altor servicii rezidențiale dacă acest centru ar fi închis, motiv pentru care considerăm 
necesară reorganizarea și modernizarea acestuia în vederea oferirii unor servicii de calitate, 
conform standardelor minime de calitate acestor copii. 

 formarea profesională continua a personalului din sistemul rezidențial  

 lărgirea parteneriatului public privat în vederea descentralizării serviciilor  

 
Pentru tinerii proveniți din sistemul de protecție a copilului 

 identificarea oportunităților de educație, calificare, recalificare, adaptate abilităților beneficiarilor 

 identificarea locurilor de muncă prin organizarea, în parteneriat cu AJOFM, ONG-uri, a burselor 
locurilor de muncă  

 sprijinirea beneficiarilor, în parteneriat cu Primăria Municipiului Galați, în identificarea și 
obținerea unor spații de locuit  

 sprijinirea tinerilor care urmează să părăsească sistemul de protecție specială și a celor care au 
părăsit sistemul, prin furnizarea de servicii integrate: consiliere, orientare în carieră, dezvoltare 
personală și dezvoltarea de abilități de viață independentă, monitorizare post-intervenție în 
vederea asigurării sustenabilității măsurilor, asigurarea locuinței gratuite prin acordarea unui 
voucher pentru plata chiriei timp de 12 luni; 

 înființarea de locuințe protejate (inclusiv centru de pregătire pentru o viață independentă) 
pentru persoanele cu dizabilități; 

 înființarea unor servicii pentru tinerii șomeri în localitățile Poiana, Costache Negri. 

 identificarea/crearea unor locuințe sociale pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție a 
copilului în com.  Drăgușeni și com. Rădești. 

 
Pentru adulți cu handicap 

 respectarea standardelor de calitate prin modernizarea și dotarea structurilor de tip rezidențial în 
funcție de nevoile beneficiarilor 

 creșterea implicării și responsabilizarea personalului care activează în sistemul de protecție 
socială  

  

 înființarea unui Centru de tip respiro pentru persoane adulte cu dizabilități în cadrul Programului 
de Interes Național „Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/ centre de 
criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în 
instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din 
comunitate” 

 construirea/ reabilitarea/ achiziționarea și reabilitarea unui spațiu în vederea înființării unui 
centru de tip CIA, pentru tinerii cu dizabilități proveniți din sistemul de protecție al copilului,  cu 
capacitate de maxim 30 locuri în județul Galați pentru persoane cu dizabilități adulte,  termen 
implementare 2024-2030; 
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 înființarea unui centru de tip CIA pentru persoane adulte cu dizabilități în mediul rural și a unui 
centru de tip CIA pentru persoane adulte cu dizabilități în mediul urban, cu capacitate de maxim 
25 locuri. 

 reabilitarea și reorganizarea spațiilor și serviciilor acordate de centrele de îngrijire și asistență 
persoane adulte cu dizabilități pentru asigurarea creșterii calității vieții beneficiarilor; 

 înființarea și susținerea rețelei de asistenți personali profesioniști, termen implementare 2021-
2030 

 construirea/ reabilitarea/ achiziționarea și reabilitarea unui spațiu în vederea înființării unui 
complex de servicii pentru persoane adulte cu dizabilități, care să aibă în componență: centru de 
zi cu o capacitate de maxim 30 locuri, unitate protejată, centru rezidențial pentru o viață 
independentă cu o capacitate de maxim 15 locuri 

 

Pentru prevenirea marginalizării și excluziunii persoanelor vârstnice 

 campanii de informare și sensibilizare, desfășurate în mediul urban și rural, în parteneriat cu ISJ, 
Fundația de sprijin a Vârstnicilor, MMPS 

 înființarea și  promovarea unei rețele de voluntariat „vârstnici cu vârstnici” 

 înființarea de centre de zi pentru persoanele vârstnice în Com. Corod, Com. Berești Meria, Com. 
Cosmești, Com. Poiana și Mun. Tecuci . 

 sprijinirea autorităților locale in vederea înființării unui centru de zi pentru persoanele vârstnice, 
cu capacitate de maxim 20 locuri în mun. Galați/oraș Tg. Bujor/Mun. Tecuci 
(modernizare/dotare), în parteneriat cu autoritățile locale 

 sprijinirea autorităților locale in vederea înființării de rețele locale de servicii de îngrijire la 
domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane aflate în situație de 
dependență, în parteneriat cu ONG-uri acreditate ca furnizori de servicii sociale 

 dezvoltarea rețelei județene de servicii de îngrijire la domiciliu, care să includă localitățile 
Bălășești, Costache Negri, Cuca, Drăgușeni, Frumușița, Ghidigeni, Liești, Nămoloasa, Pechea, 
Rediu, Suceveni, Tecuci, Tudor Vladimirescu, Tulucești, Vânători, Vlădești pentru persoane 
vârstnice 

 înființarea unor cantine sociale destinate persoanelor vulnerabile, aflate în situații de risc în 
localitățile Corod, Cosmești, Suceveni 

 operaționalizarea Centrului de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club) pentru 
persoane vârstnice Sofia din cadrul DGASPC 

 înființarea de rețele de suport inter-generaționale “bunici-nepoți”, în parteneriat cu Inspectoratul 
Școlar Județean, asociații pentru persoane vârstnice, autorități locale 

 susținerea creării la nivel județean a unei baze de date unice privind persoanele vârstnice singure 

 înființarea de cluburi de socializare pentru persoanele vârstnice cu valorizarea abilităților 
practice, atât în mediul urban dar mai ales în mediul rural 

 construirea/reabilitarea /achiziționarea și reabilitarea unui centru/clădire  în scopul relocării 
persoanelor vârstnice asistate în Căminul pentru Persoane Vârstnice „Sf. Nicolae” Tg. Bujor 

 înființarea de cămine pentru persoane vârstnice în localitățile Barcea, Corod, Drăgușeni 

Pentru adulți victime ale traficului de persoane 

 cooperarea interinstituțională între autorități publice locale, instituțiile statului și ONG-uri 
relevante în domeniu, în implementarea acțiunilor destinate creșterii gradului de informare și 
conștientizare a populației în ansamblu și a grupurilor de risc privind implicațiile traficului de 
persoane, cu impact asupra reducerii factorilor care conduc la victimizare 

 asigurarea accesului grupurilor la risc la informații privind situațiile cu risc, precum și gestionarea 
cu responsabilitate a deciziilor personale 

 îmbunătățirea capacității de identificare timpurie a victimelor 
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 accesul persoanelor, victime ale traficului de persoane, la sistemul de servicii și beneficii sociale 
în scopul reintegrării sociale 

 integrarea socio-profesională a  victimelor traficului de persoane în parteneriat cu AJOFM , 
termen de implementare 2021-2030 

 crearea unui sistem de monitorizare, evaluare și raportare a cazurilor identificate în parteneriat 
cu instituțiile statului competente 

 acordare de servicii de consiliere psihologică a victimelor cu personal specializat în problematică  

  

 înființarea unei locuințe protejate pentru victimele traficului de persoane 

 optimizarea și dezvoltarea procesului de cooperare inter și intra - instituțională în procesul 
protecției și asistenței specializate a persoanelor victime ale traficului de persoane 

 Intensificarea și diversificarea cooperării cu organizațiile neguvernamentale care desfășoară 
activități de asistență a victimelor 

 asistarea specializată a victimelor traficului de persoane adulte, în baza prevederilor și 
procedurilor în vigoare 

Pentru adulți victime ale violenței în familie 

 înființarea unui centru de primire în regim de urgență, de îngrijire și asistență pentru victimele 
violenței în familie în Mun.Tecuci  

 Înființarea de servicii de zi destinate victimelor violenței domestice în localitățile Berești Meria, 
Fundeni, Independența, Ivești, Liești, Nămoloasa, Smârdan, Tecuci, Tulucești, Valea Mărului, 
Vânători 

Pentru creșterea capacității instituționale a DGASPC Galați 

 includerea în programe de perfecționare specifice a tuturor categoriilor de angajați ai DGASPC 
Galați 

DGASPC Galați a realizat o activitate de consultare la nivelul tuturor primăriilor din județul Galați pentru 
identificarea nevoii de înființare de servicii sociale la nivel local. Această analiză trebuie să fie continuată 
și la nivelul UAT-urilor care încă nu au răspuns, dar și permanent actualizată pentru a înregistra cele mai 
actuale nevoi la nivel local și serviciile sociale care pot răspunde la acestea. Printre primăriile care au 
răspuns acestei solicitări au fost identificare următoarele: 

TABEL 50 – PROPUNERI ÎNFIINȚARE SERVICII SOCIALE SPAS-URI COLECTATE DE CĂTRE DGASPC DE LA UAT-URILE 
DIN JUDEȚ 

PRIMARIA PROPUNERI ÎNFIINȚARE SERVICII SOCIALE SPAS-URI 

BARCEA Înființarea unui cămin pentru persoane vârstnice 

Înființarea unui centru de tip afterschool 

Servicii de zi pentru persoane aflate in dificultate 

BĂLĂȘEȘTI Serviciu îngrijire de zi la domiciliu pentru persoane vârstnice 

 

BĂNEASA 1 centru social pentru copii ( copii cu părinți plecați la munca in străinătate, copii aflați 
in evidența serviciului de probațiune, copii săraci) 

1 centru social pentru persoane adulte (persoane sărace, victime ale violentei, 
persoane vârstnice) 

BEREȘTI-MERIA Centru social de zi pentru persoane vulnerabile ( persoane vârstnice, mama singure și 
copii, victime ale violenței) 
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PRIMARIA PROPUNERI ÎNFIINȚARE SERVICII SOCIALE SPAS-URI 

BRĂHĂȘEȘTI Servicii de identificare și evaluare persoane vulnerabile 

Servicii de informare și educație formală despre măsurile de igiena 

Servicii de asistență, consiliere socială cu privire la drepturi si obligații 

Servicii de acordare a ajutorului material de prima necesitate 

Servicii de mediere socială pentru persoane vulnerabile 

Servicii suport pentru persoane vârstnice 

Servicii de socializare pentru persoane cu risc social de excludere 

BRANIȘTEA Servicii sociale de sprijin, consiliere și informare pentru persoanele adulte cu dizabilități 
și pentru familiile acestora 

Servicii de consiliere și informare, de inserție si reinserție socială, servicii de reabilitare 
pentru familiile și persoanele singure, fără venituri sau cu venituri reduse, cu nivel de 

educație scăzut și fără experiență profesională, care au făcut parte din familii în care au 
existat abuzuri 

BUCIUMENI Centru de zi pentru copii – servicii de consiliere minori cu părinți plecați la muncă în 
străinătate 

CERȚEȘTI Centru de zi tip after-school 

COROD 1 centru medical și de permanență pentru copii defavorizați 

 

COSMEȘTI Centru de zi pentru copii 

Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice 

COSTACHE NEGRI Servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice 

Servicii sociale pentru copii și adulți cu dizabilități 

Servicii sociale pentru copii aflați în situații de risc 

Servicii sociale pentru tineri șomeri care nu urmează o formă de învățământ 

CUCA Centru de zi de educație parentală 

DRĂGUȘENI 1 cămin azil pentru bătrâni 

Locuințe sociale pentru persoane defavorizate 

1 serviciu de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice 

FÂRȚĂNEȘTI Azil pentru bătrâni 

FOLTEȘTI Servicii sociale pentru persoane fără adăpost 

Centru pentru victime ale violenței în familie 

Centru de zi pentru agresorii victimelor violenței în familie 

Servicii de îngrijire și asistență la domiciliu pentru persoane cu dizabilități 

Ambulanță socială pentru persoane cu dizabilități 

Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice 

FRUMUȘIȚA 1 centru after-school pentru copii 

Servicii sociale acordate la domiciliu pentru persoane vârstnice 
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PRIMARIA PROPUNERI ÎNFIINȚARE SERVICII SOCIALE SPAS-URI 

FUNDENI Centru de zi de informare și consiliere destinat tinerilor pentru prevenirea traficului de 
persoane 

Centru de zi pentru copiii cu nevoi speciale 

Centru de zi pentru persoanele aflate in risc 

GHIDIGENI 1 centru de consiliere pentru copii de vârstă școlară aflați în situații de risc (abandon 
școlar, familial, probleme de comportament) 

1 centru de servicii medicale pentru persoanele sărace 

1 cămin de bătrâni 

GOHOR 1 centru de consiliere pentru copiii cu părinți plecați la munca in străinătate 

1 centru de îngrijire bătrâni 

INDEPENDENȚA 1 centru de consiliere pentru familiile și persoanele care se confruntă cu dificultăți în 
viața cotidiană 

1 centru de zi tip after-school pentru copii 

IVEȘTI Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice 

Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane cu dizabilități 

Servicii pentru asistență socială dedicat persoanelor rome 

Servicii rezidențiale pentru copiii aflați în situații de risc 

Servicii de zi de consiliere pentru persoane cu nevoi sociale (mame minore, victimele 
violenței, copii cu părinți plecați la muncă în străinătate) 

JORĂȘTI 1 centru de zi pentru copiii aflați în situații de risc 

 

LIEȘTI 1 centru tip after-school pentru copii defavorizați 

1 centru de consiliere pentru victimele violenței în familie 

1 cămin de bătrâni 

MATCA Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități 

Centru de zi pentru copiii cu dizabilități 

MOVILENI 1 centru de tip respiro pentru persoane adulte cu dizabilități 

1 centru after-school pentru copii 

NĂMOLOASA 1 centru consiliere pentru persoane vârstnice 

1 centru consiliere pentru persoane cu deficiențe, neîncadrate în grad de handicap și 
care nu beneficiază de nici un serviciu de specialitate 

1 centru de consiliere pentru victimele violenței în familie 

NEGRILEȘTI 1 centru de zi de informare, consiliere și suport pentru persoane vulnerabile 

NICOREȘTI Servicii sociale pentru copiii aflați in situații de risc 

Servicii sociale pentru persoanele adulte defavorizate 

OANCEA 1 centru tip after school destinat tuturor copiilor 

Cantină socială 
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PRIMARIA PROPUNERI ÎNFIINȚARE SERVICII SOCIALE SPAS-URI 

Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice 

PECHEA Servicii îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice 

POIANA 1 centru de zi pentru persoane cu vârste între 50-64 ani care nu sunt încadrate 
profesional și care sunt excluse din programe de asistență socială 

1 serviciu de zi pentru persoane vârstnice sărace si singure 

PRIPONEȘTI Centru de zi pentru copiii aflați în dificultate și familiile acestora 

RĂDEȘTI Centru destinat persoanelor vârstnice, singure cu nevoi complexe de îngrijire 

Servicii de recuperare pentru persoanele cu dizabilități 

Centru de zi pentru copii care fac parte din familii cu mulți copii sau din familii 
monoparentale 

Locuințe sociale 

REDIU Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice 

SCÂNTEIEȘTI Centru consiliere pentru persoane aflate în risc social 

SCHELA Servicii de consiliere și informare pentru familii singure, fără venituri 

Servicii sociale pentru copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate 

Servicii pentru persoane vârstnice la domiciliu 

Servicii sociale pentru persoane adulte cu dizabilități 

SLOBOZIA CONACHI Centru tip after school pentru copiii defavorizați 

Cantină socială pentru persoane sărace 

Înființarea unei creșe 

SMÂRDAN Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice 

SUCEVENI Centru de zi pentru copiii defavorizați 

Centru de tip after school 

Spații de cazare pentru persoanele care ar putea suferi de pe urma calamităților 
naturale 

Parc de agrement pentru persoane cu dizabilități 

Centru de consiliere psihologică 

Serviciu de planificare familială 

Cantină socială pentru persoane defavorizate 

ȘENDRENI Servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice 

TÂRGU BUJOR  1 centru de zi pentru copiii defavorizați 

TECUCI Centru de tip adăpost temporar pentru persoanele fără adăpost 

TUDOR VLADIMIRESCU Serviciu de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități și 
persoane aflate în situații de dependență 

TULUCEȘTI Adăpost în regim de urgență pe timp de iarna pentru copiii străzii, persoanele vârstnice 
singure ți persoane cu dizabilități care trăiesc în stradă 
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PRIMARIA PROPUNERI ÎNFIINȚARE SERVICII SOCIALE SPAS-URI 

Ambulanță socială 

Centru de primire în regim de urgență a victimelor violenței în familie 

Centru de zi pentru agresorii victimelor violenței în familie 

Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane cu dizabilități 

Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice 

ȚEPU Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice 

VALEA MĂRULUI 1 centru social pentru bătrâni, mame singure și victime ale violenței domestice 

VÂNĂTORI 1 centru de zi pentru copiii defavorizați aflați în situații de risc 
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 ANALIZA SWOT 9.4.

ANALIZĂ MEDIUL INTERN 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

PROFIL SOCIO-DEMOGRAFIC 

 Comunele Smârdan, Șendreni și Vânători, sunt 
singurele care înregistrează creșteri procentuale 
demografice de peste 10% în perioada 2008-2019.  

 Coeficientul de dependență demografică este mai 
scăzut în județul Galați comparativ cu media 
națională.  

 Existența localităților rurale în proximitatea celor 
două municipii din județ care sunt atractive 
pentru locuire, cu o populație ce depășește 10 
000 de locuitori. 

 Existența unei zone (nord-vestul județului Galați) 
care se evidențiază în mod pozitiv printr-o rată a 
natalității mai crescută decât în restul teritoriului 
și un procent mai ridicat de tineri. 

 

 Majoritatea comunelor din județul Galați au 
înregistrat scăderi ale populației în perioada 2008 
– 2019. Cele mai mari descreșteri, de peste 10%, 
au avut loc în nord-estul județului Galați. 

 În localitățile din nord-est se remarcă un număr 
scăzut de locuitori, sub 1 500 – pragul minim de 
înființare a unei localități.  

 Accentuarea tendinței de îmbătrânire a populației 
și o creștere a numărului de persoane vârstnice 
dependente din comunele din nord-estul 
județului.  

 Deși există comune unde soldul schimbărilor de 
domiciliu a fost pozitiv, rata negativă a sporului 
natural a determinat descreșteri ale populației. 

 Descreșterea proporției persoanelor active în 
câmpul muncii raportat la totalul numărului de 
locuitori în perioada 2008 – 2019.  

 Rata mortalității este mai crescută în mediul rural 
față de mediul urban în județul Galați. 

 Dinamică negativă a sporului natural și a 
natalității la nivelul județului. 

 Din cele 61 de comune aflate în județul Galați, 17 
dintre acestea se confruntă cu probleme de 
marginalizare. Astfel, conform indicatorilor 
studiului, 12 dintre acestea înregistrează 
marginalizare severă, iar 5 dintre comune 
înregistrează marginalizare sub medie.  

INFRASTRUCTURA DE SĂNĂTATE ȘI SERVICIILE MEDICALE 

 Infrastructura de sănătate beneficiază de dotări 
de importanță județeană și locală, asigurând o 
bună deservire. 

 Prezența unităților farmaceutice în toate UAT-
urile din județ. 

 Existența corpurilor de spitale care au fost 
reabilitate și modernizate. 

 Programe dese de formare continuă a 
personalului medical 

 Accesarea Programelor Naționale de Sănătate 
pentru prevenirea, diagnosticarea și tratarea 
afecțiunilor 

 Infrastructura de sănătate nu este suficient de 
cuprinzătoare pentru a deservi numărul mare de 
locuitori 

 Rețeaua de cabinet medicale de familie, farmacii, 
cabinete stomatologice, laboratoarele de tehnică 
dentară și cabinete medicale de specialitate a fost 
aproape complet acaparată de domeniul privat. 

 Clădirile spitalelor au în continuare probleme de 
infrastructură și utilități, majoritatea dintre 
acestea fiind clădiri foarte vechi, care nu suportă 
anumite tipuri de lucrări. 

 Lipsa personalului medical specializat în orașele 
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Existența Facultății de Medicină care poate 
asigura specialiști în domeniul medical și care 
dispune de colaborări cu instituții internaționale 
importante 

mici și în mediul rural. 

 Situația stării de sănătate a populației prezintă o 
serie de indicatori de prevalență și morbiditate cu 
valori maxime la nivel național. 

INFRASTRUCTURA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI SERVICII SOCIALE 

 Expertiza și experiența oferită de către instituțiile 
județene și ONG-uri, profesioniști foarte bine 
pregătiți și dedicați care activează în domeniul 
social din județ. 

 Sistemul public de asistență socială este slab 
dezvoltat în comparație cu nevoile existente și cu 
numărul beneficiarilor 

 Insuficiența investițiilor în dezvoltarea de servicii 
sociale în comunitate și a întreprinderilor sociale 
de inserție. 

 Lipsa investițiilor în dezvoltarea serviciilor sociale, 
respectiv a serviciilor integrate în comunitățile 
marginalizate (educare, sănătate, ocupare, servicii 
sociale și de recuperare ș.a.) 

 Lipsa întreprinderilor sociale și a unităților 
protejate din județul Galați 

 

ANALIZĂ MEDIUL EXTERN 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

PROFIL SOCIO-DEMOGRAFIC 

 Disponibilitatea finanțărilor pentru 
dezvoltarea urbană și rurală, precum și 
pentru o serie de priorități sectoriale de 
interes pentru dezvoltarea județului. 

 Atractivitatea mai crescută a altor centre urbane 
pentru tineri, care preferă să părăsească județul 
pentru a urma o facultate și a-și găsi un loc de 
muncă. 

 Numărul crescând de persoane care vor ieși la 
pensie în mod constant în următorii 40 de ani, cu 
un vârf în perioada imediat următoare (procent 
ridicat al populației de 60-65 ani și al grupelor de 
vârstă învecinate).  

 Rată relativ scăzută de înlocuire a forței de 
muncă, ce va conduce la un deficit de forță de 
muncă. 

INFRASTRUCTURA DE SĂNĂTATE ȘI SERVICIILE MEDICALE 

 Fonduri guvernamentale și europene dedicate 
sistemului medical, pentru 
crearea/reabilitarea/modernizarea dotărilor și 
pentru realizarea de campanii de medicină 
preventivă în rândul populației. 

 Atragerea de investitori pentru dezvoltarea de 
unități spitalicești private. 

 Privatizarea continuă a dotărilor medicale 
limitează responsabilitatea și capacitatea de 
intervenție a administrației publice în ceea ce 
privește calitatea serviciilor medicale oferite și 
poate avea efect de majorare a costurilor 
serviciilor medicale. 



 

355 
 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

INFRASTRUCTURA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI SERVICII SOCIALE 

 Disponibilitatea finanțărilor pentru dezvoltarea 
urbană și rurală, precum și pentru o serie de 
priorități sectoriale de interes pentru dezvoltarea 
socială a județului. 

 Înclinarea balanței de la prestații sociale la 
dezvoltarea de servicii sociale și de economie 
socială care să conducă la o incluziune activă a 
grupurilor vulnerabile. 

 În cazul în care furnizorii publici și centrele sociale 
nu se adaptează în mod continuu la noile norme 
de siguranță și de furnizare a serviciilor sociale, 
acestea riscă să piardă fondurile alocate de la 
bugetele de stat. 

 

 CONCLUZII, PRIORITĂȚI ȘI SCENARII / PROIECTE DE DEZVOLTARE 9.5.

CONCLUZII, PROVOCĂRI, ELEMENTE DE POTENȚIAL POSIBILE INTERVENȚII 

PROFIL SOCIO-DEMOGRAFIC 

Existența comunelor subdimensionate ce sunt greu 
accesibile din nord estul și centrul județului.  

Realizarea de parteneriate între UAT-urile greu 
accesibile și instituțiile publice județene, parteneri 
privați sau neguvernamentali pentru crearea de centre 
comunale și servicii de proximitate comune.  

Situația particulară a comunelor ce au peste 10 000 de 
locuitori dintre care, majoritatea, s-au dezvoltat sub 
influența fenomenului de suburbanizare al 
municipiilor Galați și Tecuci.  

Asigurarea de servicii publice complexe în comunele 
care înregistrează populație asemănătoare unui centru 
urban. 

Tendința de creștere a numărului vârstnicilor la nivelul 
comunelor din județul Galați.  

Rata de mortalitate crescută și rata de natalitate 
scăzută. 

Crearea de politici sociale pentru atragerea/păstrarea 
familiilor tinere în județ, cu precădere în mediul rural.  

Asigurarea de servicii sociale și de îmbătrânire activă 
destinate persoanelor vârstnice. 

Realizarea unei situații centralizate la nivel de județ cu 
numărul de locuri de casă disponibile în fiecare 
localitate pentru tineri, urmând a fi publicate pe 
pagina Consiliului Județean. 

Asigurarea unui fond special prin care primăriile să 
poată cumpăra case sau terenuri de la persoanele 
private pentru a fi acordate tinerilor. 

Referitor la mișcarea migratorie, majoritatea 
localităților, în special cele rurale, au înregistrat valori 
negative ale soldului schimbărilor de domiciliu. O 
problemă majoră este emigrarea forței de muncă în 
străinătate, pentru a lucra în schimbul unor salarii 
mult mai atractive. 

Atragerea de investitori în regiune.  

Crearea de programe pentru integrarea pe piața 
muncii a tinerilor și a persoanelor ce au nevoie să se 
angajeze.  

Crearea de programe pentru sprijinirea reîntoarcerii 
tinerilor români plecați în străinătate care vor să își 
deschidă afaceri în județ. 

INFRASTRUCTURA DE SĂNĂTATE ȘI SERVICIILE MEDICALE 
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Există comune care nu au medici de familie sau 
cabinete medicale. 

Un număr semnificativ de comune nu beneficiază de 
cabinete medicale de specialitate sau stomatologice, 
locuitorii fiind nevoiți să se deplaseze în orașe sau 
municipiul Galați pentru servicii complexe de sănătate. 

Extinderea rețelei medicale astfel încât să acopere 
toate nevoile din mediul rural.  

Crearea de servicii medicale mobile cu frecvență 
ridicată care să ajungă în comunitățile cu acces dificil 
la servicii medicale. 

Realizarea unei baze de date cu toți medicii de familie 
din județ și urmărirea vârstelor de pensionare ale 
acestora – aceste date urmând a fi comunicate către 
DSP pentru a identifica un medic pentru comunele 
unde urmează a se pensiona medicul.  

În vederea soluționării cazurilor neprevăzute sau de 
forță majoră când este necesar un medic de familie 
într-o anumită comună, se va întocmi o listă cu medicii 
disponibili pentru a lucra pe teritoriul județului. 

Numărul medicilor de familie este insuficient în 
majoritatea localităților mediul rural, aceștia fiind 
supraaglomerați în comparație cu media națională. 
Sunt și cazuri de comune care înregistrează până la 
4000 de locuitori pe medic de familie.  

Stimularea antreprenoriatului în domeniul medical la 
nivelul comunităților rurale. 

Crearea de servicii medicale mobile cu frecvență 
ridicată care să ajungă în comunitățile cu acces dificil 
la servicii medicale. 

În ceea ce privește numărul de paturi în spitale/1000 
de locuitori, județul se află pe locul 28 în topul 
județelor din România. Deși majoritatea spitalelor au 
fost reabilitate și dotate printr-o serie de proiecte 
guvernamentale sau europene, există în continuare 
probleme de infrastructură cum ar fi rețelele edilitare 
sau faptul că funcționează în clădiri vechi care nu 
permit anumite tipuri de lucrări. 

În orașe mici ca Târgu Bujor există un deficit grav de 
medici și personal medical. 

Crearea de noi spitale cu rol de deservire județeană. 

Reabilitarea tuturor corpurilor spitalelor existente. 

Crearea de politici pentru atragerea de medici și 
rezidenți în spitalele din orașele mici prin oferirea de 
locuințe dedicate și alte facilități. 

Conform declarațiilor reprezentanților unităților 
spitalicești, există o carență majoră în ceea ce privește 
educarea populației cu privire la serviciile de sănătate, 
la utilizarea sistemelor de urgență și la metode de 
prevenție a afecțiunilor și depistarea timpurie a 
acestora. 

Situația stării de sănătate a populației prezintă o serie 
de indicatori de prevalență și morbiditate cu valori 
maxime la nivel național. 

Realizarea de campanii de informare în comunitate, ce 
au componente de activități practice, cu privire la 
problematicile unui stil de viață sănătos. 

Realizarea de acțiuni intense de prevenire, 
diagnosticare și tratare a afecțiunilor cu rate maxime 
de prevalență. 

INFRASTRUCTURA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI SERVICII SOCIALE 

La nivel județean nu este o imagine clară asupra 
persoanelor aflate în situații de vulnerabilitate, mai 
ales în mediul rural. 

Identificarea nevoii de servicii sociale din întreg 
județul Galați prin identificarea persoanelor aflate în 
situații vulnerabile pe tipuri de categorii și stabilirea 
necesarului de dezvoltare a infrastructurii sociale. 

Reprezentanții instituțiilor publice și private cu 
activitate socială reclamă lipsa implicării nivelului local 
în identificarea de grupuri vulnerabile și în dezvoltarea 
de servicii sociale în acord cu numărul și nevoile 

Crearea unei structuri asociative cu scopul dezvoltării 
serviciilor sociale la nivel județean, care să includă 
actori relevanți din mediul public, privat și ONG care 
să facă lobby pentru dezvoltarea de servicii sociale la 
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CONCLUZII, PROVOCĂRI, ELEMENTE DE POTENȚIAL POSIBILE INTERVENȚII 

acestora. nivelul județului și să identifice oportunități de 
parteneriate și dezvoltare în acest domeniu. 

Infrastructura de servicii sociale de la nivel județean 
nu este suficient dezvoltată nici ca prezență teritorială, 
nici ca diversitate de servicii. 

Asigurarea de servicii sociale integrate destinate 
copilului și/sau familiei. 

Extinderea serviciilor sociale către mediul rural. 

Asigurarea de servicii sociale integrate destinate 
persoanelor cu dizabilități, care pe lângă masă și 
cazare să ofere servicii complexe ca diferite tipuri de 
terapii, integrare pe piața muncii, etc. 

Asigurarea de alte servicii sociale specializate. 

 

 OBIECTIVE STRATEGICE ȘI SPECIFICE 9.6.

OBIECTIV STRATEGIC | O6. JUDEȚ CARE OFERĂ TUTUROR LOCUITORILOR SĂI OPORTUNITĂȚI DE 
DEZVOLTARE ȘI ACCES LA SERVICII PUBLICE DE CALITATE | Obiectivul are ca scop adaptarea serviciilor 
publice la profilul socio-demografic al locuitorilor, acțiuni pentru atragerea de capital uman tânăr și 
realizarea de demersuri pentru stimularea proactivității societății civile. Obiectivul propune totodată 
crearea de servicii publice de calitate în domeniul sănătății și asistenței sociale astfel încât să deservească 
tot teritoriul județului și să răspundă la nevoile specifice ale tuturor tipurilor de beneficiari. 

În același timp, prin intermediul acestui obiectiv se dorește susținerea eforturilor de inovare în domeniul 
dezvoltării sociale realizate până în prezent și dezvoltarea acestora pentru a reprezenta un element de 
competitivitate al județului e plan național. 

OBIECTIVE SPECIFICE 

OS 6.1. JUDEȚ CU UN CAPITAL UMAN TÂNĂR ȘI PROACTIV, IMPLICAT ÎN VIAȚA COMUNITĂȚII | 

Obiectivul are ca scop atragerea de capital uman tânăr în județul Galați, crearea de programe de 

îmbătrânire activă pentru populația care va ieși la pensie în următorii ani precum și oferirea de 

oportunități de implicare a cetățenilor în viața comunității. 

OS 6.2. JUDEȚ CU O REȚEA DE SĂNĂTATE MODERNĂ ȘI INOVATOARE, CARE DESERVEȘTE TOȚI 

LOCUITORII | Obiectivul are ca scop, pe de o parte, asigurarea de facilități medicale moderne, diverse și 

suficiente pentru ca toți locuitorii județului să aibă acces la servicii de calitate, iar pe de altă parte, 

susținerea eforturilor de inovare și cercetare realizate până în prezent în acest domeniu și dezvoltarea 

acestora ca element de competitivitate a județului. 

OS 6.3. JUDEȚ CARE BENEFICIAZĂ DE O REȚEA COMPLEXĂ DE CENTRE ȘI SERVICII SOCIALE, ADAPTATE 

NEVOILOR TUTUROR TIPURILOR DE BENEFICIARI | Obiectivul are ca scop crearea unui cadru partenerial 

pentru acțiune imediată și integrată în domeniul furnizării de servicii sociale, realizarea de acțiuni de 

cunoaștere pe deplin a tuturor grupurilor vulnerabile de la nivelul județului și dezvoltarea unei rețele 

complexe de servicii sociale centrate pe beneficiar.  
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10. EDUCAȚIE ȘI FORMARE 
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10. EDUCAȚIE ȘI FORMARE 
Rolul acestui capitol este de a identifica situația furnizării de servicii de educație si formare în județul 
Galați. Sunt evidențiate principalele elemente de infrastructură, alături de modul în care funcționează 
aceste tipuri de servicii. Pentru o mai bună înțelegere a dezvoltării recente, este evidențiată dinamica 
dezvoltării serviciilor în raport cu nevoia din teritoriu. 

 

 INFRASTRUCTURA ȘI SERVICIILE DE FORMARE 10.1.

Infrastructura de educație preuniversitară deservește în mod egal tot județul, însă aceasta necesită 
lucrări de reabilitare, modernizare și dotare  

Infrastructura de educație preuniversitară publică din județul Galați include unități de învățământ pentru 
toate nivelurile de educație: preșcolar, primar, gimnazial și liceal, inclusiv învățământ special. Conform 
datelor furnizate de Inspectoratul Școlar Județean Galați, în anul 2018-2019, rețeaua unităților de 
învățământ preuniversitar de stat din județ cuprindea 187 unități, respectiv: 223 grădinițe (dintre care 65 
în mediul urban și 158 în mediul rural), 158 școli (dintre care 44 în mediul urban și 114 în mediul rural), 33 
licee, dintre care 11 teoretice (în mediul urban), 19 licee tehnice/tehnologice (15 în mediul urban și 4 în 
mediul rural), un liceu sportiv, unul de arte și unul economic toate în Municipiul Galați. Pe lângă 
instituțiile menționate anterior, în județul Galați mai există o școală profesională în comuna Ivești, două 
școli gimnaziale speciale în: una în Municipiul Galați și una în Municipiul Tecuci și două școli profesionale 
speciale în Municipiul Galați. 

Infrastructura de educație preuniversitară privată este dezvoltată doar în Municipiile Galați și Tecuci și în 
comuna Matca. Aceasta cuprinde: 14 grădinițe în Galați, 6 școli (două în Galați, două în Tecuci și două 
școli adventiste în Matca), două licee teoretice în Galați și 18 școli postliceale (14 în Galați și 4 în Tecuci). 

În ceea ce privește dotarea unităților de învățământ din județ, a fost constatată:  

- lipsa laboratoarelor școlare în comunele: Băneasa, Poiana și Suhurlui; 
- prezența atelierelor școlare în doar 9 din 65 UAT-uri: Galați, Tecuci, Berești, Târgu Bujor, Corod, 

Cudalbi, Ivești, Matca și Pechea; 
- lipsa sălilor de sport în 29 din 61 de comune: Bălăbănești, Băleni, Băneasa, Buciumeni, 

Cavadinești, Cerțești, Corni, Corod, Cosmești, Cuca, Drăgușeni, Fârțănești, Foltești, Fundeni, 
Ghidigeni, Jorăști, Matca, Munteni, Negrilești, Poiana, Priponești, Rădești, Smârdan, Smulți, 
Suhurlui, Țepu, Tudor Vladimirescu, Vârlezi și Vlădești; 

- lipsa terenurilor de sport în 24 din 61 de comune: 1Bălăbănești, Bălășești, Berești-Meria, 
Cavadinești, Cosmești, Costache Negri, Drăgușeni, Fârțănești, Foltești, Jorăști, Măstăcani, 
Nămoloasa, Negrilești, Piscu, Priponești, Rădești, Rediu, Scânteiești, Smârdan, Smulți, Suhurlui, 
Suceveni, Vârlezi și Vlădești. 

Unitățile de învățământ sunt completate de o serie de dotări conexe, ce oferă oportunități pentru 
activități extrașcolare: Clubul Sportiv Școlar Galați, Clubul Sportiv Municipal Galați, Clubul Sportiv Școlar 
Tecuci și Palatul copiilor Galați cu filiala Clubul Copiilor Tecuci.  

În cadrul focus grupului dedicat educației aferent prezentei strategii a fost menționată problema 
referitoare la accesul copiilor săraci din mediul rural la învățământul preuniversitar, în special liceal, în 
cazul celor care nu își permit costul deplasărilor. În acest sens, au fost menționate recomandări 
referitoare la diferite modalități prin care acestora li se poate acorda șansa la educație, prin 
suplimentarea spațiilor de cazare, îmbunătățirea condițiilor de cazare, asigurarea unor gratuități (de 
exemplu transportul cu microbuze) etc. Aceste aspecte sunt deosebit de importante, dat fiind faptul că 
influențează direct fenomenul de abandon școlar (cel mai periculos fiind în cadrul învățământului 
preuniversitar) . O altă soluție ar fi încurajarea desfășurării cu periodicitate a Programului Masa Caldă. 
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Totodată, ar fi necesar să se realizeze demersuri pentru ca învățământul online să fie posibil (dotări, 
infrastructură etc). 

O altă problemă foarte importantă este legată de faptul că, mai ales în mediul rural, nu există educație în 
ceea ce privește igiena personală, mai ales în contextul în care unele școli au obținut finanțări și au fost 
dotate cu grupuri sanitare etc. (unele sunt la un nivel mult mai dezvoltat decât multe școli din mediul 
urban). 

O altă idee menționată a fost referitoare la o directivă a Ministerului Educației Naționale de a organiza 
clase care să ghideze copiii prin metoda step by step, în intervalul prelungit 12:00 – 16:00, mai ales în 
contextul în care foarte mulți părinți nu își pot lua copiii de la școală la ora 12:00. Acest serviciu ar fi 
gratuit, prin comparație cu programele de after-school care se plătesc. 
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FIGURA 109 – PREZENȚA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE LA NIVEL JUDEȚEAN ÎN ANUL 2019 

 

Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Inspectoratul Școlar Județean 
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Municipiul Galați poate beneficia de pe urma unei politici publice de profilare ca oraș universitar 
european 

În municipiul Galați există două instituții de învățământ superior, una publică: Universitatea „Dunărea de 
Jos” și una privată: Universitatea Danubius. Totuși, este de menționat faptul că elevii din Galați au acces 
facil la cel mai dezvoltat centru universitar din România – municipiul București, dar și la universitățile din 
Municipiile Iași și Cluj, mulți dintre aceștia preferând să urmeze o facultate în orașele mai mari. 

 Universitatea „Dunărea de Jos” 

Universitatea „Dunărea de Jos” este o instituție de învățământ superior cu tradiție, înființată încă din anul 
1974, care a dezvoltate de-a lungul timpului o serie de programe de studiu unice în țară la momentul 
apariției, cum ar fi: construcții navale, exploatarea navelor și porturilor, industrii alimentare, tehnică 
piscicolă sau frigotehnice. Astfel, se poate spune că în multe dintre aceste domenii au fost puse bazele 
planurilor și programelor de învățământ, care sunt valorificate în prezent și în alte centre universitare din 
țară.  

În momentul de față, universitatea are în componență următoarele facultăți: Facultatea de Inginerie, 
Facultatea de Arhitectură Navală, Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, Facultatea de Automatică, 
Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică, Facultatea de Educație Fizică și Sport, Facultatea de Litere, 
Facultatea de Științe și Mediu, Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie, Facultatea de Inginerie și 
Agronomie din Brăila, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Facultatea de Științe Juridice, 
Sociale și Politice, Facultatea de Medicină și Farmacie, Facultatea de Arte, Facultatea transfrontalieră 
precum și o extensie a Facultății de medicină și farmacie în Enna – Italia, realizată cu sprijinul Universității 
„Kore” din Enna și a Fondului Proserpina. 

Este de menționat și faptul că Facultatea de Arhitectură Navală din cadrul Universității „Dunărea de Jos” 
prezintă un caracter unic în țară. În acest moment, Facultatea de Arhitectură Navală este singura din 
România care oferă diplome cu această calificare. Până acum, absolvenții programului de Master, unic în 
țară, erau încadrați la calificarea „ingineri navaliști”, fapt ce nu corespundea întru totul cu disciplinele 
studiate. În plus, s-a făcut corelarea cu clasificarea europeană a ocupațiilor, astfel că un absolvent de la 
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați poate profesa oriunde în lume ca arhitect naval. 

Ca număr de studenți universitatea aduna în anul academic 2018/2019, 8404 studenți înscriși la licență, 
2906 studenți înscriși la master și 159 de studenți înscriși la programe doctorale. Dintre aceștia 2030 erau 
studenți români de pretutindeni, 133 de studenți străini non-UE, 131 de studenți străini înscriși în cadrul 
extensiei facultății din Enna, aproximativ 100 de studenți care sunt veniți prin programul Erasmus și 268 
de studenți care au domiciliul în alte județe decât Galați, înscriși la programe postuniversitare. 

Universitatea deține 3 campusuri universitare („A.I.Cuza”, „22 Decembrie” și campusul „Științei”) cu o 
capacitate de cazare de cel puțin 3.000 de locuri, o cantină restaurant, două săli de sport și un cabinet 
medical studențesc.  

Instituția pune la dispoziția studenților săi dar și a cetățenilor din oraș un Centru de consiliere și orientare 
în carieră156 precum și un Centru de formare continuă157 cu o paletă variată de cursuri de formare 
continuă, programe postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă, programe de 
conversie profesională, cursuri de calificare, cursuri de perfecționare, precum și cursuri dedicate 
persoanelor vârstnice sau copiilor. Mai mult, în cadrul acestui centru a fost creată platforma online de 
locuri de muncă “UGAL Jobs” care momentan nu este populată cu oferte din județul Galați dar care poate 
fi dezvoltată facil prin parteneriate cu mediul privat și instituțiile publice din județ, care pot raporta 
locurile de muncă disponibile către universitate. 

În vederea valorificării rezultatelor cercetării, universitatea a dezvoltat o entitate de inovare și transfer 
tehnologic acreditată - Centrul de Transfer Tehnologic UGAL. 

                                                           
156

 http://ccoc.ugal.ro/ 
157

 http://www.dfctt.ugal.ro/ 

http://ccoc.ugal.ro/
http://www.dfctt.ugal.ro/
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 Universitatea Danubius 

Instituție de învățământ superior privat înființată de Prof. univ. dr. Benone Pușcă, Universitatea Danubius 
din Municipiul, are peste 20 de ani de activitate. În anul academic 2018/2019, în cadrul acestei unități 
erau 2812 studenți. În structura sa sunt cuprinse: Facultatea de Drept, Facultatea de Științe Economice, 
Facultatea de Comunicare și Relații Internaționale, Facultatea de Științe Aplicate, Departamentul pentru 
Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă, Colegiul Danubius, Danubius Foreign Language Centre - 
centru acreditat de testare ECL (European Consortium for Languages) și Departamentul pentru Pregătirea 
Personalului Didactic. Pe lângă acestea, universitatea deține o serie de structuri de cercetare științifică: 
Centrul de Cercetări privind Dinamica Socio-Economică în Dezvoltarea Durabilă (DiSEDD), Centrul de 
Studii și Cercetări Danubiene (CSCD) și Centrul de cercetare ,,Economie teoretică și aplicată”. 

Universitatea pune la dispoziția studenților săi platforma iDanubius pentru accesarea informațiilor cu 
privire la situația școlară, 4 cercuri studențești științifice: Cercul științific studențesc de Drept Public 
"Nicolae Titulescu", Cercul științific studențesc - Dunărea, Axa a Identității Europene, Cercul științific 
studențesc Globalizare și Diversitate Culturală și Cercul de Cercetare Studențesc Danubius, precum și un 
Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră158. 

Participanții la grupul de lucru dedicat educației aferent prezentei strategii consideră că este foarte 
importantă profilarea Municipiului Galați ca oraș universitar secundar. Astfel, este necesară dezvoltarea 
unei culturi în acest sens (cum este exemplul Municipiului Cluj Napoca sau al orașului Delft), cu atât mai 
mult cu cât prezintă potențial. De asemenea, un alt atu în acest demers îl reprezintă faptul că pe o rază 
de 250 km nu mai există alte județe care să beneficieze de prezența unor universități (este necesar ca 
acestea să colaboreze si să se conecteze mai mult cu sistemul universitar european). 

În același timp, universitățile de pe teritoriul județului Galați prezintă un potențial crescut și pentru 
dezvoltarea mediului de afaceri local, atât prin oportunitățile de formare și de transfer tehnologic pe care 
le oferă, cât și prin sprijinul pe care îl pot oferi acestea pentru componenta de antreprenoriat și 
internaționalizate. Acest lucru este datorat în special rețelelor din care fac parte și a partenerilor care 
există la nivel local, național și internațional.  

                                                           
158

 http://www.univ-danubius.ro/en/centrul-de-consiliere-si-orientare-in-cariera-ccoc 

http://www.univ-danubius.ro/en/centrul-de-consiliere-si-orientare-in-cariera-ccoc
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Învățământul tehnic și dual nu este dezvoltat suficient pentru a fi o alternativă viabilă la învățământul 
teoretic 

Oferta învățământului liceal este dominată în proporție de 59% de învățământul teoretic. În rândul 
liceelor teoretice predomină, în ordinea numărului de locuri, următoarele specializări: matematică-
informatică (532), filologie (476), științe naturale (392) și științe sociale (252). În continuare, 21% din 
locurile disponibile în rândul liceelor din județ se află în cadrul profilului servicii cu specializările: turism și 
alimentație (308), economic (238) și comerț (182), urmat de profilul tehnic cu 15% a cărui specializare 
principală este mecanica (182 locuri), urmată de electric, electronică automatizări și industrie textilă cu 
84 de locuri fiecare, cele mai puțin dezvoltate specializări tehnice fiind electromecanică (56), producție 
media (28) și construcții (14).  

Alte specializări cum ar fi cele artistice, muzică, sport, teologie și pedagogie au între 14 și 56 de locuri 
fiecare și cumulează în total 5% din totalul locurilor din liceele gălățene. 

TABEL 51 – SPECIALIZĂRI ÎN CADRUL LICEELOR 

 

Sursă: www.admitereliceu.ro 

În ceea ce privește excelența învățământului liceal, în topul național din 2019 al celor mai bune licee în 
funcție de rezultatele elevilor la examenele naționale și în funcție de mediile de absolvire, primul liceu din 
județul Galați se află pe locul 13 – Colegiul Național "Vasile Alecsandri" din Galați, care a scăzut cu 4 
poziții față de anul 2017. În top 100 la nivel național se găsesc și Colegiul Național "Costache Negri" pe 
locul 33 și Colegiul Național "Mihail Kogălniceanu" pe locul 39. Restul liceelor din județul Galați ocupă 
locuri de la 106 până la 1034 dintr-un total de 1141 licee clasate la nivel național. 

În ceea ce privește calitatea actului educațional din județ se observă o distincție clară între liceele 
teoretice care se află pe primele locuri în topul județean dar și în cel național în ceea ce privește 
promovabilitatea la Bacalaureat, liceele cu profil servicii care sunt plasate după acestea și liceele tehnice 
și tehnologice care se află la coada clasamentului. 

Dintre cele 28 de licee clasate în topul național, 16 au înregistrat o medie a notelor obținute la examenul 
de Bacalaureat sub 5, acestea fiind cu precădere licee tehnice. Doar Liceul Tehnologic "Costache Conachi" 
Pechea și Liceul Tehnologic "Tudor Vladimirescu" au avut medii peste 5. 

Situația învățământului tehnic este una dictată de contextul național: în România aceste specializări nu 
sunt privite ca o alternativă viabilă la învățământul liceal, ci ca un loc unde intră elevii care nu au obținut 
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medii de intrare la liceele teoretice. În ultimii ani, Ministerul Educației Naționale și Inspectoratele Școlare 
Județene au făcut eforturi susținute pentru îmbunătățirea calității acestui tip de învățământ. Cu toate că 
situația liceelor tehnice nu este încă una ideală, au început să apară clase de învățământ dual, numeroase 
parteneriate cu operatori economici pentru practica elevilor care se finalizează cu angajarea acestora 
precum și clase ce pot servi ca modele de bună practică în domeniul industriei alimentare de inovație 
tehnologică care studiază, de exemplu, domeniul roboticii. 

Prin urmare, pe lângă eforturile de specializare practică depuse de instituții împreună cu Inspectoratul 
Școlar Județean, o atenție deosebită trebuie acordată creșterii calității actului educațional.  

TABEL 52 – POZIȚIA LICEELOR DIN JUDEȚUL GALAȚI ÎN TOPUL NAȚIONAL 

LOC ÎN 
TOPUL 

NAȚIONAL 

2019 

LOCALITATE INSTITUȚIE BAC 

2019 

PROMOVABILITATE 
BAC 2019 

SCOR 
TOTAL 
2019 

13 Galati, jud. Galati COLEGIUL NATIONAL "VASILE 
ALECSANDRI" LOCALITATEA 

GALATI 

9.1 99.07% 8.79 

33 Galati, jud. Galati COLEGIUL NATIONAL "COSTACHE 
NEGRI" LOCALITATEA GALATI 

8.92 99.42% 8.59 

39 Galati, jud. Galati COLEGIUL NATIONAL "MIHAIL 
KOGALNICEANU" LOCALITATEA 

GALATI 

8.87 100.00% 8.57 

106 Tecuci, jud. 
Galati 

COLEGIUL NATIONAL "SPIRU 
HARET" LOCALITATEA TECUCI 

8.44 96.51% 8.2 

118 Galati, jud. Galati COLEGIUL NATIONAL 
"ALEXANDRU IOAN CUZA" 

LOCALITATEA GALATI 

8.4 98.57% 8.14 

147 Galati, jud. Galati LICEUL TEORETIC "EMIL 
RACOVITA" LOCALITATEA GALATI 

8.14 95.88% 7.97 

199 Tecuci, jud. 
Galati 

COLEGIUL NATIONAL "CALISTRAT 
HOGAS" LOCALITATEA TECUCI 

7.83 92.63% 7.65 

208 Galati, jud. Galati LICEUL TEORETIC "DUNAREA" 
LOCALITATEA GALATI 

7.35 91.18% 7.58 

336 Galati, jud. Galati COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL 
MADGEARU" LOCALITATEA 

GALATI 

6.54 82.37% 6.71 

441 Galati, jud. Galati LICEUL TEORETIC "SFANTA 
MARIA" LOCALITATEA GALATI 

4.96 63.29% 5.89 

490 Pechea, jud. 
Galati 

LICEUL TEHNOLOGIC "COSTACHE 
CONACHI" PECHEA 

5.5 62.89% 5.54 

491 Tudor 
Vladimirescu, 

jud. Galati 

LICEUL TEHNOLOGIC "TUDOR 
VLADIMIRESCU" TUDOR 

VLADIMIRESCU 

5.1 69.23% 5.54 

513 Targu Bujor, jud. 
Galati 

LICEUL TEHNOLOGIC "EREMIA 
GRIGORESCU" TG.BUJOR 

4.76 59.18% 5.4 
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LOC ÎN 
TOPUL 

NAȚIONAL 

2019 

LOCALITATE INSTITUȚIE BAC 

2019 

PROMOVABILITATE 
BAC 2019 

SCOR 
TOTAL 
2019 

565 Galati, jud. Galati COLEGIUL DE INDUSTRIE 
ALIMENTARA "ELENA DOAMNA" 

LOCALITATEA GALATI 

4.93 56.43% 5.1 

585 Beresti, jud. 
Galati 

LICEUL TEHNOLOGIC "PAUL 
BUJOR" BERESTI 

4.23 55.88% 4.99 

591 Galati, jud. Galati LICEUL DE TRANSPORTURI AUTO 
"TRAIAN VUIA", MUNICIPIUL 

GALATI 

4.9 61.29% 4.94 

618 Tecuci, jud. 
Galati 

COLEGIUL NATIONAL DE 
AGRICULTURA SI ECONOMIE 

LOCALITATEA TECUCI 

3.71 44.44% 4.79 

643 Galati, jud. Galati LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL 
SALIGNY" LOCALITATEA GALATI 

3.45 38.98% 4.63 

646 Galati, jud. Galati LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 
LOCALITATEA GALATI 

3.63 39.64% 4.62 

652 Galati, jud. Galati LICEUL TEHNOLOGIC "CAROL I", 
MUNICIPIUL GALATI 

3.34 37.25% 4.59 

820 Galati, jud. Galati COLEGIUL TEHNIC "AUREL 
VLAICU" LOCALITATEA GALATI 

2.88 29.55% 3.74 

838 Galati, jud. Galati COLEGIUL TEHNIC DE 
ALIMENTATIE SI TURISM 

"DUMITRU MOTOC" 
LOCALITATEA GALATI 

2.55 32.18% 3.67 

868 Galati, jud. Galati COLEGIUL TEHNIC "RADU 
NEGRU" LOCALITATEA GALATI 

1.6 19.40% 3.53 

881 Tecuci, jud. 
Galati 

LICEUL TEHNOLOGIC "ELENA 
CARAGIANI" LOCALITATEA 

TECUCI 

2.28 26.17% 3.48 

890 Galati, jud. Galati COLEGIUL TEHNIC "PAUL DIMO" 
LOCALITATEA GALATI 

2.22 20.37% 3.45 

955 Corod, jud. 
Galati 

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 
COROD 

1.87 14.29% 3.15 

1034 Culdalbi, jud. 
Galati 

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 
CUDALBI 

0.8 11.11% 2.78 

1040 Tecuci, jud. 
Galati 

LICEUL TEHNOLOGIC "OVID 
CALEDONIU" LOCALITATEA 

TECUCI 

1.27 14.55% 2.74 
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Sursă: www.admitereliceu.ro 

Participanții la focus grupul dedicat educației aferent prezentei strategii menționează faptul că există o 
oportunitate reală pentru ca învățământul tehnic să se dezvolte în diferite licee, în special cu ajutorul 
unor finanțări. Un exemplu de bună practică este Colegiul de Industrie Alimentară „Elena Doamna”, unde 
copiii merg și gătesc diferite produse în cadrul claselor (cornulețe, bere, bragă, zacuscă etc). Deși ar exista 
potențial ca produsele să fie vândute, dat fiind faptul că sunt de o calitate ridicată, este nevoie de 
consiliere juridică specializată pentru a se alinia cadrului legal. 

O altă propunere reieșită din cadrul focus grupului este aceea de a dezvolta parteneriate în ceea ce 
privește încurajarea învățământul dual, deși acestea funcționează mai eficient uneori în cazul 
învățământului superior. În acest sens, o soluție ar fi să se realizeze parteneriate cu compania Damen din 
Galați, de unde urmează să se pensioneze între 2000 și 3000 de oameni, astfel că va fi nevoie de forță de 
muncă.   

Specializarea profesională a elevilor din învățământul tehnic din județ se realizează în anul 2018-2019 și 
prin parteneriate cu peste 50 operatori economici în cadrul a 18 licee tehnice și cu profil servicii din Galați, 
Tecuci, Târgu Bujor, Berețti, Ivești, Pechea, Tudor Vladimirescu, Corod și Cudalbi, cu perspective de 
angajare după finalizarea studiilor.  

Majoritatea locurilor de practică (între 50 și 100 per domeniu) oferite sunt: mecanic auto, frizer - coafor - 
manichiurist – pedichiurist, ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație, tinichigiu vopsitor auto, 
bucătar, comerciant-vânzător, brutar - patiser -preparator produse făinoase, confecționer produse textile 
și lăcătuș mecanic prestări servicii. 

 

  

. 
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FIGURA 110 – DISTRIBUȚIA DOMENIILOR ȘI SPECIALIZĂRILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL 

 

Sursă: Inspectoratul Școlar Județean Galați 

În ceea ce privește învățarea continuă pe parcursul vieții, în anul 2019, în județul Galați existau 45 de 
programe de formare profesională. Dintre acestea, majoritatea erau oferite de mediul privat (32 de 
programe de inițiere, calificare, specializare și perfecționare) și 4 programe oferite de mediul ONG 
(asistent personal al persoanei cu handicap grav, competențe comune-Competențe antreprenoriale, 
antreprenor în economia socială, baby-sitter și competențe comune-competențe informatice).  

Programele oferite de instituții publice sunt doar 8: 

 6 programe derulate de unități de învățământ: 
o 5 programe de calificare la Universitatea Dunărea de Jos Galați, pentru zidar-pietrar-

tencuitor, lăcătuș mecanic întreținere și reparații universale, lucrător în comerț, agent de 
curățenie clădiri și mijloace de transport și dulgher-tâmplar-parchetar; 

o 1 program de calificare la Liceul Tehnologic Anghel Saligny, pentru operator introducere 
validare și prelucrare date. 

 două programe derulate de Direcția pentru Agricultură a Județului Galați pentru lucrător în 
cultura plantelor și apicultor. 
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Conform participanților la grupul de lucru dedicat educației aferent prezentei strategii, municipiul/județul 
ar trebui să se axeze mai mult pe dezvoltarea industriei, cum ar fi cea navală, IT, cea textilă, cea medicală 
etc care sunt deja prezente și funcționale, creând astfel prin intermediul clusterelor deja constituite 
posibilități pentru oportunități diverse de formare și colaborare. 

O altă provocare menționată în cadrul focus grupului o reprezintă faptul că mulți tineri părăsesc țara fie 
pentru a-și continua diferite cicluri de studii, fie pentru a-și găsi un loc de muncă. Totuși, problema cea 
mai mare nu este că aceștia pleacă, ci că nu vor să se mai întoarcă. Pentru aceasta este nevoie ca 
atractivitatea județului Galați să crească pentru ca oamenii să fie dispuși să revină înapoi – spre exemplu, 
prin atragerea de investitori care să ofere locuri de muncă atractive și cursuri de formare și specializare. 

Totodată, programul A Doua Șansă ar putea să fie reactivat pentru a veni în întâmpinarea copiilor care 
depășesc media de vârstă și a părinților de a relua procesul de educație. 

 

Infrastructura de educație va trebui să se adapteze populației școlare și a nevoilor complexe ale 
acesteia 

În ton cu tendința de la nivel național și regional, populația școlară din județul Galați a înregistrat o 
scădere de aproximativ 25 procente în perioada 2008 - 2018 pe fondul scăderii grupelor de vârstă 0-15 
ani, în anul 2018 aceasta reprezentând 15% din totalul populației județului. Scăderea numărului elevilor 
în perioada 2008 - 2018 a fost mai mare în mediul urban (-28%) față de mediul rural -8%). În mediul rural, 
scăderi semnificative (între 30% și 39%) ale populației școlare în perioada 2008-2018 au fost înregistrate 
în 24 de comune, iar cele mai mari descreșteri (între 40% și 49%) au fost înregistrate în comunele 
Scânteiești, Buciumeni, Corni, Drăgănești, Băleni, Măstăcani, Negrilești, de unde populația tânără pleacă 
pentru a se domicilia în alte localități. Singurele UAT-uri care au înregistrat creșteri ale populației școlare 
în perioada analizată sunt comunele Vânători, Cudalbi, Șendreni, Ghidigeni, Corod și Ivești – acestea fie 
au înregistrat solduri pozitive ale schimbărilor de domiciliu, fie sunt tangente la alte comune unde s-au 
domiciliat noi locuitori și au preluat o parte dintre elevii acestora. 

Domeniul educaţiei trece prin schimbări radicale care vizează reorganizarea infrastructurii existente ale 
viitoarelor medii de învăţare Utilizarea tehnologiei informației poate juca un rol esențial în menținerea și 
dezvoltarea interesului pentru carte și bibliotecă al copiilor de vârstă școlară și al tinerilor. 

Ținând cont de abordarea tridimensionala a TIC în învățământul preuniversitar (discipline de studiu, 
resurse educaționale, mediu de consolidare a învățării) a fost identificată nevoia de gestionare și 
colectare a informațiilor referitoare la rezultatele școlare și activitatea școlară zilnică curentă din sistemul 
preuniversitar cu respectarea viziunii MEC asupra gestiunii eficiente a educației. 

Având în vedere că tinerele generații, cu precădere cele de vârstă școlară, preferă, inclusiv pentru 
procesul de învățare, să utilizeze, din ce în ce mai mult, tehnologia informației, mai ales aplicațiile de 
comunicare și colaborare de pe terminalele mobile inteligente, a devenit necesară crearea unui mediu 
adecvat, care, pe de o parte, să răspundă rigorilor și nevoilor specifice procesului educațional, sa îmbine 
procesul de stimulare și potențare a interesului elevilor cu posibilitățile pe care le oferă o bibliotecă 
școlară virtuală și să ajute în procesul de dezvoltare cognitivă, iar, pe de altă parte, să sprijine 
interacțiunea dintre persoanele de vârstă școlară (interacțiunea dintre copii și tineri), precum și 
interacțiunea acestora cu societatea, astfel încât abandonul școlar să fie diminuat, iar integrarea lor în 
societate și pe viitoarea piață a muncii să fie optimă. 

Astfel, accesul la resurse și servicii digitale prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor 
devine o resursă esențială în procesul de predare-învățare, putând facilita gestiunea comunicării și a 
colaborării, dezvoltarea creativității și accesul la informație prin dispozitive mobile , iar beneficiile se 
transpun în îmbunătățirea eficienței și eficacității procesului educațional la toate nivelurile. 

Conform aspectelor comunicate prin scrisoarea Comisiei Europene nr. Ares(2020)1847818 privind 
inițiativa de investiții de răspuns la pandemia cu coronavirusul SARS-Cov-2, Comisia Europeană propune 
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mobilizarea fondurilor aferente politicii de coeziune pentru a răspunde într-o manieră flexibilă la nevoile 
apărute în contextul pandemiei în sectoarele cele mai afectate (ex. sănătate, IMM-uri, forța de muncă). 

Desfășurarea de activități didactice în anul școlar 2020/2021, care se va prelungi și pentru anii școlari 
următori, presupune o serie de măsuri necesare pentru desfășurarea în bune condiții a procesului 
educațional atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice în contextul crizei pandemice create de 
coronavirusul SARS-CoV-2, pentru a evita o creștere rapidă a infecției cu coronavirus, dar și pentru a crea 
condițiile necesare desfășurării activităților didactice. 

În acest sens una dintre măsurile adoptate prin ”ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 144 din 24 august 2020 
privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții 
de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar 2020/2021 în contextul riscului de infecție cu 
coronavirus SARS-CoV-2” se referă la asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul on-
line. În acest sens, măsura are în vedere dotarea elevilor cu echipamente mobile din domeniul 
tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare, precum și a altor echipamente/dispozitive electronice, 
astfel încât orele de pregătire din timpul activităților didactice să se poată desfășura on-line, pentru a 
evita contactul direct al elevilor cu profesorii și cu ceilalți elevi, precum și pentru a preveni riscul de 
infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2, fapt care ar pune în pericol desfășurarea în condiții normale a 
tuturor activităților didactice necesare procesului de învățământ. 

FIGURA 111 – POPULAȚIA ȘCOLARĂ PE NIVELURI DE EDUCAȚIE ÎN JUDEȚUL GALAȚI 

 

Sursă: Baza de date INS TEMPO 

În ceea ce privește repartiția populației școlare din județul Galați pe niveluri de învățământ, în anul 2018, 
majoritar este nivelul primar (26%), urmat de nivelul gimnazial (22%) și cel liceal (20%), în timp ce doar 
14% din populația școlară este reprezentată de elevi înscriși în grădinițe și 12% de studenți – aceste două 
categorii din urmă au înregistrat descreșteri semnificative în intervalul 2008 – 2013, de 41%, respectiv 
82%. Învățământul profesional și postliceal concentrează fiecare aproximativ 3% din totalul populației 
școlare din județul Galați – deși procentul acestora este similar, evoluția de-a lungul timpului arată două 
fenomene complet diferite – în cadrul învățământului profesional populația școlară a scăzut cu 141% în 
perioada 2008 – 2018, în timp ce învățământul postliceal și de maiștri este singurul nivel care a înregistrat 
creșteri în perioada analizată, de 57%.  

În ceea ce privește încărcarea infrastructurii educaționale, media numărului de elevi pe sală de clasă 
din județul Galați este superioară mediei naționale și regionale, cu o încărcare ceva mai mare în mediul 
urban. Totuși, acesta se află la limita superioară impusă de Legea Educației Naționale.  
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Analiza la nivel de Unitate Administrativ Teritorială în 2018 relevă faptul că în 3 din 4 orașe (Galați, Tecuci 
și Târgu Bujor), infrastructura școlară este mai solicitată decât la nivel național, cu 35 până la 39 de elevi 
pe clasă. În mediul rural, doar 10 din 61 de comune au clase supraîncărcate (Foltești, Vânători, Tudor 
Vladimirescu, Șendreni, Frumușița, Ghidigeni, Pechea, Ivești, Cudalbi și Brăhășești), în timp ce în 31 de 
comune sunt mai puțin de 20 de elevi pe clasă, cu ce mai mică valoare în Băleni unde sunt aproximativ 10 
elevi într-o sală de clasă. 

În cadrul grupului de lucru dedicat educației aferent prezentei strategii a fost precizată inclusiv problema 
legată de gradul de deservire a unor grădinițe din mediul rural, astfel că unele sunt amplasate la distanțe 
foarte mari pentru a putea fi accesate cu ușurință de copii. 
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FIGURA 112 – ÎNCĂRCAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE LA NIVEL JUDEȚEAN ÎN ANUL 2018 

Sursă: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Național de Statistică 
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În anul 2018, în județul Galați se aflau 5.944 cadre didactice, din care majoritatea de 30% se regăseau în 
învățământul gimnazial, restul distribuindu-se în procente aproximativ egale în învățământul liceal (24%) 
și cel primar (20%), învățământul preșcolar fiind abia pe locul 4 ca număr de cadre didactice (cu 14%), 
datorită populației școlare mai puțin numeroase, iar cel universitar pe ultimul loc (cu 11%). Per total, 
numărul profesorilor a scăzut în intervalul 2008-2018 cu aproximativ 16%. Cele mai mari scăderi au avut 
loc în cadrul învățământului profesional, iar singura creștere a personalului didactic a fost înregistrată în 
școlile postliceale, acesta fiind totodată singurul nivel de învățământ unde a crescut populația școlară.  

Personalul didactic a înregistrat creșteri în 11 comune și două orașe (Berești și Tecuci). Dintre acestea, 
cele mai mari creșteri au avut loc in Corod (18%) și Șendreni (43%). Pe de altă parte, Cosmești, Berești-
Meria, Smulți și Corni au fost înregistrate cele mai mari scăderi ale personalului didactic (între 40% și 
60%). 

FIGURA 113 – EVOLUȚIE PERSONAL DIDACTIC 

 

Sursă: Baza de date INS TEMPO 

Analizând comparativ UAT-urile care au înregistrat cele mai mari fluctuații privind unul din indicatorii 
referitori la numărul de cadre didactice, populația școlară și numărul de elevi pe săli de clasă, au fost 
constatate următoarele situații: 

 În Municipiul Galați, orașul Târgu Bujor, orașul Tecuci și în comunele Brăhășești, Ivești, Pechea, 
Frumușița, Tudor Vladimirescu și Foltești, deși numărul elevilor și al profesorilor a scăzut în 
perioada de referință, infrastructura este în continuare suprasolicitată, numărul de elevi pe clasă 
fiind peste media impusă de legislația națională iar numărul de elevi ce revin unui profesor este 
mai mare decât media națională și județeană 

 În comunele Cudalbi, Ghidigeni, Șendreni și Vânători, numărul elevilor și al profesorilor a crescut, 
în consecință infrastructura și cadrele didactice sunt suprasolicitate comparativ cu mediile 
naționale și județene și cu limita de elevi pe clasă impusă de legislația națională 

 În comunele Liești, Munteni, Cuza Vodă și Nicorești, deși numărul elevilor și al profesorilor a 
scăzut în perioada 2008 - 2018, indicatorul privind numărul de elevi ce revin unui profesor 
depășește media națională și județeană 

 Lipsa de motivație a elevilor este o altă provocare cu care cadrele îndrumătoare se confruntă. 
Pentru a le spori determinarea, aceștia sunt stimulați prin diferite premii, prin alimente (mai ales 
în cazul celor fără posibilități financiare). Această demotivare conduce inclusiv la un nivel crescut 
de lipsă a pregătirii educaționale (de exemplu nu știu să își întocmească un CV, nu dețin 
competențe digitale, nu cunosc limbi străine etc). Una dintre soluțiile prezentate este implicarea 
în procesul de educație a copiilor a consilierilor de orientare (inclusiv psihologi în școli, implicarea 
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diriginților de clase etc). De asemenea, în vederea responsabilizării tinerilor, ar fi util ca (la nivel 
de liceu) să existe parteneriate cu mediul privat pentru a îi încuraja să lucreze ca voluntari în 
cadrul firmelor și să deprindă diferite abilități și cunoștințe. Inclusiv părinții ar fi recomandat să 
fie educați în scopul de a își încuraja copiii în direcții cât mai bine orientate. 

 Corelat cu problemele menționate la punctul anterior, este necesar să fie luată în calcul 
consilierea copiilor încă din școala generală. Justificarea are la bază faptul că, o dată ce aceștia 
încep studiile liceale sau chiar universitare neconsiliați, este foarte dificil și prea târziu în a-i mai 
ghida către o carieră adecvată/potrivită pentru ei. Acest demers este necesar să fie realizat prin 
insuflarea unor modele pe care aceștia să le admire și să le ofere motivație. S-a propus soluția de 
a aduce antreprenori locali de succes în școli pentru a discuta cu copiii și a-i ambiționa, doar că 
una dintre piedicile acestui proces este problema bugetelor prea mici. 

 Ca recomandare, ar fi foarte util pentru dezvoltarea personală, ca tinerii să învețe ce reprezintă 
antreprenoriatul și să beneficieze de educație financiară (de exemplu sub forma unor cursuri 
opționale, a unor ateliere socio-educaționale etc.), mai ales în contextul în care nivelul 
analfabetismului funcțional este foarte crescut.  
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 ANALIZA SWOT 10.2.

ANALIZĂ MEDIUL INTERN 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE 

 Existența a acel puțin unei grădinițe și a unei școli 
în fiecare UAT din județul Galați. 

 Prezența instituțiilor liceale în UAT-uri rurale. 

 Performanță la nivel național a unor licee 
teoretice din Galați. 

 Existența unor specializări liceale ca industrie 
alimentară care pot fi oferite ca modele de bună 
practică în învățământul tehnic. 

 Existența de parteneriate pentru învățământ dual 
și practica elevilor cu peste 50 de operatori 
economici. 

 Existența programelor de formare continuă 
oferite de instituții publice. 

 Prezența a două universități în Municipiul Galați 

 În mediul rural, conform tendințelor din contextul 
suprateritorial, populația școlară și aparatul 
didactic sunt în scădere. 

 Existența UAT-urilor unde infrastructura școlară 
este supraîncărcată, cu peste 30 de elevi pe sală 
de clasă. 

 Laboratoarele școlare, atelierele, sălile și 
terenurile de sport lipsesc în multe comune din 
județ. 

 Liceele tehnice și tehnologice au probleme de 
promovabilitate la examenele naționale. 

 

 

ANALIZĂ MEDIUL EXTERN 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE 

Existența Programelor Operaționale ce oferă finanțare 
pentru sprijinirea învățământului preșcolar, școlar, 
tehnic și vocațional și universitar. 

Dezvoltarea învățământului tehnic și dual de 
excelență. 

Județul Galați face parte din "Euroregiunea Dunărea 
de Jos", fapt ce reprezintă o oportunitate în atragerea 
de fonduri și în crearea de proiecte în domeniul 
educației cu impact major. 

Atractivitate mai mare pentru studenți a altor centre 
universitare. 

Imagine precară a învățământului tehnic la nivel 
național, acesta nefiind considerat o alternativă viabilă 
la învățământul teoretic. 
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 CONCLUZII, PRIORITĂȚI ȘI SCENARII / PROIECTE DE DEZVOLTARE 10.3.

CONCLUZII, PROVOCĂRI, ELEMENTE DE POTENȚIAL POSIBILE INTERVENȚII 

Dacă prezența unităților de învățământ nu este o 
problemă, dotarea acestora nu este corespunzătoare, 
Reprezentanții instituțiilor publice declară faptul că 
dotarea laboratoarelor, atelierelor și sălilor de curs 
este una dintre cele mai mari probleme ale 
învățământului din regiune. 

Reabilitarea, modernizarea și dotarea infrastructurii 
educaționale. 

Realizarea de intervenții necesare pentru obținerea 
autorizației ISU și a autorizației sanitare pentru toate 
clădirile de învățământ. 

Realizarea de parteneriate între unitățile de 
învățământ și diverse entități publice sau private 
pentru derularea orelor practice, astfel se dispune o 
învățare experimentală și o creștere a calității 
procesului instructiv-educațional. 

Atragerea sponsorizărilor din partea companiilor 
private de profit, în vederea dezvoltării bazei 
materiale. 

Atragerea de proiecte ce finanțează materialele 
școlare și dispozitivele necesare procesului educativ, 
precum Fundația Orange, ANPCDEFP etc. 

Elevii gălățeni nu beneficiază de servicii complexe de 
consiliere și orientare în carieră, aceștia ajungând de 
multe ori să se înscrie în învățământul liceal și 
universitar fără o idee clară asupra unui parcurs în 
carieră.  

Crearea de facilități complexe și continue de orientare 
și consiliere pentru elevi, care pornesc din educația 
timpurie și continuă până în momentul absolvirii 
facultății, prin intermediul Centrului Județean de 
Resurse și Asistență Educațională Galați. 

Dezvoltarea Centrului de Consiliere și Orientare în 
Carieră din cadrul Universității Dunărea de Jos din 
Galați, prin creșterea numărului de consilieri în carieră 
și psihologi. Acest centru fiind cel mai în măsură să 
realizeze tranziția din preuniversitar către universitar. 

Totodată se poate realiza o componentă dedicată 
elevilor din Învățământul gimnazial, aceștia având 
posibilitatea de a face vizite de studiu în cadrul liceelor 
înainte de a se înscrie. 

Testarea aptitudinilor și competențelor în vederea 
încurajării tinerilor de a urma un profil tehnic, agricol 
sau vocațional. 

Sprijinirea învățământului agricol prin organizarea 
vizitelor de studiu pe exploatații agricole prin 
subvenții. 

Percepția părinților și a tinerilor asupra învățământului 
tehnic este una negativă, aceștia nefiind motivați să se 
înscrie la liceele de profil și să facă performanță în 
acest domeniu. Totodată, reprezentanții instituțiilor 
publice declară faptul că nu sunt dezvoltate suficiente 
parteneriate cu marii angajatori din județ care să ofere 
locuri de practică și locuri de muncă elevilor. În același 
timp, dotările laboratoarelor din cadrul majorității 
liceelor tehnice sunt învechite și nu permit 
specializarea în concordanță cu noile tehnologii de pe 

Crearea unui studiu de piață la nivelul regiunii care să 
identifice nevoile de forță de muncă ale angajatorilor 
în raport cu specializările liceelor tehnice și care să 
evidențieze rentabilitatea anumitor meserii practice la 
nivelul regiunii.  

Crearea unei campanii de promovare a învățământului 
dual și tehnic care să promoveze modelele de bună 
practică din regiune. 

Dotarea unităților de învățământ tehnic cu tehnologie 
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CONCLUZII, PROVOCĂRI, ELEMENTE DE POTENȚIAL POSIBILE INTERVENȚII 

piață. de ultimă generație. 

Reabilitarea căminelor aferente liceelor. 

Oferirea de gratuități și burse tinerilor aflați în 
dificultate din mediul rural și urban pentru a desfășura 
și finaliza învățământul liceal tehnic. 

Crearea de parteneriate de practică pentru elevii 
înscriși la liceele tehnice și școlile profesionale din 
mediul rural acolo unde nu există angajatori, prin care 
să se susțină inclusiv deplasarea elevilor către sediile 
de practică. 

Creșterea competențelor profesorilor în cadrul 
învățământului profesional și tehnic. 

Realizarea de schimburi de experiență internaționale 
pentru practica elevilor din învățământul tehnic. 

În municipiul Galați nu există o cultură a unui oraș 
universitar, prezența celor două instituții de 
învățământ superior fiind insuficientă pentru 
afirmarea orașului la scară națională și europeană.  

Crearea unei structuri asociative de dialog pentru 
educație universitară și preuniversitară și formare 
continuă în municipiul Galați, din care să facă parte 
toate instituțiile relevante pentru acest domeniu din 
mediul public, privat și societatea civilă. 

Crearea unei politici de profilare ca centru universitar 
de mici dimensiuni alături de crearea de facilități 
dedicate pentru studenți. 

Dezvoltarea activității de cercetare și a programelor de 
formare în limbi străine. 

Promovarea orașului Galați ca oraș universitar la nivel 
național și internațional. 

Pentru creșterea potențialului de oraș universitar de 
impune organizarea unor evenimente multiple de 
tipul: conferințe, congrese, simpozioane sau sesiuni 
naționale/internaționale de comunicări științifice. În 
cadrul acestor evenimente putând fi invitați studenți 
de la toate centrele universitare din țară, fiind 
asigurată cazarea, masa și transportul participanților la 
aceste evenimente.  

Inițierea și dezvoltarea Serviciului pentru studenți și 
absolvenți. Serviciul va avea următoarele 
compartimente: 

 Consiliere educațională și orientare în carieră 
(Dezvoltare profesională și Dezvoltare 
personală); 

 Alumni și inserție pe piața muncii; 

 Activități culturale și artistice pentru elevi, 
studenți și alumni. 

Realizarea de proiecte în parteneriat cu celelalte 
centre universitare și facilitarea legăturilor între 
structurile studențești din centrele universitare din 
Galați și cele din alte centre universitare aflate în țară 
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CONCLUZII, PROVOCĂRI, ELEMENTE DE POTENȚIAL POSIBILE INTERVENȚII 

și în străinătate.  

Asigurarea de spații dedicate (amenajate 
corespunzător) activităților studenților și tinerilor. 

 

 OBIECTIVE STRATEGICE ȘI SPECIFICE 10.4.

OBIECTIV STRATEGIC | O7. JUDEȚ CARE OFERĂ TUTUROR LOCUITORILOR SĂI OPORTUNITĂȚI DE 

EDUCARE ȘI FORMARE PE TOT PARCURSUL VIEȚII | Obiectivul propune dezvoltarea infrastructurii 

educaționale astfel încât tot teritoriul județean să fie deservit de dotări școlare de proximitate și 

reabilitarea, modernizarea sau dotarea infrastructurii existente pentru ca toți tinerii să poată învăța într-

un ambient plăcut, cu facilități care să îi mențină interesați de procesul educațional, să îi orienteze în 

carieră și să le ofere posibilitatea de performanță. Totodată, este importantă creșterea calității actului 

educațional și a atractivității în domeniile care nu performează dar care sunt necesare pe piața muncii, în 

special în învățământul tehnic, dar și consolidarea pregătirii profesionale, indiferent de calificare, cu o 

serie de competențe antreprenoriale specifice economiei de piață. Adițional, obiectivul propune 

continuarea tradiției universitare din municipiul Galați și dezvoltarea acestuia ca oraș universitar 

internațional. 

 

OBIECTIVE SPECIFICE 

OS 7.1. ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR MODERN, DOTAT ȘI PERFORMANT | Obiectivul propune 

modernizarea și dotarea instituțiilor de învățământ astfel încât fiecare UAT să beneficieze de facilități 

conexe unităților de educație cum ar fi infrastructură aferentă digitalizării activităților didactice, 

laboratoare școlare și săli de sport moderne. Adițional, se încurajează crearea de programe continue de 

orientare și consiliere pentru elevii din județ care să îi ajute să aibă un parcurs coerent în carieră. 

Obiectivul vizează totodată revitalizarea învățământului tehnic prin dotare, creșterea calității actului 

educațional și oferirea de oportunități diverse de dezvoltare. 

OS 7.2. MUNICIPIUL GALAȚI – ORAȘ UNIVERSITAR INTERNAȚIONAL | Obiectivul are ca cop crearea unei 
politici de profilare ca centru universitar de mici dimensiuni ce include facilități dedicate studenților, 
dezvoltarea activității de cercetare și a programelor de formare în limbi străine și promovarea orașului 
Galați ca oraș universitar la nivel național și internațional. 

OS 7.3. OPORTUNITĂȚI DIVERSE DE FORMARE CONTINUĂ | Obiectivul propune dezvoltarea 
infrastructurii de formare continuă prin mijloace clasice și online, cu precădere în domeniile emergente 
sau de competitivitate pentru județul Galați cum ar fi industria navală, domeniul IT, industria textilă, 
servicii medicale. 
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11. CULTURĂ, CULTE, SPORT ȘI AGREMENT 
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11. CULTURĂ, CULTE, SPORT ȘI AGREMENT 
Rolul acestui capitol este de a identifica situația furnizării de servicii de cultură, sport și agrement, dar și 
de evaluare a resurselor culturale, turistice și de petrecere a timpului liber de care dispune județul Galați. 
Fie că este vorba despre areale cu resurse importante, fie că se remarcă preponderența unor factori 
naturali sau antropici, toate acestea stau la baza identității județului, având un rol semnificativ în 
conturarea imaginii de ansamblu a teritoriului. Pentru o mai bună înțelegere a situației actuale, este 
evidențiată dinamica dezvoltării serviciilor în raport cu nevoia din teritoriu și sunt identificate valorile 
care prezintă potențial de a fi exploatate în vederea conturării unei identități culturale puternice a 
județului și a unui grad ridicat de atractivitate atât pentru locuitori, dar și pentru vizitatori. 

 INFRASTRUCTURA, ACTIVITĂȚILE, EVENIMENTELE ȘI SERVICIILE 11.1.
CULTURALE  

Această secțiune are ca scop evaluarea serviciilor culturale prezente la nivelul județului Galați, atât din 
perspectiva infrastructurii culturale existente, cât și cu privire la consumul cultural al gălățenilor, pentru a 
identifica factorii ce pot influența atractivitatea județului. În acest context, diversitatea de dotări, spații, 
stiluri și activități reprezintă pe de-o parte un factor inedit care are potențialul de a fi exploatat prin 
varietatea ofertei culturale, iar pe de altă parte poate fi privită drept un punct slab al județului prin 
disparitățile care se conturează la nivel urban, prin concentrarea vieții culturale cu precădere în 
municipiul Galați și prin slaba dezvoltare și valorificare a oportunităților prezente în zonele 
înconjurătoare. 

Domeniul cultural este unul de interes pentru dezvoltarea județului Galați. Spre exemplu, rezultatele 
sondajelor de opinie derulate în cadrul procesului de elaborare a prezentei strategii cu locuitori din județ, 
precum și cu reprezentanți ai instituțiilor culturale, indică faptul că participanții la studiu apreciază viața 
culturală din județul Galați ca fiind în general activă sau moderată. 

FIGURA 114 – PERCEPȚIA REPREZENTAȚILOR INSTITUȚIILOR DE CULTURĂ ȘI A POPULAȚIEI CU PRIVIRE LA VIAȚA 
CULTURALĂ A JUDEȚULUI GALAȚI 

  

Sursa: Sondaj de opinie aplicat populației și instituțiilor de cultură din județul Galați 

În acest context, este foarte important de identificat și subliniat factorii care contribuie la conturarea 
județului Galați drept un important centru cultural regional, precum și necesitățile acestuia pentru a-și 
spori atractivitatea atât pe plan local, dar și la nivel național. 
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11.1.1. INFRASTRUCTURA CULTURALĂ 

Aspectele referitoare la cultură și petrecerea timpului liber reprezintă elemente de plus valoare, care 
prezintă potențial de dezvoltare a unor infrastructuri noi și adaptate. Prin poziția sa, județul Galați a fost 
dintotdeauna o punte de legătură a Europei cu Orientul Apropiat și Mijlociu, un ținut al multiculturalității. 
În acest context, județul se remarcă printr-o bogată și inedită cultură populară românească și a 
minorităților etnice. Pe teritoriul județului Galați există mărturii materiale ale prezenței omului din 
timpuri preistorice. 

Printre principalele dotări culturale prezente în județ se regăsesc următoarele echipamente majore: 

MUZEE ȘI COMPLEXE MUZEALE, GALERII ȘI CASE MEMORIALE | Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” din 
Galați (ce este constituit din următoarele secții: Muzeul „Casa Cuza Vodă" Galați, Muzeul „Casa 
Colecțiilor" Galați, Lapidarium, Secția „Domnească 25" Galați, Casa Memorială „Costache Negri" din 

comuna Costache Negri, Muzeul „Hortensia Papadat Bengescu" din comuna Ivești, Casa Rurală „Ion 

Avram-Dunăreanu" din comuna Suhurlui), Muzeul etnografic „Petre Caraman” și Muzeul Zonei Pescărești 
din Pădurea Gârboavele, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii din Galați, Muzeul de Artă Vizuală din 
Galați, Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos, Muzeul de Istorie „Teodor 
Cincu” din Tecuci, Colecția Muzeală a Mănăstirii Buciumeni, Colecția Muzeală a Bisericii „Sf. Nicolae” din 
Berești, Colecția Muzeală a Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din Roșcani, Muzeul viu „Vatra cu Dor”, 
Colecția Muzeală a Mănăstirii Vladimirești, Colecția Muzeală Odaia Manolache, Muzeul Zonei Pescărești. 

TEATRE ȘI BIBLIOTECI | Biblioteca Centrală a Universității ”Dunărea de Jos” din Galați, Biblioteca 
Universității ”Danubius”, Biblioteca Muzeului de Istorie ”Teodor Cincu” din Tecuci, Biblioteca 
Județeană ”V.A. Urechia” din Galați, Biblioteca Municipală ”Șt. Petică” din Tecuci și o serie de biblioteci 
comunale și orășenești, Teatrul Dramatic ”Fani Tardini”, Teatrul de Păpuși Gulliver sau Teatrul Național 
de Operă și Operetă „Nae Leonard” din Galați. 

LĂCAȘURI ȘI EDIFICII DE CULT | Mănăstirea Vladimirești din comuna Tudor Vladimirescu, Mănăstirea 
Buciumeni din comuna Buciumeni, Mănăstirea Adam din comuna Drăgușeni, Mănăstirea Cârlomănești 
din comuna Cerțești, Catedrala Arhiepiscopală din Galați, Biserica fortificată Precista din Galați, Biserica 
de lemn din Cerțești, Templul Societății Meseriașilor din Galați sau Biserica Romano-Catolică din Galați. 

MONUMENTE ȘI ATRACȚII | Castrul Roman de la Tirighina-Barboși, Palatul Navigației, Palatul 
Administrativ, Palatul de Justiție (azi Universitatea „Dunărea de Jos”), Palatul Episcopal al Dunării de Jos 
din Galați, Poarta de han din sec. XIX, Monumentul funerar al Generalului Alexander Wasilewich Gelhard, 
Monumentul de for public "Apărătorii orașului Galați, 7/20 - 9/22 ianuarie 1918", Situl arheologic 
"Piroboridava" din comuna Poiana, Casa Robescu, Palatul Comisiunii Europene a Dunării (azi Biblioteca 
„V.A.Urechia”), Casa Cuza Vodă, Casa Max Auschnitt (fost consulat italian), Casa Macri (fost consulat 
portughez), fostul consulat cehoslovac, Casa Lambrinidi, Casa Theodor Cincu din Tecuci, Conacul poetului 
Costache Conachi și Poarta conacului de la Țigăneşti (comuna Munteni), Ansamblul palatului 
Chrissoveloni de la Ghidigeni, Valul lui Traian sau Cavoul roman. 

LISTA INDICATORILOR PENTRU COMPENENTA CULTURĂ ȘI TIMP LIBER 

Județul Galați  

 Județul Galați Instituții și companii de spectacole sau concerte – 6 (anul 2018) 
Spectatori si auditori la reprezentații artistice – 107.527 mii (anul 2018) 
Spectatori la cinematografe – 394.000 mii (anul 2018) 
Muzee si colecții publice – 10 (anul 2018) 
Vizitatori in muzee si colecții publice – 432.994 mii (anul 2018) 
Biblioteci – 225 (anul 2018) 
Volume existente în biblioteci – 3.724.981 volume (anul 2018) 
Cinematografe – 2 (anul 2018) 
Case de cultură – 6 (anul 2018) 
Cămine culturale – 23 (anul 2018) 
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Culte – peste 170 (anul 2018) 

Sursa: INS Tempo Online și cercetare proprie 

Județul Galați este relativ bine deservit de dotările culturale atât de bază, cât și de importanță 
suprateritorială 

În ceea ce privește infrastructura culturală a județului Galați, aceasta este alcătuită din biblioteci, muzee 
și colecții publice, instituții sau companii de spectacole și concerte, cinematografe, precum și case de 
cultură sau cămine / centre culturale și culte. Distribuția instituțiilor de cultură la nivel județean indică o 
acoperire relativ satisfăcătoare. În anul 2018, conform bazei de date a Institutului Național de Statistică, 
în județul Galați funcționau 10 muzee și colecții publice, 225 de biblioteci, 2 cinematografe și 6 instituții și 
companii de spectacole sau concerte. Cu toate acestea, în ceea ce privește distribuția spațială și 
capacitatea de deservire a locuitorilor, atractivitatea și vizibilitatea dotărilor sau starea acestora indică 
existența unor provocări majore. Astfel, în anul 2018 erau înregistrate 225 de biblioteci cu -26,94% mai 
puține față de anul 2008, totalizând 3.724.981 de volume existente. Cele mai multe biblioteci se găsesc în 
municipiul Galați (64 de biblioteci, marcând o diferență semnificativă față de anul 2008, când se 
înregistrau 74 de biblioteci), urmat de municipiul Tecuci (15 biblioteci) și comunele Ivești și Pechea (5 
biblioteci). Acest trend negativ în intervalul 2018-2018 în ceea ce privește numărul de biblioteci se 
manifestă atât pe fondul tendințelor actuale de accesare a surselor online de informare, cât și din cauza 
unei oferte de multe ori puțin atractive a acestora. Cu toate acestea, față de alte dotări culturale, 
numărul bibliotecilor este mult mai ridicat deoarece sunt luate în considerare și bibliotecile școlare, dar 
care nu sunt întotdeauna dotate corespunzător. 

FIGURA 115 – EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE BIBLIOTECI, MUZEE ȘI COLECȚII PUBLICE, CINEMATOGRAFE ȘI INSTITUȚII 
ȘI CAMPANII DE SPECTACOLE SAU CONCERTE ÎN JUDEȚUL GALAȚI, 2008-2018 

 

Sursa: INS Tempo Online 

Se remarcă faptul că, la nivelul județului Galați, ponderea facilităților culturale specializate, precum 
muzeele, instituțiile de spectacole și cinematografele, este mult mai crescută față de anul 2008. Totodată, 
în cazul spațiilor de cinema și categoria instituțiilor și companiilor de spectacole de pe teritoriul județului 
Galați, deși acestea înregistrează o creștere ușoară, acestea sunt încă insuficiente pentru întreg teritoriul. 
În ceea ce privește distribuția spațială a acestora, se constată faptul că facilitățile culturale specializate se 
află preponderent în municipiul Galați (cu 7 muzee, 6 instituții și companii de spectacole și 2 
cinematografe, dar acestea se regăsesc și la nivelul altor localități din cadrul județului Galați precum 
municipiul Tecuci sau comunele Ivești, Tudor Vladimirescu, Costache Negri, Vânători, Tulucești, Băneasa 
și Berești (în cadrul fiecărui UAT fiind prezent câte un muzeu).  

Un rol deosebit de important îl au și casele de cultură și căminele culturale, acestea reprezentând 
principala locație pentru desfășurarea activităților culturale la nivel local. Deși cea mai mare parte a 
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unităților administrativ-teritoriale din județul Galați dispun de astfel de dotări, există și o serie de comune 
în care acestea nu au fost identificate, precum Băleni, Băneasa, Buciumeni, Cerțești, Drăgănești, 
Drăgușeni, Foltești, Frumușița, Gohor, Liești, Măstăcani, Matca, Nicorești, Piscu, Poiana, Rădești, Rediu, 
Scânteiești, Schela, Suceveni, Suhurlui, Țepu, Umbrărești sau Vlădești. În același timp, însă, se remarcă 
interesul autorităților locale pentru sectorul cultural prin numeroasele investiții desfășurate în ultimii ani 
pentru construcția, modernizarea sau dotarea caselor de cultură și a căminelor culturale din numeroase 
unități administrativ-teritoriale. Exemple de astfel de investiții sunt reprezentate de proiectele de 
realizare a căminelor culturale în localitățile Munteni, Nămoloasa, Tulucești, Costache Negri sau 
comunele Cuca, Brăhășești și Cosmești, realizate în perioada 2016-2017.159 În cadrul acestor dotări sunt 
organizate cele mai importante evenimente culturale locale, sunt desfășurate diferite activități dedicate 
comunității locale sau sunt organizate diferite întâlniri de ordin administrativ. Un bun exemplu în ceea ce 
privește oferta culturală disponibilă era înregistrat în cazul Casei de Cultură a Studenților din Galați, unde, 
pe lângă evenimentele cu o frecvență crescută, erau organizate și numeroase concursuri de dans (hip-
hop, contemporan, caracter, streetdance, breackdance, electrodance), festivaluri naționale de teatru, 
muzică folk sau muzică rock, însă în prezent această dotare este subutilizată. 

O altă componentă importantă a patrimoniului cultural este reprezentată și de lăcașurile de cult de pe 
teritoriul județului Galați, care, pe lângă aportul semnificativ pe care îl aduc la identitatea județului, 
poartă un rol esențial în menținerea coeziunii sociale, prin serviciile spirituale, culturale, educative și 
comunitare pe care le asigură. În județul Galați, religia creștin-ortodoxă este cea mai răspândită și 
reprezentată la nivelul lăcașurilor de cult. Pe lângă acestea, în județul Galați se regăsesc biserici pentru o 
serie de numeroase alte culte religioase, precum: baptist, evanghelic, creștin după evanghelie, biserica 
evanghelică română, greco-catolic, martorii lui Iehova, ortodox de ritm vechi, penticostal, reformat, 
reformat (calvin), romano-catolic. 

În ceea ce privește bisericile creștin-ortodoxe, cele peste 170 de lăcașuri de cult din județul Galați sunt 
distribuite uniform la nivelul județului, acoperind majoritatea zonelor de locuit și având o concentrare 
mai ridicată în zona centrală a orașelor și în areale care se suprapun cu cele mai vechi zone construite. Nu 
în ultimul rând, lăcașurile de cult reprezintă și o importantă resursă culturală și turistică pentru județul 
Galați, numeroase biserici contribuind la conturarea identității, precum și la dezvoltarea turismului 
ecumenic la nivelul județului. Printre aceste lăcașuri se numără și obiective clasate pe lista 
monumentelor precum Arhiepiscopia ”Dunării de Jos”, Catedrala Ortodoxă ”Sf. Ierarh Nicolae” din Galați, 
Biserica ”Adormirea Maicii Domnului”, Biserica ”Sf. Arhangheli Mihail și Gavril”, Biserica ”Sf. Spiridon”, 
Biserica Fortificată ”Precista”, Biserica Romano-Catolică, Biserica din Lemn ”Adormirea Maicii Domnului” 
din Crețești etc. 

Cu toate că oferta culturală din județul Galați cuprinde o pondere ridicată a dotărilor de bază (de 
exemplu, biblioteci, case de cultură sau cămine culturale), care se adresează în special comunității locale, 
acesta beneficiază și de un real avantaj prin rolul suprateritorial pe care îl are și de oferta culturală 
accesibilă de care dispune. În ceea ce privește distribuția acestora la nivelul județului Galați, se constată 
faptul că majoritatea unităților administrativ teritoriale beneficiază de 1-5 dotări de bază, cele mai multe 
(peste 20 de dotări), înregistrându-se în municipiile Galați și Tecuci și în orașul Berești.  

Măsurile luate pentru a proteja sănătatea și siguranța cetățenilor în contextul generat de criza Covid-19 
au afectat întreaga societate, destabilizând economia, precum și funcționarea instituțiilor și a mediului 
privat. Astfel, în domeniul cultural s-au manifestat următoarele consecințe: 

 Suspendarea tuturor activităților cu public; 

 Anularea sau amânarea evenimentelor cu public; 

 Sectorului cultural independent pierde principalele surse de finanțare. 
 
Aceste efecte au declanșat la rândul lor schimbări în ceea ce privește atât oferta de produse culturale, cât 
și consumul acestora, așa cum vom detalia în continuare. Printre altele, măsurile au afectat activitatea 
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instituțiilor culturale din România și nu numai, prin restricționarea mobilității publicului consumator: 
deplasarea persoanelor este restricționată, formarea grupurilor este limitată la 3 persoane, instituțiile 
care lucrează cu publicul au fost obligate să-și suspende activitatea. 

FIGURA 116 – INFRASTRUCTURA CULTURALĂ DIN JUDEȚUL GALAȚI 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor disponibile în baza de date a Institutului Național de Statistică 
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11.1.2. ELEMENTE DE PATRIMONIU  

Patrimoniul cultural este definit, prin legislația în vigoare în România, ca fiind ”format din totalitatea 
bunurilor care reprezintă o mărturie și o expresie a valorilor, credințelor, cunoștințelor și tradițiilor 
naționale, indiferent de regimul de proprietate al acestora”.160 Acesta cuprinde o colecție de mărturii ale 
creativității umane de-a lungul istoriei sale de la bunuri mobile și imobile, la tradiții și expresii culturale 
imateriale.  

În ceea ce privește patrimoniul cultural, acesta este foarte variat și este compus din patrimoniu cultural 
material (clădiri, peisaje și artefacte) și patrimoniu cultural imaterial (limbă, muzică, obiceiuri și tradiții). 
Ambele tipologii au un rol deosebit de important în conturarea identității unui teritoriu, prin dovezile pe 
care le poartă privind cultura și istoria unei comunități.  

Județul Galați beneficiază de un patrimoniu cultural-istoric și religios de mare valoare prin care se 
remarcă: biserici și ansambluri mănăstirești, monumente și ansambluri de arhitectură, centre istorice și 
situri arheologice, care creează posibilitatea de promovare turistică și la nivel suprateritorial. 

Cu peste 250 de monumente istorice, județul Galați prezintă un potențial cultural ridicat, însă nu se 
află în topul județelor la nivel național din punct de vedere al moștenirii istorice de care beneficiază 

Din categoria patrimoniului cultural material, artefactele arheologice, obiectele etnografice, opere de 
cultură populară precum și monumentele, lucrările de arhitectură, lucrările de sculptură sau pictură, 
elementele sau structurile arheologice monumentale reprezintă elemente cu o deosebită valoare pentru 
arta, istoria sau civilizația națională și / sau universală. Conform Planului de Amenajare a Teritoriului 
Județean Galați – Faza a III-a, la nivelul județului Galați se remarcă o serie de valori de patrimoniu cultural 
de interes național (monumente istorice și structuri arheologice de valoare națională excepțională), 
precum Valul lui Athanaric, așezarea eneolitică de la Tămăoani (comuna Frumușița), Valul lui Traian, situl 
arheologic de la Barcea, așezarea fortificată Piroboridava din comuna Poiana, Palatul de Justiție (azi 
rectoratul Universității Dunărea de Jos), Palatul Administrativ (azi Prefectura județului Galați), Casa 
Robescu (azi Palatul Copiilor), ansamblul bisericii fortificate „Precista”, biserica cu turn fortificat 
„Adormirea Maicii Domnului”, Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci, situl arheologic de la Bărboşi cu 
Castrul roman etc. 

Pe lângă acestea, județul Galați este caracterizat de un număr relativ ridicat de monumente istorice, pe 
teritoriul acestuia regăsindu-se 263161 de monumente istorice clasificate și protejate prin lege, dintre care 
aproximativ 42 de monumente sunt încadrate în categoria A, de importanță națională. Cu toate acestea, 
la nivel național, acesta nu se află în topul județelor cu o moștenire istorică bogată, județe precum Argeș, 
Cluj, Dâmbovița, Iași, Mureș, Prahova și Sibiu înregistrând cele mai mari valori ale numărului total de 
monumente (în principal, peste 1.000 de monumente istorice).  

TABEL 53 – PATRIMONIUL CULTURAL CONSTRUIT AL JUDEȚULUI GALAȚI 

MONUMENTE ISTORICE CATEGORIA A 

MONUMENTE ISTORICE DE 
VALOARE NAȚIONALĂ SAU 

UNIVERSALĂ 

CATEGORIA B 

MONUMENTE ISTORICE 
REPREZENTATIVE PENTRU 

PATRIMONIUL CULTURAL LOCAL 

TOTAL 

I. Monumente și situri 
arheologice 

36 60 96 

II. Monumente și 
ansambluri de arhitectură 

6 135 141 

III. Monumente de for - 21 21 
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MONUMENTE ISTORICE CATEGORIA A 

MONUMENTE ISTORICE DE 
VALOARE NAȚIONALĂ SAU 

UNIVERSALĂ 

CATEGORIA B 

MONUMENTE ISTORICE 
REPREZENTATIVE PENTRU 

PATRIMONIUL CULTURAL LOCAL 

TOTAL 

public 

IV. Monumente 
memoriale / funerare 

- 5 5 

TOTAL 42 221 263 

Sursa: Lista Monumentelor Istorice din anul 2015 

Inventarierea monumentelor istorice și a distribuției lor în cadrul teritoriul județean relevă o concentrare 
semnificativă în municipiul Galați și în zona periurbană (comunele din imediata vecinătate precum 
Șendreni, Smârdan, Vânători, Tulucești sau Frumușița), în centrul urban fiind listate 112 monumente care 
reprezintă 42,59% din totalul județului. Dintre cele 42 de monumente ale județului de Categoria A, 10 se 
află în municipiul Galați, iar dintre cele 221 de monumente ale județului din Categoria B, 102 monumente 
se află în municipiul Galați. Acesta este urmat de municipiul Tecuci cu un număr de monumente cuprins 
între 10-50 monumente istorice. Se observă în același timp și faptul că la nivelul județului, cele mai multe 
localități dispun de un număr redus de monumente, cuprins între 1 și 5 monumente, sau nu înregistrează 
deloc prezența unor monumente istorice. Printre monumentele istorice de arhitectură reprezentative 
pentru patrimoniul cultural local se evidențiază Catedrala Ortodoxă ”Sf. Ierarh Nicolae”, Biserica Romano-
Catolică, Palatul Episcopal, Institutul ”Notre Dame de Sion”, Biserica ”Sf. Arhanghel Mihail și Gavril”, 
Palatul Administrativ, astăzi Instituția Prefectului, realizat de arh. Ion Mincu, Muzeul Memorial Costache 
Negri sau muzeul sătesc din Ivești sau Sediul Consiliului Județean, fost consulat cehoslovac.  
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FIGURA 117 – DISTRIBUȚIA MONUMENTELOR ISTORICE LA NIVELUL JUDEȚULUI GALAȚI 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor disponibile în baza de date a Ministerului Culturii 
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În ceea ce privește monumentele istorice, se remarcă existența la nivelul județului a unor inițiative de 
valorificare și promovare a acestora, cum este, spre exemplu, organizarea expozițiilor culturale ”Mărturii 
arheologice recent descoperite în județul Galați, 2017 – 2019” din cadrul proiectului cultural ”Istoria de 
lângă noi – ediția a IV-a”, susținut de Muzeul de Istorie Paul Păltănea din Galați. Scopul acestui proiect a 
fost acela de a informa comunitatea științifică și publicul gălățean despre patrimoniul arheologic al 
județului Galați, în special despre descoperirile arheologice realizate în siturile din Negrilești și Vânători, 
dar și din municipiul Galați (Bărboși – Tirighina, Cavoul roman, Biserica Sfântul Nicolae și Poarta Han). 
Cercetările arheologice din anii 2017 – 2019 au fost finanțate de Muzeul de Istorie „Paul Păltănea”, 
Primăria Comunei Negrilești și Ministerul Culturii și Identității Naționale. O serie de proiecte, precum situl 
arheologic de la Negrilești și situl arheologic din Galați – Biserica Sfântul Nicolae, au fost inițiate de către 
Muzeul de Istorie „Paul Păltănea”, altele, cum ar fi Vânători, Bărboși – Tirighina, Cavoul roman, Biserica 
Sfântul Nicolae și Poarta Han au fost realizate de muzeul gălățean în parteneriat cu Primăria Municipiului 
Galați, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” din Tulcea și Institutul de Antropologie 
„Francisc I. Rainer” din București.  

În același timp, există și o serie de lucrări de restaurare, conservare și punere în valoare prin intermediul 
finanțării POR 2014-2020 – Axa prioritară 5.1 / 5.1.SUERD162 precum: Reabilitare și dotare ”Casa 
Colecțiilor” (2017), Reabilitare zona istorică – municipiul Galați (2016), Proiect de consolidare, restaurare 
și amenajare Muzeul ”Casa Cuza Vodă” din Galați (2017) și Punerea în valoare a sitului arheologic 
Tirighina – Barboși (2015). Cu toate acestea, la nivelul anului 2012, un număr ridicat de monumente 
istorice (92 monumente) se aflau în pericol, în diverse stadii de degradare (23 monumente fiind în stare 
critică) în lipsa unor intervenții urgente de reabilitare și conservare163. Printre acestea se numără spre 
exemplu Casa Rurală Ioan Avram Dunăreanu din Suhurlui, imobilul din Domnească 102, Palatul Simion 
Gheorghiu etc. 

Patrimoniul cultural imaterial prezintă un mare potențial de dezvoltare, contribuind inclusiv la 
stabilirea și consolidarea identității județului  

În ceea ce privește patrimoniul cultural imaterial, acest termen este definit ca fiind totalitatea practicilor, 
reprezentărilor, expresiilor, cunoștințelor, abilităților – împreună cu instrumentele, obiectele, artefactele 
și spațiile culturale asociate acestora - pe care comunitățile, grupurile sau, după caz, indivizii le recunosc 
ca parte integrantă a patrimoniului lor cultural. Patrimoniul cultural imaterial este transmis din generație 
în generație, recreat în permanență de comunități și grupuri umane, în interacțiune cu natura și istoria lor, 
conferindu-le acestora un sentiment de identitate și continuitate, contribuind în același timp la 
promovarea respectului față de diversitatea culturală și creativitatea umană164. 

În cadrul județului Galați există numeroase resurse de patrimoniu imaterial ce merită conservate, 
valorificate și promovate. Un rol important în aceste activități îl are Centrul Cultural ”Dunărea de Jos” din 
Galați în parteneriat cu Direcția Județeană pentru Cultură Galați, care derulează numeroase inițiative de 
acest tip printre care:  

 Promovarea artei, culturii și civilizației, a actului cultural autentic și de calitate în toate mediile 
sociale; 

 Reabilitarea, conservarea și promovarea tradiției și creației populare românești; 

 Conservarea tradițiilor și încurajarea manifestărilor în plan cultural ale etniilor care trăiesc în zona 
județului; 

 Formarea deprinderilor artistice prin organizarea de cursuri teoretice și practice; 

 Dezvoltarea unui climat cultural la Galați, care să favorizeze recunoașterea orașului și județului în 
plan cultural euroregional și internațional. 
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În același timp, tradițiile, arta culinară, muzica, ritualurile, obiceiurile, abilitățile și meseriile tradiționale, 
precum și instrumentele, obiectele, artefactele și spațiile culturale asociate cu ele, permit perpetuarea 
identității culturale orale și populare a județului Galați. O serie de obiceiuri și activități tradiționale 
importante din acest județ sunt reprezentate de: 

DRUMUL VIEI ȘI VINULUI GĂLĂȚEAN | Reprezintă drumul antic al Siretului ce lega Tirighina-Bărboși de 
Poiana și apoi de Valea Trotușului, pe care circulau carele cu butoaiele de vin din și spre portul Galați. Cu 
ocazia acestui eveniment, grupuri de elevi, studenți, tineri și adulți sunt invitați să viziteze cramele și 
podgoriile din Ivești, Nicorești și Buciumeni, precum și monumentele istorice din aceste localități.  

SĂRBĂTOAREA SALCÂMULUI | Reprezintă o sărbătoare câmpenească tradițională de petrecere la iarbă 
verde care are loc în orașul Berești la sfârșitul lunii mai. 

SĂRBĂTOAREA BUJORULUI | Această sărbătoare are loc în fiecare an în luna mai în Târgu Bujor pentru a 
marca înfloritul bujorului din Pădurea Băneasa. Legendele spun că bujorii ar fi apărut din sângele 
moldovenilor căzuți în lupta de la Roșcani, de la 1574, când armata lui Ioan Vodă cel Viteaz a fost învinsă 
de turci datorită lipsei de apă. Reprezintă una din cele mai populare serbări câmpenești din județul Galați 
și se datorează existenței în imediata vecinătate a comunei, a unei arii protejate dedicat bujorului 
românesc și altor specii rare. 

SĂRBĂTOAREA BĂLĂBĂNEȘTIULUI | Reprezintă sărbătorirea momentului când satul cu același nume a 
fost atestat documentar printr-un uric din timpul domniei lui Ștefan Vodă la 5 decembrie 1460.  

SĂRBĂTOAREA RĂMAS BUN DE VACANȚA MARE | Are loc anual în satul Lungești, cu o săptămână 
înainte de începerea noului an școlar. Elevii, profesorii, părinții și bunicii se adună într-un loc numit ”La 
Plop” și organizează jocuri și activități sportive. Sărbătoarea se încheie cu tradiționalul foc de tabără. 

FESTIVALUL FOLCLORIC FLUIERAȘUL FERMECAT | Manifestare destinată tinerilor interpreți locali. Cele 
mai cunoscute grupuri folclorice în cadrul acestui eveniment sunt: Grupul folcloric ”Rapsozii Brateșului” 
din Tulucești, ”Colindița” din Piscu, ”Lozioara” din Braniștea, ”Ștefanienii” din Piscu, ”Fluierașii” din 
Braniștea, ”Tecucelu” din Tecuci, ”Cuzanca” din Cuza Vodă, ”Altița” din Tecuci, ”Glasul Odăieșilor” din 
Vânători, Ansamblul folcloric ”Bujoreanca” din Cavadinești și Grupul folcloric ”Datina” din Berești. 

SĂRBĂTOAREA CÂNTECULUI ȘI DANSULUI POPULAR HORINCEAN | Sărbătoarea de tradiție în Valea 
Horincei este un eveniment major pentru satele din întreaga vale. Prin această sărbătoare se reamintește 
de nunțile și petrecerile de altădată și se încearcă păstrarea culturii tradiționale în rândul tinerelor 
generații. 

SĂRBĂTORILE CORODULUI | Reprezintă o sărbătoare locală a comunei Corod care are loc pe data de 8 
septembrie a fiecărui an, perindându-se nume de seamă ale folclorului românesc. 

ÎNTÂLNIRILE DE LA MÂNJINA | Reprezintă sărbătoarea comunei Costache Negri care are loc pe data de 
21 mai, de ziua Sf. Împărați Constantin și Elena. Sărbătoarea începe cu parastasul de pomenire pentru 
Costache Negri și sora sa Elena Negri, urmând ca formațiile artistice și cele locale să prezinte programe 
artistice. Ziua se încheie cu un bal pentru locuitorii comunei la Căminul Cultural din localitate. 

DUMINICA TEIULUI | Este un obicei vechi care se practică și astăzi în Duminica a VIII-a după Paști, după 
Moșii de Vară. Tinerii se organizează în grupuri de 4-6 persoane și cu o căruță cu cai aduc sâmbătă 
noaptea, de la distanțe mari, crengi de tei, deoarece în pădurile din apropierea comunei nu se găsește tei. 
În noaptea de sâmbătă spre duminică, tinerii împodobesc căruțele în forma unui cort din crengile de tei și 
pornesc pe ulițele satelor însoțiți de un lăutar cântând melodii vesele. Fiecare tânăr are grijă ca fata iubită 
să aibă poarta împodobită cu tei, iar în cazul în care vreo fată din sat nu a avut un comportament demn 
de apreciat, în locul teiului va găsi la poartă ramuri de boz sau pelin. Această sărbătoare reprezintă o 
manifestare a tinereții, a dragostei de viață, dar și o protecție în fața spiritelor malefice. 

ZIUA COMUNEI CUCA | Se organizează anual, începând cu anul 1998, la 29 iunie de Sf. Apostoli Petru și 
Pavel. Aceasta reprezintă o sărbătoare a sufletului în care cei dragi se reîntâlnesc cu casa părintească, cu 
amintirile copilăriei. În cadrul acestei sărbători se organizează o expoziție cu obiecte de artă populară 
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locală: mileuri, prosoape, covoare, haine de suman, ladă de zestre a fetelor de măritat și obiecte ce 
ilustrează viața oamenilor acestor locuri. 

JOCURILE CU MĂȘTI | Obicei specific comunei Țepu, considerat a fi un obicei arhaic, agrar și pastoral de 
tradiție multimilenară ce are loc cu prilejul Anului Nou. În sunetul tălăngilor, zurgălăilor, al fluierului și al 
tobelor, măștile în alaiuri de capre, cai și urși, străbat satele în ajunul Anului Nou. Din repertoriul jocurilor 
cu măști fac parte Capra, Cerbul, Ursul, Țurca, Măștile umane sau Malanca. În funcție de zonă, jocurile cu 
măști se practică atât de Crăciun, cât și între Crăciun și Anul Nou, dar și în ziua de Anul Nou și a doua zi.  

CĂLOIANUL | Este un obicei popular practicat în trecut pentru aducerea ploii, ce este încă crezut în 
comuna Tulucești. Caloianul era solul trimis de oameni la zeul ploii, pentru a-l îndupleca să dezlege ploile. 
Astfel, pe vreme de secetă, fetele și femeile de la țară făceau un omuleț din lut galben (numit „Caloian”) 
pe care-l puneau într-un sicriu și pe care-l boceau ca pe un mort, imitând astfel ritualul înmormântării. 
Femeile cântau o poezie anume și apoi îngropau omul din lut lângă o fântână. După trei zile îl dezgropau 
și-l aruncau pe apă, pentru a tulbura apele și norii, așa cum se întâmplă înainte de a ploua. De ziua 
Caloianului, bărbații arau doar până la amiază, iar restul zilei petreceau. Pe lângă acest obicei popular se 
mai practică și Paparudele, Mosoli sau Zorile.165 

În același timp, la nivelul județului Galați se identifică o serie de meșteșuguri specifice ce pot reprezenta 
subiectul unei promovări a patrimoniului cultural imaterial pe plan național. Printre cele mai cunoscute 
meșteșuguri se regăsesc: lemnăritul, dogăritul, cojocăritul, fierăritul sau potcovitul, însă uneori și 
activitățile agricole pot fi reprezentative pentru tradițiile locale. Astfel, există și o serie de meșteșuguri 
specifice, parte a patrimoniului imaterial județean, care prezintă interes în conturarea identității culturale 
a județului: 

OALE DE SARMALE LEGATE | Singurele oale de sarmale legate se fac în comuna Braniștea. Acestea sunt 
realizate manual din pământ (roșu, negru sau albastru) încorsetate cu sârmă. Aceste oale au rolul de a fi 
puse în pământ până la gură, în vederea păstrării alimentelor reci pe toate perioada zilei. 

MEȘTEȘUGUL VINĂRITULUI | Se practică în fiecare gospodărie individuală, dar cea mai cunoscută moșie 
din Ivești este Podgoria Ivești. Vinurile ”Bărbească neagră” și ”Fetească albă” au primit premii naționale și 
internaționale datorită gusturilor excepționale. Podgoria Ivești este una din podgoriile vechi ale României, 
fiind atestată documentar încă din 1448 sub numele de moșia Blăjeștilor. 

MEȘTEȘUGUL OLĂRITULUI ȘI CĂRĂMIDĂRITULUI | La mijlocul secolului XIX, comuna Ivești reprezenta un 
centru renumit al olăritului. Până în 1859, în localitate se practicau meșteșuguri casnice, urmând ca la 
mijlocul secolului XVIX să devină un important centru de împletituri, sfoară, frânghii, săpun sau lumânări. 
De asemenea, această zonă este cunoscută și pentru fabricarea cărămizilor subțiri pentru sobe, a 
cazanelor de rachiu și a fabricilor de uleiuri, sucuri și esențe de fructe. 

Nu în ultimul rând, există și o serie de elemente gastronomice specifice ce fac parte tot din patrimoniul 
imaterial județean, care ajută la crearea identității culturale a județului, precum: 

PODGORIA DEALUL BUJORULUI | Această zonă (Târgu Bujor), datorită condițiilor extreme de 
temperatură ale aerului, deficitul pluviometric și dinamica umidității atmosferice, prezintă particularități 
mai rar întâlnite în altă parte a țării, fiind prielnică plantațiilor cu viță de vie. 

SĂRMĂLUȚELE ÎN VAS DE LUT | Conform unei rețete din bătrâni, sărmăluțele au un gust incredibil de 
bun dacă sunt gătite într-un vas de lut.  

ROȘIILE DIN MATCA | Matca reprezintă zona din județ cu cea mai mare suprafață cultivată cu legume în 
spații acoperite fiind înscrisă pe harta internațională a producătorilor. Roșiile din Matca reprezintă marcă 
înregistrată a localnicilor, fiind folosite în piețele de peste hotare (Rusia, Polonia sau Republica Moldova) 

PODGORIA NICOREȘTI | Povestea acestei podgorii este una dintre cele mai cunoscute, fiind legată de 
Domnitorul Ștefan cel Mare care, în drumul său spre hotarele de sus ale Moldovei, Domnitorul ar fi cerut 
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să i se aducă vin roșu de la “baba aceea”, referindu-se la vinul din Băbească Neagră, numit și Cracană. 
Majoritatea atestărilor documentare ale acestei plantații viticole fac referire la diverse tranzacții de vii. 
Așa cum menționează Dimitrie Cantemir în "Descrierea Moldovei", în 1716, podgoria era considerată una 
dintre cele mai importante din Moldova, după Cotnari, Huși și Odobești. 

MARCA DE VIE ”OANCEA” | Cunoscută datorită solului din comuna Oancea, fiind foarte bun pentru 
realizarea vinului Merlot. Acest sol a fost premiat cu cinci medalii de aur. 

PRĂJITURILE SIRET | Cunoscute și ca fursecurile Siret este o rețetă veche de cofetărie din zona Galațiului. 
Nu se cunoaște de către cine a fost inventată, doar că, de câteva zeci de ani ea este desertul preferat al 
copiilor. Prăjiturile sunt cu cremă de ciocolată și glazură de fondant, realizate din doi biscuiți fragezi lipiți 
cu cremă de cacao, ness sau vanilie și glasați cu fondant de cacao. 

MUȘTARUL DE TECUCI | Reprezintă un muștar renumit, tradițional din Tecuci. Înainte de 1989, fabrica de 
la Tecuci a reprezentat uriașul industriei de conserve din România, în prezent, fabrica de la Tecuci 
produce de la renumitul muștar și murături, sărmăluțe, la zacuscă și fasole cu ciolan. 

Printre inițiativele de promovare și valorificare a patrimoniului imaterial județean se numără o serie de 
proiecte inițiate și realizate de Centrul Cultural „Dunărea de Jos” reprezentate de: Festivalul de 
Folclor ”Doina Covurlui” sau Festivalul de datini și obiceiuri de Crăciun și Anul Nou ”Tudor Pamfile”. Alte 
inițiative luate în considerare pentru perioada următoare cuprind din partea Asociației Danube Media 
Center editarea, tipărirea, precum și tipărirea și valorificarea unui ”Abecedar istoric gălățean” care să fie 
folosită ca material didactic de către profesorii de istorie, ca instrument de promovare a Galațiului. 
Cartea relevă contribuția Galațiului la patrimoniul imaterial universal, precum și elemente de istorie 
locală atractive pentru publicul larg. În același timp, Asociația propune realizarea unui volum al 
personalităților din zona Galațiului intitulat ”Gălățenii care au uimit lumea”, fiind prezentate scurte note 
biografice a 108 personalități născute sau a căror activitate este strâns legată de județul Galați.  

11.1.3. VITALITATEA CULTURALĂ 

Societățile prezentului sunt într-o continuă dinamică din punct de vedere economic, social, politic, moral 
și cultural. Este important să vedem cum se caracterizează orașele din România din perspectiva vitalității 
culturale, în contextul în care economia creativă are o pondere din ce în ce mai mare în modul în care 
mediul urban se dezvoltă. Vitalitatea culturală a orașelor vorbește despre potențialul cultural al 
comunităților locale și evidențiază dezvoltarea orașelor în plan cultural. Indicii de vitalitate reflectă 
infrastructura culturală, participarea culturală, cheltuielile bugetare alocate sectorului cultural, resursele 
umane specializate și industriile creative în cele mai importante orașe din țară. 

Municipiul Galați se clasează în anul 2018 pe locul 26 / 46 la nivel național în ceea ce privește 
vitalitatea culturală a orașelor românești 

În acest context, studiului ”Vitalitatea culturală a orașelor din România”166 realizat la nivel național, 
analizează și municipiul Galați în comparație cu alte 45 de orașe. În acest clasament, orașul Galați se 
situează pe locul 26 din cele 46 de orașe studiate cu o valoare totală a scorului de -0,10. 

POZIȚIILE OCUPATE DE MUNICIPIUL GALAȚI ÎN CLASAMENTUL PRIVIND VITALITATEA CULTURALĂ A 
ORAȘELOR, PE INDICATORI, ÎN COMPARAȚIE CU ALTE 45 DE ORAȘE 

Orașul Galați  

 Subindicele 
infrastructură culturală  

Locul 14 / 46  

 Valoarea scorului obținut – 0.18 

 Subindicele Locul 25 / 46 
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 Studiul ”Vitalitatea culturală a orașelor din România” – ediția 2018, este realizat pe parcursul anului 2018 și 
publicat în anul 2018, se raportează la nivelul anului 2016, an pentru care au fost disponibile majoritatea datelor 
obținute de la Institutul Național de Statistică, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Borg Design 
și o parte prin colectare internă. 
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cheltuielilor bugetare   Valoarea scorului obținut – -0.07  

 Subindicele resurselor 
umane specializate  

Locul 35 / 46  

 Valoarea scorului obținut – -0.33 

 Subindicele participării 
culturale  

Locul 8 / 46  

 Valoarea scorului obținut – 0.38 

 Subindicele industriilor 
culturale  

Locul 30 / 46  

 Valoarea scorului obținut – -0.28 

 Subindicele 
așezămintelor 
culturale  

Locul 24 / 24167 

 Valoarea scorului obținut – -0.70 

Sursa: Vitalitatea culturală a orașelor din România – ediția 2018 

Vitalitatea culturală reprezintă un element tot mai important. Orașele creative sunt orașe cu o economie 
puternică ce acționează ca centre de atragere a populației în defavoarea orașelor care nu investesc deloc 
în dezvoltarea industriilor creative.  

Se observă astfel că, din punct de vedere al vitalității culturale, municipiul Galați se află pe un loc relativ 
ridicat, fiind situat la mijlocul clasamentului. În același timp, pornind de la aceste valori, se identifică o 
insuficientă preocupare din partea comunității locale și administrative de a prioritiza dezvoltarea 
culturală a orașului. 

Consumul cultural din județul Galați a crescut în perioada 2008-2018, dublându-se 

În ceea ce privește consumul cultural la nivelul județului Galați, se observă faptul că acesta a cunoscut o 
creștere relativ accentuată în intervalul 2008-2018, în special în rândul vizitatorilor la muzee și al 
spectatorilor la cinematografe. Astfel, numărul de participanți la activitățile culturale a crescut 
considerabil această perioadă, de la un total de 509.007 de participanți în anul 2008, la un total de 
1.020.156 de participanți în anul 2018, reprezentând o creștere cu 100,4% mai mult. Această creștere 
accentuată este datorată în special interesului crescut al spectatorilor în cinematografe, care reprezintă 
cea mai mare parte a consumului cultural, cu o creștere de 394.000 mii de spectatori în anul 2018 față de 
2008 când numărul maxim înregistrat a fost de 5.000 mii de spectatori, adică aproximativ cu 389.000 de 
persoane mai mult, în special pe fondul inaugurării în ultimii ani a unui cinematograf de tip multiplex în 
cadrul unui centru comercial major din municipiul Galați. De asemenea se observă o creștere 
semnificativă și în rândul vizitatorilor în muzee, fiind înregistrată o creștere de 53,8% în anul 2018, adică 
aproximativ cu 151.500 de mii de persoane mai mult. În cazul spectatorilor la reprezentații artistice se 
constată o medie generală de aproximativ 100.000 de persoane înregistrate pe an, anul cu cele mai mici 
înregistrări fiind anul 2012. Nu în ultimul rând, în cazul cititorilor activi, aceste valori au înregistrat o 
scădere ușoară în acest interval, diferența fiind cu aproximativ 32.000 de cititori activi mai puțini în anul 
2018 față de 2008. 
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 La acest indicator au fost disponibile date pentru mai puține orașe 
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FIGURA 118 – CONSUMUL CULTURAL LA NIVELUL JUDEȚULUI GALAȚI ÎN PERIOADA 2008-2018, NUMĂR 
PERSOANE 

 

Sursa: INS Tempo Online 

FIGURA 119 – DIFERENȚA CONSUMULUI CULTURAL LA NIVELUL MEDIULUI URBAN / MEDIUL RURAL ÎN ANUL 2018, 
NUMĂR PERSOANE 

 

Sursa: INS Tempo Online 

În ceea ce privește numărul de utilizatori la nivelul județului Galați, în cazul vizitatorilor în muzee, 
cititorilor activi, spectatorilor în cinematografe și spectatorilor la reprezentațiile artistice, pe fondul 
faptului că majoritatea dotărilor sunt localizate în mediul urban, valorile înregistrate în acest caz sunt 
mult mai crescute față de valorile înregistrate în cazul mediului rural, doar în cazul cititorilor activi fiind 
remarcată o apropiere față de valoarea înregistrată în mediul urban. 

Cu privire la evenimentele și activitățile culturale desfășurate în județul Galați, unul dintre principalii 
actori responsabili pentru asigurarea unei oferte culturale diverse este Centrul Cultural „Dunărea de Jos”. 
Cele mai importante evenimente anuale organizate de Centrul Cultural sunt:  
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 Festivalul de fanfare „Iosif Ivanovici”; 

 Festivalul de Folclor „Doina Covurluiului”; 

 Festivalul de muzică ușoară pentru copii „Ceata lui Pițigoi”; 

 Festivalul de muzică populară pentru copii „Perla Dunării”; 

 Festivalul „Ca la noi în Covurlui”; 

 Concursul de arte vizuale „Nicolae Mantu”; 

 Festivalul de datini și obiceiuri de Crăciun și Anul Nou „Tudor Pamfile” 

 Bienala Națională „Camil Ressu”. 

În același timp, anul 2018 a reprezentat anul cu evenimente culturale deosebite. Multe dintre acestea au 
fost dedicate Centenarului Marii Uniri organizate de Direcția Județeană pentru Cultură Galați în 
parteneriat cu Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” din Galați. În cadrul programului centenar au fost 
realizate mai multe expoziții, expuneri, conferințe și programe artistice precum: „Anul 1918. Evenimente 
istorice premergătoare Marii Uniri”, conferința „Cum am dobândit Cadrilaterul”, „Cum s-a unit Basarabia 
cu România”, expoziția „Basarabia și România șa ceas aniversat”, lansarea de carte „Albumul fotografic – 
Garnizoana Galați, 100 de ani de la Marea Unire” etc.  

De asemenea, există și o serie de evenimente majore recurente în județ, precum: „Sărbătorile primăverii”, 
„Zilele Basarabiei”, Ziua Internațională a Muzeelor și Noaptea Europeană a Muzeelor, Festivalul „La pas 
prin Grădina Publică în Galații de altădată” sau Street FOOD Festival. 

Pentru anul 2020, agenda culturală a județului este la fel de bogată ca cea din anii precedenți fiind 
alcătuită din 216 de evenimente culturale. Pe lângă manifestările culturale în care este implicat Centrul 
Cultural „Dunărea de Jos”, oferta de evenimente a județului este diversificată și printr-o serie de alte 
manifestări ce au loc periodic, anual sau doar singular, fiind adresate comunității gălățene și nu numai. 
Astfel de exemple sunt Festivalul Folk la Dunăre, care are loc în fiecare an în Grădina Publică din Galați (și 
care a ajuns la ediția a V-a), Danube Rock Festival ediția a VI-a, organizat pe stadionul Dunărea, Noaptea 
Muzeelor, Festivalul Național al Cărții „Axis Libri”, Festivalul Internațional „Perla Dunării”, Festivalul 
Internațional de Literatură „Serile de literatură ale Revistei Antares” – ajuns la ediția a XXII-a, Ziua Marinei, 
Danube Jazz & Blues Festival – ediția a VII-a, Noaptea în Bibliotecă la Galați – ediția a IX-a, Festivalul 
Național de Comedie – ediția a XXXII-a, Festivalul Internațional Leonard sau evenimente culturale 
periodice, care au loc la Muzeul de Istorie „Paul Păltănea”, Căminele Pentru Persoane Vârstnice „Sf. 
Spiridon”, „Ștefan cel Mare și Sfânt”, Căminul de zi pentru persoane asistate, Centrul Cultural Dunărea de 
Jos sau Muzeul de Artă Vizuală Galați, de tipul concertelor, expozițiilor, spectacolelor, tururilor ghidate 
etc. 

În ceea ce privește distribuția spațială a evenimentelor, cea mai mare concentrare de evenimente se 
realizează cu precădere în municipiul Galați în cadrul diferitelor instituții culturale implicate. Cu toate 
acestea, unul din mijloacele cele mai importante prin care se transmite cultura în mediul rural este 
căminul cultural care desfășoară periodic evenimente culturale. Astfel de evenimente au loc de exemplu 
în cadrul căminului cultural din Liești și Tudor Vladimirescu sau în cadrul casei de cultură din Tecuci. Există 
de asemenea și locații în aer liber precum Pădurea Gârboavele, Grădina Publică, Aleea Domnească, 
Grădina Leonard, Parcul Mihai Eminescu etc. 

Județul Galați prezintă o ofertă culturală relativ diversă, dar care poate beneficia de intervenții pentru 
activarea și promovarea județului 

În ceea ce privește infrastructura, activitățile, evenimentele și serviciile culturale din județul Galați, 
acestea sunt caracterizate de numeroase aspecte pozitive, dar și de o serie de elemente care necesită 
lucrări de modernizare, extindere și reabilitare, în vederea ameliorării stării actuale. De asemenea, este 
nevoie și de o promovare mai accentuată a serviciilor oferite, inclusiv în mediul online, pentru a atrage 
comunitatea locală și cea străină. Având în vedere interesul pentru facilitățile culturale specializate din 
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categoria instituțiilor de spectacole, a cinematografelor și chiar a muzeelor, este necesară intervenția 
asupra acestor dotări prin sporirea numărului acestora, inclusiv prin reînnoirea / regenerarea unor spații 
valoroase, care au un potențial pentru a atrage cât mai mulți utilizatori. Multe dintre echipamentele 
culturale din județ se confruntă cu o serie de provocări comune precum distribuția spațială și capacitatea 
de deservire a locuitorilor, vizibilitatea acestora, starea sau chiar atractivitatea. Toate acestea afectează 
gradul de atractivitate și imaginea de ansamblu a județului Galați, precum și capacitatea acestuia de a se 
remarca la nivel național și chiar internațional. 

Cu toate acestea, consumul cultural din ultimii ani și oferta de evenimente culturale a crescut 
considerabil însă, având în vedere că acestea sunt în principal de interes local, apare necesitatea 
diversificării activităților culturale din județ și dezvoltarea unor inițiative din partea administrației publice 
cu scopul de a avea un impact ridicat în mediul cultural. Toate acestea demonstrează, pe de-o parte, 
interesul pentru activitățile culturale din județul Galați, însă, datorită existenței unor spații valoroase, 
care ar merita să fie mai bine valorificate, județul poate beneficia de pe urma dezvoltării unei agende 
culturale care să acorde o atenție sporită și manifestărilor de importanță națională sau chiar 
internațională, pentru care va fi necesară o infrastructură adecvată. Pentru aceasta, este nevoie de 
amenajarea unor infrastructuri outdoor și indoor care să susțină aceste activități și de o promovare mai 
accentuată a acestora în mediul online. Digitalizarea resurselor culturale este considerată, la nivelul 
Uniunii Europene, un factor cheie ce va contribui la îmbunătățirea accesibilității și a fluxului de informații. 
Odată transpus în format electronic, patrimoniul cultural poate deveni resursă pentru un spectru mai larg 
de produse și servicii în sectoare precum turismul.  

De exemplu, în cazul muzeelor, al galeriilor și chiar al bibliotecilor, pot exista ghiduri de vizitare pe 
smartphone-uri care pot oferi utilizatorilor informații suplimentare despre opere de artă, exponate sau 
audiobook-uri, pe propriul telefon și în propria limbă. În plus, aceste aplicații pot furniza instituțiilor 
informații detaliate privind dinamica vizitatorilor și pot fi utilizate în scopul îmbunătățirii experienței 
vizitării muzeului / galeriei / bibliotecii pentru viitori vizitatori.  

În ceea ce privește itinerariul cultural al județului, se observă faptul că acesta este caracterizat de 
numeroase aspecte pozitive, dar și de o serie de elemente care necesită ameliorare. Statisticile oficiale 
privind dezvoltarea accesului la Internet în lume arată o dezvoltare și o creștere continuă, de la an la an, 
tot mai mulți oameni devenind utilizatori de internet pe zi ce trece. Multe instituții culturale desfășoară 
diferite activități specifice de sporire a prezenței în online, cum ar fi dezvoltarea unei pagini web, diverse 
proiecte specifice online, promovarea online a publicațiilor, festivalurilor, concertelor, expozițiilor etc. 
Mai mult, prin intermediul accesului online, instituțiile culturale se pot dezvolta din punct de vedere 
organizatoric, întrucât acestea pot evalua mult mai eficient si mai corect modul în care diverse categorii 
de informații sunt solicitate sau căutate de către utilizatori. De asemenea, instituțiile își pot promova 
creațiile, valorile, produsele, cultura etc., dar și o serie de informații cu caracter general despre 
programul instituției, informațiile generale, tarifele etc. La nivel local și județean, o mare parte a 
instituțiilor de cultură din Galați au o prezență semnificativă în mediul online prin existența unui site 
oficial sau a unei pagini de Facebook oficiale. În acest caz sunt și instituțiile: Direcția Județeană pentru 
Cultură Galați168, Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galați169, Complexul Muzeal de Științele Naturii 
„Răsvan Angheluță” Galați170, Muzeul Satului din Pădurea Gârboavele171 sau Muzeul de Artă Vizuală 
Galați172. Din păcate, niciuna dintre aceste instituții nu dispune de posibilitatea achiziționării unui bilet 
online, tururi virtuale sau posibilitatea accesării site-ului oficial și într-o altă limbă de circulație – engleză, 
franceză etc. De asemenea, multe informații despre aceste obiective se găsesc ușor pe site-uri precum 
zileșinopti.ro, skytrip.ro, travelandbeauty.ro sau aplicația oficială a municipiului Galați galaticityapp.ro 

                                                           
168

 https://ro-ro.facebook.com/culturagalati  
169

 http://migl.ro/  
170

 http://www.cmsngl.ro/  
171

 http://www.muzeulsatuluigalati.ro/  
172

 https://www.facebook.com/MAVGL/ 

https://ro-ro.facebook.com/culturagalati
http://migl.ro/
http://www.cmsngl.ro/
http://www.muzeulsatuluigalati.ro/
https://www.facebook.com/MAVGL/
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care reprezintă un ghid turistic digital, ce le pune la dispoziție vizitatorilor informații despre principalele 
atracții din oraș și din împrejurimi, evenimente culturale, transport, unități de cazare etc. 

Activitățile culturale și educaționale pentru tineri sunt diverse, însă se concentrează într-un număr 
restrâns de localități 

Având în vedere importanța sectorului cultural pentru dezvoltarea tinerilor, un rol aparte îl au activitățile 
cultural-educative organizate pentru elevi. Printre acestea se numără activitățile extrașcolare, realizate 
de Direcția Județeană pentru Cultură Galați, Centrul Cultural Dunărea de Jos, Muzeul de Istorie „Paul 
Păltănea”, Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” și instituțiile de învățământ din județ. În anul 2018, 
calendarul activităților cultural-educative a cuprins numeroase proiecte cultural-artistice, de educație 
civică și științifică, care s-au desfășurat într-o serie de instituții și unități de învățământ din municipiile 
Galați și Tecuci sau comunele Suhurlui, Șivița, Bârlad, Costache Negri, Cuza Vodă și Pechea. Deși astfel de 
activități reprezintă un bun prilej pentru dezvoltarea personală a tinerilor, se remarcă faptul că acestea 
sunt concentrate cu precădere în municipiul Galați și în câteva comune din județ, fiind necesară 
extinderea lor și în alte localități din județul Galați.  

Dezvoltarea domeniului cultural în complementaritate cu domeniul turistic este necesar în vederea 
sporirii atractivității județului atât pentru locuitori, cât și pentru turiști.  

Competiția cu alte destinații care prezintă alternative diverse din punct de vedere cultural-turistic este 
una importantă, existând posibilitatea de dezvoltare a județului prin promovarea turismului de 
evenimente culturale și a turismului urban de tip city-break. Este nevoie de asemenea, de gestionarea 
unei agende culturale județene, actualizată permanent cu evenimentele organizate de către actorii 
privați și cei publici, realizându-se astfel un dialog permanent între mediul privat și public și oferind 
posibilitatea de creștere a competitivității operatorilor culturali.  

Dezvoltarea domeniului cultural se poate realiza prin atragerea de fonduri pe baza unor programe 
prioritare naționale, a unor finanțări europene, a unor investiții județene și locale sau chiar a unor 
contribuții private, în vederea diversificării dotărilor culturale din mediul rural și promovarea 
patrimoniului din aceste zone. Este nevoie, de asemenea, de stoparea degradării monumentelor istorice, 
restaurarea / reabilitarea lor și valorificarea unui circuit turistic care să promoveze de exemplu, 
ansamblurile de arhitectură din municipiile Galați și Tecuci, comunele Nicorești, Frumușița, Cerțești și 
altele. În același timp este nevoie de utilizarea unor măsuri severe de protejare a siturilor arheologice și 
includerea acestora în circuite cultural-istorice precum și valorificarea memoriei locurilor prin restaurarea 
caselor memoriale existente. 

11.1.4. PROVOCĂRI ȘI NEVOI PRIVIND OFERTA CULTURALĂ 

Pe baza opiniei actorilor relevanți în domeniul cultural, înregistrate în timpul activităților de consultare 
publică aferente procesului de elaborare a prezentei strategii, se pot extrage o serie de provocări și nevoi 
privind oferta culturală a județului Galați, ce vizează: 

 Nevoia de dezvoltare a infrastructurii culturale din județ: 

o Nevoia de construire a unui nou sediu pentru Muzeul de Artă Vizuală Galați și de dotare a 
acestuia, dat fiind faptul că sediul vechi a făcut obiectul unui proces de retrocedare. 

o Nevoia de obținere a unui nou sediu pentru Teatrul de Păpuși „Gulliver”, dat fiind faptul 
că sediul vechi nu mai poate fi utilizat.  

o În cazul Teatrului Național de Operă și Operetă „Nae Leonard”, clădirea în care se 
desfășoară activitatea nu este potrivită pentru tipul de spectacole prezentate (cu atât 
mai mult cu cât acesta este singurul teatru pe o rază foarte cuprinzătoare care pune în 
operă foarte multe stiluri – operă, operetă, teatru de revistă etc). Infrastructura 
neadecvată cauzează cele mai mari probleme pentru punerea în scenă a pieselor de 
operă. În ceea ce privește eventuale propuneri de relocare a teatrului, există mai multe 
dificultăți prin comparație cu Teatrul de Păpuși „Gulliver”, din cauza faptului că ar fi 
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nevoie de o clădire nouă. Astfel, nu există opțiunea de a beneficia de diferite fonduri ale 
Uniunii Europene din cauza faptului că finanțările în acest domeniu nu au vizat până 
acum realizarea de noi clădiri. 

o Este nevoie de posibilitatea organizării de mai multe activități culturale în cadrul 
bibliotecii județene, iar pentru aceasta nu există suficient spațiu. Așadar, este nevoie de 
extinderi (eventual realizare unei noi construcții), cu atât mai mult cu cât ar fi foarte 
dificil să se intervină asupra clădirii actuale din cauza faptului că este construcție de 
patrimoniu. 

o Digitalizarea activităților culturale în noul context pandemic. 

o O provocare majoră este referitoare la infrastructura culturală din Municipiul Tecuci. 
Majoritatea clădirilor culturale sunt clasate ca monumente, fapt pentru care procesul de 
întreținere și modernizare este foarte dificil. Acesta este și motivul pentru care 
majoritatea se află într-o stare avansată de degradare, cum este de exemplu cazul Casei 
de Cultură sau a teatrului de vară, care este nefuncțional. 

o O altă provocare majoră este reprezentată de lipsa unei săli multifuncționale care să 
permită organizarea de evenimente de diferite dimensiuni. 

o O problemă majoră o reprezintă nevoia de restaurarea și conservare a monumentelor 
istorice. 

o Necesitatea de dotare a instituțiilor culturale – spre exemplu, în special în mediul rural, 
este nevoie de achiziția de carte pentru biblioteci. 

o Nevoia de renovare a bibliotecilor și a căminelor culturale pentru ca acestea să poate 
îndeplini vocația de adevărate centre comunitare. 

 Nevoia de susținere a actorilor culturali din județ: 

o Este necesar un sprijin susținut al tinerilor artiști pentru a le încuraja dezvoltarea în 
domeniul cultural, cu atât mai mult cu cât este o realitate faptul că asigurarea unui trai 
decent de pe urma activităților asociate cu arta este de multe ori dificilă. Una dintre 
cauze este referitoare la infrastructura fizică, astfel că nu există suficiente spații pentru a 
asigura tinerilor posibilitatea de a se dezvolta. 

o necesitatea unor resurse financiare mai consistente și susținerea insuficientă a 
inițiativelor culturale independente. 

 Nevoia de formare a specialiștilor în domeniu: 

o Lipsa specialiștilor în meserii precum butafor, croitor, light-designer etc.. Acest deficit 
afectează activitatea teatrelor, astfel că sunt multe persoane care pleacă în București, 
deși în Galați ar exista potențial ca cei interesați să fie școliți în cadrul instituțiilor de 
cultură și ulterior să rămână în această zonă, mai ales că astfel de locuri de muncă sunt 
destul de bine plătite. 

 Nevoia de dezvoltare și promovare mai accentuată a patrimoniului imaterial: 

o O serie de elemente de patrimoniu imaterial au un potențial ridicat de dezvoltare, însă își 
pot pierde valoarea cu timpul – printre acestea se numără – o serie de obiceiuri și 
activități tradiționale (tradiția șezătorilor, viticultura etc.), moștenirea istorică (legende și 
dovezi ale unor evenimente istorice sau specificități locale), comunitățile etnice (turci, 
armeni, lipoveni, greci etc) ce păstrează atât amprente ale unor tradiții și obiceiuri care 
definesc identitatea acestora, cât și elemente fizice ce au potențial să fie promovate etc. 

 Nevoia de promovare suplimentară a ofertei culturale: 
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o Nevoia de educare a publicului gălățean, în ideea în care să fie scos din zona de confort 
(de exemplu de relaxare de week-end în fața televizorului) și ghidat către activitățile 
culturale. Ca recomandări, utilizatorii răspund favorabil la ideea de concept, cum este de 
exemplu noaptea muzeelor, noaptea bibliotecilor etc, deși de-a lungul timpului a fost 
dovedit faptul că efectul este de amploare uneori doar la prima ediție. 

o Insuficiența/inadecvarea mijloacelor de promovare pentru infrastructura culturală deja 
existentă. 

o Deși municipiul (inclusiv județul) beneficiază de o ofertă culturală bogată, nu este atât de 
popular la nivel național printre altele și din cauza faptului că nu există un centru fizic al 
orașului care să fie promovat ca simbol (o piață/un spațiu public unde să se promoveze și 
să poată să organizeze diferite evenimente). Din cauza modului în care este dispus 
centrul municipiului, în relație cu o importantă arteră de circulație (Strada Domnească), 
aceste tipuri de evenimente sunt mai dificil de realizat. 

Pentru adresarea acestor nevoi și provocări, se remarcă interesul autorităților publice și a partenerilor 
pentru dezvoltarea domeniului cultural la nivelul județului Galați prin inițiativele desfășurate în ultimii ani. 
Pe lângă investițiile menționate anterior în amenajarea căminelor și centrelor culturale sau consolidarea, 
restaurarea și dotarea unor monumente istorice, prin intermediul finanțărilor externe sau județene au 
fost sau se află în desfășurare și o serie de noi intervenții majore. Printre acestea se numără: construcția 
unui nou Muzeu de Artă Vizuală (proiect finanțat de Consiliul Județean Galați prin intermediul căruia se 
realizează un nou sediu al muzeului ce conține săli de expunere, amfiteatru cu 185 de locuri, laboratoare, 
depozit, bibliotecă, birouri administrative și spații tehnice), restaurarea și amenajarea sediului Comisiei 
Europene a Dunării – în prezent, sediul central al Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” (proiect finanțat prin 
Programul RO-CULTURA ce constă în restaurarea și amenajarea monumentului istoric, crearea de 
activități culturale noi, perfecționarea personalului și dotarea cu echipamente specifice) sau realizarea 
clădirii didactice plante tropicale la Complexul Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” (proiect 
finanțat de Consiliul Județean Galați ce constă în finalizarea Serei 2 și a Palmariului, construirea unei sere 
2D, dotarea cu utilități, sistematizarea verticală și alei pietonale, precum și achiziționarea de dotări 
tehnologice și material biologic). 

 INFRASTRUCTURA, ACTIVITĂȚILE, EVENIMENTELE ȘI SERVICIILE 11.2.
PENTRU SPORT ȘI AGREMENT 

În cadrul acestei secțiuni sunt analizate infrastructura, activitățile, evenimentele și serviciile pentru sport 
și agrement, urmărindu-se atât capacitatea existentă pentru a satisface necesitățile comunității locale, 
cât și măsura în care infrastructura din județul Galați se pretează unor activități de interes la nivel 
regional și național. În acest context, implicarea actorilor locali publici și privați joacă un rol deosebit de 
important în asigurarea unor oportunități de petrecere a timpului liber care contribuie la menținerea atât 
a unui mediu de viață sănătos pentru comunitatea locală, cât și a unui cadru social atractiv. Activitatea 
sportiv-recreativă constituie o necesitate care condiționează randamentul sporit al cetățeanului, 
indiferent de vârstă sau profesie. Prin rolul atribuit de societate, activitățile sportive și recreative se 
dovedesc utile în formarea și pregătirea cetățenilor pentru viața socială. În același timp, este dovedit 
faptul că sportul și activitățile de agrement sunt considerate instrumente de socializare extrem de 
importante care sunt necesare pentru o dezvoltare armonioasă a comunității. 

11.2.1. INFRASTRUCTURA ȘI ACTIVITĂȚILE SPORTIVE 

Activitățile sportive joacă un rol deosebit de important în dezvoltarea armonioasă a unei persoane. În 
contextul în care sportul contribuie la menținerea unui echilibru fizic și mental, dar și la dezvoltarea 
interacțiunilor sociale, este necesar ca aceasta să devină o prioritate în dezvoltarea județului, iar 
beneficiile acestuia să fie promovate de către cât mai multe persoane. În același timp, trebuie făcută 
diferența dintre sportul de masă și sportul de performanță, întrucât acestea au scopuri diferite și se 
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adresează unor categorii diferite de persoane. Pe de-o parte, sportul de masă sau sportul pentru toți 
reprezintă o oportunitate pentru dezvoltarea de comportamente care favorizează orientarea către 
performanța cotidiană și asigură o dezvoltare sănătoasă a omului. Pe de altă parte, prin sportul de 
performanță173 se urmărește valorificarea aptitudinilor individului într-un sistem organizat de selecție, 
pregătire și competiție, având ca scop ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri și 
obținerea victoriei. 

În intervalul 2008-2018, numărul secțiilor sportive și numărul sportivilor a crescut 

Acest sector al sportului de performanță a cunoscut o tendință ușoară de creștere, fiind înregistrate pe 
parcursul ultimilor ani diferite fluctuații în ceea ce privește atât secțiile sportive, cât și sportivi legitimați 
din județul Galați. Astfel, în perioada 2008-2018, în afara anului 2014 când s-a înregistrat o ușoară 
scădere, și în anul 2015 când s-a înregistrat o creștere bruscă a acestora (cu 30 de secții mai multe față de 
anul 2014), numărul de secții sportive a cunoscut o creștere generală de 1,49% în anul 2018 față de anul 
2014, adică cu 2 secții mai mult.  

Cu toate acestea, numărul total al sportivilor legitimați din județul Galați a înregistrat o creștere de 
18,72%, reprezentând cu aproximativ 900 de sportivi legitimați mai mulți în anul 2018 față de anul 2014. 
Această creștere indică o sporire a atractivității acestui sector în rândul populației. 

FIGURA 120 – EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE SECȚII SPORTIVE DIN JUDEȚUL GALAȚI ÎN INTERVALUL 2008-2018 

 

Sursa: INS Tempo Online 

FIGURA 121 – EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE SPORTIVI LEGITIMAȚI DIN JUDEȚUL GALAȚI ÎN INTERVALUL 2008-2018 

 

Sursa: INS Tempo Online 
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În ceea ce privește infrastructura sportivă, județul Galați nu dispune de o infrastructură sportivă 
competitivă la nivel național, deși numeroși sportivi din județ implicați în sporturile individuale și de 
echipă obțin performanțe importante. Conform calendarului activităților sportive din 2016174, județul 
Galați se bucură de o diversitate ridicată din punct de vedere a numeroaselor discipline practicate aici 
precum atletism, kaiac, canoe, tenis de masă, șah, rugby, fotbal, handbal, natație, judo, baschet, înot, 
arte marțiale, badminton, dans sportiv, patinaj artistic, patinaj viteză, volei, ciclism sau gimnastică. Dintre 
acestea, în cadrul activităților de consultare publică desfășurate în procesul de elaborare a prezentei 
strategii, populația și actorii relevanți din domeniu au identificat o serie de discipline care prezintă un 
potențial mai ridicat pentru dezvoltare și promovare în sportul de performanță, precum: fotbal, handbal, 
baschet, înot, volei, lupte, box canoe, atletism, dar și arte marțiale sau dans sportiv. 

Printre dotările sportive majore din județul Galați se numără Stadionul Dunărea din Galați ce este dotat și 
cu pistă de atletism, fiind cel mai mare stadion din Galați, cu o capacitate de 24.000 de locuri, dintre care 
8.000 cu scaune, Sala Sporturilor din Galați cu o capacitate totală de aproximativ 1.500 de locuri, Bazinul 
de Înot „Baia Comunală” Galați, Patinoarul Dunărea Galați, cu o capacitate de 4.000 de locuri, precum și o 
serie de terenuri de fotbal și săli de sport aferente instituțiilor de învățământ. Cu toate acestea, dotările 
disponibile nu respectă standardele de siguranță sau de adecvare la standardele de proiectare pentru 
anumite discipline sportive, motiv pentru care este dificil de practicat sau de organizat competiții pentru 
sportul de performanță. 

Aproximativ toate unitățile administrativ teritoriale din județul Galați sunt deservite de cel puțin o 
dotare sportivă 

Analizând distribuția infrastructurii sportive la nivelul județului Galați, se remarcă faptul că pentru 16 
dintre unitățile administrativ-teritoriale (din 65 de unități) nu a putut fi identificată existența unei dotări 
sportive. Cu toate acestea, interesul autorităților locale pentru dezvoltarea infrastructurii sportive este 
vizibil prin lucrările de investiții care urmează a fi realizate, spre exemplu prin obținerea fondurilor din 
partea Companiei Naționale de Investiții. Au fost astfel identificate viitoare investiții în vederea realizării 
a 9 săli de sport în comunele Cosmești, Frumușița, Ghindeni, Negrilești, Piscu, Scânteiești, Schela, 
Umbrești și Vânători, dar și realizarea / modernizarea altor tipuri de dotări precum baze sportive în Galați, 
Tecuci și Slobozia Conachi sau introducerea pe lista sinteză a C.N.I a patinoarului artificial din Galați 
pentru lucrări de modernizare și extindere, precum și a investițiilor de realizare a unor patinoare 
artificiale la Ghindeni și Negrilești. 

                                                           
174

 https://djstgalati.ro/images/3%20Calendar%20actiuni%20sportive%202016.pdf  

https://djstgalati.ro/images/3%20Calendar%20actiuni%20sportive%202016.pdf
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FIGURA 122 – INFRASTRUCTURA SPORTIVĂ DIN JUDEȚUL GALAȚI 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor disponibile în baza de date a Institutului Național de Statistică 
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Se observă astfel că infrastructura sportivă din județul Galați este alcătuită din terenuri de sport, baze 
sportive și stadioane, aflate în mare parte în proprietatea unor instituții publice precum Ministerul 
Tineretului și Sportului, Primăria municipiului Galați, Primăria municipiului Tecuci, dar și în proprietatea 
sau administrarea unor cluburi sportive sau actori privați. La acestea se adaugă și principalele dotări 
pentru sportul de masă cum este cazul sălilor de sport / fitness private sau dotările aferente unităților de 
învățământ, județul Galați dispunând în anul 2018 de 120 săli de gimnastică, 148 de terenuri de sport și 2 
bazine de înot în cadrul școlilor, liceelor și universităților, care însă nu pot fi întotdeauna închiriate 
publicului în afara orelor de curs. Cu toate acestea, aceste spații pot constitui o alternativă la 
infrastructura sportivă majoră existentă, care însă nu satisface pe deplin nevoie utilizatorilor din județ. 

Pe lângă lipsa unei evidențe clare a infrastructurii sportive din județ, acesta se confruntă și cu o serie de 
alte provocări precum lipsa unor echipamente majore cum ar fi o bază sportivă majoră care să permite 
organizarea de evenimente indoor și outdoor, dedicate mai multor ramuri sportive și care să fie optime 
pentru pregătirea sportivilor de performanță. 

Clubul sportiv municipal Galați este unul dintre principalii actori relevanți la nivel județean, cu peste 
300 de sportivi înscriși la disciplinele promovate 

În ceea ce privește activitățile sportive desfășurate în județul Galați, unul dintre principalii actori 
relevanți în acest domeniu este Clubul Sportiv Municipal Galați (CSM Galați)175, fiind cel mai mare club 
sportiv polisportiv din Galați. În cadrul CSM Galați funcționează 9 secții sportive, 22 de ramuri sportive 
din care 11 discipline individuale și 11 discipline pe echipe cu 318 sportivi legitimați, 36 de antrenori 
specializați, 31 de participări la competițiile naționale și 16 sportivi promovați în loturile naționale. 

Pe lângă Clubul Sportiv Municipal Galați, în județ există și alte cluburi sportive recunoscute precum Clubul 
Sportiv ”Universitatea” Galați, Clubul Sportiv Școlar Tecuci, Clubul sportiv Școlar Galați, Clubul Copiilor 
Tecuci, Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Galați, Academia de Baschet Phoenix Galați sau Liceul cu Program 
Sportiv Galați, dar și cluburi sportive în comunele Ivești, Ghindeni, Cudalbi, Slobozia Conachi, Vlădești, 
Pechea, Braniștea și Cosmești.  

În total, în județul Galați activitățile sportive sunt susținute de numeroși actori privați / independenți, 
fiind înregistrate aproximativ 160 de cluburi sportive și asociații176 care promovează numeroase sporturi 
precum: aikido, arte marțiale, atletism, baschet, box, culturism, fitness, dans sportiv, fotbal, gimnastică, 
haltere, handbal, hochei pe gheață, judo, karate kyokushin, karate tradițional, karting, lupte, modelism, 
popice, radioamatorism, sport pentru persoane cu nevoi, șah, taekwondo, tenis, tir sportiv sau sport 
pentru toți. Toate acestea susțin o ofertă diversificată a activităților sportive disponibile pentru 
comunitatea locală din județul Galați. Este însă necesară sporirea activităților de promovare a sportului în 
vederea atragerii a unui număr cât mai mare de participanți, iar în unele cazuri, este nevoie de 
modernizarea, extinderea și dotarea infrastructurii existente pentru a deveni mai atractivă. 

Nu în ultimul rând, trebuie menționate și evenimentele sportive majore care se organizează în cadrul 
județului Galați precum The Color Run cunoscută și drept „Happiest 5k on the Planet”, Semimaraton (în 
2019 #MișcăGalațiul din nou!), Streetball, etape de campionat național de fotbal, meciuri în ligile 
județene, competiții juniori la haltere, handbal feminin, handbal masculin, înot, volei feminin, volei 
masculin etc. 

11.2.2. INFRASTRUCTURA ȘI ACTIVITĂȚILE DE AGREMENT 

În ceea ce privește infrastructura și activitățile de agrement existente pe teritoriul județului Galați, 
acestea se grupează în general în cadrul unor categorii principale în funcție de interesul utilizatorilor. 
Majoritatea obiectivelor din județ sunt concentrate chiar în municipiul Galați, însă pot fi descoperite 
locuri deosebite pe întreg teritoriul județului. Astfel, printre cele mai des practicate activități de către 
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gălățeni sunt cele în aer liber, unele dintre cele mai importante dotări din această categorie fiind 
reprezentate de parcuri, spații verzi, locuri de joacă pentru copii și zonele de pescuit. 

GRĂDINA BOTANICĂ – GRĂDINA SENZORIALĂ | Grădina Botanică din Galați a luat ființă în anul 1990, ca 
secție a Complexului Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță”. Patrimoniul Grădinii Botanice este 
format din peste 260.000 de exemplare de arbori, arbuști și flori. Grădina se întinde pe o suprafață de 18 
ha și este structurată pe șase sectoare: ornamental, sere, plante utile, rosarium, flora și vegetația 
României și flora Globului. 

În anul 2014 a fost inaugurată o zonă inedită, destinată publicului vizitator – Grădina Senzorială, unică în 
România. Pe o suprafață de 750 mp s-au construit cinci grădini verticale, cinci alveole cu plante aromatice, 
precum și o alee terapeutică compusă din mai multe suprafețe: pietriș, piatră spartă, piatră de râu, fân, 
conuri, cărămidă, nisip, scoarță de copac și bușteni de lemn, pe care publicul poate umbla desculț. 

GRĂDINA PUBLICĂ | Grădina Publică din Galați a fost înființată în anul 1846, când, prin grija 
pârcălabului177 Iorga Ghica, bun prieten al domnitorului Mihail Sturdza, s-au plantat 3500 de pomi. 
Grădina Publică are o suprafață de cca 100.000 mp, fiind o zonă de agrement, unde se organizează multe 
evenimente ale orașului. 

Pe teritoriul Grădinii Publice se află statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza, realizată de Ion Jalea, 
fântâna arteziană construită în anul 1964, după proiectul sculptorului Nae Constantinescu – aceasta are 
un contur din marmură sub formă de mozaic ornamental, mozaic prin care se exprimă prefigurat 
principalele activități economice ale orașului, precum și busturile lui George Enescu și Ion Luca Caragiale. 

GRĂDINA ZOOLOGICĂ GALAȚI | Grădina Zoologică Galați este situată în Pădurea Gârboavele, în comuna 
Tulucești, la 17 km NV de municipiul Galați. Pe cca. 14 ha, grădina zoologică adăpostește o colecție 
variată de specii de animale, în special mamifere și păsări, dintr-o multitudine de regiuni geografice ale 
lumii (Europa, Asia și Africa): lei, tigri siberieni, urși bruni, lupi, cerbi carpatini și lopătari, mistreți, dar și 
specii ornamentale de găini, fazani și păuni. Tarifele pentru accesul la Grădina Zoologică sunt de 6 lei / 
adulți, 1.5 lei / copiii peste 5 ani, elevi și studenți și gratuit / copiii sub 5 ani și persoanele cu dizabilități. 

PARCUL MUNICIPAL „MIHAI EMINESCU” | Parcul municipal din Galați a fost creat între anii 1888-1890, 
fiind amenajat după model englezesc în anul 1913, ca urmare a preocupărilor artistice și insistențelor 
avocatului Ion I. Vasiliu. La data de 16 octombrie 1911 a fost dezvelită aici prima statuie din România a 
poetului Mihai Eminescu. Momentul dezvelirii a fost de mare amploare, iar actul de inaugurare a fost 
semnat de mari personalități, între care: Nicolae Iorga, Mihail Sadoveanu, Emil Gârleanu, Ion Minulescu. 

PARCUL VIVA | Inaugurat în anul 2013, după lucrările de modernizare, Parcul Viva este unul dintre cele 
mai moderne din Galați. Parcul este dotat cu terenuri de sport, leagăne și locuri de joacă pentru copii, 
skatepark și un mini lac cu pești. 

FALEZA DUNĂRII | Amenajată la jumătatea secolului al XX-lea în scop turistic și pentru a ameliora 
circulația motorizată, Faleza Dunării reprezintă unul dintre cele mai importante obiective turistice din 
Galați. Cele două trepte – faleza superioară și faleza inferioară – au fost construite în urma consolidării 
unei forme de relief relativ instabile (un pat de loess alcătuit cu mii de ani în urmă). Se întinde pe o 
lungime de circa 4 kilometri, paralel cursului Dunării, ceea ce transformă faleza din Galați în cea mai 
lungă faleză din Europa (de pe cursul Dunării). 

LACUL BRATEȘ | Lacul Brateș, aflat la confluența Prutului cu Dunărea, este unul dintre cele mai mari 
lacuri din România, fiind o importantă bază de pescuit și una dintre atracțiile turistice ale Galațiului. 
Supranumit „Balatonul României", Lacul Brateș făcea parte din mica deltă a Prutului din zona de vărsare, 
ce înșiră salba de lacuri și bălți de pe ambele maluri ale râului. 
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 PÂRCĂLÁB, pârcălabi, s.m. 1. Titlu dat în evul mediu, în țările românești, persoanelor însărcinate cu conducerea 
unui județ, a unui ținut, a unei cetăți, având atribuții militare, administrative și judecătorești; persoană care purta 
acest titlu. 2. Administrator al satelor boierești și mănăstirești, în evul mediu; (mai târziu) primar (rural). 3. (Reg.) 
Comandant al unei închisori; temnicer. 
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În anul 2011, Lacul Brateș a fost declarat arie de protecție specială avifaunistică. Situl deține trei tipuri de 
habitate naturale: ape dulci continentale (stătătoare și curgătoare), culturi cerealiere extensive (inclusiv 
culturi de rotație cu dezmiriștire) și păduri caducifoliate (amestec de salcie albă indigenă cu plop alb și 
plop negru). 

Complexul cu același nume, amplasat pe malul lacului, le oferă clienților toate condițiile pentru o zi 
relaxantă: plajă, locuri de grătar, terenuri de volei și de fotbal, restaurante. 

LACUL VÂNĂTORI | Situat în zona de nord a orașului Galați, cu un luciu de apă de 11 ha, Lacul Vânători 
sau Lacul Partidului, așa cum era denumit înainte de anii 90, este amenajat parțial pentru agreement. Cei 
care îl vizitează, pe lângă plaja tradițională, se pot relaxa și la o partidă de pescuit sportiv, lacul fiind 
populat cu caras, crap și biban. 

LACUL TĂLĂBASCA | Reprezintă un paradis al păsărilor, cu aspect deltaic și loc de clocit și de hrană 
pentru mii de păsări. În apropiere de lac se află Mănăstirea Vladimirești (una dintre cele mai frumoase 
așezări monahale din sudul Moldovei), precum și un complex turistic (Hanu Conachi) cu motel și mai 
multe restaurante. 

BALTA LA SALCÂMI | Special destinată pescarilor și familiilor acestora, balta are o suprafață de 5 ha, 
compartimentată cu un bazin de 1,5 ha și șapte bazine de 0,5 ha. Aceasta se află la 10 km față de Galați, 
pe malul Dunării, lângă balta Zătun. Fiecare bazin are următoarele facilități: pontoane de pescuit, căsuță 
și bucătărie, grătar și plită pentru ceaun, teren de tenis, mese și bănci de lemn, sistem audio, internet 
wireless, masă de tenis, balansoar, hamac și toaletă. 

PĂDUREA GÂRBOAVELE | Pădurea Gârboavele găzduiește Grădina Zoologică, Muzeul Satului și Muzeul 
Pescăresc, fiind o importantă zonă de agrement pentru gălățeni. Situată în partea sud-estică a județului 
Galați, pe teritoriul administrativ al comunei Tulucești, Pădurea Gârboavele a fost declarată sit de 
importanță comunitară în anul 2007, ocupând o suprafață de 219 ha. Situl reprezintă o zonă de câmpie 
(râuri, lunci, pajiști, păduri de foioase și tufărișuri) încadrată în bioregiunea stepică a Podișului 
Moldovenesc. Conservă habitate naturale de tip: tufărișuri de foioase ponto-sarmatice, vegetație de 
silvostepă euro-siberiană și vegetație forestieră ponto-sarmatice. De asemenea, situl protejează o gamă 
variată de floră (stejar, stejar brumăriu, stejar pufos, păducel, porumbar, alun turcesc, măceș, scumpie) și 
faună rară. 

PĂDUREA ADAM | Pădurea era unul dintre locurile preferate de vânătoare ale lui Nicolae Ceaușescu, 
care a vânat aici câteva trofee de mistreț. De altfel cabana de vânătoare încă există, fiind introdusă de 
administratorul ei (Romsilva) în circuitul turistic. Zona este excelentă pentru drumeții, mountainbike și 
vânătoare. Nu departe se află Mănăstirea Adam (datând din secolul al XVI-lea) care adăpostește una 
dintre cele mai cunoscute icoane făcătoare de minuni din Moldova. În apropiere se mai află și schitul 
Zimbru, care ar fi fost fondat chiar de Sfântul Rafael de la Agapia 

PĂDUREA BUCIUMENI | Situată în nordul județului Galați, aproape de hotarele cu județele Bacău și 
Vaslui, pădurea Buciumeni ocupă peste 800 de hectare și este una dintre cele mai frumoase păduri de fag 
din zona colinară, având exemplare seculare. În inima codrului se află Mănăstirea Buciumeni, veche de 
aproape șase secole (este atestată la 1430), loc de pelerinaj și închinare, care între 1950 și 1990 a fost 
transformat de comuniști în ferma zootehnică a unei tabere de copii. În apropiere se află câteva crame și 
podgorii renumite (în localitatea Nicorești), dar și un sit arheologic cu mărturii datând din neolitic 
(Poiana). 

COMPLEXUL DE AGREMENT BALTA ZĂTUN | Complexul de Agrement Balta Zătun se află pe malul Dunării, 
la circa 15 km distanță de municipiul Galați. Este cea mai apropiată bază de agrement pentru pescari, 
având un luciu de apă de 28 de ha în care se află diverse specii de pește, de la crap și caras, până la știucă. 
Lacul Zătun este aflat în incinta îndiguită Bădălan, din dreptul Milei fluviale 76 (zona Cotul Pisicii de pe 
Dunăre) și face parte din Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior.  

Vizitatorii bazei de agrement Zătun beneficiază de o zonă de popas pentru relaxare în aer liber (prevăzută 
cu umbrele din stuf, șezlonguri din lemn și măsuțe), grătare, bănci, mese, zonă de plajă, căsuțe, locuri de 
joacă, pontoane, refugii amenajate în stil tradițional și foișoare de observare a faunei și florei. 
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CROAZIERE PE DUNĂRE | Din oferta turistică a unui oraș port la Dunăre nu puteau lipsi croazierele. 
Câteva nave de pasageri se află la dispoziția turiștilor dornici de o plimbare pe marele fluviu. Traseele 
sunt variate, putându-se chiar opta pentru o călătorie în Delta Dunării. În cadrul acestor croaziere, se pot 
alege 3 nave de croazieră, Vega River, Kaptan M. sau Nava Tudor Vladimirescu, fiecare dintre acestea 
oferind diferite servicii turiștilor. La bordul navei pasager Vega River se pot organiza plimbări, întâlniri de 
afaceri, dineuri, petreceri private pentru grupuri de maximum 60 de persoane, cu durata de minim 2 ore 
sau excursii în Delta Dunării de minim 3 zile.  

În ceea ce privește nava de croazieră Kaptan M., aceasta organizează plimbări de 2 ore și jumătate cu 
plecare de la nava restaurant Malnaș, aflată pe Faleza Dunării, lângă Parcul La Elice. În weekend se poate 
opta pentru pachete all inclusive Galați-Crișan sau Galați-Sulina și retur, cu masă și cazare, cu preparate 
tradiționale din pește, plimbări cu barca pe canale, în care se pot observa peisajele sălbatice cu nuferi și 
cormorani, precum și alte obiective turistice.  

Nava Tudor Vladimirescu - un adevărat muzeu plutitor, a fost construită în anii 1850-1853, la Șantierul 
Ganzdanubius din Viena. A fost lansată la apă în 1854, fiind cea mai bătrână navă din flota românească. 
Ea deține și recordul de a fi cea mai bătrână navă cu zbaturi din Europa. În prezent nava este folosită 
pentru întâlniri de afaceri sau pentru diverse întruniri autorizate de Navrom. Prețurile pentru închirierea 
navei sunt foarte mari. Se taxează pornirea 1.500 de euro, iar apoi se plătește câte 500 de euro pe oră de 
navigare. 

O altă ramură destul de dezvoltată în ceea ce privește tipologiile de dotări de petrecere a timpului liber 
existente pe teritoriul județului Galați, sunt dotările de alimentație publică (restaurante, baruri, 
cafenele), care în funcție de specificul și localizarea lor, pot fi frecventate atât de locuitori, cât și de 
vizitatori. De altfel, o analiză a gradului de satisfacție față de aceste spații în funcție de rating-ul primit pe 
aplicația online Galați City App și Google indică o calitate relativ superioară a serviciilor oferite, cea mai 
mare parte a restaurantelor, pub-urilor, barurilor, cafenelelor și cluburilor primind un punctaj de peste 4 
din 5 puncte. 

Nu în ultimul rând, acestora li se alătură o serie de alte facilități de agrement precum Orășelul Copiilor, 
Turnul de Televiziune, centrele comerciale Shopping City Galați și Winmarkt Galați, Centrul de Echitație 
Gârboavele etc. 

În ceea ce privește distribuția spațială a infrastructurii de agrement, după cum se poate observa și în 
figura de mai jos, majoritatea activităților sunt concentrate în anumite zone ale județului Galați precum 
municipiul Galați și comunele Vânători, Tulucești, Tudor Vladimirescu, Drăgușeni sau Buciumeni. Aste 
concentrări se datorează atracțiilor naturale existente pe teritoriul județului (păduri, lacuri, bălți, grădini 
și parcuri), care prezintă interes în ceea ce privește practicarea activităților în aer liber și pentru care 
există infrastructura necesară dezvoltată.  
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FIGURA 123 – INFRASTRUCTURA DE AGREMENT DIN JUDEȚUL GALAȚI 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor disponibile în baza de date a Institutului Național de Statistică 
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11.2.3. PROVOCĂRI ȘI NEVOI PRIVIND OFERTA DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER 

Pe baza opiniei actorilor relevanți în domeniul cultural, înregistrate în timpul activităților de consultare 
publică aferente procesului de elaborare a prezentei strategii, se pot extrage o serie de provocări și nevoi 
privind oferta de petrecere a timpului liber în județul Galați, ce vizează: 

 Provocări privind infrastructura sportivă din județul Galați: 

o Insuficienței infrastructurii sportive: nu există sală polivalentă, stadion, bazin de înot etc. 
Deși există o serie de săli de sport cu o capacitate mai ridicată, în cadrul acestora nu se 
pot organiza competiții deoarece acestea nu respectă standardele de siguranță sau de 
adecvare la anumite discipline sportive 

o O altă problemă care inhibă activitatea sportivă a copiilor este referitoare la nivelul de 
acces al acestora în sălile de sport. Astfel, accesul este limitat din cauza faptului că sunt 
prioritare rezervările făcute contra cost pentru diferite persoane care doresc să închirieze 
sala/terenul pentru un anumit interval de timp. În scopul de a încuraja performanța în 
activitățile sportive a fost menționată Hotărârea de Guvern 283/2003 privind aprobarea 
Programului Național „Mișcare pentru Sănătate”, conform căreia fiecare instituție care 
are bază sportivă este obligată să asigure intrare liberă pentru cetățeni în limita a 2/3 ore 
pe săptămână, însă prioritate ar trebui să aibă sportivii pentru a putea desfășura 
antrenamente în intervale orare convenabile. 

o O altă provocare este referitoare la faptul că majoritatea taberelor s-au desființat din 
cauza faptului că nu mai există finanțări (de exemplu tabăra de la Gârboavele, care 
înainte era foarte cunoscută).  

 Una dintre marile provocări pentru a dezvolta activitățile sportive este reprezentată de 
promovare: 

o În societatea actuală, pentru a atrage publicul să ia parte la diverse activități care ar 
presupune să îl scoată din zona de confort, este nevoie ca acestea să fie stimulat prin 
diverse metode: fie prin a le oferi ceva (de exemplu diplome, medalii, premii etc), fie prin 
existența unor elemente de mare impact (de exemplu provocarea de a face 5000 de pași 
zilnic). 

 În ceea ce privește accesibilitatea ofertei de petrecere a timpului liber, o provocare majoră este 
constituită de accesul redus la dotările și activitățile sportive și de agrement de către populația 
din mediul rural sau de către populația cu venituri scăzute. 

 Deși în cea mai mare parte, populația chestionată este în general mulțumită de infrastructura de 
petrecere a timpului liber din județ, există și o serie de dotări față de care locuitorii sunt mai 
curând nemulțumiți, precum ștrandurile / bazinele de înot, zonele de agrement / picnic sau într-o 
mai mică măsură, zonele de pescuit. 

Pentru adresarea acestor nevoi și provocări, se remarcă interesul autorităților publice și a partenerilor 
pentru dezvoltarea ofertei de petrecere a timpului liber din județului Galați prin inițiativele desfășurate în 
ultimii ani. Pe lângă investițiile menționate anterior în dezvoltarea infrastructurii sportive, o serie de 
investiții majore sunt pregătite de Consiliul Județean Galați și partenerii săi pentru îmbunătățirea 
dotărilor de agrement prin proiecte ce vizează baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2 (prin 
amenajarea de spații de cazare, foișoare, căsuță de depozitare, spațiu de joacă pentru copii și pontoane 
pentru pescuit) sau un parc de aventură în Pădurea Gârboavele (cuprinzând atât prin amenajarea 
parcului, cât și desfășurarea de activități de promovare transfrontalieră a turismului activ). La acestea se 
adaugă o serie de investiții majore realizate la nivel loc de instituții precum Primăria Municipiului Galați, 
care va contribui definitoriu la dezvoltarea ofertei de agrement prin proiecte precum amenajarea Aqua 
Park – Plaja Dunărea sau realizarea unui parc de aventură modern, la fosta Uzină de apă nr. 1. 
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 INFRASTRUCTURA, ACTIVITĂȚILE, EVENIMENTELE ȘI SERVICIILE 11.3.
TURISTICE 

Dezvoltarea turismului atât ca modalitate de petrecere a timpului într-un mod plăcut, cât și ca servicii 
prestate în diverse etape ale unei călătorii turistice, reprezintă una dintre caracteristicile civilizației 
actuale, cu largi perspective de evoluție, fiind concomitent consecința și cauza unor schimbări economice, 
sociale, culturale și de mediu. Turismul reprezintă un sector de perspectivă, ce poate sta la baza 
dezvoltării economice a unui județ sau a unui oraș prin identitatea acestuia pe care o proiectează, 
precum și prin notorietatea și gradul de atractivitate pe care îl poate determina. 

Turismul este o industrie extrem de competitivă, astfel că pentru ca o destinație să poată concura în mod 
eficient cu alte destinații, este necesar ca vizitatorii să beneficieze de servicii și experiențe de o calitate 
superioară. Acest lucru este deosebit de important mai ales în contextul actual în care tendințele de 
călătorie sunt în continuă schimbare. 

11.3.1. RESURSELE TURISTICE 

Resursele turistice existente atât la nivelul județului contribuie la conturarea unui produs turistic complex, 
diversificat, cu un potențial ridicat de a satisface nevoile de călătorie ale unor turiști cu interese variate. 

În județul Galați se pot practica numeroase tipuri de turism, însă acestea sunt în principal din categoria 
turismului de scurtă durată 

Județul Galați se bucură de un capital bogat de resurse turistice, concentrate într-o serie de areale cu 
potențial ridicat de dezvoltare, ce acoperă o gamă variată de atracții, de la elemente favorabile de cadru 
natural și de patrimoniu natural, la un patrimoniu cultural diversificat (atât material – monumente 
istorice, situri arheologice și instituții de cultură, cât și imaterial – meșteșuguri, tradiții, obiceiuri), dar și o 
paletă largă de activități de agrement. Astfel, conform studiului privind potențialul turistic al județului 
Galați, „Identificare și clasificare a formelor de turism practicabile în județul Galați, vizând dezvoltarea 
durabilă a teritoriului”178 au fost identificate un număr de șapte tipologii de turism practicabile pe 
teritoriul județului Galați. 

TURISMUL URBAN | Acest tip de turism se referă în general la petrecerea timpului liber sau a vacanțelor 
în oraș pentru vizitarea acestuia sau pentru desfășurarea unor activități diverse cum sunt vizionarea de 
spectacole, expoziții etc. Turismul de tip city-break se poate dezvolta pe baza a numeroase resurse 
culturale, sportive, naturale, de loisir, de business etc. 

TURISMUL RURAL / AGROTURISMUL | Reprezintă acea formă de turism în care activitatea de a petrece 
vacanța se realizează în mijlocul naturii, prin întoarcerea la viața și obiceiurile tradiționale. Acest tip de 
turism se referă la toate activitățile ocazionate de petrecere a unei perioade de timp determinate în 
mediul rural, mijlocul de cazare fiind fie gospodăria țărănească, fie echipamente turistice generale cum 
sunt hanurile, hotelurile, popasurile etc. Turismul rural îmbrățișează toate activitățile turistice derulate în 
mediul rural, având drept scop valorificarea potențialului natural și uman al satelor. 

TURISMUL CULTURAL ȘI RELIGIOS | Conform World Travel Organisation, turismul cultural este definit ca 
fiind orice deplasare a unei persoane din motive esențial culturale cum ar fi circuitele turistice de studiu, 
artele prezentabile live (dansul, teatru, muzica etc.), circuitele culturale, călătoriile la festivaluri sau alte 
evenimente culturale, vizitele în locuri culturale și la monumente etc. Acest tip de turism abordează 
cultura unei regiuni, în special valorile ei artistice, și facilitează legătura dintre regiunile urbane și în 
zonele rurale. Acesta se bazează pe resursele locale din categoria lăcașurilor de cult religios, a instituțiilor 
de cultură, a monumentelor istorice și a spațiilor cu potențial de valorificare culturală, fiind implicat în 
ultimii ani și patrimoniul imaterial care a devenit din ce în ce mai promovat. 
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TURISMUL DE AFACERI | Reprezintă acea formă de turism practicată de angajați sau de alte categorii de 
persoane, în interes de serviciu, în interiorul sau în afara țării de reședință, incluzând: participarea la 
întâlniri de afaceri, târguri și expoziții, conferințe sau reuniuni. Aceste tipologii de turism sunt în prezent 
accesate de vizitatori care au o perioadă relativ scurtă sau medie de ședere, în special din cauza faptului 
că infrastructura turistică ce poate susține acest tip de activitate este slab dezvoltată. Potrivit unui studiu 
Carlson Wagonolit Travel, în ultimii ani se înregistrează o atitudine pozitivă față de mixul dintre călătoriile 
de afaceri și cele de agrement, fapt ce poate justifica dezvoltarea turismului de business și chiar 
promovarea acestuia împreună cu oferta turismului de agrement. 

ECOTURISMUL | Urmărește valorificarea sustenabilă a resurselor locale, în special cele naturale, prin 
diferite activități care sunt deja în cea mai mare parte practicate în județul Galați, dar care pot fi 
dezvoltate și promovate suplimentar, precum activitățile de relaxare în pădurile din județ, observarea 
faunei și a florei etc. Conform Strategiei Naționale de dezvoltare a ecoturismului, publicată în monitorul 
oficial nr. 520 bis din 26 iunie 2019, ecoturismul este o formă de turism în care principalul obiectiv este 
observarea și conștientizarea valorii naturii și a tradițiilor locale și care trebuie să îndeplinească o serie de 
condiții: să contribuie la conservarea și protejarea naturii, să utilizeze resursele umane locale, să aibă 
caracter educativ și să aibă impact negativ nesemnificativ asupra mediului natural și socio-cultural. 

TURISMUL DE WEEKEND| Această formă de turism se desfășoară ca un sejur scurt, de obicei cuprins 
între 2-4 zile. Acesta poate fi considerat și ca turism de tranzit, în care, într-un timp scurt, se pot vizita 
multe obiective. Pe lângă acestea, turismul de agrement, turismul de recreere sau turismul comunitar pot 
face parte din acest tip de turism și pot cuprinde o gamă diversificată de activități pentru petrecerea 
plăcută a timpului liber de către turiști. Acestea pot fi reprezentate de activități scurte, de la plimbarea cu 
bicicleta prin oraș, la drumeții prin păduri, pescuit, echitație etc. 

TURISMUL CU CARACTER SPECIAL | Această categorie de turism este reprezentată de diverse 
manifestații și evenimente care implică un interes profesional pentru anumite persoane ce sunt afiliate în 
diverse organizații, de exemplu evenimente de vânătoare, pescuit sportiv, pelerinaje etc. 

În general, turismul este considerat o sursă de dezvoltare economică atât la nivel local, cât și la nivel 
regional. Acesta oferă posibilitatea dezvoltării și creării unui cadru propice pentru dezvoltarea diverselor 
oportunități de inițiative antreprenoriale, dar și pentru acțiuni noi din partea administrației publice. În 
cazul de față, aceste tipologii de turism sunt în prezent accesate de vizitatori care au o perioadă relativ 
scurtă de ședere sau care nu înnoptează pe o perioadă foarte scurtă sau deloc în județ, fiind locuitori din 
municipiul Galați și din județele învecinate, precum și călători în tranzit către alte destinații. Pentru 
sporirea atractivității destinației pentru turismul de tip city-break sau de sejur este necesară dezvoltarea 
unor noi produse turistice atractive și o promovare mai accentuată a județului, astfel încât să atragă un 
număr cât mai mare și o gamă cât mai variată de turiști, care să găsească aici diverse oportunități inedite 
de petrecere a timpului liber. 

11.3.2. INFRASTRUCTURA TURISTICĂ 

În ceea ce privește infrastructura ce susține activitățile turistice, aceasta este alcătuită în primul rând din 
unitățile de cazare existente pe teritoriul județului Galați. La nivelul anului 2018, în județul Galați sunt 
clasificate 43 de astfel de unități, cu o capacitate totală de 2.067 de locuri. Din totalul acestor structuri, 
cea mai mare pondere este reprezentată de structura hotelieră care însumează un număr de 16 unități 
de cazare, cu o capacitate de 1.293 locuri de cazare, pe când cea mai redusă pondere este reprezentată 
de căsuțele turistice și popasurile turistice cu câte o unitate de cazare fiecare. 
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FIGURA 124 – NUMĂRUL DE UNITĂȚI DE CAZARE DIN JUDEȚUL GALAȚI, DUPĂ TIPOLOGIA STRUCTURILOR DE 
PRIMIRE TURISTICĂ, ANUL 2018 

 

Sursa: INS Tempo Online 

La nivelul bazei de date colectate de către Institutul Național de Statistică, în cadrul județului Galați există 
un număr de 2.067 locuri de cazare în 2018, cu aproximativ 600 de locuri de cazare mai mult față de anul 
2008. Această creștere indică interesul sporit pentru dezvoltarea sectorului turistic, observându-se o 
tendință generală de creștere a capacității în perioada 2008-2018. 

TABEL 54 – CAPACITATEA DE CAZARE TURISTICĂ EXISTENTĂ PE TIPURI DE STRUCTURI TURISTICE, NR. LOCURI ÎN 
PERIOADA 2008-2018 

TIPURI DE 
STRUCTURI  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Hoteluri 821 821 821 1156 1046 1053 1240 1312 1297 1264 1293 

Hosteluri 33 33 33 - - - 51 294 314 314 269 

Moteluri - - - 90 90 64 76 90 95 95 95 

Vile turistice 109 109 109 18 90 88 70 65 73 91 91 

Bungalouri - - - 8 8 8 8 - - - - 

Popasuri turistice - - - - - - - - 62 62 62 

Căsuțe turistice - - - - - - - 34 34 34 34 

Tabere de elevi și 
preșcolari 

489 489 489 - - - - - - - - 

Pensiuni turistice - - - 114 90 95 96 199 199 167 197 

Pensiuni 
agroturistice 

- - - - - - - - - 26 26 

TOTAL 1.452 1.452 1.452 1.386 1.324 1.308 1.541 1.996 2.074 2.053 2.067 

Sursa: INS Tempo Online 
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Este necesară o continuă dezvoltare, diversificare și creștere a calității infrastructurii de cazare și a celei 
de alimentație publică din județul Galați 

Analizând și alte surse de date, la nivelul datelor colectate de Ministerul Turismului, în județul Galați sunt 
autorizate un număr de 69 de unități de cazare cu 2.678 de locuri de cazare, valoare ce depășește cu 
aproximativ 25 de unități de cazare datele colectate de către Institutul Național de Statistică. 

FIGURA 125 – INFRASTRUCTURA DE CAZARE DIN GALAȚI 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor disponibile în baza de date a Ministerului Turismului 
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După cum se poate observa și în figura anterioară, concentrarea acestora se înregistrează în municipiul 
Galați (cu 48 de unități de cazare clasificate), fiind urmat de municipiul Tecuci (cu 8 unități de cazare 
clasificate), comuna Tulucești (cu 6 unități de cazare clasificate), comuna Nămoloasa (cu 2 unități de 
cazare clasificate) și comunele Șendreni, Frumușița, Fundenii Noi și Cosmești (cu câte 1 unitate de cazare 
clasificată). 

În ceea ce privește numărul locurilor de cazare în județul Galați, prin sondarea portalurilor web care oferă 
servicii de cazare precum Booking și Airbnb, se constată un număr mult mai ridicat de înregistrări ale 
unităților de cazare, Booking înregistrând un număr de 104 unități de cazare, iar Airbnb înregistrând un 
număr e 96 de unități de cazare. Aceste înregistrări aduc un aport considerabil la oferta existentă de 
spații de cazare și asigură o serie de oportunități mai variate pentru vizitatori. 

FIGURA 126 – NUMĂRUL DE STRUCTURI DE CAZARE DIN JUDEȚUL GALAȚI, COMPARAȚIE MINISTERUL 
TURISMULUI – INS – BOOKING – AIRBNB 

 

Sursa: INS Tempo Online, baza de date a Ministerului Turismului, Booking și Airbnb 

Diversitatea ofertei de cazare este vizibilă și la nivelul distribuției unităților de cazare clasificate pe 
categoriile de confort, în cadrul căreia predomină structurile de 3 stele (39 de unități) și 3 flori / 
margarete (4 unități). În ceea ce privește unitățile de cazare cu un grad superior de confort, pe teritoriul 
județului se înregistrează doar o singură unitate de 5 stele, 5 unități de 4 stele, 2 unități cu 5 flori / 
margarete și o unitate cu 4 flori / margarete. 

FIGURA 127 – NUMĂRUL DE UNITĂȚI DE CAZARE CLASIFICATE DIN JUDEȚUL GALAȚI, PE CATEGORII DE CONFORT 

  

Sursa: baza de date a Ministerului Turismului 
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În timp ce infrastructura de cazare prezintă un grad mai scăzut de dezvoltare, nivelul de dotare turistică 
din județul Galați înregistrează valori mai ridicate în ceea ce privește structurile cu funcție de alimentație 
publică clasificate de către Ministerul Turismului. Pe teritoriul județului sunt înregistrate 97 de unități 
clasificate, ce se concentrează preponderent în municipiul Galați – 85 de structuri cu o capacitate totală 
de 11.522 locuri, fiind urmat de municipiul Tecuci - 7 structuri cu o capacitate de 789 locuri, Tulucești – 3 
structuri cu o capacitate de 730 locuri, Drăgănești – 1 structură cu o capacitate de 51 de locuri și Hanul 
Conachi – 1 structură cu o capacitate de 110 locuri. Deși gradul de dotare a infrastructurii de alimentație 
publică este unul relativ ridicat, mai ales prin faptul că la acestea se adaugă și structurile neclasificate, 
pentru a putea asigura o ofertă turistică mai atractivă, este necesară dezvoltarea sectorului de 
alimentație publică prin structuri de calitate care să promoveze inclusiv specificul local al județului, 
precum și prin dezvoltarea unor noi facilități în zonele în care acestea nu există. 

11.3.3. CIRCULAȚIA ȘI PERFORMANȚA TURISTICĂ 

În perioada 2008-2018, circulația turistică înregistrează o tendință de creștere, în timp ce performanța 
turistică scade 

În ceea ce privește circulația turistică, la nivel național, județul Galați se află pe locul 32 din punct de 
vedere al numărului total de sosiri ale turiștilor în anul 2018, având un total de 93.355 de persoane 
înregistrate. Pe primele locuri se află municipiul București cu un număr total de 2.080.229 de persoane, 
urmat de județul Brașov cu 1.380.277 persoane și județul Constanța cu 1.312.418 persoane. În același 
timp, din punct de vedere al numărului total de înnoptări ale turiștilor în anul 2018, județul Galați se 
situează pe locul 33, având un total de 160.210 de persoane înregistrate. Pe primele locuri se află județul 
Constanța, municipiul București și județul Brașov. Cu privire la evoluția circulației turistice în perioada 
2008-2018 aceasta înregistrează o tendință generală de creștere. Atât numărul de sosiri, cât și numărul 
de înnoptări ale turiștilor înregistrează valori sporite în acest interval, cu un maxim la nivelul anului 2017. 

TABEL 55 – EVOLUȚIA PRINCIPALILOR INDICATORI AI CURCULAȚIEI TURISTICE PENTRU ÎN INTERVALUL 2008-2018 

ANUL SOSIRI ALE 
TURIȘTILOR 

ÎNNOPTĂRI ALE 
TURIȘTILOR 

DURATA MEDIE DE 
ȘEDERE 

INDICELE DE UTILIZARE A 
CAPACITĂȚII DE CAZARE 

2008 57.242 141.398 2,47 43,31% 

2009 44.130 98.886 2,24 30,64% 

2010 32.236 75.001 2,32 29,95% 

2011 52.291 103.551 1,98 28,61% 

2012 62.566 108.122 1,72 25,42% 

2013 70.925 132.334 1,86 28,67% 

2014 64.385 118.382 1,83 22,88% 

2015 74.416 137.076 1,84 21,66% 

2016 84.564 146.693 1,73 20,46% 

2017 98.219 163.223 1,66 22,75% 

2018 93.355 160.210 1,71 23,00% 

EVOLUȚIA 63,08% 13,30% -30,76% -46,89% 

Sursa: INS Tempo Online 
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Cu toate acestea, durata medie de ședere în acest interval înregistrează o tendință de scădere de la o 
durată medie de ședere de 2,47 zile în 2008, la o durată medie de ședere de 1,71 zile în 2018. În același 
timp, indicele de utilizare a capacității de cazare înregistrează o scădere de -46,89% față de 2008 când 
acesta avea un indice de utilizare de aproape 50%. 

Pe baza acestor valori se poate concluziona faptul că la nivelul județului Galați, nevoia cea mai mare este 
cea de a crește atractivitatea ofertei turistice disponibile și de integrare a acesteia în cadrul unor circuite 
cultural-turistice care să le ofere turiștilor oportunitatea de a alege o ședere mai îndelungată. 

Analizând sezonalitatea activității turistice în județul Galați la nivelul anului 2018, se remarcă faptul că 
lunile cu cele mai mari fluxuri turistice sunt lunile iunie (cu un număr de sosiri înregistrat de 9.671 de 
turiști), septembrie (cu un număr de sosiri înregistrat de 9.334 de turiști) și octombrie (cu un număr de 
sosiri înregistrat de 9.353 de turiști). Această perioadă se suprapune cu debutul vacanțelor, când sunt 
favorizate activitățile în aer liber și când mai multe persoane își vizitează rudele și cunoștințele, sau cu 
finalul vacanței de vară când prezența mai accentuată este cea a turismului de afaceri, atât pe fondul 
încheierii sezonului estival, cât și pe cel al numărului mai ridicat al evenimentelor de interes pentru 
diferite categorii de vizitatori. Acest lucru nu se transpune însă și într-o durată mai îndelungată de ședere 
a turiștilor, media generală fiind sub 2 zile de ședere.  

TABEL 56 – SEZONALITATEA ACTIVITĂȚII TURISTICE ÎN JUDEȚUL GALAȚI ÎN ANUL 2018 

LUNA 
ANULUI 
2018 

SOSIRI ALE 
TURIȘTILOR 

ÎNNOPTĂRI ALE 
TURIȘTILOR 

DURATA MEDIE 
DE ȘEDERE 

INDICELE DE 
UTILIZARE A 

CAPACITĂȚII DE 
CAZARE 

GRADUL DE 
UTILIZARE 

TURISTICĂ
179

 

Ianuarie 5.339 8.999 1,68 15% 1,43% 

Februarie 5.675 11.136 1,96 21% 1,77% 

Martie 6.598 12.062 1,82 20% 1,91% 

Aprilie 7.449 12.073 1,62 21% 1,92% 

Mai 8.985 15.169 1,68 25% 2,41% 

Iunie 9.671 17.697 1,82 31% 2,81% 

Iulie 8.145 13.819 1,69 24% 2,19% 

August 9.212 14.362 1,55 24% 2,28% 

Septembrie 9.334 16.187 1,73 28% 2,57% 

Octombrie 9.353 15.546 1,66 26% 2,47% 

Noiembrie 7.507 13.339 1,77 23% 2,12% 

Decembrie 6.059 9.775 1,61 18% 1,55% 

Sursa: INS Tempo Online 

La polul opus se află lunile de iarnă decembrie, ianuarie și februarie, fapt ce indică necesitatea 
diversificării ofertei turistice, astfel încât aceasta să acopere activități ce pot fi practicate pe tot parcursul 
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 Procentul gradului de utilizare turistică s-a realizat prin raportarea numărului de înnoptări la numărul de locuitori 
dintr-o anumită lună. Raportarea s-a făcut la numărul populației rezidente în județul Galați în anul 2018, conform 
INS Tempo – 628.276 de locuitori 
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anului. În ceea ce privește gradul de utilizare turistică, se constantă faptul că județul nu dispune de un 
grad ridicat al utilizării, acesta nedepășind valoarea de 31%.  

Aceste valori scăzute indică faptul că județul Galați nu este o destinație turistică majoră la nivel național, 
dar poate întreprinde acțiuni spre a ameliora această situație. Cu toate acestea, există o serie de 
destinații cu o notorietate crescută atât la nivel național, dar și internațional, fiind foarte dificil pentru 
Galați să atingă gradul de atractivitate a acestora. 

În anul 2017, ponderea vizitatorilor străini a fost de 17% din total, ceea ce a plasat județul Galați pe 
locul 24 la nivel național 

În ceea ce privește structura turiștilor sosiți în județul Galați, se remarcă diferențe majore înregistrate 
privind numărul de sosiri ale turiștilor străini față de cei români. Se observă astfel faptul că, în cazul 
turiștilor români, în intervalul 2008-2018 se înregistrează o creștere semnificativă a acestora, având pe 
parcursul anilor parte de diferite fluctuații. Cu toate acestea, numărul total de vizitatori români 
înregistrați în anul 2018 este cu 75,5% mai mare decât numărul de turiști români înregistrați în anul 2008.  

FIGURA 128 – EVOLUȚIA STRUCTURII TURIȘTILOR SOSIȚI DIN JUDEȚUL GALAȚI ÎN PERIOADA 2008-2018 ȘI 
PONDEREA VIZITATORILOR STRĂINI ÎN ANUL 2018 

  

Sursa: INS Tempo Online 

În cazul turiștilor străini, numărul acestora cunoaște valori relativ apropiate, având totodată parte de o 
creștere de 14,4% al numărului de sosiri înregistrate în anul 2018 față de cele înregistrate în anul 2008. 
De asemenea, și ponderea vizitatorilor indică diferențe majore, străinii având o pondere de doar 17% față 
de turiștii români, această pondere indicând în același timp și necesitatea de a realiza un mediu mai 
propice vizitatorilor străini. 

În vederea creării unei zone turistice atractive și competitive pentru turiștii români și străini, cooperarea 
dintre administrația publică și părțile interesate reprezintă un important element de a exploata 
potențialul turistic favorabil de care dispune județul Galați. Valorificarea patrimoniului istoric / natural și 
lansarea unor produse turistice tradiționale sau inedite, atrage și necesitatea de a construi o structură de 
management a destinației care să faciliteze dezvoltarea și promovarea acesteia. 

Județul Galați nu prezintă trăsături identificabile ale unei destinații turistice cu o identitate și imagine 
clară în spațiul online 

Nu în ultimul rând, promovarea în mediul online și social-media este relativ satisfăcătoare în acest 
moment, informația oferită de către instituțiile publice sau entitățile comerciale fiind de multe ori 
referitoare la istoria orașelor sau la date generale despre localități. De remarcat este faptul că 
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informațiile puse la dispoziție de către CJ Galați180 sunt accesibile în mai multe limbi de circulație precum 
engleză, franceză, germană, italiană și spaniolă. Interesul pentru promovarea Galați în mediul online se 
poate observa și la nivelul administrației publice locale și prin exemple precum site-ului oficial Galați City 
App181 și al aplicației mobile cu același nume, care pune la dispoziția turiștilor și a locuitorilor diferite 
secțiuni specializate și utile acestora precum informații despre cazare, gastronomie, transport, timp liber 
și distracție, magazine, atracții naturale sau știri la zi despre ceea ce se întâmplă atât în orașul Galați cât și 
la nivelul întregului județ. 

De asemenea, un interes sporit pentru promovarea județului Galați ca destinație turistică se observă la 
nivelul site-urilor și blog-urilor specializate de promovarea turismului. Site-uri precum perlafalezei.ro, 
blog.hotelguruu.ro, taradacilor.ro sau turistulvesel.ro oferă informații diversificate despre atracțiile 
principale ale județului, oferte de cazare sau evenimentele principale. 

În același timp, dacă la nivelul municipiului Galați au fost întreprinse acțiuni pentru obținerea unei 
identități vizuale a orașului, județul încă este deficitar la acest capitol, neavând o identitate umbrelă, o 
poziționare sau un brand reprezentativ. 

 ANALIZA SWOT 11.4.

ANALIZĂ MEDIUL INTERN 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

PROFIL CULTURAL-TURISTIC 

 Județul dispune de numeroase atracții inedite, 
cum sunt: obiectivele naturale și culturale, 
prezența unor podgorii și centre de producție a 
vinului renumite din România, precum și zonele 
cu valoare etnografică specială. 

 Existența stațiunii turistice Tulucești, prima 
localitate de interes turistic local din județul 
Galați, constituită conform H.G nr. 852 / 
13.08.2008 pentru aprobarea normelor și 
criteriilor de atestare a stațiunilor turistice, în 
urma actualizării din luna octombrie 2020. 

 Existența unui patrimoniu istoric construit relativ 
bogat, care cuprinde 263 de monumente, 
ansambluri și situri, clasificate și protejate prin 
lege, dintre care unele prezintă elemente de 
unicitate și valoare deosebită la nivel național. 

 Județul dispune de o bogată și inedită cultură 
populară românească, existând materiale ale 
prezenței omului încă din timpuri preistorice. 

 Existența unor resurse turistice diverse ce 
favorizează practicarea unor numeroase tipologii 
de turism precum turismul urban, agroturismul, 
turismul cultural și religios, turismul de afaceri, 
ecoturismul, turismul de week-end sau turismul 

 Existența unui număr ridicat de monumente 
istorice aflate în pericol sau care prezintă diferite 
stadii de degradare a părților componente. 

 Valorificare insuficientă a zonelor cu concentrare 
ridicată a patrimoniului cultural material și 
imaterial. 

 Cel mai practicat tip de turism în județul Galați 
este cel de scurtă durată, fapt ce indică o 
performanță turistică scăzută în ceea ce privește 
șederea vizitatorilor (durata medie de ședere a 
turiștilor este de sub 2 zile, iar indice de utilizare a 
capacității turistice atinge valori de aproximativ 
27%). 

 Lipsa unei abordări strategice la nivel județean 
asupra dezvoltării sectorului turistic - se remarcă 
lipsa unei identități asumate și promovate a 
județului sau a unui centru de informare turistică. 

 Caracter relativ sezonier al activităților turistice și 
insuficiența unor dotări și produse turistice 
integrate la nivel județean/local care să susțină 
turismul pe tot parcursul anului. 

 Lipsa unei strategii culturale asumate la nivel 
județean 

                                                           
180

 https://www.cjgalati.ro/index.php/ro/  
181

 https://galaticityapp.ro/  

https://www.cjgalati.ro/index.php/ro/
https://galaticityapp.ro/
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PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

de specialitate. 

 Tendința de sporire a fluxurilor turistice din 
județul Galați, în perioada 2008-2018 atât 
numărul de sosiri, cât și numărul de înnoptări ale 
turiștilor cunoscând o tendință generală de 
creștere, cu 63%, respectiv 13%. 

 Deservire satisfăcătoare a majorității UAT-urilor 
din Județul Galați cu dotări culturale de bază – 
biblioteci și cămine culturale sau case de cultură, 
precum și cu dotări sportive 

 Interesul sporit al autorităților pentru dezvoltarea 
infrastructurii și activităților culturale, sportive și 
de agrement 

 Sporirea atractivității sectorului sportiv în rândul 
populației județene, fapt vizibil prin tendința 
accentuată de creștere în perioada 2008-2018 a 
numărului de secții sportive (cu 1,5%) și a 
numărului de sportivi legitimați (cu 18,7%).  

 Ofertă diversă de resurse de agrement și 
petrecerea timpului liber (spații de promenadă, 
zone de agrement, zone de pescuit etc.) 

 Deficiențe majore ale infrastructurii culturale și 
sportive și necesitatea de modernizarea și dotarea 
clădirilor existente, digitalizarea activităților 
culturale, precum și de realizarea unor dotări noi 

 Prezența insuficientă sau insuficienta promovare a 
unor evenimente fanion, de interes regional, 
național sau internațional 

 Insuficienta promovare a evenimentelor și 
activităților sportive 

 Dezvoltarea neechilibrată a infrastructurii de 
agrement și accesibilitatea scăzută pentru 
locuitorii din mediul rural 

 

 

ANALIZĂ MEDIUL EXTERN 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

PROFIL CULTURAL-TURISTIC 

 Oportunitatea accesării finanțărilor europene și 
naționale pentru dezvoltarea și valorificarea 
resurselor culturale, sportive și turistice. 

 Progresul tehnologic ca factor determinant în 
utilizarea tehnologiilor smart (aplicații mobile, 
hărți interactive, tichet online etc.) ce pot spori 
accesibilitatea ofertei culturale și turistice. 

 Potențial de includere a resurselor județului Galați 
în produse integrate la nivel suprateritorial, în 
cadrul sistemului urban Galați-Brăila, și 
potențialul de dezvoltare a arealului ca un pol de 
atracție la nivel regional pentru zona de est a țării. 

 Încadrarea în sistemul urban Brăila-Galați, a doua 
cea mai mare aglomerare urbană din România 
după București (de aproximativ 700.000 de 
locuitori), ce poate facilita accesul la un bazin 
important de potențiali vizitatori. 

 Riscul de degradare a unor valori locale în lipsa 
unor măsuri de promovare și valorificare a 
potențialului cultural și turistic. 

 În ciuda unei oferte diversificate de resurse 
culturale și turistice, județul Galați nu poate 
concura cu gradul mai ridicat de dotare și de 
atractivitate a unor destinații deja de notorietate 
la nivel național și chiar internațional (București, 
Cluj, Constanța, Iași, Sibiu, Brașov etc.) 
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 CONCLUZII, PRIORITĂȚI ȘI SCENARII / PROIECTE DE DEZVOLTARE 11.5.

CONCLUZII, PROVOCĂRI, ELEMENTE DE POTENȚIAL POSIBILE INTERVENȚII 

Provocări majore în ceea ce privește starea și gradul 
de dotare al echipamentelor culturale. 

Realizarea unui ghid de amenajare a instituțiilor 
publice de cultură astfel încât acestea să 
implementeze instrumente moderne de prezentare și 
descriere a ofertei culturale și să acționeze ca spații 
comunitare. 

Implementarea unui program de modernizare a 
instituțiilor publice de cultură astfel încât să ofere 
servicii necesare și de calitate (spre exemplu, 
finalizarea construcției noului sediu al Muzeului de 
Artă Vizuală Galați și dotarea acestuia, sprijinirea 
acțiunii de relocare a Teatrului de Păpuși Gulliver sau 
prin modernizarea unor dotări locale precum casele de 
cultură din Tecuci și Berești, muzeele din Târgu Bujor, 
Costache Negri și Umbrărești, bibliotecile din Galați, 
Independența și Cosmești, teatrul de vară din Tecuci 
sau căminele culturale din Barcea, Berești, Ivești, 
Cosmești, Smârdan, Pechea, Bălășești, Valea Mărului, 
Bălăbănești, Braniștea, Fârțănești, Ghidigeni, Movileni, 
Negrilești, Priponești, Tudor Vladimirescu etc.) 

Suplimentarea infrastructurii culturale a județului prin 
sprijinirea realizării de noi dotări precum cămine 
culturale (în UAT-uri precum Pechea, Valea Mărului, 
Ghidigeni, Movileni, Negrilești) spații multifuncționale 
pentru evenimente, sedii ale unor instituții culturale 
(spre exemplu, Teatrul Național de Operă și Operetă 
„Nae Leonard”) sau un centru zonal de restaurare a 
bunurilor de patrimoniu. 

Inventarierea și valorificarea spațiilor abandonate sau 
a spațiilor în stare avansată de degradare din județ 
pentru transformarea lor în echipamente socio-
culturale. 

Încurajarea utilizării noilor tehnologii XR (VR, AR, MR) 
pentru îmbogățirea mijloacelor de prezentare / 
reconstrucție a resurselor culturale. 

Realizarea unei analize ce va cuprinde toate 
obiectivele culturale de pe raza județului cu forma de 
proprietate, starea imobilului, localizare, datare, 
suprafața, caracteristici etc. În baza acestei analize se 
va realiza un plan de punere în valoare a obiectivelor 
respective și un prim pas pentru acest demers va fi 
realizarea unei hărți interactive pe pagina web a 
Consiliului Județean ce va cuprinde toate obiectivele 
istorice și culturale din județ. 

Se va solicita fiecărui UAT o situație a dotărilor 
existente și cu necesarul de dotări pentru 
evenimentele culturale desfășurate sau ce se doresc 
desfășurate. Ulterior acestui pas fiind identificate 
proiecte culturale prin intermediul cărora se pot 
achiziționa dotările necesare. 
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CONCLUZII, PROVOCĂRI, ELEMENTE DE POTENȚIAL POSIBILE INTERVENȚII 

Promovare insuficientă a ofertei culturale disponibile 
la nivelul județului Galați. 

Dezvoltarea unei platforme online care să reunească și 
să promoveze toate activitățile din agenda culturală a 
județului pe parcursul unui an – poate fi cuplată cu o 
platformă integrată de promovare a județului 

Dezvoltarea unui sistem de signalistică la nivelul 
județului prin intermediul căruia să fie promovate 
atracțiile culturale din județ într-o manieră atractivă și 
unitară. 

Dezvoltarea unor strategii de dezvoltare și marketing 
pentru domeniile culturale care să identifice publicul 
țintă pentru oferta culturală din județ și modalitățile 
adecvate de adresare a acestuia. 

Organizarea de spectacole itinerante și de activități 
educaționale în localitățile din județ pentru sporirea 
accesului la oferta culturală. 

Promovarea patrimoniului cultural (material și 
imaterial) al județului: 

 prin includerea acestuia în circuite turistice la 
nivel județean și suprateritorial (spre exemplu, 
prin dezvoltarea Drumului Vinului, prin 
amenajarea unui traseu între municipiile Galați 
și Focșani prin restaurarea și reconstruirea liniei 
de apărare din timpul Primului Război Mondial 
etc.),  

 prin includerea comunităților etnice în 
promovarea multiculturalității locale,  

 prin încurajarea dezvoltării / reînvierii unor 
tradiții și activități tradiționale (spre exemplu, 
tradiția șezătorilor din comuna Umbrărești, 
olăritul, tăbăcăria etc.). Acestea pot fi 
prezentate și prin intermediul unor ateliere 
meșteșugărești cu rol de muzee vii, 

 prin realizarea unei cărți de povești cu legende 
locale etc. 

Amenajarea un culoar cultural / unor zone cu vocație 
culturală (eventual în zona pasajului central, pe o 
porțiune din strada Domnească, în lungul zonei 
pietonale ce face conexiunea cu faleza Dunării, pe 
faleza Dunări etc.), iar în week-enduri sau zile de 
sărbătoare aici să fie organizate evenimente în aer 
liber, inclusiv prin închiderea ocazională a 
carosabilului. 

Implementarea unui program care să recunoască 
restaurantele care se aprovizionează cu produse 
locale. 

Sprijinirea unui program de organizare de evenimente 
culturale inedite prin asociere cu o serie de locații noi 
(spre exemplu, spectacole de muzică, teatru, film etc. 
în autobuze / tramvaie / pe ambarcațiuni etc.). 
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CONCLUZII, PROVOCĂRI, ELEMENTE DE POTENȚIAL POSIBILE INTERVENȚII 

Realizarea unui traseu turistic de vizitare a obiectivelor 
culturale de către elevii și studenții din județ și 
inițierea unor parteneriate și colaborări cu instituții de 
învățământ preuniversitar și superior, pentru 
realizarea de trasee turistice în județul Galați. 

Susținerea ONG-urilor, organizațiilor studențești sau 
de tineret în vederea derulării de evenimente pe raza 
județului Galați, fiind pusă la dispoziție o hartă cu 
localități și facilități aferente acestora în vederea 
desfășurării de evenimente cu program scurt sau lung 
(mai multe zile). 

Realizarea unei rubrici pe pagina web a Consiliului 
Județean unde să fie prezentat fiecare UAT și oferta 
culturală a acestuia. 

Identificarea monumentelor istorice de pe raza 
județului și introducerea acestora într-un program 
județean de reabilitare sau prin asigurarea fondurilor 
și sprijinului necesar UAT-urilor ce au monumente 
istorice pe raza localității lor. 

Verificarea stării actuale a tuturor obiectivelor 
culturale și a monumentelor istorice de pe raza 
județului prin Direcția Județeană pentru Cultură Galați 
și Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galați. În urma 
acestor verificări fiind realizată o listă cu proprietățile 
de intervenție directă pentru conservarea, restaurarea 
și punerea în valoare a obiectivelor. 

Insuficiența sau neadecvarea sprijinului disponibil 
pentru actorii culturali. 

Introducerea unui program de finanțare 
nerambursabilă a sectorului independent în domeniul 
cultural. 

Implementarea mecanismului de bugetare 
participativă, inclusiv pentru inițiative în domeniul 
cultural. 

Realizarea și promovarea periodică a unui catalog 
privind sursele disponibile de finanțare pentru actorii 
culturali. 

Dezvoltarea unor spații de lucru / hub-uri pentru 
actorii din sectoarele culturale și creative, ce pot primi 
și funcțiuni de centre comunitare, rezidențe artistice, 
spații de creație și expoziție sau dotări pentru formare, 
cercetare și inovare în domeniu. 

Implementarea unor programe de accelerare și 
incubare pentru antreprenorii din sectoarele culturale 
și creative. 

Organizarea unor grupuri de lucru periodice cu actori 
reprezentativi din sectoarele culturale și creative. 

Asigurarea unui fond dedicat conservării obiectivelor 
culturale/istorice și intervențiilor de urgență. 

Asigurarea sprijinului necesar înființării de organizații 
sau grupuri de inițiativă locală în cadrul UAT-urilor de 
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CONCLUZII, PROVOCĂRI, ELEMENTE DE POTENȚIAL POSIBILE INTERVENȚII 

pe raza județului Galați. 

Implicarea tinerilor și studenților în inițierea și 
derularea de proiecte culturale sau destinate actorilor 
culturali. 

Realizarea unei analize de nevoi în rândul actorilor 
culturali pentru a putea identifica corespunzător 
nevoile acestora, cât și problemele sau provocările cu 
care se confruntă. 

Lipsa de reprezentativitate a județului Galați pe scena 
culturală la nivel național. 

Organizarea de schimburi de experiență între 
specialiștii în domeniul cultural din județ și personal 
implicat în exemple de succes din Europa pentru 
dezvoltarea și implementarea de noi practici în 
managementul cultural și în diversificarea ofertei 
culturale. 

Sprijinirea instituțiilor culturale în organizarea unor 
evenimente majore / internaționale de mare 
anvergură. 

Sprijinirea instituțiilor culturale în internaționalizarea 
creațiilor și artiștilor locali. 

Necesitatea dezvoltării infrastructurii și serviciilor 
sportive din municipiul Galați, pentru a asigura cadrul 
necesar pentru practicarea sportului de masă sau de 
performanță. 

Realizarea și actualizarea permanentă a unei evidențe 
a infrastructurii sportive din județul Galați (atât în 
funcțiune, cât și în stare avansată de degradare), care 
să cuprindă informații despre tipologia 
echipamentelor, starea, regimul juridic, capacitatea și 
gradul de dotare a acestora. 

Realizarea unor dotări sportive majore care să asigure 
spațiile necesare practicării sporturilor de 
performanță, dar și organizării de evenimente și 
competiții de interes la nivel municipal, național și 
internațional. 

Implementarea unui program de modernizare 
continuă a infrastructurii sportive care necesită lucrări 
de reabilitare/extindere/dotare. 

Introducerea unui program de finanțare 
nerambursabilă a sectorului independent în domeniul 
sportiv. 

Implementarea mecanismului de bugetare 
participativă, inclusiv pentru inițiative în domeniul 
sportiv. 

Insuficiente dezvoltare și promovare a ofertei de 
activități sportive din județ. 

Organizarea de activități sportive și recreative în aer 
liber – spre exemplu, prin blocarea accesului auto pe 
anumite străzi din zona centrală și din cartierele de 
locuit săptămânal / lunar. 

Sprijinirea organizării de evenimente sportive majore. 

Dezvoltarea unei platforme online care să reunească și 
să promoveze toate activitățile din agenda sportivă a 
județului pe parcursul unui an – poate fi cuplată cu o 
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CONCLUZII, PROVOCĂRI, ELEMENTE DE POTENȚIAL POSIBILE INTERVENȚII 

platformă integrată de promovare a județului. 

Includerea foștilor sportivi de performanță în 
campaniile de promovare a sportului, în special prin 
parteneriate cu instituțiile de învățământ. 

Promovarea sportului către comunitate prin campanii 
de activare, precum simulatoare sportive sau 
evenimente în centrele comerciale sau în spațiul 
public (spre exemplu, competiții sportive în centrele 
comerciale, podiumuri în spațiul public pentru exerciții 
de gimnastică etc.). 

Continuarea programului „România în mișcare” prin 
organizarea de centre sportive în mediul rural, unde să 
se desfășoare antrenamente și competiții în discipline 
precum fotbalul, atletismul, handbalul etc. 

Implementarea unui program care să sprijine copiii din 
familiile defavorizate să practice o disciplină sportivă 

Insuficienta dezvoltare și accesibilitate a dotărilor de 
agrement. 

Dezvoltarea dotărilor de agrement existente la nivel 
județean. 

Modernizarea taberelor de la Gârboavele și Buciumeni 
și implementarea unui program de organizare de 
tabere tematice (de creație, sportive, de studiere a 
patrimoniului natural etc.) 

Amenajarea unor trasee ciclabile care să conecteze 
zone de interes la nivel județean. 

Susținerea și sprijinirea UAT-urilor care au zone ce 
reprezintă potențial pentru amenajarea acestora ca 
zone de agrement local sau județean. 

Realizarea unei analize județene a zonelor ce 
reprezintă potențial pentru amenajarea unor zone de 
agrement, în urma acesteia fiind identificate 
procedurile și liniile de finanțare oportune în vederea 
valorificării acestora. 

Lipsa unei identități turistice consolidate a județului 
Galați. 

Identificarea principalelor atracții turistice din județ și 
dezvoltarea poveștilor și legendelor acestora care pot 
fi utilizate în promovarea resurselor județului. 

Crearea unei identități turistice a destinației și 
promovarea acesteia în mediul online, precum și în 
materiale de promovare, elemente de signaletică etc. 

Organizarea de campanii tematice / sezoniere / 
dedicate unor tipologii de public țintă sau unor teme 
de interes pentru județ, cum ar fi: 

 organizarea unui concurs de fotografie cu 
peisaje dunărene, ce poate fi ulterior 
transformat într-o expoziție itinerantă la nivel 
național,  

 realizarea unei miniserii de video-uri cu tema 
redescoperirii județului care să ilustreze 
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avantajele de a locui în județul Galați și 
promovarea acestora online unde să poată și 
locuitorii să posteze apoi propriile video-uri,  

 organizarea unui trasure hunt pentru 
descoperirea atracțiilor județului utilizând 
aplicații interactive pentru realizarea traseelor,  

 sprijinirea organizării de picnicuri în natură la 
care să se regăsească produse și alimente locale 
etc. 

Organizarea unui concurs de idei pentru amenajarea 
porților de intrare în județ 

Necesitatea dezvoltării vocației turistice a județului. Constituirea unei organizații de management a 
turismului la nivel județean. 

Inițierea unui proiect complex de elaborare și 
implementare a unei strategii de dezvoltare și 
marketing turistic. 

Sprijinirea dezvoltării sectorului MICE și promovarea 
concomitentă a altor tipologii de turism 
complementare. 

Încurajarea actorilor locali în dezvoltarea de programe 
care să stimuleze turismul de tip city-break. 

Facilitarea parteneriatelor între actorii din domeniul 
turismului (spre exemplu, unități de cazare, 
organizatori de tururi ghidate etc.) pentru realizarea / 
promovarea unor tururi de complexități diferite în 
județul Galați și în împrejurimi. 

Insuficiența facilităților de informare asupra 
destinației și de planificare a călătoriei. 

Realizarea unor hărți turistice ale județului Galați, care 
să cuprindă detalieri ale ariilor de interes din județ, dar 
și detalieri tematice, precum și o serie de alte 
informații utile.  

Înființarea unui punct de informare turistică în 
municipiul Galați. 

Realizarea unei platforme online de promovare a 
județului, însoțită și de o aplicație / versiune pentru 
telefoanele mobile. 

 

 OBIECTIVE STRATEGICE ȘI SPECIFICE 11.6.

OBIECTIV STRATEGIC | O8. JUDEȚ VIBRANT, CARE SE BUCURĂ DE O ATRACTIVITATE SPORITĂ ATÂT 
PENTRU LOCUITORI, CÂT ȘI PENTRU VIZITATORI, PRIN DIVERSITATEA OFERTEI CULTURALE, SPORTIVE ȘI 
DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER | Unul dintre palierele importante care influențează calitatea vieții și 
imaginea de ansamblu a județului Galați o reprezintă oportunitățile de petrecere a timpului liber atât 
pentru comunitatea locală, dar și pentru eventualii vizitatori. În acest sens, acest obiectiv are ca scop 
definirea județului drept o destinație plină de vitalitate, în care oricând se pot găsi numeroase opțiuni în 
funcție de interesele fiecăruia, fie că este vorba despre activități culturale, sportive sau de agrement. Mai 
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mult, prin acest obiectiv se urmărește valorificarea și promovarea adecvată a potențialului local, astfel 
încât județul Galați să devină din ce în ce mai atractiv și pentru turiști, sporind astfel aportul sectorului 
turistic la economia județeană. 

 

OBIECTIVE SPECIFICE 

OS 8.1. VITALITATE CULTURALĂ SPORITĂ | Obiectivul are ca scop dezvoltarea și consolidarea județului 

Galați drept un important centru cultural la nivel național prin intervenții privind infrastructura și agenda 

culturală a județului, promovarea ofertei culturale, inclusiv a patrimoniului imaterial local și, nu în ultimul 

rând, sprijinirea actorilor locali relevanți care prezintă un interes sporit în creșterea standardelor din 

acest domeniu. 

OS 8.2. PATRIMONIU CONSTRUIT PROTEJAT ȘI VALORIFICAT ÎNTR-O MANIERĂ SUSTENABILĂ | 

Obiectivul are ca scop, pe de o parte, protejarea monumentelor istorice care conturează și contribuie la 

promovarea identității județene, însă, în același timp, urmărește și o valorificare activă a cât mai multor 

elemente de patrimoniu construit, astfel încât acestea să devină parte din oferta culturală a județului. 

OS 8.3. OFERTĂ DIVERSIFICATĂ ȘI ACCESIBILĂ A ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE | Obiectivul are ca scop 

încurajarea practicării atât a sportului de masă, cât și a sportului de performanță de către locuitorii 

județului Galați pentru un stil de viață echilibrat și sănătos. Pentru acest lucru, atât infrastructura sportivă, 

cât și promovarea ofertei activităților sportive joacă un rol deosebit de important în atragerea unui 

număr cât mai mare de sportivi atât din mediul urban, cât și din mediul rural. 

OS 8.4. OFERTĂ DIVERSIFICATĂ ȘI ACCESIBILĂ A ACTIVITĂȚILOR DE AGREMENT ȘI PETRECEREA 

TIMPULUI LIBER| Calitatea municipiului Galați de pol de dezvoltare la nivel național, împreună cu 

poziționarea geografică a județului Galați în relație cu numeroase elemente de cadru natural favorabile 

sunt elemente definitorii pe care acest obiectiv își dorește să le valorifice pentru a asigura un acces 

echitabil la oportunități de petrecere a timpului liber atât pentru locuitorii din mediul urban, cât și pentru 

cei din mediul rural. 

OS 8.5. DESTINAȚIE TURISTICĂ ATRACTIVĂ, DE NOTORIETATE REGIONALĂ ȘI NAȚIONALĂ | Obiectivul 

are ca scop dezvoltarea județului Galați atât în ceea ce privește infrastructura turistică, cât și imaginea sa, 

astfel încât, în următorii ani, să se transforme treptat într-o destinație turistică de interes regional și chiar 

național. Mai mult, prin dezvoltarea și consolidarea unei identități turistice, județul își va promova 

atuurile și potențialul pentru practicarea turismului de tip city-break, turismului de afaceri sau chiar a 

agroturismului și a turismului de evenimente. 
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12. ELEMENTE DE IMPLEMENTARE ȘI MONITORIZARE 

Strategia de dezvoltare a județului Galați pentru perioada 2021-2028 reprezintă un document strategic 
care setează direcțiile de dezvoltare ale județului în următorii ani. Având în vedere faptul că orizontul 
acestei strategii se întinde pe aproape zece ani, este necesară stabilirea unei metodologii de 
implementare și control care să asigure îndeplinirea obiectivelor asumate prin prezentul document. 

Consiliul Județean Galați este principalul responsabil pentru punerea în practică a strategiei de dezvoltare, 
însă nu poate avea succes fără formarea unor parteneriate pe tot parcursul procesului de implementare. 
De aceea, este foarte importantă o abordare integrată pe verticală, pe mai multe niveluri administrative, 
care să armonizeze acțiunile la nivel local cu cele la nivel județean sau metropolitan / regional. Totodată, 
la fel de importantă este și abordarea integrată pe orizontală, în care sunt formate parteneriate cu alți 
actori locali relevanți, precum cei economici sau cei sociali pentru a identifica soluții adecvate la 
provocările și nevoile județene și locale. 

Ținând cont de complexitatea și durata procesului de implementare, monitorizare și evaluare a strategiei, 
este necesară desemnarea unei structuri de tipul comitet/serviciu/compartiment responsabil pentru 
monitorizarea și evaluarea strategiei la nivelul Consiliului Județean, implicând persoane ce sunt 
responsabile de gestiunea sectorială sau în ansamblu a dezvoltării județului. 

 STRUCTURA RESPONSABILĂ PENTRU IMPLEMENTAREA, 12.1.
MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA STRATEGIEI 

Strategia de dezvoltare a județului Galați nu stă în responsabilitatea unei singure persoane sau a unei 
instituții, ci necesită implicarea întregii comunități locale – instituții publice, organizații ale societății civile 
și mediul de afaceri, printr-o abordare participativă și centrată pe cetățean/ utilizator. Implicarea unor 
astfel de parteneri este necesară atât în designul inițiativelor/ proiectelor/ serviciilor, în mobilizarea de 
resurse, în implementare, cât și în monitorizarea și evaluarea implementării de ansamblu a strategiei.  

În acest scop, pe perioada elaborării strategiei au fost realizate sondaje de opinie și grupuri de lucru cu 
reprezentanți ai administrației publice locale, comunitatea locală, reprezentanți ai mediului academic, 
profesional și non-profit, acoperind următoarele domenii: dezvoltare socială, educație și formare, 
sănătate, economie, agricultură și piscicultură, protecția mediului, cultură, precum și turism, agrement și 
sport. Fiind implicați încă din faza inițială, de analiză a nevoilor, participanții la grupurile de lucru pot 
constitui un grup consultativ valoros în implementarea strategiei, asigurându-se astfel dialogul cu toate 
categoriile de actori relevanți pentru dezvoltare integrată, pe baza modelului de cvadruplu helix. 

Implementarea Strategiei de dezvoltare a județului Galați pentru perioada 2021-2028 va fi asigurată de o 
echipă constituită din personalul propriu al Consiliului Județean Galați, având cunoștințele de specialitate 
necesare și experiență relevantă în implementarea de proiecte de dezvoltare. Atribuțiile acestei structuri 
vor consta în: 

 Fundamentarea și coordonarea elaborării strategiei de dezvoltare la nivelul județului și 

asigurarea unei armonizări cu aceasta a tuturor strategiilor, politicilor și programelor de 

dezvoltare locală; 

 Monitorizarea gradului de îndeplinire a strategiei de dezvoltare a județului pe domeniile specifice 

menționate anterior în cadrul strategiei; 

 Actualizarea strategiei de dezvoltare ca urmare a apariției unor devieri de la planificare, a unor 

situații de criză sau de forță majoră sau a identificării unor noi oportunități de dezvoltare; 

 Asigurarea implementării Planului de acțiuni asociat strategiei de dezvoltare aprobate de către 

Consiliul Județean Galați; 
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 Participarea la inițierea și dezvoltarea de contacte directe cu potențialii finanțatori ai unor 

proiecte de dezvoltare județeană și diseminarea informației către departamentele/instituțiile de 

specialitate în vederea accesării surselor de finanțare (buget local, buget de stat, fonduri 

europene etc.); 

 Inițierea organizării de întâlniri și evenimente prilejuite de diferite ocazii: lansări de program, 

lansări și încheieri de proiecte, consultări publice sau alte acțiuni publice organizate în cadrul 

proiectelor etc. 

Implementarea și monitorizarea proiectelor din strategie se va realiza la nivelul Direcției Programe din 
cadrul Consiliului Județean prin punerea în aplicare a planului de acțiune, precum și a prevederilor 
documentelor strategice elaborate la nivel național și a directivelor europene cu impact asupra 
dezvoltării socio-economice a județului Galați. 

 

În cadrul prezentei strategii, întregul proces de gestionare si implementare presupune parcurgerea 
următoarelor etape: 

 Instruirea membrilor echipelor de proiect privind procedurile și activitățile necesare 

implementării proiectelor (inclusiv în concordanță cu cerințele Uniunii Europene); 

 Analize periodice și ad-hoc referitoare la îndeplinirea sarcinilor fiecărui membru al echipei; 

 Pregătirea și participarea la desfășurarea tuturor activităților, corespunzător nominalizării și 

competențelor; 

 Participarea în Comitetele de evaluare a ofertelor pentru adjudecarea serviciilor și lucrărilor în 

cadrul proiectelor subsecvente strategiei; 

 Elaborarea și transmiterea raportărilor tehnice si economice; 

 Participarea la toate ședințele privind analiza progresului strategiei, împreună cu ceilalți factori 

implicați; 

 Participarea la vizitele în teren; 
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 Elaborarea informărilor privind progresul strategiei sau a rapoartelor de progres; 

 Elaborarea documentelor de solicitare a sumelor necesare efectuării plăților; 

 Efectuarea plăților ulterior aprobării documentelor primare; 

 Obținerea tuturor acordurilor, avizelor, aprobărilor necesare pentru implementarea strategiei; 

 Notificarea tuturor neregulilor către factorii implicați; 

 Arhivarea documentelor strategiei. 

Metodologia de implementare și control a strategiei va ține seama și de aspecte manageriale orizontale, 
cum ar fi asigurarea unui management eficient al timpului pentru activități și proiecte, monitorizarea 
riscurilor de natură financiară sau legate de procesele de achiziții publice și, nu în ultimul rând, utilizarea 
unor mijloace moderne de management al resurselor umane pentru asigurarea unui personal adecvat 
obiectivelor si activităților implementate. 

 MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI 12.2.

Evaluarea demersului de realizare a strategiei reprezintă un factor important, necesar pentru remedierea 
unor eventuale probleme de management sau de coerență în derularea activităților cuprinse în cadrul 
documentului strategic. Prin instrumentul evaluării se apreciază dacă obiectivul inițial a fost atins în 
perioada de implementare, în intervalul de timp și bugetul alocat. Vor fi utilizate mai multe metode de 
evaluare, de la evaluarea ex-ante pentru asigurarea resurselor adecvate pentru implementare și un plan 
de management eficient, la evaluarea ex-post pentru identificarea gradului de realizare a obiectivelor 
stabilite în faza de planificare strategică, analiza rezultatelor obținute și identificarea impactului 
implementării proiectelor. Abordarea metodologică se bazează pe trei etape:  

 evaluarea ex-ante – în etapa de definire a listei scurte de proiecte, cu scopul de a asigura o 

alocare potrivită a resurselor și un design adecvat. 

 evaluarea intermediară (1), cu scopul de a afla dacă strategia își atinge obiectivele, dacă poate fi 

îmbunătățit managementul acesteia și cum poate fi maximizat impactul acesteia. Această 

evaluare ar include analiza complementarității cu alte politici publice la nivel local, județean și 

regional, precum și oportunitățile de finanțare din programele operaționale. În acest scop, un 

orizont de timp oportun ar fi 2021-2022, în funcție de lansarea ghidurilor de finanțare relevante.  

 evaluarea intermediară (2), cu scopul de a afla dacă strategia își atinge obiectivele, dacă poate fi 

îmbunătățit managementul acesteia – având în vedere designul programelor operaționale, un 

orizont de timp oportun ar fi 2027. La finalul perioadei de programare curente se va evalua 

gradul de îndeplinire a indicatorilor propuși pentru orizontul de timp 2027, iar pe baza 

informațiilor disponibile privind următorul ciclu financiar multianual al UE se vor propune 

eventuale modificări ale strategiei.  

 evaluarea ex-post, ce va urmări utilizarea eficientă a resurselor și eficiența activității derulate, 

analizând în același timp factorii care au contribuit la succesul strategiei sau punctele slabe, 

îndeplinirea obiectivelor, impactul strategiei asupra grupului țintă, gradul de satisfacere a 

așteptărilor beneficiarilor direcți și indirecți – post 2028. 

Activitatea de monitorizare presupune: 

 monitorizarea echipei de implementare; 

 monitorizarea activităților desfășurate în proiecte. 
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În cadrul structurii responsabile de monitorizarea și evaluarea strategiei, activitatea de implementare a 
proiectului va fi auditată astfel încât procedurile interne de funcționare și organizare ale instituției să fie 
îndeplinite, urmărindu-se mai exact: 

 controlul intern al documentelor; 

 reguli de comunicare; 

 reguli de raportare și responsabilități; 

 termene de rezolvare și răspuns; 

 concordanța activităților întreprinse de membrii structurii cu responsabilitățile prevăzute de 

fișele postului. 

În ceea ce privește activitățile desfășurate în proiecte, echipele de proiect sau firmele de consultanță 
subcontractate pentru managementul proiectelor vor asigura elaborarea rapoartelor de progres privind 
stadiul implementării, a raportului final, întocmirea cererilor de rambursare a cheltuielilor, elaborarea 
previziunilor privind fluxurile financiare pentru proiectele individuale. 

 INDICATORI DE MONITORIZARE 12.3.

ECONOMIE LOCALĂ 

OBIECTIV STRATEGIC  INDICATOR NIVEL DE 
REFERINȚĂ 

ȚINTĂ 2028 

Pol regional cu o 
economie 
diversificată și 
performantă 

PIB/locuitor  6,4 mii 
Euro/locuitor 

(2017) 

7,5 mii 
Euro/locuitor 

Ponderea PIB al județului în PIB al Regiunii Sud Est  16,7% (2017) 20% 

OBIECTIV SPECIFIC  INDICATOR NIVEL DE 
REFERINȚĂ  

ȚINTĂ 2028 

Climat investițional 
atractiv și vizibil la 
nivel internațional 

Procentul firmelor cu capital străin în județ din 
valoarea regională 

14,20% (2018) 20% 

Ponderea capitalului social subscris al societăților cu 
capital străin din județ în total regional 

26,10% (2018) 30% 

Investiții de tip greenfield - 2 

Subvenții acordate pentru internaționalizare - 150 

Valoarea exporturilor 1,1 mld Euro 
(2018) 

1,5 mld Euro 

Sector industrial 
competitiv și 
performant 

Infrastructură de sprijin pentru sectorul industrial  1 

Contribuția sectorului industrial al județului la 
formarea VAB a sectorului la nivel regional  

13% (2016) 15% 

Economie județeană 
diversificată și sector 
IMM competitiv 

Numărul întreprinderilor active/ 1000 locuitori 22,3 (2018) 26 

Numărul de proiecte care vizează creșterea 
capacității antreprenoriale sprijinite 

- 5 

Infrastructură de sprijin pentru afaceri - 2 

Procentul salariaților încadrați în activități cu un 
câștig salarial nominal mediu sub media națională 

91,90% (2018) 70% 

Ponderea cheltuielilor cu activități CDI din PIB  0,08% (2016) 0,5% 

Număr firme nou înființate în mediul rural în 
domenii non agricole care beneficiază de sprijin 

- 150 

Structuri de economie socială înființate care  20 
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beneficiază de sprijin 

Număr de IMM care beneficiază de sprijin   100 

Capital uman cu un 
grad ridicat de 
ocupare, bazat pe 
competențe și 
calificări adecvate, 
adaptate permanent 
cerințelor pieței 

Rata șomajului 6,3% (2018) 4% 

Număr de participanți la programe de instruire și 
reconversie profesională  

- 3.000 

Scăderea procentuală a populației în urma mișcării 
migratorii  

0,16% (2018) 0,08% 

Agricultură durabilă 
și un spațiu rural 
prosper 

Productivitatea muncii în sectorul agricol  59,5 mii 
Euro/persoană 
ocupată (2018) 

65 mii 
Euro/persoană 

ocupată 

Suprafața terenurilor amenajate cu lucrări de 
irigații (ha) 

140.263 ha 
(2018) 

154.000 ha 

Contribuția sectorului agricol al județului la 
formarea VAB provenită din sector la nivel regional  

18,8% (2016) 20% 

Indicele producției vegetale 107,60% (2018) 111% 

Suprafața agricolă medie utilizată a exploatațiilor 
agricole (nivel de referință 2016) 

3,73 ha (2016) 6 ha 

Număr participanți la programe de instruire și 
reconversie profesională  

- 3000 

Soldul schimbărilor de domiciliu în mediul rural 
(inclusiv migrația internațională) 

-3% (2018) 1% 

Cluster/organizație asociativă în domeniul agro-
industrial 

- 1 

 

MEDIU 

OBIECTIV STRATEGIC INDICATOR DE MONITORIZARE ȘI CONTROL NIVEL DE 
REFERINȚĂ 

ȚINTĂ 2028 

Dezvoltare bazată pe 
protecția mediului și 
adaptată 
elementelor 
favorabile și 
restrictive ale 
cadrului natural 

Suprafață din județ acoperită cu păduri 8 % (2018) 10 % 

OBIECTIV SPECIFIC 
INDICATOR DE MONITORIZARE ȘI CONTROL NIVEL DE 

REFERINȚĂ 
ȚINTĂ 2028 

Management 
eficient al ariilor 
naturale protejate 

Procent arii naturale protejate de interes național și 
comunitar cu planuri de management aprobate 

64 % (2018) 100 % 

Zone umede de importanță internațională pe 
teritoriul județului 

0 (2018) 1 

Vulnerabilitate 
scăzută la riscuri 
naturale 

UATB-uri cu alunecări de teren active pe teritoriul 
județului 

20 (2018) 15 

UATB-uri ce prezintă zone cu risc potențial 
semnificativ la inundații 

26 (2018) 20 

Calitate mai bună a Suprafață medie spații verzi / locuitor (mediul urban) 29 mp (2018) 32 mp 



 

431 
 

factorilor de mediu 
(aer, apă, sol, factori 
biotici) 

Cantitate îngrășăminte chimice utilizată (100 % 
substanță activă) 

37.407 tone 
(2018) 

15.000 tone 

Număr depășiri ale valori-limită zilnice pentru 
indicatorul pulberi în suspensie (PM10) în rețeaua de 
monitorizare a calității aerului 

17 (2018) 10 

Corpuri de apă subterană la risc de neatingere a 
stării chimice bune 

2 (2018) 0 

 

UTILITĂȚI PUBLICE 

OBIECTIV STRATEGIC INDICATOR 
VALOARE DE 
REFERINȚĂ  

ȚINTĂ (2028) 

Echipare tehnico-
edilitară extinsă și 
eficientă 

 

Număr UAT-uri ce dispun de infrastructură de 
alimentare cu apă, canalizare și gaze naturale, 
conectate la un depozit conform de deșeuri situat în 
județ 

1 (2018) 35 

OBIECTIV SPECIFIC INDICATOR VALOARE DE 
REFERINȚĂ  

ȚINTĂ (2028) 

Sisteme de 
alimentare cu apă și 
colectare și epurare 
a apelor uzate 
extinse și 
modernizate 

Populație racordată la sisteme de canalizare cu 
epurare 

51 % (2018) 75 % 

Infrastructură 
energetică 
îmbunătățită 

Ponderea energiei produse din surse regenerabile 
(hidro, solar, eolian, biomasă) 

35 % (2018) 45 % 

Număr UATB-uri cu rețea de distribuție a gazelor 
naturale 

10 (2018) 35 

Sistem de 
management 
integrat al deșeurilor 
funcțional, ce 
asigură tranziția 
către o economie 
circulară 

Număr UATB-uri conectate la un depozit conform de 
deșeuri situat pe teritoriul județului 

6 (2018) 65 

Procent deșeuri menajere colectate selectiv 2 % (2018) 100 % 

 

TRANSPORT ȘI MOBILITATE 

OBIECTIV STRATEGIC INDICATOR DE MONITORIZARE ȘI CONTROL NIVEL DE 
REFERINȚĂ 

ȚINTĂ 2028 

Județ accesibil și 

bine conectat, care 

beneficiază de o 

infrastructură de 

transport la 

standarde ridicate 

Durata deplasării din Galați către București (cel mai 
rapid mijloc de transport) 

Accesibilitatea orașelor - număr localități aflate la 
mai mult de 30 min distanță de un oraș 

3 ore 40 min 

49 de localități 
(sate) aflate la 
peste 30 min de 
un oraș 

3 ore 

10 de localități 
(sate) aflate la 
peste 30 min de 
un oraș 

OBIECTIV SPECIFIC INDICATOR DE MONITORIZARE ȘI CONTROL NIVEL DE ȚINTĂ 2028 
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REFERINȚĂ 

Rețea de transport 

modernizată și bine 

racordată la 

principalele 

coridoare europene 

de transport  

Grad de modernizare a drumurilor naționale 99% 100% 

Numărul legăturilor de mare capacitate cu alte 
centre urbane (Autostradă / Drum expres, cale 
ferată dublă, modernizată și electrificată sau fluviu 
navigabil) 

1 2 - 3 

Legături 

intrajudețene 

performante și 

optimizate 

 

Grad de modernizare a drumurilor județene 

(drumuri modernizate cu grad de viabilitate ridicat) 

60% (estimare) 85% 

Grad de modernizare a drumurilor comunale  53% 70% 

Transport public 
județean eficient și 
atractiv 

Număr de stații transport public modernizate în 
comunele din județul Galați 

- 61 

Număr autogări modernizate 1 4 

Număr sisteme de management al transportului 
public județean 

0 1 

Număr sisteme informare în timp real al pasagerilor 
cu privire la orarul și sosirea mijloacelor de transport 
public 

0 1 

Grad de satisfacție a localnicilor cu privire la calitatea 
serviciului de transport public județean 

- 75% mulțumiți 

Infrastructură de 
transport care 
asigură condiții 
optime pentru 
deplasări 
nemotorizate 

Kilometrii piste biciclete amenajate la legături între 
localități 

0 km min. 15 km 

 

 

INSTITUȚII LOCALE 

OBIECTIV STRATEGIC INDICATOR DE MONITORIZARE ȘI CONTROL NIVEL DE 
REFERINȚĂ 

ȚINTĂ 2028 

Buna guvernanță a 

județului Galați 

bazată pe un cadru 

partenerial solid 

între actorii locali 

relevanți în 

dezvoltarea și 

gestionarea acestuia 

Gradul de satisfacție al cetățenilor față de activitatea 
Consiliului Județean 

- +20% 

OBIECTIV SPECIFIC INDICATOR DE MONITORIZARE ȘI CONTROL NIVEL DE 
REFERINȚĂ 

ȚINTĂ 2028 

Administrație 

publică performantă 

Portal online de servicii publice digitale - 1 

Număr cursuri de formare organizate pentru - 10 
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 personalul Consiliului Județean 

Guvernanță multi-

nivel eficientă, 

bazată pe o 

implicare activă a 

tuturor actorilor 

relevanți în 

dezvoltarea și 

gestionarea 

județului 

Asociații de Dezvoltare Comunitară a Zonei 
Metropolitane Galați-Brăila 

0 (2020) 1 

Campanii de bugetare participativă 0 (2020) Minimum 1 

Număr de întâlniri anuale cu membrii consiliilor 
consultative 

- 5 

 

DEZVOLTARE SOCIALĂ 

OBIECTIV STRATEGIC INDICATOR DE MONITORIZARE ȘI CONTROL NIVEL DE 
REFERINȚĂ  

ȚINTĂ 2028 

Județ care oferă 

tuturor locuitorilor 

săi oportunități de 

dezvoltare și acces la 

servicii publice de 

calitate 

Indicele Dezvoltării Umane Locale
182

 72 (2011) 80 

OBIECTIV SPECIFIC INDICATOR DE MONITORIZARE ȘI CONTROL NIVEL DE 
REFERINȚĂ  

ȚINTĂ 2028 

Județ cu un capital 

uman tânăr și 

proactiv, implicat în 

viața comunității 

Comune cu mai puțin de 1500 de locuitori 3 (2020) 0 

Județ cu o rețea de 

sănătate modernă și 

inovatoare, care 

deservește toți 

locuitorii 

Paturi în spitale/1000 locuitori 4,74 (2018) 6 

Locuitori/medic de familie 2.362 (2018) 2000 

Comune care nu au cabinete medicale de familie și 
medici aferenți 

9 (2018) 0 

Județ care 

beneficiază de o 

rețea complexă de 

centre și servicii 

sociale, adaptate 

nevoilor tuturor 

tipurilor de 

beneficiari  

Comune care înregistrează marginalizare severă 12 (2011) 6 

Procentul persoanelor care trăiesc în zone urbane 
marginalizate 

Berești 15.81%)  

Târgu-Bujor 
12.32% 

Tecuci 3.36% 

Galați 1.89% 

(2011) 

Berești 5%  

Târgu-Bujor 3% 

Tecuci 1% 

Galați 0.5% 

 

 

 

                                                           
182

 https://www.fonduri-ue.ro/images/files/studii-analize/43814/Orase_competitive_-_raport_final.pdf 

https://www.fonduri-ue.ro/images/files/studii-analize/43814/Orase_competitive_-_raport_final.pdf
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EDUCAȚIE ȘI FORMARE 

OBIECTIV STRATEGIC INDICATOR DE MONITORIZARE ȘI CONTROL NIVEL DE 
REFERINȚĂ  

ȚINTĂ 2028 

Județ care oferă 

tuturor locuitorilor 

săi oportunități de 

educare și formare 

pe tot parcursul 

vieții 

Procentul populației absolvente de învățământ 
terțiar din totalul populației de 10 ani și peste 

11,8 (2011) 15 

OBIECTIV SPECIFIC INDICATOR DE MONITORIZARE ȘI CONTROL NIVEL DE 
REFERINȚĂ  

ȚINTĂ 2028 

Învățământ 

preuniversitar 

modern, dotat și 

performant 

Lipsa laboratoarelor școlare 3 comune 
(2018) 

0 

Licee care au înregistrat o medie a notelor obținute 
la examenul de Bacalaureat sub 5 

16 (2019) 3 

Medie între 35 și 39 de elevi pe sală de clasă 3 orașe (2018) 0 

Municipiul Galați – 

oraș universitar 

internațional 

Număr studenți 14.281 (2018) 20.000 

Studenți străini 131 (2018) 300 

Oportunități diverse 

de formare continuă 

Programe de formare profesională 45 (2020) 90 

 

CULTURĂ, CULTE, SPORT ȘI AGREMENT 

OBIECTIV STRATEGIC INDICATOR DE MONITORIZARE ȘI CONTROL NIVEL DE 
REFERINȚĂ 

ȚINTĂ 2028 

Județ vibrant, care 

se bucură de o 

atractivitate sporită 

atât pentru locuitori, 

cât și pentru 

vizitatori, prin 

diversitatea ofertei 

culturale, sportive și 

de petrecere a 

timpului liber  

Consumul cultural 1.020.156 de 
participanți la 
activitățile 
culturale (2018) 

2.000.000 de 
participanți la 
activitățile 
culturale 

Durata medie de ședere a turiștilor 1,71 zile (2018) 1.9 zile 

OBIECTIV SPECIFIC INDICATOR DE MONITORIZARE ȘI CONTROL NIVEL DE 
REFERINȚĂ 

ȚINTĂ 2028 

Vitalitate culturală 

sporită 

 

Număr mediu anual de evenimente culturale  216 (2020) 270 

Număr anual de festivaluri internaționale 6 (2020) 9 

Număr infrastructuri culturale nou create - 10 

Număr infrastructuri culturale modernizate - 10 

Patrimoniu construit Număr de monumente istorice consolidate și - 2 
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protejat și valorificat 

într-o manieră 

sustenabilă 

restaurate 

Ofertă diversificată 

și accesibilă a 

activităților sportive 

Număr sportivi legitimați 6162 (2018) 7500 

Număr UAT-uri fără dotări sportive 16 (2020) 10 

Ofertă diversificată 

și accesibilă a 

activităților de 

agrement și 

petrecerea timpului 

liber 

Număr tabere modernizate - 2 

Număr trasee ciclabile amenajate - 3 

Destinație turistică 

atractivă, de 

notorietate 

regională și 

națională 

 

Numărul de sosiri ale turiștilor 93.355 (2018) 150.000 (2028) 

Indicele de utilizare a capacității de cazare  23% (2018) 30% 

Numărul de turiști străini sosiți 13.376 (2018) 22.000 (2018) 

 

 MĂSURI, TACTICI ȘI ACȚIUNI COMPLEMENTARE 12.4.

Pentru implementarea cu succes a strategiei și atingerea țintelor acesteia este necesar ca o serie de 
măsuri, tactici și acțiuni complementare să fie derulate concomitent de Consiliul Județean Galați, ținând 
cont de rolul său de coordonator și mediator al dezvoltării teritoriale și al actorilor locali. Aceste 
instrumente pot avea impact în toate domeniile de interes pentru dezvoltarea județului. 

ECONOMIE LOCALĂ 

 Îmbunătățirea colaborării între instituții publice conexe, pentru o gestionare mai 

eficientă a teritoriului  

 Lobby în vederea punerii în aplicare a directivei europene care permite ca la 

lucrările publice să poate să fie introdus ca o cotă de 50% din achizițiile realizate să 

fie de pe piața internă, sprijinind astfel mediul de producție autohton 

 transpunerea de măsuri ce vizează tranziția la o economie neutră din punct de 

vedere climatic (retehnologizare, decarnificare, diversificare economică, 

reconversie a forței de muncă) 

 Sprijinirea și atragerea de investiții complementare precum construirea de locuri 

de cazare, parcări, spații de servicii etc. 

 Servicii prompte și de calitate pentru agenți economici, incluzând proceduri de aviz 

transparente și operative, asistență în elaborarea documentațiilor necesare și 

pachete de facilități atractive 

 Implicarea în rețelele naționale și internaționale constituite în domenii-cheie 

pentru prioritățile de dezvoltare a județului, precum și participarea la conferințe și 

alte evenimente oficiale pentru promovarea județului Galați ca locație de business 

 Facilitarea accesului produselor agricole locale în lanțuri de supermarket sau 

procesare în industria alimentară 

  

MEDIU  Politică funciară (achiziții terenuri / exproprieri) în vederea creșterii suprafeței 

fondului forestier la nivel județean (pentru realizare perdele forestiere de 
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protecție, împădurire terenuri degradate, fixare versanți cu risc la alunecări de 

teren) 

 Suport tehnic acordat primăriilor din județ pentru realizarea proiectelor ce vizează 

creșterea suprafeței de spații verzi 

 Hotărâre a Consiliului Județean privind obligativitatea asigurării unei suprafețe 

minime de spații verzi pe orice parcelă pe care se realizează o investiție nouă în 

mediul urban (inclusiv posibilitatea atingerii acelei suprafețe prin acoperișuri / 

terase verzi) 

 Sprijinirea tranziției către o agricultură ecologică, prin acordarea de scutiri de taxe 

producătorilor agricoli ce nu folosesc îngrășăminte chimice 

 

AMENAJAREA 
TERITORIULUI ȘI 
URBANISM 

 Gestionarea activității de urbanism în unitățile administrativ teritoriale care nu 

dispun de structură proprie a Arhitectului Șef 

 Urmărirea ca documentațiile de urbanism din teritoriu să respecte principiile 

dezvoltării eficiente și sustenabile – prin valorificarea rezervelor de teren din 

interiorul localităților, asigurarea deservirii cu dotări tehnice și de utilitate publică 

a noilor dezvoltări, valorificarea resurselor naturale și antropice locale, asigurarea 

necesarului de spații verzi etc. 

 Sprijinirea dezvoltării unor poli cu rol secundar în rețeaua de localități – Tecuci , 

Berești și Târgu Bujor 

 Sprijinirea parteneriatelor între UAT-urile componente sau transfrontaliere pentru 

dezvoltarea unor zone / obiective de interes, inclusiv instituționalizarea zonelor 

urbane funcționale pentru municipiile Galați și Tecuci (de asemenea și coridorul 

Siretului, coridorul Prutului etc.) 

 

UTILITĂȚI PUBLICE 

 Susținerea deschiderii unor axe de finanțare la nivel național pentru realizarea 

infrastructurii de distribuție a gazelor naturale în mediul urban și rural 

 Suport tehnic acordat primăriilor pentru realizarea proiectelor de colectare 

selectivă a deșeurilor menajere 

 extinderea infrastructurii de alimentare cu apă potabilă și de canalizare 

 

INSTITUȚII LOCALE 

 Inițierea unui sistem de sprijin pentru UAT-urile din județ în vederea creșterii 

capacității acestora de atragere de fonduri nerambursabile 

 Sprijinirea implicării UAT-urilor din județ în parteneriate care au ca scop transferul 

de cunoștințe și bune practici 

 digitalizarea activităților de interes public la nivel local și județean, și măsuri de 

integrare a proceselor digitalizate în sistemele existente la nivel local și național 

 Valorificarea instrumentelor și oportunităților de cooperare și finanțare la nivel 

transfrontalier și transnațional din care poate face parte județul Galați 

 

DEZVOLTARE SOCIALĂ 

 Acțiuni de sprijin instituțional al comunelor ce au sub 1500 de locuitori, cu 

posibilitatea colaborării acestora cu alte UAT-uri pentru asigurarea serviciilor de 

bază oferite populației și mediul de afaceri 

 Realizarea de parteneriate între UAT-urile greu accesibile și instituțiile publice 

județene, parteneri privați sau neguvernamentali pentru crearea de centre 

comunale și servicii de proximitate comune 

 Asigurarea de servicii publice de proximitate în comunele care înregistrează 

populație asemănătoare unui centru urban 
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EDUCAȚIE ȘI FORMARE 

 Dezvoltarea programelor de învățământ dual în domenii de interes pentru județ 

cum ar fi: industria navală, IT, industria textilă. 

 Măsuri de digitalizare a activităților didactice în noul context pandemic. 

 Crearea de parteneriate de practică pentru elevii înscriși la liceele tehnice și școlile 

profesionale din mediul rural acolo unde nu există angajatori, prin care să se 

susțină inclusiv deplasarea elevilor către sediile de practică. 

 Lărgirea și diversificarea cooperării cu universități din țară și străinătate în vederea 

creșterii prestigiului și atractivității pentru studenți. 

 

CULTURĂ, CULTE, SPORT 
ȘI AGREMENT 

 Sprijinirea instituțiilor culturale în organizarea de schimburi de experiență între 

specialiștii în domeniul cultural din județ și personal implicat în exemple de succes 

din Europa pentru dezvoltarea și implementarea de noi practici în managementul 

cultural și în diversificarea ofertei culturale 
 Măsuri de digitalizare a activităților culturale în noul context pandemic. 

 Sprijinirea instituțiilor culturale în organizarea unor evenimente majore / 

internaționale de mare anvergură 
 Sprijinirea instituțiilor culturale în internaționalizarea creațiilor și artiștilor locali 

 Sprijinirea organizării de evenimente sportive majore 

 Sprijinirea dezvoltării sectorului MICE și promovarea concomitentă a altor tipologii 

de turism complementare 

 Încurajarea actorilor locali în dezvoltarea de programe care să stimuleze turismul 

de tip city-break 

 Facilitarea parteneriatelor între actorii din domeniul turismului (spre exemplu, 

unități de cazare, organizatori de tururi ghidate etc.) pentru realizarea / 

promovarea unor tururi de complexități diferite în județul Galați și în împrejurimi 

 

 RISCURI ȘI MĂSURI DE ATENUARE A ACESTORA 12.5.

Succesul implementării Strategiei de dezvoltare a județului Galați pentru perioada 2021-2028 depinde nu 
numai de resursele financiare alocate, ci și de calitatea resursei umane care are atribuții în ceea ce 
privește managementul strategiei. De aceea, din structura de implementare și monitorizare vor face 
parte persoane cu experiență în implementarea proiectelor și cu pregătire în domeniile în care activează. 

Implementarea proiectelor și a măsurilor poate fi afectată de o serie de riscuri, legate de atât de 
desfășurarea lucrărilor, în cazul proiectelor ce presupun contracte de lucrări, cât și de aspecte ce țin de 
cultura participării civice sau riscuri financiare:  

Riscuri tehnice: 

 întârzieri în execuția lucrărilor și depășirea graficului de lucrări;  

 neconcordanțe între execuție și documentația tehnică care stă la baza proiectului. 

Riscuri financiare: 

 depășirea bugetelor alocate pe activități sau lucrări;  

 creșteri ale prețului materialelor de construcții care nu au fost previzionate, ceea ce determină 

insuficiența resurselor financiare comparativ cu bugetul. 

Riscuri privind calitatea: 
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 neconcordanța între specificațiile tehnice ale materialelor și calitatea materialelor folosite la 

lucrări. 

Riscuri privind abordarea participativă: 

 dezinteres sau rezistență din partea comunității cu privire la unele proiecte sau soluții propuse;  

 participarea scăzută la evenimentele de consultare; 

 dezinteres din partea potențialilor parteneri privind dezvoltarea de proiecte în parteneriat. 

Preîntâmpinarea și atenuarea acestor riscuri trebuie să fie asigurată pe de-o parte, prin clauze 
contractuale, cum ar fi: 

 perceperea garanției de bună execuție, a garanției pentru plata avansului, garanții pentru rețineri, 

etc.;  

 prevederea de penalități la plata executanților/ furnizorilor în caz de întârzieri în execuția 

contractului; 

 prezentarea certificatelor de calitate ale materialelor achiziționate (care vor fi analizate și 

aprobate de către Beneficiar);  

 asigurarea personalului și echipamentelor constructorului, precum și asigurarea pentru terțe 

persoane; 

precum și prin: 

 activități susținute de comunicare, conștientizare și diseminare cu privire la conceptul și 

implementarea strategiei; 

 campanii de educare a comunității; 

 analiza și avizarea situațiilor de lucrări în vederea efectuării plăților; 

 prin cunoașterea, înțelegerea și aplicarea corectă a clauzelor contractuale,  

printr-o activitate susținută a membrilor structurii de implementare și monitorizare a strategiei și a 
echipelor de proiect și colaborare strânsă cu echipele de experți tehnici, consultanți, diriginți de șantier, 
astfel încât să se realizeze monitorizarea foarte atentă a contractelor de lucrări. 
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13. 
SURSE DE FINANȚARE 
DISPONIBILE 

 



 

 

13. SURSE DE FINANȚARE DISPONIBILE 

 PROGRAME OPERAȚIONALE 13.1.

Pentru perioada de programare 2021-2027, au fost stabilite cinci priorități investiționale la nivelul UE ce 
vor viza: 

o O Europă mai inteligentă: 

Componenta de Cercetare și Inovare va fi în continuare o prioritate de finanțare ce va presupune 
dezvoltarea și consolidarea capacităților de cercetare și inovare a organizațiilor prin crearea unor sisteme 
atractive de inovare (de ex. Sisteme SMART în Sanatate) și adaptarea tehnologiilor avansate pentru 
crearea unui sistem antreprenorial solid. 

Dacă vom discuta despre Competitivitate, Autoritățile anunță că se dorește și în perioada următoare 
facilitarea accesului la finanțare a IMM-uri, sprijinirea acestora pentru internaționalizare și pentru 
investiții în noi tehnologii. 

Digitalizarea va fi și ea un obiectiv ce va veni în beneficiul cetățenilor, a companiilor și autorităților 
statului. 

În contextul unei economii bazată pe cunoaștere, vor fi dezvoltate la nivelul IMM-urilor competențele 
pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat, inclusiv organizarea de stagii de 
pregătire practică, formare pentru implementarea standardului - sistem de Management a Inovării în 
companii. Totodată, vor fi dezvoltate și capacitățile administrative ale actorilor implicați în 
implementarea, monitorizarea, revizuirea strategiilor de specializare inteligentă. 

o O Europă mai verde 

Daca ne gândim la proiectele din Energie, ca și obiective specifice propuse menționăm promovarea 
eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, promovarea energiei din surse 
regenerabile și dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, rețele și stocare în afara TEN-E (Rețele 
Transeuropene de Energie). 

Având în vedere că trăim într-o perioadă în care consecințele schimbărilor climatice și criza apei sunt 
principalele riscuri, Comisia sprijină finanțarea proiectelor care promovează adaptarea la schimbările 
climatice, a prevenirii riscurilor și a rezilienței în urma dezastrelor și care promovează gestionarea 
sustenabilă a apei. 

Pentru promovarea tranziției către o economie circulară, se vor face investiții pentru extinderea si 
îmbunătățirea sistemelor integrate de gestionare a deșeurilor, pentru a crește reutilizarea și reciclarea 
acestora, pentru a preveni generarea deșeurilor și devierea de la depozitele de deșeuri. 

Protecția naturii și a Biodiversității vor fi îmbunătățite prin dezvoltarea infrastructurii verzi (în special în 
mediul urban) și prin reducerea poluării. 

În ceea ce privește obiectivul mobilității Urbane, vor fi selectate acele proiecte prin care se va facilita 
accesul mai rapid și mai ieftin al populației în zona urbană. 
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o O Europă conectată 

O parte din finanțarea alocată României pentru această etapă (aprox. 30,6 mld. euro), va fi destinată 
obiectivului conectivitate, adică acelor investiții prin care se va facilita dezvoltarea unei rețele TEN-T 
durabilă, rezilientă în fața schimbărilor climatice, inteligentă, sigură și intermodală. Totodată, se vor avea 
în vedere si investițiile în infrastructură de bandă largă, de foarte mare capacitate, de tip Broadband. 

o O Europă mai socială 

Prin aceasta operațiune, se dorește să fie implementat Pilonul european al drepturilor sociale, adică se 
vor urmări investiții pentru a îmbunătăți accesul la piața muncii prin politici active în domeniul pieței 
forței de muncă (ocupare), prin anticiparea nevoilor în materie de competențe și prin sprijinirea 
tranzițiilor și a mobilității pe piața muncii. De asemenea, vor fi analizate investițiile care vor îmbunătăți 
calitatea, eficacitatea și relevanța pieței forței de muncă, prin crearea unor sisteme de educație și 
formare performante. Și nu în ultimul rând, pentru realizarea acestui obiectiv, menționăm investițiile 
care vor favoriza incluziunea activă, pentru promovarea integrării socioeconomice a comunităților 
marginalizate, pentru consolidarea accesului la servicii de calitate, pentru abordarea problemei deprivării 
materiale și pentru a investi în locuințe, în asistență medicală și în infrastructura de îngrijire pe termen 
lung. 

o O Europă mai apropiată de cetățenii săi 

Vor fi sprijinite proiectele strategice de dezvoltare durabilă, care vor avea ca și scop investiții 
în turism (stațiuni turistice urbane de interes național), investiții în infrastructură din domeniul cultural, 
investiții în patrimoniul cultural, investiții pentru regenerarea urbană și securitatea spațiilor publice. 

În viitoarea perioadă de programare, 2021-2027, se anunță o abordare personalizată a dezvoltării 
regionale. Astfel, vor fi păstrate o parte din metodele de alocare a fondurilor (ex: PIB-ul pe cap de 
locuitor) și vor fi introduse noi criterii de selecție (șomajul în rândul tinerilor, nivel scăzut de educație, 
schimbări climatice și primirea și integrarea migranților), pentru o adaptare reală a intervențiilor la 
nevoile și specificul regional, prin descentralizarea gestiunii și implementării la nivelul autorităților locale. 

 

Obiectivul aferent Tranziției Echitabile 

Pactul ecologic european propune o nouă politică de creștere pentru Europa. Ca stat membru al Uniunii 
Europene, România și-a asumat obiectivul UE privind neutralitatea climatică până în 2050 prin Concluziile 
EUCO din decembrie 2019. Regiunile și sectoarele dependente de combustibilii fosili sau procesele 
industriale cu emisii ridicate de gaze cu efect de seră vor fi profund afectate de tranziție. Aceste sectoare 
vor cunoaște un declin, înregistrând o reducere ireversibilă a producției economice și a nivelurilor de 
ocupare a forței de muncă pentru activitățile economice cu un nivel ridicat de emisii de gaze cu efect de 
seră sau care se bazează pe producția și utilizarea combustibililor fosili solizi, în special a cărbunelui și a 
lignitului. Atingerea obiectivelor privind neutralitatea climatică presupune închiderea treptată a minelor, 
a închiderii sau reconversiei unor unități de producție a energiei electrice sau termice bazate pe 
combustibili fosili și a unor activități industriale dependente de cărbune. Tranziția proceselor industriale 
de la surse de energie bazate pe combustibili fosili solizi la alte tipuri de energie, inclusiv la surse 
regenerabile de energie, necesită investiții semnificative. O etapă intermediară esențială realizării acestui 
proces este tranziția la gaz, acest lucru făcând posibilă perspectiva utilizării exclusive a energiilor 
regenerabile care presupune un model nou de afaceri în sectorul energetic și noi reguli de funcționare a 
pieței de energie. 

Toate aceste procese au un impact ridicat asupra forței de muncă, generând șomaj, dispariția unor 
meserii, nevoia de noi competențe și aptitudini, creând presiuni în special asupra forței de muncă cu un 
grad redus de specializare și educație, putând genera probleme sociale, legate atât de lipsa de 
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adaptabilitate, dar si de scăderea nivelului de trai. Abordarea justă și coerentă a consecințelor sociale și 
economice ale tranziției către neutralitatea climatică a Uniunii necesită utilizarea finanțărilor oferite prin 
FTJ în domeniul climei și al obiectivelor sociale la nivel regional. Anexa D a Raportului de Țară 2020, a 
identificat 6 județe din România: Hunedoara, Gorj, Dolj, Galați, Prahova și Mureș, care necesită sprijin în 
tranziția economică și socială și mai ales în procesul de reducere semnificativă a emisiilor cu efect de seră 
(65% din emisiile de GES din România provenind din industria minieră și producția de energie). 

Datele prezentate demonstrează ca există o nevoie acută de resurse financiare pentru a sprijini zonele 
afectate de tranziția la energie curata, iar FTJ reprezintă unul din instrumentele esențiale pentru 
finanțarea intervențiilor care susțin dezvoltarea si diversificarea economică, transformarea proceselor 
industriale, precum și recalificarea și reconversia și persoanelor ocupate și a șomerilor precum și 
incluziunea activă a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. 

 PROGRAME NAȚIONALE 13.2.

1. Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL): 

PNDL este un program de finanțare multianual, coordonat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației, care are ca obiectiv general sprijinirea unităților administrativ-teritoriale pentru echiparea 
teritoriului administrativ ale acestora cu toate dotările tehnico-edilitare, de infrastructură educațională, 
de sănătate și de mediu, sportivă, social-culturală și turistică, administrativă și de acces la căile de 
comunicație în vederea asigurării unui climat investițional atractiv pentru localitățile României. 

Pot beneficia de finanțare, în cadrul PNDL, unitățile administrativ-teritoriale reprezentate de autoritățile 
administrației publice locale, respectiv comunele, municipiile și orașele, inclusiv pentru satele 
componente ale acestora, județele, precum și unitățile administrativ-teritoriale membre ale asociațiilor 
de dezvoltare intercomunitară, constituite în condițiile legii, pentru investițiile realizate prin asociațiile de 
dezvoltare intercomunitară. 

PNDL reprezintă sursa principală de finanțare pentru infrastructura locală și are la bază principiul conform 
căruia în fiecare localitate din țară trebuie să fie asigurat un set minim de servicii publice (10S), în 
domeniile: sănătate, educație, apă – canalizare, energie termică și electrică, inclusiv iluminat public, 
transport / drumuri, salubrizare, cultură, culte, locuire și sport. 

 

2. Start Up Nation 2020: 

Programul Start–up Nation este un program de încurajare și de stimulare a înființării și dezvoltării 
întreprinderilor mici și mijlocii. Obiectivul principal al schemei de ajutor minimis îl constituie stimularea 
înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și îmbunătățirea performanțelor economice ale 
acestora, cu prioritate în zonele geografice mai puțin dezvoltate economic, în care densitatea IMM-urilor 
este redusă comparativ cu media europeană, crearea de noi locuri de muncă, inserția pe piața muncii a 
persoanelor defavorizate, șomerilor și absolvenților. 

 

3. Internaționalizare 2020: 

Programul de susținere a internaționalizării operatorilor economici romani, pentru perioada 2017 - 2020. 
În anii trecuți, firmele private românești au putut obține fonduri nerambursabile de la stat de maximum 
25.000 de lei fiecare, pentru a merge în străinătate la târguri și expoziții prin acest program. Au putut 
intra la finanțare firme din domenii ca: tehnologia informației IT), sectorul alimentar, fabricarea mobilei, 
industria textilă, cercetare, inovare științifică și medicală. 
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4. Programul Comerț și Servicii 2020 

Programul de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață este un 
program multianual de încurajare și de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii. Obiectivul 
principal al schemei de minimis îl constituie sprijinirea operatorilor economici, societăți și societăți 
cooperative, prin facilitarea accesului la finanțare, în scopul îmbunătățirii performanțelor economice și 
tehnice ale acestora, urmărind adaptarea la cerințele determinate de statutul României ca stat membru 
al Uniunii Europene, prin creșterea nivelului de competitivitate, crearea și menținerea locurilor de muncă, 
sporirea protecției consumatorilor și securității alimentare. 

5. Microindustrializare 2020: 

Obiectivul Programului național multianual de microindustrializare îl constituie susținerea investițiilor în 
sectoarele economice prioritare stabilite prin procedura, creșterea volumului de activitate și a 
competitivității IMM din aceste sectoare. 

Firmele participante trebuie să îndeplinească o serie de condiții, printre care: 

 sunt IMM-uri (au până la 249 de angajați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 

milioane euro sau dețin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei). 

 au cel puțin 1 an calendaristic de la înființare la data deschiderii aplicației electronice de înscriere 

a planului de afaceri. 

 nu au datorii la bugetul general consolidat și la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât și 

pentru toate punctele de lucru; solicitanții care au datorii eșalonate, nu sunt eligibili pentru a 

accesa Programul 

 nu au depășit plafonul de minimis de 200.000 Euro pe durata a trei exerciții financiare 

consecutive pentru o întreprindere unică. 

 beneficiarul de ajutor financiar nerambursabil are obligația să angajeze până la plata decontului 

minim 2 salariați pe perioadă nedeterminată și program normal de 8 ore pe zi. 

 

6. Programul național de construcții de interes public sau social derulat prin intermediul Companiei 
Naționale de Investiții ''C.N.I.''- S.A 

Compania Națională de Investiții este o societate comercială care își desfășoară activitatea sub 
autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și are o experiență de 18 ani în 
domeniul construcțiilor cu peste 1.870 de investiții finalizate și predate către beneficiari cu o valoare de 
peste 5,2 miliarde de lei. Chiar și la acest moment, are în implementare peste 460 de obiective a căror 
valoare depășește 4,6 miliarde de lei. Toate obiectivele pe care CNI le realizează aduc un plus de valoare 
comunităților locale și nu numai și reprezintă adevărate investiții în dezvoltarea regională, prin 
îmbunătățirea nivelului de trai al tuturor românilor, indiferent de mediul din care provin (urban sau rural). 

 

7. Proiecte culturale prin AFCN 

Unul din obiectivele principale ale Administrației Fondului Cultural Național îl constituie finanțarea 
programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, organizate în țară și/sau în străinătate. Ariile tematice 
pentru fiecare sesiune sunt stabilite de către Consiliul Administrației Fondului Cultural Național, în acord 
cu strategia și prioritățile de finanțare. Pe baza resurselor existente în Fondul Cultural Național, 
Administrația lansează pe an două sesiuni de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale: 1 
septembrie și 1 martie. Sesiunile demarează în urma apelului public de participare cu o perioadă de 30 de 
zile pentru înscrierea ofertelor culturale. 
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8. Ro-Cultura 

Programul PA14 „Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural și schimb cultural” (denumit Programul RO-
CULTURA) are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, 
antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Programul vizează Îmbunătățirea 
managementului patrimoniului cultural prin restaurarea și revitalizarea unor monumente istorice, prin 
susținerea expozițiilor inovative cu bunuri culturale mobile restaurate și prin revitalizarea patrimoniului 
cultural al minorității rome; Îmbunătățirea accesului la cultură prin consolidarea antreprenoriatului 
cultural, dezvoltarea audienței și a publicului și sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă. 

Solicitanții de finanțare eligibili se vor înscrie în una din următoarele categorii: instituții/autorități publice, 
organizații neguvernamentale si IMM-uri. Partenerii de proiect eligibili vor fi entități publice sau private, 
comerciale sau necomerciale, precum și organizații neguvernamentale stabilite ca persoană juridică, și a 
căror activitate se referă, inter alia, la sectoarele culturale și creative, astfel cum sunt definite în 
Regulamentul UE nr. 1295/2013. 

 

9. Europa Creativă 

Europa Creativă este cel mai important program de finanțare al Uniunii Europene dedicat sprijinirii 
domeniilor creative, culturii și audiovizualului.  

Subprogramul Cultura are patru componente: 

 Proiecte de cooperare la nivel european: sprijină consolidarea capacității sectoarelor culturale și 

creative de a opera într-un mod competitiv la nivel internațional și promovează circulația și 

mobilitatea transnațională; 

 Rețele europene: oferă sprijin pentru promovarea activităților desfășurate de rețelele care 

funcționează în sectoarele culturale; 

 Platforme europene: sprijină activitățile desfășurate de organizații cu vocație europeană care 

stimulează dezvoltarea de noi talente, colaborarea transfrontalieră în vederea identificării de noi 

categorii de public, precum și stimularea programării operelor din alte țări la nivel european; 

 Proiecte de traducere literară: susțin traducerea literară și promovarea într-o mai mare măsură a 

operelor traduse. 

La subprogramul Cultura pot participa toate organizațiile din sectoarele culturale și creative: organizații 
neguvernamentale, instituții publice sau companii private. Sunt eligibile persoanele juridice stabilite în 
țările membre UE, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Elveția, țările în curs de aderare, candidate și 
potențial candidate la statutul de membru UE (în condițiile participării acestora la programele 
comunitare), țările care fac obiectul Politicii Europene de Vecinătate, cu condiția semnării acordurilor de 
înțelegere, după cum urmează: Algeria, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Egipt, Georgia, Israel, Iordania, 
Liban, Libia, Maroc, Moldova, Siria, Teritoriul palestinian ocupat, Tunisia și Ucraina. 

Subprogramul MEDIA al Uniunii Europene sprijină capacitatea industriei cinematografice europene de a 
se dezvolta, de a distribui și promova operele audiovizuale. 

 

Prioritățile Subprogramului MEDIA: 

1. Prioritățile în domeniul consolidării capacităților sectorului audiovizual european de a funcționa la nivel 
transnațional sunt următoarele: 
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 facilitarea dobândirii și îmbunătățirii abilităților și competențelor pentru profesioniștii din 

domeniul audiovizualului și a constituirii de rețele, inclusiv încurajarea utilizării tehnologiilor 

digitale pentru a se asigura adaptarea la evoluția pieței, testarea de noi abordări pentru 

dezvoltarea publicului și testarea noilor modele de afaceri; 

 îmbunătățirea capacității operatorilor din sectorul audiovizualului de a elabora opere 

audiovizuale europene și care să aibă potențialul de a circula în UE și în afara acesteia și de a 

facilita coproducțiile europene și internaționale, inclusiv de televiziune; 

 încurajarea schimburilor între întreprinderi prin facilitarea accesului la piețe și la instrumente 

comerciale care permit operatorilor din domeniul audiovizualului să sporească vizibilitatea 

proiectelor lor pe piețele UE și pe piețele internaționale. 

2. Prioritățile în domeniul promovării circulației transnaționale sunt următoarele: 

 sprijinirea distribuției în cinematografe prin marketing transnațional, branding, distribuția și 

prezentarea de opere audiovizuale; 

 promovarea comercializării, a brandingului și a distribuției transnaționale a operelor audiovizuale 

europene prin intermediul tuturor celorlalte platforme, altele decât cele de teatru; 

 sprijinirea dezvoltării publicului ca mijloc de stimulare a interesului pentru operele audiovizuale 

europene și de îmbunătățire a accesului la acestea, în special prin promovare, evenimente, 

educație cinematografică și festivaluri. 

 

10. Programul pentru Acvacultură și Pescuit 2021-2027 

Programul pentru Acvacultură și Pescuit (PAP) asigură principalul sprijin financiar pentru dezvoltarea  
sectorului pescăresc din România în perioada de programare 2021-2027. Strategia de implementare a 
PAP abordează disfuncționalitățile pieței pescărești, nevoile de investiții pentru dezvoltarea acesteia care 
pot fi sprijinite prin FEAMAPA și complementaritatea programului cu alte forme de sprijin. 

Nevoi de investiții: 

 Infrastructura pescărească; 

 Dotări pentru ambarcațiuni și nave de pescuit; 

 Control și colectare date; 

 Infrastructură de acvacultură durabilă; 

 Procesare și comercializare; 

 Promovarea consumului de pește; 

 Pregătire profesională; 

 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității: 

 Cercetarea-inovarea în sectorul de pescuit și acvacultură. 

 

11. Programul Național Strategic post 2020 și Politica Agricolă Comună 2021-2027 

Un instrument foarte important pentru următoarea perioadă va fi și Planul Național Strategic în domeniul 
agriculturii și dezvoltării rurale. 
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 GRANTURILE SEE ȘI NORVEGIENE 13.3.

Obiectivele majore ale Granturilor SEE (Spațiului Economic European) și Norvegiene sunt reducerea 
disparităților sociale și economice în Spațiul Economic European și întărirea relațiilor bilaterale dintre 
statele donatoare și cele beneficiare. Norvegia, Islanda și Liechtenstein sunt țări membre ale Asociației 
Europene a Liberului Schimb și fac parte din piața internă europeană prin Acordul pentru Spațiul 
Economic European (SEE). Fondurile sunt distribuite pe programe de finanțare, încadrate în sectoarele 
prioritare specifice, în timp ce domeniile, obiectivele și rezultatele așteptate sunt stabilite cu fiecare stat 
beneficiar în parte. 

În baza Memorandumurilor de înțelegere semnate la data de 13 octombrie 2016 între Guvernul României 
și Statele donatoare, în perioada 2018-2024 vor fi finanțate proiecte în cadrul celor 12 programe de 
finanțare stabilite, în domeniile: 

 dezvoltare locală, reducerea sărăciei, incluziunea romilor, copii și tineri în situații de risc, 

drepturile omului; 

 energie regenerabilă, eficiență energetică, securitate energetică; 

 dezvoltarea afacerilor, inovare și IMM; 

 sănătate publică; 

 cercetare; 

 patrimoniu cultural, antreprenoriat cultural și cooperare culturală; 

 justiție, servicii corecționale, combaterea violenței domestice și de gen; 

 afaceri interne, cooperare polițienească și combaterea criminalității; 

 educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri; 

 dialog social și muncă decentă; 

 cetățenie activă – societate civilă; 

 mediu și schimbări climatice. 

 

 SURSE INTERNAȚIONALE DE FINANȚARE 13.4.

1. HORIZON (Orizont) 2020 

Orizont 2020 este cel mai amplu program de cercetare și inovare derulat vreodată de UE. Acesta va duce 
la mai multe inovații capitale, descoperiri și premiere mondiale, aducând ideile mărețe din laboratoare pe 
piață. Este disponibilă o finanțare de 80 de miliarde EUR(1 ) pe durata a 7 ani (2014- 2020) – pe lângă 
investițiile private și investițiile publice naționale pe care această finanțare le va atrage. Orizont 2020 
beneficiază de susținerea politică a liderilor europeni și a deputaților în Parlamentul European, care au 
convenit că investițiile în cercetare și inovare sunt esențiale pentru viitorul Europei, plasându-le în centrul 
Strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Orizont 2020 
contribuie la realizarea acestui obiectiv, îmbinând cercetarea și inovarea și punând accentul pe trei 
domenii-cheie: excelența științifică, poziția de lider în sectorul industrial și provocările societale. Scopul 
este de a asigura capacitatea Europei de a produce o știință și tehnologie de clasă mondială, care să 
stimuleze creșterea economică. Grație finanțărilor oferite de UE pentru cercetare în cadrul programelor 
cadru anterioare, oameni de știință și reprezentanți ai industriilor din Europa și din întreaga lume și-au 

https://www.eeagrants.ro/descriere-programe
https://www.eeagrants.ro/descriere-programe
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unit eforturile pentru a găsi soluții la o gamă vastă de provocări. Inovațiile lor au contribuit la 
îmbunătățirea nivelului de viață, protecția mediului și sporirea durabilității și competitivității industriei 
europene. Orizont 2020 este deschis participării cercetătorilor din întreaga lume. 

Programe: 

 Excelența științifică: 

 Cercetarea de frontieră finanțată de Consiliul European pentru Cercetare (ERC) 

 Acțiunile Marie Skłodowska-Curie 

 Tehnologii viitoare și emergente 

 Infrastructură de clasă mondială 

 

 Poziția de lider în sectorul industrial: 

 Poziția de lider în materie de tehnologii generice și industriale 

 Accesul la finanțarea de risc 

 

 Provocările societale: 

 Sănătate și bunăstare 

 Securitatea alimentară și utilizarea durabilă a resurselor biologice 

 Energie durabilă 

 O mobilitate ecologică și integrată 

 Combaterea schimbărilor climatice, mediu, utilizarea eficientă a resurselor și materiile prime 

 Europa într-o lume în schimbare – societăți favorabile incluziunii, inovatoare și reflexive 

 Societăți sigure – protejarea libertății și securității Europei și a cetățenilor săi 

 

 Răspândirea excelenței și extinderea participării 

 Sinergiile cu alte politici 

 

 Știința cu și pentru societate 

 Acțiunile de inovare în cadrul Orizont 2020 

 Științele sociale și umaniste 

 Cercetarea nucleară în beneficiul tuturor cetățenilor 

 Știința pentru politici – rolul Centrului Comun de Cercetare (JRC) 

Horizon Europe este programul-cadru ambițios de cercetare și inovare al UE (2021-2027), care are ca 
scop consolidarea bazelor științifice și tehnologice ale UE și Spațiului european de cercetare, pentru a 
stimula capacitatea de inovare, competitivitatea și locurile de muncă ale Europei și pentru a răspunde 
priorităților cetățenilor și pentru a susține modelul și valorile socio-economice.  

Horizon Europe va sprijini parteneriate europene cu țările UE, sectorul privat, fundațiile și alte părți 
interesate. Scopul este de a rezolva provocările globale și modernizarea industrială prin eforturi 
concertate de inovare și inovare. 
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2. ERASMUS+ 

Erasmus+ este programul UE pentru educație, formare, tineret și sport în Europa. Cu un buget de 14,7 
miliarde EUR, va oferi unui număr de peste 4 milioane de europeni posibilitatea de a studia, de a se 
forma și de a dobândi experiență în străinătate. 

Programul Erasmus+, care se va derula până în 2020, nu li se adresează numai studenților. El regrupează 
șapte programe anterioare și oferă oportunități pentru diverse categorii de persoane și organizații. 

El abordează următoarele tematici: 

 Reducerea șomajului, în special în rândul tinerilor 

 Promovarea învățământului pentru adulți, în special în domeniul noilor competențe și în cel al 

competențelor cerute pe piața muncii 

 Încurajarea participării tinerilor la viața democratică europeană 

 Sprijinirea inovării, cooperării și reformei 

 Reducerea ratei părăsirii timpurii a școlii 

 Promovarea cooperării și a mobilității cu țările partenere ale UE 

 

Solicitanții eligibili sunt: 

 Persoane fizice: Erasmus+ le oferă persoanelor de orice vârstă posibilitatea de a dobândi noi 

cunoștințe și de a-și împărtăși experiențele în cadrul unor instituții și organizații din diferite țări. 

 Organizații: Erasmus+ oferă oportunități pentru o gamă largă de organizații, inclusiv pentru 

universități, furnizori de servicii de educație și formare, grupuri de reflecție, institute de cercetare 

și întreprinderi. 

Unul dintre obiectivele principale ale Parlamentului European pentru următoarea generație a 
Programului Erasmus+ este ca mai mulți tineri să participe la diferitele mobilități cu scop educațional. În 
acest sens, a fost propus un set detaliat de măsuri pentru eliminarea tuturor barierelor economice, 
sociale și culturale, deputații europeni confirmând că fondurile pentru următorul Program Erasmus+ ar 
trebui să fie triple pentru a permite participarea cât mai multor persoane, dar și pentru a adapta mai bine 
subvențiile la nevoile acestora. 

De la Erasmus+ 2021-2027 se dorește să fie axat pe persoanele cu mai puține oportunități, precum și să 
fie luate măsuri și acțiuni noi pentru creșterea numărului de participanți, astfel deputații europeni au 
propus ca atât Comisia Europeană, cât și agențiile naționale Erasmus să elaboreze un cadru european de 
incluziune și să elaboreze strategii naționale de incluziune. Acestea ar putea prevedea măsuri pentru a 
oferi mai mult sprijin financiar mobilității care să ducă la ajustarea subvențiilor lunare și la revizuirea 
regulată a costurilor de trai. De asemenea, un alt sprijin special ar trebui să includă formarea lingvistică, 
sprijinul administrativ și oportunitățile de învățare electronică.  

 

 SURSE DE FINANȚARE PENTRU ONG-URI 13.5.

1. Țara lui Andrei 

Țara lui Andrei este platforma de responsabilitate socială a OMV Petrom. 

Proiecte: 
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 RO SMART în Țara lui Andrei 

RO SMART în Țara lui Andrei - competiție națională de proiecte care prin tehnologie și digitalizare pot 
transforma comunitățile din România în comunitățile viitorului. OMV Petrom oferă granturi totale de 
500.000 de euro și mentorat din partea angajaților în implementarea proiectelor câștigătoare. 

În competiție se pot înscrie organizații neguvernamentale, instituții publice, autorități ale administrației 
publice locale sau unități și instituții de învățământ din sistemul de stat din orice localitate din România. 
Persoanele fizice se pot înscrie în competiție în parteneriat cu una dintre entitățile menționate anterior. 

 România Meseriașă 

România Meseriașă este o campanie de susținere a învățământului profesional prin care OMV Petrom își 
propune să aducă în prim plan importanța meseriilor în dezvoltarea țării noastre și să găsească soluții 
pentru educația viitorilor meseriași. 

România Meseriașă caută soluții pentru îmbunătățirea educației profesionale și propune o intervenție 
atât sistemică - prin crearea primul raport de politică publică care adresează învățământul profesional, 
prezența în dezbaterile naționale privind învățământul profesional etc, cât și directă- prin proiecte care 
vizează educația meseriașilor și formarea profesorilor, îmbunătățirea infrastructurii, creșterea 
conectivității cu angajatori. 

 Inițiative în sănătate și siguranță 

În ultimii 10 ani, OMV Petrom a sprijinit inițiative importante privind sănătatea și siguranța la nivel 
national, pentru a îmbunătăți accesul românilor la servicii medicale specialitate și de urgență: sprijinirea 
construcției primului spital de oncologie și radioterapie pediatrică din România, extinderea rețelei de 
telemedicină, dotare cu echipamente, programe de pregătire pentru cadrele medicale și de implicare a 
cetățenilor în campanii de donare de sânge. 

 

 Leadership Autentic 

Leadership Autentic este un program de educație non-formală adresat liceenilor din România, pentru 
dezvoltarea potențialului de leadership, a spiritului proactiv și pentru sprijinirea tinerilor în continuarea 
studiilor și alegerea unei cariere. Programul se desfășoară încă din 2009, cu sprijinul OMV Petrom. Elevii 
participă la cursuri de dezvoltare personală (comunicare, încredere, stimă de sine, planificare, lucru în 
echipă, inițiativă), sunt evaluați vocațional prin intermediul Chestionarului de Interese Vocaționale 
Jackson (JVIS) și primesc consiliere în carieră. Tinerii cu rezultatele cele mai bune participă la o școala de 
vară, unde învață să devină lideri în comunitate, interacționează cu profesioniști din domeniile lor de 
interes și află mai multe despre piața muncii direct de la angajatori. După procesul de dezvoltare 
personală prin care trec, elevii se întorc în comunitățile lor unde au provocarea de a implementa un 
proiect în funcție de nevoile identificate acolo. Sunt ajutați de profesori, autorități sau companii locale. 

2. În stare de bine: 

Este un program de finanțare anual ce oferă granturi nerambursabile în valoare totală de 1 milion de 
euro pe an organizațiilor neguvernamentale din România. Programul este susținut de Kaufland România 
și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. Obiectivul programului este creșterea 
calității vieții locuitorilor din comunitățile rurale și urbane, prin sprijinirea inițiativelor care au un impact 
pozitiv în domeniile Cultură, Sport sau Viață Sănătoasă și care se adresează cu prioritate grupurilor 
vulnerabile. 

Domenii finanțabile: 

 Inițiative de furnizare directă de produse alimentare, dezinfectanți, săpun, detergent, etc către 

grupurile sau comunitățile aflate într-o categorie de vulnerabilitate (de ex. Servicii de 

cumpărături pentru vârstnici, pachete alimentare și cu material igienico-sanitare pentru copiii 
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beneficiari ai centrelor de zi, pachete pentru igienă și protecție personală și a locuinței pentru 

persoane cu dizabilități și familiile acestora, etc); 

 Inițiative de suport psihic și emoțional (online și telefonic) acordat persoanelor aflate în categorii 

vulnerabile precum și persoanelor care lucrează în domeniul medical și social și creșterea 

rezilienței acestora; 

 Inițiative de informare și formare a lucrătorilor sociali și a voluntarilor care lucrează în această 

perioadă cu beneficiari vulnerabili, pentru desfășurarea activității în condiții optime de igienă și 

siguranță; Asigurarea de materiale necesare pentru aceștia (mănuși, măști, dezinfectant, etc); 

 Inițiative de informare adaptată grupurilor diferite (în funcție de vârstă, stil de viață, situație 

socială, nivel de cunoștințe, etc) și ajutor în medierea relațiilor cu autoritățile în ceea ce privește 

măsurile impuse de starea de urgență; 

 Inițiative ce urmăresc asigurarea accesului la sanitație, locuire, educație etc. necesare grupurilor 

vulnerabile în condițiile impunerii stării de urgență (ex: acces apă și canalizare, la încălzire și 

electricitate, internet pentru școală online, etc); 

 Inițiative de informare și/sau oferire sprijin victimelor violenței domestice și de gen, sau ajutor 

autorităților în vederea soluționării cazurilor de violență domestică în contextul impunerii izolării 

la domiciliu. 

 Inițiative de rețele comunitare de sprijin pentru grupuri cu vulnerabilitate crescută în contextul 

pandemiei de coronavirus COVID-19 care pot include mai multe tipologii de actori din comunitate 

(ONG, instituții sau administrație publică, întreprinderi sociale, producători locali de alimente, 

orice alți actori locali); 

 Inițiative de facilitare a accesului autorităților locale relevante la grupurile vulnerabile izolate 

spațial și caracterizate printr-un acces redus sau inexistent la informare și servicii sociale și de 

sănătate; 

 Inițiative de sprijinire cu know-how și expertiză a autorităților locale în procese de reconfigurare 

a proceselor administrative aflate în competența acestora, reconfigurare efectuată cu scopul de a 

diminua nevoia de prezența fizică a cetățenilor pentru obținerea de documente, autorizații, 

certificate etc. 

 

 PROGRAME DE COOPERARE: 13.6.

1. Black Sea- Cross Border Cooperation 

Din aria eligibila din Romania face parte regiunea Sud Est. 

Obiectivele programului sunt: promovarea mediului de afaceri în turism și a sectorului cultural; creșterea 
oportunităților de comerț între țările ce au ieșire la Marea Neagra; protecția mediului înconjurător și 
gestionarea deșeurilor. 

Beneficiari eligibili: autorități publice, organizații civile, Camere de comerț si Industrie, comunitatea 
academică. 

2. Interrreg-The Danube Transnational Programme 
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1Interrreg-The Danube Transnational Programme este un instrument de finanțare al Cooperării 
Teritoriale Europene (ETC), mai cunoscut sub numele de Interreg. ETC este unul dintre obiectivele politicii 
de coeziune a Uniunii Europene și oferă un cadru pentru punerea în aplicare a acțiunilor comune și a 
schimburilor de politici între actori naționali, regionali și locali din diferite state membre. Interrreg-The 
Danube Transnational Programme (DTP) promovează coeziunea economică, socială și teritorială în 
regiunea Dunării prin integrarea politicilor în domenii selectate. 

Pentru a atinge un grad mai mare de integrare teritorială a regiunii Dunării, programul de cooperare 
transnațională acționează ca un motor pentru a aborda provocările și nevoile comune în domenii de 
politică specifice, unde se preconizează că cooperarea transnațională va da rezultate tangibile. 

Având în vedere acoperirea sa geografică, acest program extrem de complex oferă o dimensiune politică 
cooperării transnaționale, unică în Europa, care se confruntă cu succes provocări precum asigurarea unor 
mecanisme bune pentru partenerii contractanți care primesc finanțare de la diferite instrumente ale UE. 

Interrreg-The Danube Transnational Programme finanțează proiecte pentru dezvoltarea și 
implementarea practică a cadrelor, instrumentelor și serviciilor de politici și investiții-pilot concrete la 
scară mică.  

Interrreg-The Danube Transnational Programme adună unul dintre cele mai mari număr de țări 
participante dintre toate programele Interreg: 9 țări UE (Austria, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, 
Germania - Baden-Württemberg și Bavaria-, Ungaria, România, Slovacia, Slovenia) și 5 țări din afara UE 
(Bosnia și Herțegovina, Republica Moldova, Muntenegru, Serbia, Ucraina - patru provincii: Oblastul 
Cernăuțka, Oblastul Ivano-Frankiviska, Oblastul Zakarpatska și Oblastul Odessa). In acest sens, județul 
Galați face parte din aria geografica eligibila, dat fiind faptul ca este străbătut de Dunăre. 

Pentru perioada 2021-2027 cooperarea transfrontalieră si interregională va fi facilitată de noua 
posibilitate pentru o regiune de a folosi piese proprii de alocare a proiectelor de fonduri oriunde în 
Europa, împreună cu alte regiuni. Noua generație de programe de cooperare interregională și 
transfrontalieră („Interreg 2021-2027”) va ajuta statele membre să depășească obstacolele 
transfrontaliere și să dezvolte servicii comune. Comisia propune un nou instrument pentru regiunile de 
frontieră și statele membre dornice să-și armonizeze cadrul legal, mecanismul transfrontalier european. 

3. Programul Operațional Comun România - Republica Moldova  

Programul se adresează zonei aflate la frontiera dintre România și Republica Moldova, și va contribui la 
atingerea obiectivului general al Instrumentului European de Vecinătate: evoluția către o regiune de 
prosperitate și bună vecinătate, realizată prin acțiuni de cooperare transfrontalieră în beneficiul statelor 
membre și nemembre ale UE care se învecinează. Județul Galați face parte din aria geografică eligibilă, 
dat fiind faptul ca se învecinează cu teritoriul Republicii Moldova. 

Obiectivele specifice ale programului sunt următoarele: Sprijin pentru educație, cercetare, dezvoltare 
tehnologică și inovare; Promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului istoric; Îmbunătățirea 
accesibilității în regiuni, dezvoltarea transportului și a rețelelor și sistemelor comune de transport; 
Provocări comune în domeniul siguranței și securității. 

4. URBACT III 

URBACT III se află în poziția de a utiliza resurse și cunoștințe pentru a consolida capacitatea orașelor de a 
formula strategii și acțiuni integrate pentru dezvoltare urbană pe obiectivele tematice ce corespund 
provocărilor lor. 

Programul facilitează schimbul și învățarea între reprezentanții aleși, ofițeri și alți actori cheie, 
contribuind la îmbunătățirea calității procesului de planificare și implementare a planurilor urbane 
integrate și a programelor naționale prin învățarea privind politicile de dezvoltare urbană durabilă, prin 
înființarea Grupurilor Locale de Sprijin și formularea de către acestea a Planurilor Locale de Acțiune. 
URBACT are ca țintă un impact indirect asupra implementării programelor operaționale naționale. 
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 POLITICA DE COEZIUNE 2021-2027 13.7.

Pentru următorul exercițiu financiar, perioada 2021-2027, Ministerul Fondurilor Europene, a propus 
următoarele tipuri de programe: 

 Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) 

 Programul Operațional Transport (POT) 

 Programul Operațional Creștere Inteligentă și Digitalizare (POCID) 

 Programul Național de Sănătate (multifond) (PNS) / Programul Operațional de Sănătate (POS) 

 Programul Operațional Capital Uman (POCU) 

 Programul Operațional Combaterea Sărăciei (POCS)  

 Programele Operaționale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR) 

 Programul Operațional Tranziție Justă 

Investițiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe obiectivele 1 și 2. Acestor priorități li se vor aloca 
65 % - 85 % din resursele FEDR și ale Fondului de coeziune, în funcție de prosperitatea relativă a statelor 
membre. 

 Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și sprijinirea 

întreprinderilor mici și mijlocii 

 Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la Paris și investiții în 

tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea schimbărilor climatice 

 Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale 

 Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și sprijinirea 

calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale și a accesului 

egal la sistemul de sănătate 

 Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la nivel 

local și a dezvoltării urbane durabile în UE. 

Politica de coeziune continuă investițiile în toate regiunile, pe baza a 3 categorii (mai puțin dezvoltate, în 
tranziție, mai dezvoltate). Metoda de alocare a fondurile se bazează încă, în mare măsură, pe PIB-ul pe 
cap de locuitor. Se introduc noi criterii (șomajul în rândul tinerilor, nivel scăzut de educație, schimbări 
climatice și primirea și integrarea migranților, pentru a reflecta mai bine realitatea de pe teren. Regiunile 
ultra-periferice vor beneficia în continuare de sprijin special de la UE. Politica de coeziune continuă să 
sprijine strategiile de dezvoltare conduse la nivel local și să autonomizeze gestionarea fondurilor de către 
autoritățile locale. Crește și dimensiunea urbană a politicii de coeziune, prin alocarea a 6% din FEDR 
dezvoltării urbane durabile și printr-un nou program de colaborare în rețea și de consolidare a 
capacităților dedicat autorităților urbane, sub denumirea Inițiativa urbană europeană. 

Dacă pentru programarea actuală (2014-2020), entitățile interesate de la nivelul județului Galați pot 
aplica doar pentru finanțările antemenționate, pentru programarea viitoare, persoanele juridice, ONG-
urile, autoritățile publice au posibilitatea de a beneficia de fonduri financiare nerambursabile pentru 
toate programele operaționale disponibile în 2021-2027.  

Programul Operațional Dezvoltare Durabila 2021-2027 va cuprinde următoarele axe prioritare: 

 Axa Prioritară 1 – Tranziție energetică bazată pe eficiență energetică, emisii reduse, sisteme 

inteligente de energie, rețele si soluții de stocare 

 Axa Prioritară 2 – Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o economie 

circulara 

 Axa Prioritară 3 – Protecția mediului prin conservarea biodiversității, asigurarea calității aerului și 

decontaminare a siturilor poluate 
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 Axa Prioritară 4 – Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea 

riscurilor 

Programul Operațional Transport 2021-2027 va cuprinde următoarele axe prioritare: 

 Axa Prioritară 1. Îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport rutier 

 Axa Prioritară 2. Îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea infrastructurii rutiere pentru 

accesibilitate teritorială 

 Axa prioritară 3. Îmbunătățirea conectivității prin dezvoltarea rețelei TEN-T de transport pe calea 

ferată 

 Axa prioritară 4. Îmbunătățirea mobilității naționale, durabilă și rezilientă în fața schimbărilor 

climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea ferată  

 Axa prioritară 5. Îmbunătățirea conectivității prin creșterea gradului de utilizare a transportului 

cu metroul în regiunea București-Ilfov 

 Axa prioritară 6. Îmbunătățirea conectivității și mobilității urbane, durabilă și rezilientă în fața 

schimbărilor climatice prin creșterea calității serviciilor de transport pe calea ferată 

 Axa prioritară 7. Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal 

 Axa prioritară 8. Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor 

 Axa prioritară 9. Creșterea gradului de siguranță și securitate pe rețeaua rutieră de transport 

Programul Operațional Creștere Inteligentă și Digitalizare 2021-2027 va cuprinde următoarele axe 
prioritare:  

 Axa Prioritară 1.Creșterea competitivității economice prin cercetare și inovare 

 Axa Prioritară 2. Dezvoltarea unei rețele de mari infrastructuri de CDI 

 Axa prioritară 3. Creșterea competitivității economice prin digitalizare 

 Axa prioritară 4. Dezvoltarea infrastructurii Broadband 

 Axa prioritară 5. Instrumente financiare  

 Axa prioritară 6. Creșterea capacității administrative 

Programul Național de Sănătate (multifond) (PNS) / Programul Operațional de Sănătate 2021-2027 va 
cuprinde următoarele axe prioritare: 

 Axa Prioritară 1.Continuarea investițiilor în spitale regionale 

 Axa Prioritară 2. Servicii de asistență medicală primară, comunitară și servicii oferite în regim 

ambulatoriu 

 Axa prioritară 3. Servicii de recuperare, paliație și îngrijiri pe termen lung adaptate fenomenului 

demografic de îmbătrânire a populației și profilului epidemiologic al morbidității 

 Axa prioritară 4. Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și servicii  

 A. Investiții prioritare în infrastructură 

 B. Investiții în structurile relevante în domeniul supravegherii bolilor transmisibile 

și de gestionare a alertelor naționale și internaționale la nivel central și local din 

domeniul sănătății publice  

 C. Modernizarea sistemului național de transfuzii, inclusiv a infrastructurii de 

testare a sângelui și/sau procesare a plasmei 

 Axa prioritară 5. Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical 

 Axa prioritară 6. Informatizarea sistemului medical 

 Axa prioritară 7. Măsuri FSE care susțin cercetarea, informatizarea în sănătate și utilizare metode 

moderne de investigare, intervenție, tratament 

 

Programul Operațional Capital Uman 2021-2027 va cuprinde următoarele axe prioritare: 
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 Axa Prioritară 1. Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii 

 Axa Prioritară 2. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a participării 

grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională 

 Axa prioritară 3. Creșterea calității și asigurarea echității în sistemul de educație și formare 

profesională   

 Axa prioritară 4. Adaptarea ofertei de educație și formare profesională la dinamica pieței muncii 

și la provocările inovării și progresului tehnologic  

 Axa prioritară 5. Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului profesional și 

tehnic 

 Axa prioritară 6. Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți 

 Axa prioritară 7. Antreprenoriat și economie socială   

 Axa prioritară 8. Susținerea reformelor pe piața muncii în acord cu dinamica pieței muncii  

 Axa prioritară 9. Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot parcursul vieții 

pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității (prioritate comună Educație/Ocupare) 

 

Programul Operațional Combaterea Sărăciei 2021-2027 va cuprinde următoarele axe prioritare: 

 Axa Prioritară 1. Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (intervenții adresate 

grupurilor de acțiune locală) – OP 4 

 Axa Prioritară 2. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității – OP 5 

 Axa prioritară 3. Comunități marginalizate  

 Axa prioritară 4. Reducerea disparităților între copiii în risc de sărăcie și/sau excluziune socială și 

ceilalți copii  

 Axa prioritară 5. Servicii pentru persoane vârstnice  

 Axa prioritară 6. Sprijin pentru persoanele cu dizabilități 

 Axa prioritară 7. Sprijin pentru grupuri vulnerabile 

 Axa prioritară 8. Ajutorarea persoanelor defavorizate 

Programele Operaționale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR) vor cuprinde următoarele 
axe prioritare: 

 Axa Prioritară 1. O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  

 Axa Prioritară 2. O regiune cu orașe Smart 

 Axa prioritară 3. O regiune cu orașe prietenoase cu mediul 

 Axa prioritară 4. Dezvoltarea sistemelor de încălzire centralizate 

 Axa prioritară 5. O regiune accesibilă 

 Axa prioritară 6. O regiune educată  

 Axa prioritară 7. O regiune atractivă 

 

Programul Operațional Tranziție Justă sprijină exclusiv activitățile care sunt direct legate de obiectivul 
său specific acela de a permite regiunilor și cetățenilor să abordeze impactul social, economic și de mediu 
al tranziției către o economie neutră din punct de vedere climatic. 

Acțiunile care vor face obiectul finanțării POTJ, așa cum se prevede în Pactul ecologic european și în 
Planul de Investiții pentru o Europă Durabilă, vin în completarea celorlalte acțiuni din următorul cadru 
financiar multianual pentru perioada 2021-2027, însă din perspectiva unică de a contribui la abordarea 
consecințelor sociale și economice ale tranziției către neutralitatea climatică a Uniunii prin utilizarea la un 
loc a finanțărilor oferite în domeniul climei și al obiectivelor sociale la nivel regional. 

Anexa D a Raportului de Țară 2020, a identificat 6 județe din România: Hunedoara, Gorj, Dolj, Galați, 
Prahova și Mureș, care trebuie sprijinite la nivel economic și social și mai ales în procesul de reducere 
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semnificativă a emisiilor cu efect de seră (65% din emisiile de GES din România provenind din industria 
minieră și producție). 
 
POTJ, pe baza Planurilor teritoriale ce vor fi elaborate la nivelul fiecărui teritoriu eligibil, va finanța 
nevoile de dezvoltare din următoarele sectoare: creșterea și diversificarea economică, ocuparea forței de 
muncă prin recalificare sau reconversie profesională, decontaminarea siturilor poluate și economie 
circulară, energie curată prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, eficiență energetică și energie 
din surse regenerabile precum și digitalizare.  
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14. PERCEPȚIA ACTORILOR LOCALI 
 

 CHESTIONAR APLICAT ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE  14.1.

Respondenți: Autorități Publice Locale din mediul urban, Autorități Publice Locale din mediul rural de pe 
întreg teritoriu al Județului Galați. La chestionar au răspuns 54 de respondenți, în speță reprezentanți ai 
Autorități Publice Locale din mediul urban si rural din județul Galați.  

Dintre cei 54 de respondenți, 4 dintre ei reprezintă Autorități Publice Locale din mediul urban, respectiv 
UAT Municipiului Galați, UAT Municipiul Tecuci, UAT Oraș Târgul Bujor, UAT Oraș Berești. Restul 
respondenților faceau parte din cadrul Autorităților Publice Locale din mediul rural (Comuna Barcea, 
Comuna Cerțești, Comuna Schela, Comuna Poiana, Comuna Gohor, Comuna Rădești, Comuna Corod, 
Comuna Frumușița, Comuna Schela, Comuna Ivești, Comuna Drăgușeni Comuna Oancea, Primăria 
Măstăcani, Comuna Independența, Comuna Grivița, Comuna Cosmești, Comuna Nămoloasa, Comuna 
Cuza Voda, Comuna Rediu, Comuna Fundeni, Comuna Slobozia Conachi, Comuna Tulucești, Comuna 
Berești Meria, Comuna Smârdan, Comuna Piscu, Matca, Comuna Pechea, Comuna Bălășești, Comuna 
Bălăbănești, Comuna Băleni, Comuna Braniştea, Comuna Cudalbi, Comuna Costache Negri, Comuna 
Fățărești, Comuna Ghidigeni, Comuna Movileni, Comuna Munteni, Comuna Negrilești, Comuna Priponești, 
Comuna Țepu, Comuna Tudor Vladimirescu, Comuna Umbrărești, Comunei Vlădești).  

În cadrul chestionarului, au fost formulate întrebări semi-închise privind diferite aspecte referitoare la:  

 Probleme privind capitalul natural si antropic 

 Probleme de ordin demografic 

 Probleme de ordin economic 

 Probleme pe piața muncii 

 Probleme de ordin social 

 Probleme privind infrastructura și echiparea teritoriului 

 Probleme privind situația factorilor de mediu și schimbările climatice 

 Administrație publică și cooperare 

 Dezvoltare județeană. 

 

PROBLEME PRIVIND CAPITALUL NATURAL SI ANTROPIC 

1. Intrebare: Care considerați că sunt principalele oportunități oferite de elementele de cadru 
natural și antropic din UAT-ul dumneavoastră? (vă rugăm să acordați o notă de la 1 – cea mai puțin 
importantă oportunitate la 5 – cea mai importantă oportunitate 

Întrebarea are în vedere identificarea de către respondenți a principalelor oportunități oferite de 
elementele de cadru natural și antropic din cadrul UAT-urilor, luându-se în considerare variabilele 
referitoare la potențialul agricol, resursele materiale pentru alte activități economice, potențialul 
turistic, potențialul de producere a energiilor regenerabile, localizarea în relație cu principalele căi de 
transport (rutier, feroviar, aerian), atractivitate pentru locuire (mediu de viață sănătos). 
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Conform diagramei de mai sus, respondenții (atât cei din mediul urban, cât și cei din mediul rural) au 
identificat potențialul agricol că fiind cea mai importantă oportunitate de la nivelul UAT-urilor în care 
locuiesc (o medie de 4,62). La polul opus, catalogată drept cea mai puțin importantă oportunitate este 
potențialul turistic (o medie de 2,45). În ceea ce privește celelalte aspect măsurate, atractivitate pentru 
locuire (mediu de viață sănătos) a obținut o medie de 4,21, urmată de localizarea în relație cu principalele 
căi de transport (rutier, feroviar, aerian), ce a obținut o medie de 3,44, potențialul de producere a 
energiilor regenerabile are o medie de 3,29, iar resursele materiale pentru alte activități economice a 
obținut media de 3,21. 

Din analiza răspunsurilor, raportat diferențiat la mediul urban si mediul rural, au rezultat următoarele 
aspecte: 

 2 din 3 respondenți ce reprezentau Autorități Publice Locale din mediul urban au răspuns 
(respectiv municipiul Tecuci și orașul Târgul bujor) că potențialul agricol reprezintă cea mai 
mare oportunitate (media 5), clasând pe următoarele locuri următoarele variabile măsurate, 
iar 90% din respondenții mediului rural susțin ca potențialul agricol este, într-adevăr, cea mai 
mare oportunitate (medie de 4,68). 

 Ca medie de importanță obținută la nivel urban de celelalte variante de răspuns, se regăsesc: 
o resursele materiale pentru alte activități economice: media 3 
o potențialul turistic: media 2 
o potențialul de producere a energiilor regenerabile: media 4 
o localizarea în relație cu principalele căi de transport (rutier, feroviar, aerian): media 4 
o atractivitate pentru locuire (mediu de viață sănătos): media 3,66. 

Așadar, pentru mediul urban, ordinea importanței este următoarea: potențialul agricol, potențialul de 
producere a energiilor regenerabile, localizarea în relație cu principalele căi de transport (rutier, feroviar, 
aerian), atractivitate pentru locuire (mediu de viață sănătos), resursele materiale pentru alte activități 
economice, potențialul turistic. 

 Ca medie de importanță obținută la nivel rural de celelalte variante de răspuns, se regăsesc 
următoarele: 

o resursele materiale pentru alte activități economice: media 3,18 
o potențialul turistic: media 2,45 
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o potențialul de producere a energiilor regenerabile: media 3,25  
o localizarea în relație cu principalele căi de transport (rutier, feroviar, aerian): media 

3,4  
o atractivitate pentru locuire (mediu de viață sănătos): 4,25 

Așadar, după potențialul agricol, cele mai importante oportunități identificate la nivel de mediu rural, 
în ordine descrescătoare, sunt: atractivitate pentru locuire (mediu de viață sănătos), localizarea în 
relație cu principalele căi de transport (rutier, feroviar, aerian), potențialul de producere a energiilor 
regenerabile, resursele materiale pentru alte activități economice, potențialul turistic. 

 

2. Întrebare: Care considerați că sunt cele mai mari probleme de dezvoltare determinate de elementele 
de cadru natural din UAT-ul dumneavoastră? (vă rugăm să acordați o notă de la 1 – cea mai mică 
problemă la 5 – cea mai mare problemă). 

Această întrebare vizează problemele de dezvoltare determinate de elementele de cadru natural. 
Aspectele măsurate sunt: 

 Riscurile naturale (secetă, inundații, alunecări de teren, risc seismic)  

 Calitatea precară a factorilor de mediu (apă, aer sol)  

 Elemente de cadru natural care îngreunează accesibilitatea la nivel local, regional sau național 

 Potențialul agricol scăzut  

 Potențialul economic scăzut  

 Potențialul scăzut de producere a energiilor regenerabile 

 

 

Din analiza diagramei anterioare (ce cuprinde analiza tuturor răspunsurilor reiese faptul că la nivelul UAT-
urilor din județul Galați, cea mai mare problemă identificată de către respondenți constă în riscurile 
naturale, precum inundații, secetă, alunecări de teren și cutremure (cu o medie de 3,37). De asemenea, 
este întărită ideea conform căreia potențialul agricol reprezintă cea mai redusă problemă (cu o medie de 
1,96) în rândul administrațiilor locale. În categoria celor mai mari probleme identificate se regăsește, 
după riscurile naturale, potențialul economic (cu o medie de 3,08). Mai mult, din datele obținute, se 

0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50

Riscurile naturale (secetă, 
inundații, alunecări de 

teren, risc seismic) 

Calitatea precară a
factorilor de mediu (apă,

aer sol)

Elemente de cadru natural 
care îngreunează 

accesibilitatea la nivel … 

Potențialul agricol scăzut 

Potențialul economic 
scăzut 

Potențialul scăzut de 
producere a energiilor 

regenerabile 

Probleme de dezvoltare determinate de elementele de 
cadru natural  



 

460 
 

poate deduce faptul că principala sursă de venit a locuitorilor din cadrul UAT-urilor respondente este 
agricultura, favorizată de cadrul natural și antropic.  

Din analiza răspunsurilor, raportat diferențiat la mediul urban si mediul rural, au rezultat următoarele 
aspecte: 

 Cele mai mari probleme identificate la nivelul mediului urban, conform răspunsurilor 
înregistrate de la respondenți (reprezentanți ai Municipiului Tecuci, Orașului Târgul Bujor și 
Orașului Berești) sunt: 

o Riscurile naturale (secetă, inundații, alunecări de teren, risc seismic): media 4 
o Calitatea precară a factorilor de mediu (apă, aer sol): media 3 
o Potențialul economic scăzut: media 3 
o Elemente de cadru natural care îngreunează accesibilitatea la nivel local, regional sau 

național: media 2,67 
o Potențialul agricol scăzut: media 2,67 
o Potențialul scăzut de producere a energiilor regenerabile: media 2,67 

 

 Cele mai mari probleme identificate la nivelul mediului rural, în ordine descrescătoare, sunt: 
o Riscurile naturale (secetă, inundații, alunecări de teren, risc seismic): media 3,32 
o Potențialul agricol scăzut: media 3,03 
o Potențialul scăzut de producere a energiilor regenerabile: media 2,43 
o Potențialul economic scăzut: media 2,40 
o Calitatea precară a factorilor de mediu (apă, aer sol): media 2,33 
o Elemente de cadru natural care îngreunează accesibilitatea la nivel local, regional sau 

național: media 1,90 

Așa cum reiese din prima analiză, precum și din analiza răspunsurilor diferențiate pe mediul rural și 
mediul rural, riscurile naturale (secetă, inundații, alunecări de teren, risc seismic) este considerată cea 
mai mare problemă întâmpinată la nivelul județului Galați. 
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PROBLEME DE ORDIN DEMOGRAFIC 

1. Întrebare: Care considerați că sunt cele mai mari provocări de ordin demografic din UAT-ul 
dumneavoastră? (vă rugăm să acordați o notă de la 1 – cea mai mică problemă la 5 – cea mai mare 
problemă). 

 Aceasta întrebare este menită să măsoare aspectele referitoare la emigrarea forței de munca tinere 
(persoane între 18 și 40 de ani), rata scăzută a natalității, rata de îmbătrânire a populației, depopularea 
unității administrativ-teritoriale. 

 

 

Principala provocare cu care se confruntă județul Galați (mediul urban și mediul rural), conform analizei 
realizate, este rata ridicată de îmbătrânire a populației, cu un punctaj mediu de 4,33. Aceasta este 
resimțită în special în mediul rural.  

Județul Galați se confruntă, de asemenea, cu probleme destul de mari din cauza emigrării forței de 
muncă tinere (cu o medie de 4,26), scăderea natalității (medie de 4,19) și depopularea unităților 
administrativ-teritoriale (cu o medie obținută de 3,72). 

Din analiza răspunsurilor, raportat diferențiat la mediul urban si mediul rural, au rezultat următoarele 
aspecte: 

 În mediul urban, cele mai mari provocare de ordin demografic identificate este (obținând 
aceeași medie de 4,66) sunt: 

o Emigrarea forței de muncă tinere (persoane între 18 și 40 de ani) 
o Rata de îmbătrânire a populației 
o Depopularea unității administrativ-teritoriale. 

Rata de îmbătrânire a populației a obținut o medie, la nivel urban, de 4,33. 

 Pentru mediul rural, pe de altă parte, spre deosebire de mediul urban, cea mai mare 
provocare de ordin o reprezintă Rata de îmbătrânire a populației cu o medie de 4,32. Aceasta 
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din urmă este urmată de Emigrarea forței de muncă tinere (persoane între 18 și 40 de ani) ce 
are o medie de 4,22, Rata scăzută a natalității (medie 4,18) și Depopularea unității 
administrativ-teritoriale (medie 3,64). 

 

 

PROBLEME DE ORDIN ECONOMIC 

1.Întrebare: Care sunt principalele probleme pe care le resimțiți în atragerea sau menținerea 
activităților economice (vă rugăm să acordați o notă de la 1 – cea mai mică problemă la 5 – cea mai 
mare problemă). 

Întrebarea este menită să identifice problemele de ordin economic, luându-se în considerare variabilele: 
Disponibilitatea forței de muncă, Calificarea forței de muncă, Disponibilitatea terenurilor, Disponibilitatea 
infrastructurii de transport (inclusiv transport public), Disponibilitatea utilităților (apă / canal, gaz, acces 
internet, etc.), Dialogul cu mediul de afaceri. 

 

În ceea ce privește problemele de ordin economic, din analiza răspunsurilor oferite (la nivel de mediu 
urban și mediu rural), se observă faptul că aspectul referitor la calificarea forței de munca reprezintă cea 
mai mare problemă de pe raza județului Galați, cu o medie de 3,96. Pe locul doi în cadrul problemelor 
economice majore se numără disponibilitatea forței de munca, mai precis lipsa ei, cu o medie de 3,93. În 
continuare, răspunsurile oferite indică faptul că disponibilitatea infrastructurii de transport reprezintă 
pentru respondenți problema de ordin economic cu cea mai redusă importanță, înregistrând o medie de 
numai 2,69. Aspectele referitoare la disponibilitatea terenurilor (cu o medie de 2,94), la utilitățile (medie 
de 2,72) și la dialogul cu mediul de afaceri (3,06) nu par a genera probleme majore în rândul 
respondenților. 

Din analiza răspunsurilor, raportat diferențiat la mediul urban si mediul rural, au rezultat următoarele 
aspecte: 

 Pentru mediul urban, au fost obținute următoarele: 
o Disponibilitatea forței de muncă: medie 4,66 
o Calificarea forței de muncă: medie 4,33 
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o Disponibilitatea terenurilor: medie 4,33 
o Disponibilitatea utilităților (apă / canal, gaz, acces internet, etc.): medie 4,33 
o Disponibilitatea infrastructurii de transport (inclusiv transport public): medie 4 
o Dialogul cu mediul de afaceri: medie 4 

Se constată, astfel, faptul că lipsa disponibilității forței de muncă reprezintă cea mai mare problemă de 
ordin economic la nivelul orașelor din județul Galați. 

 În mediul rural, s-au înregistrat răspunsuri, ale căror concluzii arată faptul că lipsa calificării 
forței de muncă este principala problemă de ordin economic, cu o medie de 3,94. Aceasta 
este urmată, în ordine descrescătoare de: Disponibilitatea forței de muncă (medie 3,86), 
Dialogul cu mediul de afaceri (medie 3,14), Disponibilitatea terenurilor (medie 2,81), 
Disponibilitatea utilităților (apă / canal, gaz, acces internet, etc.)- medie 2,65, Disponibilitatea 
infrastructurii de transport (inclusiv transport public)- medie 2,81. 

Astfel, principalele probleme de ordin economic la nivelul județului Galați sunt lipsa disponibilității forței 
de muncă și a calificării forței de muncă. 

 

2.Întrebare: Care considerați că sunt domeniile economice care ar trebui sprijinite pentru dezvoltarea 
UAT-ului dumneavoastră? (Pot fi selectate multiple variante de răspuns):  

 Agricultura,  

 Industria alimentară și fabricarea băuturilor,  

 Industria textilă și pielărie,  

 Industria chimica,  

 Fabricare produse din cauciuc și mase plastice,  

 Industria metalurgică,  

 Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice, 

 Industria constructoare de mașini,  

 Fabricarea mobilei,  

 Construcțiile,  

 Comerțul,  

 Serviciile, 

 Informațiile și comunicațiile,  

 Turismul, 

 Industriile creative, 

 Industria construcțiilor navale,  

 Transport,  

 Meșteșuguri. 
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Domeniile considerate prioritare pentru județul Galați conform răspunsurilor Autorităților Publice Locale 
sunt cele tradiționale: agricultura (90,74%), construcțiile (51,85%), comerțul (50,00%), meșteșugurile 
(48,15%). Acestea sunt urmate de servicii (44,44%), turism(35,19%), industria alimentara și fabricarea 
băuturilor (29,63%), transport (24,07%), fabricarea mobilei (27,78%), industrii creative (22,22%), 
informațiile și comunicațiile (20,37%). Pe ultimele locuri în clasament se regăsesc următoarele: industria 
textila și pielărie cu un procent de 11,11%, fabricare produse din cauciuc și mase plastice cu 5,56%, 
industria metalurgică cu 5,56 %, fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice cu un 
procent obținut de 3,70%, la egalitate cu industria constructoare de mașini. La egalitate se afla industria 
chimica, industria construcțiilor navale și alte domenii (precum cele artistice) cu un procent de 1,85%.  
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La nivel de mediu urban, răspunsurile înregistrate clasează agricultura pe prima poziție ca domeniu 
economic ce trebuie să beneficieze de sprijin din partea autorităților, fiind urmată de Industria 
alimentară și fabricarea băuturilor, servicii, comerț, construcții. 

În ceea ce privește răspunsurile provenite din mediul rural, 92% dintre respondenți au selectat 
agricultura drept domeniu ce ar trebui sprijinit cu prioritate la nivel de județ.  

 

3.Întrebare: În ce mod susține autoritatea locală dezvoltarea afacerilor, cercetarea, dezvoltarea și 
inovarea? (Pot fi selectate multiple variante de răspuns):  

 Infrastructuri de sprijin pentru afaceri,  

 Servicii pentru dezvoltarea afacerilor (incubare, consultanță, etc.),  

 Dezvoltarea de proiecte în parteneriat cu mediul de afaceri,  

 Dezvoltarea de proiecte în parteneriat cu mediul de cercetare, 

 Infrastructuri de cercetare, dezvoltare și / sau transfer tehnologic,  

 Participarea în rețele regionale, naționale și internaționale (clustere, etc.),  

 Facilități, 

 Altele (detaliați). 
 

 

 

Așa cum se poate observa din diagrama de mai sus, mai mult de jumătate dintre respondenți susțin că 
Facilitățile sunt susținute de autoritățile publice locale, înregistrând un procent de 50,00%, spre 
deosebire de Infrastructurile de cercetare, dezvoltare și / sau transfer tehnologic care, conform 
răspunsurilor oferite, se află la polul opus cu 3,85%. După Facilitați se regăsesc infrastructurile de sprijin 
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pentru afaceri (40,38% dintre cei chestionați apreciază sprijinul îndreptat către acest aspect), urmate de 
Dezvoltarea de proiecte în parteneriat cu mediul de afaceri (28,85%), de Servicii pentru dezvoltarea 
afacerilor (incubare, consultanță etc.) cu un procent de 19,23%. Media răspunsurilor pentru Dezvoltarea 
de proiecte în parteneriat cu mediul de cercetare (9,62%), Infrastructuri de cercetare, dezvoltare și / sau 
transfer tehnologic (3,85%), Participarea în rețele regionale, naționale și internaționale (clustere, etc.) cu 
13,46% demonstrează faptul că aceste domenii sunt considerate de către respondenți cel mai puțin 
susținute de autoritatea locală.  

Răspunsurile înregistrate la nivelul orașelor din județul Galați indică faptul că în Orașul Berești autoritățile 
susțin dezvoltarea de proiecte în parteneriat cu mediul de afaceri, în timp ce în Târgul Bujor se consideră 
că cele mai susținute domenii sunt infrastructurile de sprijin pentru afaceri, serviciile pentru dezvoltarea 
afacerilor, dezvoltarea de proiecte în parteneriat cu mediul de afaceri, precum și facilitățile. La nivel de 
Municipiul Tecuci nu au fost înregistrate răspunsuri. 

Pe de altă parte, la nivelul mediului rural, predomină răspunsurile ce au în vedere sprijinul oferit pentru 
infrastructuri de sprijin pentru afaceri.  

 

PROBLEME PE PIAȚA MUNCII 

1. Întrebare: Cum apreciați forță de munca disponibila în UAT-ul dumneavoastră? 

 Nivelul de pregătire / competență al forței de muncă locale 

 Calificările disponibile sunt adaptate necesităților firmelor 

 Bazinul de selecție (nr. de candidați) la care companiile au acces 

 Păstrarea (fidelizarea) angajaților în comunitatea pe care o administrați 

 Altele (detaliați) 

La aceasta întrebare, respondenții au fost îndrumați să aprecieze fiecare criteriu pe o scală de la 1 - cea 
mai mica problemă până la 5 - cea mai mare problemă. 
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Așadar, în urma analizei datelor obținute, media pentru fiecare criteriu este următoarea: 

 Nivelul de pregătire / competență al forței de muncă locale- 3,54 

 Bazinul de selecție (nr. de candidați) la care companiile au acces- 3,60 

 Calificările disponibile sunt adaptate necesităților firmelor- 3,47 

 Păstrarea (fidelizarea) angajaților în comunitatea pe care o administrați- 3,11 

Se constată, astfel, că una dintre probleme majore identificate de către respondenți la nivelul UAT-urilor 
din județul Galați este nivelul de pregătire și competență al forței de munca locale, urmată la diferență 
foarte mică de numărul scăzut de candidați la care companiile au acces. În ceea ce privește mediul urban, 
nivelul de pregătire și competență al forței de munca locale a obținut o medie 3,67 (la egalitate cu 
criteriul: Bazinul de selecție la care companiile au acces), în timp ce în mediu rural, aceeași variantă de 
răspuns are medie de 3,58.  

Cu toate ca la întreg județul Galați, Nivelul de pregătire / competență al forței de muncă locale reprezintă 
cea mai mare problemă, pentru mediul urban, media cea mai mare au obținut-o dificultățile cu privire la 
Calificările disponibile sunt adaptate necesităților firmelor și Păstrarea (fidelizarea) angajaților în 
comunitate (medie 4). Pe de altă parte, la nivelul mediului rural, problema majoră semnalată de 
respondenți este Nivelul de pregătire / competență al forței de muncă locale (medie de 3,58).  

 

PROBLEME DE ORDIN SOCIAL 

1. Întrebare: Care considerați că este cea mai mare problemă socială cu care se confruntă UAT-ul pe 
care îl reprezentați – vă rugăm să acordați o notă de la 1 – cea mai mică problemă la 5 – cea mai mare 
problemă:  

 Numărul mare al persoanelor expuse riscului sărăciei sau excluziunii sociale 

 Rata ridicată a șomajului 
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 Copii și tineri lipsiți de îngrijire și sprijin parental: copii abandonați în unități medicale, mame 
adolescente, copii care trăiesc în centre de plasament etc) 

 Copii și tineri lipsiți de îngrijire și sprijin parental: copii cu părinți care lucrează în străinătate 

 Persoane vârstnice singure sau dependente 

 Altele (detaliați) 

La această întrebare, respondenții au fost îndrumați să aprecieze fiecare criteriu pe o scală de la 1-cea 
mai mică problemă până la 5-cea mai mare problemă. 

 

Conform graficului de mai sus, cea mai mare problemă de ordin social identificată de respondenți este 
numărul mare al persoanelor expuse riscului sărăciei sau excluziunii sociale, având o medie a 
răspunsurilor de 3,76. Cea de-a doua problema semnalată o reprezintă rata ridicată a șomajului (medie 
de 3,35), urmată de problema existenței unui număr mare de persoane vârstnice singure sau dependente 
(medie de 3.26), precum și copiii și tinerii ce sunt lipsiți de îngrijire și sprijin parental (medie 2,77). Pe 
ultimul loc în clasamentul răspunsurilor se regăsește problema referitoare la copiii și tinerii lipsiți de 
îngrijire și sprijin parental: copii abandonați în unități medicale, mame adolescente, copii care trăiesc în 
centre de plasament etc)- problemă ce a înregistrat o medie de 2,11.  

La nivel urban, cea mai mare problemă raportată este rata ridicată a șomajului, cu o medie de 3,66, în 
timp ce copii și tineri lipsiți de îngrijire și sprijin parental: copii abandonați în unități medicale, mame 
adolescente, copii care trăiesc în centre de plasament etc) reprezintă cea mai mică problemă întâlnită în 
orașele gălățene. Pe de altă parte, în mediul rural a fost identificată drept problemă majoră de ordin 
social Numărul mare al persoanelor expuse riscului sărăciei sau excluziunii sociale, cu o medie de 3,88. 
Ceea ce la nivel de mediu urban reprezenta principala problemă socială, rata ridicată a șomajului se 
clasează pe locul al doilea în clasamentul problemelor majore din mediul rural (medie 3,44). 

 

2.Întrebare: Din câte știți, care este situația ofertei de locuințe la nivelul UAT-ului dumneavoastră? (Vă 
rugăm să selectați o singură variantă de răspuns). 

 Lipsă acută de locuințe disponibile 

 Foarte puține locuințe disponibile 

 Cererea și oferta sunt aproximativ egale 
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 Există suficiente locuințe disponibile 

 Oferta este prea mare comparativ cu cererea 

 Nu știu/ Nu răspund 

 Altele (detaliați) 

 

 

 

Din diagrama de mai sus reiese faptul că, în ceea ce privește situația ofertei locuințelor, a fost obținut un 
procent al răspunsurilor de 26,42% pentru varianta Cererea și oferta sunt aproximativ egale. Pentru 
următoarele variante de răspuns, s-au înregistrat următoarele procente: 

 Foarte puține locuințe disponibile: 24,07% 
 Există suficiente locuințe disponibile: 20,37% 
 Nu știu/Nu răspund: 14,81% 
 Lipsă acută de locuințe disponibile: 12,96% 
 Oferta este prea mare comparativ cu cererea: 5,55% 

În timp ce în orașul Berești și în Municipiul Tecuci au fost raportate suficiente locuințe disponibile, orașul 
Târgul Bujor beneficiază de foarte puține locuințe disponibile.  

La nivelul mediului rural, răspunsurile evidențiază faptul că cererea și oferta pentru locuințe sunt 
aproximativ egale, în timp ce 25% consideră ca există foarte puține locuințe disponibile.  

 

3. Întrebare: Care sunt principalele probleme cu care se confruntă sistemul de educație la nivelul local? 
(vă rugăm să acordați o notă de la 1 – cea mai mică problemă la 5 – cea mai mare problemă): 

 Infrastructura insuficientă sau degradată (fond construit) 

 Finanțarea insuficientă 

 Insuficiența sau pregătirea insuficientă a cadrelor didactice 

 Rata crescută a abandonului școlar 
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 Rezultatele scăzute la învățământ 

 Acces dificil la servicii de educație (liceu / universitate) 

 Altele (detaliați) 

La aceasta întrebare, respondenții au fost îndrumați să aprecieze fiecare criteriu pe o scală de la 1-cea 
mai mica problema până la 5-cea mai mare problemă. 

 

 

În urma analizei efectuate asupra răspunsurilor oferite de respondenți cu privire la problemele cu care se 
confruntă sistemul de educație de la nivelul județului Galați, reiese faptul că cele mai mari probleme sunt 
Rezultatele scăzute la învățământ, respectiv Finanțarea insuficientă obținând o medie a răspunsurilor 
de2,68, respectiv 2,65. Acestea sunt urmate de problema ratei crescute a abandonului școlar ce a 
înregistrat o medie de 2,40, precum și de accesul dificil la serviciile de educație (liceu/universitate)-medie 
2,25. Pe ultimul loc în clasament s-au poziționat problemele referitoare la pregătirea insuficientă a 
cadrelor didactice (medie 2,17) și infrastructura insuficientă sau degradată (medie 2,06). 

În mediul urban, se constată faptul că principala problemă cu care se confruntă sistemul de educație este 
finanțarea insuficientă (medie 3,33). Aceasta este urmată de probleme, precum Insuficiența sau 
pregătirea insuficientă a cadrelor didactice, Rata crescută a abandonului școlar, Rezultatele scăzute la 
învățământ, toate obținând o medie 2,66. Din analiza răspunsurilor, orașele din județul Galați nu prezintă 
Infrastructura insuficientă sau degradată (fond construit)- medie 2. Cea mai mică problemă a sistemului 
de educație din orașele gălățene a fost înregistrată de Accesul dificil la servicii de educație (liceu 
universitate).  

În ceea ce privește mediul rural, cea mai mare problemă cu care se confruntă sistemul de educație se 
referă la rezultatele scăzute la învățământ, cu o medie 2,65, fiind urmată la diferență mică de problema 
finanțării insuficiente (medie 2,61). Rata crescută a abandonului școlar (medie 2,38), Accesul dificil la 
servicii de educație (liceu / universitate)- medie 2,30, Insuficiența sau pregătirea insuficientă a cadrelor 
didactice (medie 2,10) si Infrastructura insuficientă sau degradată (fond construit)- medie 2,06 au fost 
evaluate ca având un impact mai redus asupra sistemului de educație în zonele rurale gălățene. 

 

4. Întrebare: Care sunt principalele probleme cu care se confruntă sistemul de sănătate la nivelul local? 
(vă rugăm să acordați o notă de la 1 – cea mai mică problemă la 5 – cea mai mare problemă): 
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 Infrastructura medicală insuficientă sau degradată 

 Nivelul scăzut de dotare a infrastructurii medicale 

 Insuficiența resurselor umane 

 Finanțarea insuficientă 

 Accesibilitate redusă la servicii de sănătate de specialitate (clinici, medici specialiști, spitale) 

 Altele (detaliați) 

La această întrebare, respondenții au fost îndrumați să aprecieze fiecare criteriu pe o scală de la 1-cea 
mai mica problemă până la 5-cea mai mare problemă. 

 

Analizând răspunsurile obținute, reiese faptul că respondenții au identificat că principala problemă a 
sistemului de sănătate la nivel local Accesibilitate redusă la servicii de sănătate de specialitate (clinici, 
medici specialiști, spitale), cu o medie de 3,17. Pe locul al doilea în clasament se situează problema 
referitoare la Nivelul scăzut de dotare a infrastructurii medicale (medie 3,15), urmata de Finanțarea 
insuficientă (medie 3,00), Insuficiența resurselor umane (medie 2,89) și Infrastructura medicală 
insuficientă sau degradată (medie 2,70). 

Din analiza chestionarului, orașele din județul Galați se confruntă cu probleme mari ale sistemului de 
sănătate în ceea ce privește Nivelul scăzut de dotare a infrastructurii medicale și Finanțarea insuficientă 
(ambele obținând media 4). Mai mult decât atât, Insuficiența resurselor umane (3,66) și Infrastructura 
medicală insuficientă sau degradată reprezintă, de asemenea, probleme majore ale sistemului de 
sănătate în mediul urban din județul Galați (medie 3,33). Cea mai mica problemă pare a fi Accesibilitate 
redusă la servicii de sănătate de specialitate (clinici, medici specialiști, spitale)- medie 3. 

Ceea ce a fost identificată cea mai mică problemă a sistemului de sănătate gălățean în mediul urban, este 
considerată cea mai mare problemă în mediul rural, în speță Accesibilitate redusă la servicii de sănătate 
de specialitate (clinici, medici specialiști, spitale), cu o medie de 3,22. Pe loc secund se află problema 
legată de Nivelul scăzut de dotare a infrastructurii medicale (medie 3,12), fiind urmată de Finanțarea 
insuficientă (medie 2,96), Insuficiența resurselor umane (medie 2,86), precum și Infrastructura medicală 
insuficientă sau degradată (2,69).  
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PROBLEME PRIVIND INFRASTRUCTURA ȘI ECHIPAREA TERITORIULUI 

1.Întrebare: Care considerați că sunt principalele probleme în ceea ce privește accesibilitatea UAT-ului 
dumneavoastră? (vă rugăm să acordați o notă de la 1 – cea mai mică problemă la 5 – cea mai mare 
problemă): 

 Probleme în ceea ce privește calitatea infrastructurii de transport rutier 

 Probleme în ceea ce privește capacitatea (nr. benzi/congestie) infrastructurii de transport rutier 

 Calitatea serviciilor de transport public local 

 Calitatea serviciilor de transport public județean 

 Calitatea infrastructurii de transport feroviar 

 Calitatea/existența infrastructurii de transport pentru deplasări nemotorizate  

 Altele (detaliați) 

 

 

Conform datelor analizate din graficul de mai sus, principala problemă pe care respondenții de la nivelul 
administrației publice din județul Galați au identificat-o în ceea ce privește accesibilitatea din UAT-uri 
este calitatea slaba a serviciilor de transport public local, cu o medie a răspunsurilor de 2,83. Totodată, cu 
o medie mai scăzută decât cea antemenționată, dar relativ ridicată, au fost înregistrat și variantele de 
răspuns ce au în vedere problemele referitoare la capacitatea (nr. benzi/congestie) infrastructurii de 
transport rutier (cu o medie de 2,63), precum și calitatea slaba a serviciilor de transport public județean 
(medie 2,76). La finalul clasamentului, dar la o distanță redusă de celelalte medii obținute pentru 
variantele de răspuns antemenționate, au fost identificate probleme, precum:  

 Calitatea slaba sau lipsa existenței unei infrastructuri de transport pentru deplasări nemotorizate: 
2,72 

 Probleme în ceea ce privește calitatea infrastructurii de transport rutier: 2,63 

 Calitatea infrastructurii de transport feroviar: 2,57 

Orașele de pe raza județului Galați se confruntă, conform răspunsurilor primite, cu probleme în ceea ce 
privește calitatea infrastructurii de transport rutier și lipsa Calității/existenței infrastructurii de transport 
pentru deplasări nemotorizate, ambele având o medie de 3,66. Pe de altă parte, calitatea serviciilor de 
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transport public local și calitatea infrastructurii de transport feroviar sunt cele mai mici probleme ale 
mediului urban (medie 2,66). 

Aceeași problemă legată de Calitatea serviciilor de transport public local este prezentă și în mediul rural, 
cu o medie a răspunsurilor de 2,88, urmată de Calitatea serviciilor de transport public județean, ce a 
înregistrat o medie de 2,78. Calitatea/existența infrastructurii de transport pentru deplasări nemotorizate 
(medie 2,64) și Calitatea infrastructurii de transport feroviar (medie 2,58) sunt de asemenea, probleme 
identificate la nivelul mediului rural.  

2.Întrebare: Care este principalul mod de transport utilizat de locuitorii unității administrativ teritoriale 
pe care o reprezentați pentru a se deplasa către locul de muncă sau pentru desfășurarea activității 
cotidiene? (Vă rugăm să selectați 2 variante). 

 Autovehiculul personal 

 Trenul 

 Autobuzul / microbuzul 

 Bicicleta 

 Mersul pe jos  

 Altele. 

 

 

Diagrama de mai sus indică faptul că mijlocul de transport preferat și cel mai utilizat de locuitorii din 
județul Galați este autobuzul sau microbuzul (81,48% din respondenți). În rândul modalităților de 
transport, mersul cu autovehiculul personal a înregistrat un procent de 77,78%, urmat de mersul pe jos 
cu 38,89%, folosirea trenului cu 24,07% și transportul cu bicicleta, ce este considerată cea mai puțin 
utilizată metoda de transport, având un procent de doar 22,22%.  

Conform răspunsurilor, se constată faptul că mijlocul de transport preferat de locuitorii din orașele 
gălățene preferat este autovehiculul personal, în timp ce locuitorii orașului Berești par a folosi îndeosebi 
trenul sau autobuzul. 

În schimb, în mediul rural, mersul cu autobuzul sau microbuzul este cel mai utilizat mijloc de transport de 
locuitori, urmat de autovehiculul personal, mersul pe jos, trenul și în ultimul rând bicicleta.  

 

3. Întrebare: Cum apreciați deservirea cu rețele tehnico-edilitare a comunității? (vă rugăm să acordați o 
notă de la 1 – cea mai mică problemă la 5 – cea mai mare problemă) 
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 Alimentare cu apă potabilă 

 Canalizare 

 Calitatea serviciilor de transport public 

 Gaze 

 Energie electrică 

 Colectarea deșeurilor 

 Iluminat public (doar în intravilan) 

 Acces la internet, rețele de date 

 Altele (detaliați): 

 

Conform datelor rezultate din analiza răspunsurilor, cea mai mare problemă identificată în rândul 
respondenților la nivelul județului Galați este lipsa racordării la o rețea de gaze (medie obținută: 4,24). Pe 
locul al doilea în clasamentul celor mai mari probleme se afla lipsa canalizării, cu o medie de 3,67, urmată 
de problema colectării deșeurilor (3,22), a calității serviciilor de transport public (o medie de 2,67), 
problema iluminatului public (2,19), precum și cea a energiei electrice (2,11). Cele mai mici punctaje s-au 
înregistrat la probleme referitoare la alimentarea cu apa potabila (2,09) și accesul la internet sau rețea de 
date (1,85). 

În urma analizei efectuate asupra răspunsurilor oferite, pe mediul urban reiese faptul ca racordarea la 
gaze reprezintă cea mai mare problemă a orașelor din Județul Galați , având o media 4. Aceasta este 
urmată de calitatea slabă a serviciilor de transport public (medie 3) și de probleme precum Alimentare cu 
apă potabilă și Colectarea deșeurilor, ambele având o medie de 2,66. Cele mai mici probleme sunt 
racordarea la energie electrică și accesul la internet/ rețele de date (medie 1,66). 

Racordarea la gaze este și pentru mediul rural cea mai mare problemă identificată de către respondenți, 
având o medie de 4,32, fiind urmată de problema canalizării (medie 3,75). Cea mai mică problemă, pare a 
fi, asemenea mediului urban, Accesul la internet, rețele de date (medie 1,88).  

 

4.Întrebare: Există colectare selectivă a deșeurilor la nivelul UAT-ului dumneavoastră? Dacă da, care 
este gradul de colectare? 
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Analiza răspunsurilor oferite de respondenții din administrația publică locală indica faptul că există 
serviciul de colectare selectivă la nivelul UAT-urilor, cu un grad de colectare predominant de 30%. 
Conform răspunsurilor oferite, reiese faptul că acest procent diferă de la localitate la localitate, fiind 
menționate și procente de 100%, 80%, 50%, 25%, dar în număr mult mai redus. 

În ceea ce privește analiza diferențiată dintre mediul urban și rural, se constată că la nivelul orașelor din 
Județul Galați există un grad de colectare a deșeurilor de 7% doar în Municipiul Tecuci. Pe de altă parte, 
conform răspunsurilor obținute, mediul rural beneficiază de serviciul de colectare selectare a deșeurilor 
cu un grad de 30%.  

 

5. Întrebare: Cum apreciați deservirea cu dotări și servicii publice la nivelul UAT-ului pe care îl 
reprezentați? (Foarte nesatisfăcătoare Nesatisfăcătoare Neutru Bună Foarte bună Nu știu / Nu 
răspund): 

 Curățenie 

 Liniște și siguranță 

 Spații verzi și parcuri 

 Locuri de joacă pentru copii 

 Grădinițe și creșe 

 Școli  

 Licee 

 Piețe agroalimentare  

 Transport în comun (inclusiv transport școlar) 

 Altele (detaliați) 

 



 

476 
 

 

Graficul de mai sus indica faptul că respondenții (din mediul urban și rural) au considerat preponderent 
calitatea „bună” a dotărilor și serviciilor publice din UAT-ul din care fac parte:   

 Curățenie: 66,67%   

 Grădinițe și creșe: 62,96%  

 Transport în comun (inclusiv transport școlar): 60,38% 
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 Școli: 59,26% 

 Liniște și siguranță: 50,00% 

 Locuri de joacă pentru copii: 43,40% 

 Spații verzi și parcuri: 42,31% 

 Piețe agroalimentare: 34,62 

 

În ceea ce privește calitatea liceelor din județul Galați, respondenții au susținut în proporție de 25,53% că 
aceasta este „foarte nesatisfăcătoare”. 

Din analiza răspunsurilor, raportat diferențiat la mediul urban si mediul rural, au rezultat următoarele 
aspecte: 

 În mediul urban, deservirea cu dotări și servicii publice la nivelul orașelor gălățene este, conform 
răspunsurilor înregistrate, predominant bună, cu excepția școlilor și liceelor, considerate foarte 
bune. 

 În mediul rural, curățenia este considerată a fi bună în proporție de 66%, fiind urmată de 
grădinițe și creșe (62%), Transport în comun (inclusiv transport școlar)- 57,14%, școli (56%), 
liniște și siguranță (48%), locuri de joacă pentru copii (40,81%), spații verzi și parcuri (39,58%), 
piețe agroalimentare (29,17%). Pe de altă parte, 20,45% dintre respondenții din mediul rural 
consideră nivelul de deservire ca fiind foarte nesatisfăcător în ceea ce privește aspectele legate 
de accesul la licee. 

 

6. Întrebare: Care sunt obiectivele culturale din UAT-ul dumneavoastră? Sunt necesare lucrări de 
construcție, modernizare, extindere sau dotare a acestor facilități? 

Având în vedere că întrebarea adresată este de tipul întrebare deschisa, respondenții au avut 
posibilitatea de a completa chestionarul cu obiectivele culturale pe care le-au considerat necesare să fie 
reabilitate sau modernizate. În acest sens, în proporție de 40,00% au menționat Căminul cultural că 
principalul obiectiv ce trebuie restaurat/modernizat/reabilitat/construit (în localitățile Barcea, Berești, 
Ivești, Cosmești, Smârdan, Pechea, Bălășești, Valea Mărului, Bălăbănești, Braniştea, Fârțănești, Ghidigeni, 
Movileni, Negrilești, Priponești, Tudor Vladimirescu etc.).  

Pe poziția a doua în clasament, cu 10,00% sunt Bisericile (în localitățile Cerțești, Grivița, Tudor 
Vladimirescu). Pe ultimele poziții în clasament, cu 7,50%, se afla obiective culturale precum: 

 Monumentele istorice: în comunele Cerțești, Piscu, Cudalbi, Costache Negri, Umbrărești, Poiana, 
Grivița 

 Muzee: în localitățile Târgul Bujor, Costache Negri, Umbrărești, Grivița. 

 Biblioteci: comuna Independența, Cosmești, Grivița 

 Săli de nunți: comuna Rediu 

Localități ce nu dispun de obiective culturale: comuna Băleni, Schela, Gohor, Matca, 

Nu au fost înregistrare răspunsuri din partea UAT-urilor: Corod, Frumușița, Oancea, Nămoloasa, Fundeni, 
Tulucești, Berești Meria, Munteni, Scânteiești, Șendreni, Țepu, Vlădești. 

La nivel urban, se dorește modernizarea casei de cultură din Orașul Berești, precum și satisfacerea 
nevoilor culturale comunitare prin oferirea de produse si servicii culturale diverse si creșterea gradului de 
acces al cetățenilor la viața culturală locală și dezvoltarea fenomenului cultural local în Municipiul Tecuci. 
Mai mult decât atât, Orașul Târgul Bujor are nevoie de lucrări de reabilitare și modernizare a muzeului 
orășenesc.  
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La nivel de comune și sate, este identificată nevoia de construire a unui Cămin cultural în localități 
precum Pechea, Valea Mărului, Ghidigeni, Movileni, Negrilești. Pe de altă parte, sunt necesare lucrări de 
modernizare a muzeelor din Costache Negri și Umbrărești, a monumentelor istorice din comunele 
Cerțești, Piscu, Cudalbi, Costache Negri, Umbrărești, Poiana și de reabilitare a bibliotecilor din comuna 
Independența și Cosmești.  

 

7. Întrebare: Care sunt infrastructurile/facilitățile sportive din comunitatea dumneavoastră? Sunt 
necesare lucrări de construcție, modernizare, extindere sau dotare a acestor facilități? 

Din analiza răspunsurilor oferite, 76,74% dintre respondenții gălățeni au menționat că sunt necesare 
lucrări de modernizare pentru terenurile sportive din cadrul UAT-urilor Barcea, Cerțești, Berești, Gohor, 
Rădești, Corod, Schela, Ivești, Tecuci, Grivița, Cosmești, Nămoloasa, Cuza Vodă, Slobozia Conachi, 
Smârdan, Matca, Pechea, Bălășești, Valea Mărului, Bălăbănești, Cudalbi, Ghidigeni, Tudor Vladimirescu. 
Un procent de 13,95% a dintre cei chestionați au răspuns că este necesara construirea unor baze sportive 
complete și acoperite pentru tinerii din localitățile gălățene, precum localitatea Oancea, sat Negrea, 
Braniştea, Costache Negri, Fârțănești, Movileni, Munteni, sat Negrilești, Țepu, Umbrărești. 

Se constată, astfel, ca la nivelul urban sunt sugerate lucrări de modernizare a terenului de fotbal (în 
orașul Berești). În Municipiul Tecuci există o sală de sport și un stadion municipal, iar pentru acesta din 
urma există un proiect de modernizare depus la Compania Națională de Investiții. În ceea ce privește 
facilitățile sportive ce se regăsesc la nivelul mediului rural, marea majoritate se referă la terenuri de sport 
ce necesită, în mare parte, lucrări de modernizare (comunele Barcea, Cerțești, Berești, Gohor, Rădești, 
Corod, Schela, Ivești, Tecuci, Grivița, Cosmești, Nămoloasa, Cuza Vodă, Slobozia Conachi, Smârdan, Matca, 
Pechea, Bălășești, Valea Mărului, Bălăbănești, Cudalbi, Ghidigeni, Tudor Vladimirescu). 

 

8. Întrebare: Care considerați că sunt cele mai importante evenimente culturale care au loc în 
comunitatea dumneavoastră?  

În topul celor mai importante evenimente culturale, respondenții au pledat, în proporție de 48,72% 
pentru Ziua Comunei (în localitățile Barcea, Cerțești, Gohor, Corod, Schela, Oancea, Măstăcani, 
Nămoloasa, Cuza Voda, Cosmești, Smârdan, Piscu, Valea Mărului, Bălăbănești, Cudalbi, Fârțănești, 
Ghidigeni, Movileni, Munteni, Priponești, Tudor Vladimirescu), eveniment urmat de Sărbătorile legale și 
culturale cu un procent de 28,21% (în localitățile Berești, Gohor, Schela, Cerțești, Oancea, Independența, 
Cosmești, Valea Mărului, Bălăbănești, Braniştea, Fârțănești etc.) și Festivaluri sau diferite evenimente 
culturale (teatru, lansări de carte, serbări școlare) cu 15,38% (în localități precum Tecuci, Cuza Voda, 
Rediu, Târgul Bujor, Independența, Priponești, Negrilești etc.). 

La nivel urban, evenimentele culturale cele mai importante sunt Sărbătoarea Salcâmului (Oraș Berești), 
Festivaluri muzicale (Baladele Siretului, Cântă de răsuna lunca, Floare de april) Festivaluri de poezie 
(Costache Conachi), Festival aeronautic (Smaranda Brăescu) – în Municipiul Tecuci, dar și teatru și lansări 
de carte în Târgul Bujor.  

În mediul rural, cel mai întâlnit eveniment cultural este ziua comunei, urmat de diferite sărbători, fie ele 
religioase, fie culturale, în funcție de tradiția fiecărei localități.  

 

PROBLEME PRIVIND SITUAȚIA FACTORILOR DE MEDIU ȘI SCHIMBĂRILE CLIMATICE 

1. Întrebare: Care sunt principalele efecte ale schimbărilor climatice care se manifestă în UAT-ul 
dumneavoastră? (vă rugăm să acordați o notă de la 1 – cea mai mică problemă la 5 – cea mai mare 
problemă): 

 Valuri de căldură 

 Perioadă de secetă 
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 Inundații 

 Alunecări de teren 

 Reducerea biodiversității 

 Tendința de modificarea temperaturilor medii anuale 

 Tendința de modificare a volumului precipitaților comparativ cu anii anteriori 

 Fenomene extreme 

 Altele (detaliați) 

 

Analizând diagrama de mai sus, este conturat faptul că respondenții consideră perioada de secetă ca fiind 
cea mai mare problema a UAT-ului din care fac parte, înregistrând o medie de 4,08. Cea de-a doua 
problemă considerată de cei chestionați una majora este reprezentata de valurile de căldură, ce are, 
conform graficului, o medie a răspunsurilor 3,70. Respondenții sunt de părere că, la nivelul județului 
Galați, o alta problema majoră în ceea ce privește schimbările climatice este reprezentată de tendința de 
modificare a volumului precipitaților comparativ cu anii anteriori, înregistrând o medie de 3,52, urmată 
de tendința de modificare a temperaturilor medii anuale (medie 3,29), precum și de fenomenele extreme 
(medie 2,98). Pe ultimele poziții în clasament, identificate ca fiind cele mai puțin importante probleme, 
sunt următoarele: inundațiile (medie 2,85), reducerea biodiversității (medie 2,35) și alunecările de teren 
(medie 1,88). 

Schimbările climatice nu par afecta mediul urban gălățean într-o proporție semnificativă, predominând 
media 3 pentru fiecare problemă identificată la nivel climatic. Conform răspunsurilor, valurile de căldură, 
perioada de secetă, tendința de modificarea temperaturilor medii anuale și tendința de modificare a 
volumului precipitaților comparativ cu anii anteriori par a fi cele mai mari probleme climatice ale orașului 
Berești. La nivelul Municipiului Tecuci și Orașului Târgul Bujor, schimbările climatice menționate în 
variantele de răspuns au înregistrat o medie de aproximativ 3, conturând faptul că acestea reprezintă o 
problemă medie spre mare în rândul localnicilor.  

Spre deosebire de mediul urban, cel rural se confruntă cu valuri de căldură și perioade de secetă, 
cetățenii catalogându-le drept cele mai mari probleme. Acestea sunt urmate de tendința de modificare a 
volumului precipitaților comparativ cu anii anteriori, tendința de modificarea temperaturilor medii anuale, 
fenomene extreme, inundații și alunecări de teren.  
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2. Întrebare: Există amplasamente ale unor foste unități economice (inclusiv CAP-uri) pe teritoriul UAT-
ului dumneavoastră? 

 Da 

 Nu 

o Dacă DA, câte? ______________________________________ 

o Dacă DA, în ce stare? 

o În degradare 

o În curs de reabilitare 

o Reabilitate 

o Alta. Care? _______________  

 

 

Răspunsurile înregistrate indica faptul că 66,67% din respondenți afirma că în localitățile din care provin 
exista amplasamente ale unor foste unități economice, în timp de 33,33% susțin că nu există astfel de 
amplasamente.  

Conform răspunsurilor, au fost evidențiate 52 de amplasamente ale unor foste unități economice (în 
principal fosta CAP-uri), iar 63,89% dintre acestea se afla în stare de degradare, în timp ce 22,22% sunt în 
curs de reabilitare sau reabilitate și 13,89% sunt vândute sau închiriate, așa cum reiese din diagrama 
următoare: 
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Analizând răspunsurile oferite, se constată faptul că la nivel urban, în două din trei orașe, respectiv în 
Tecuci și în Târgul Bujor există amplasamente ale unor foste unități economice, în speță foste CAP-uri. 
Conform răspunsurilor, acestea sunt în stare de degradare și numai în Târgul Bujor există intenția de a se 
reabilita.  

La nivel rural, predomină existența unor foste CAP-uri, majoritatea lăsate în stare de degradare. Excepție 
fac comunele Cerțești, Corod, Independența, Cosmești, Valea Mărului, în care fostele CAP-uri se află în 
stare de reabilitare. Pe de altă parte, fostele unități economice au fost revalorificate sau 
vândute/închiriate în localitățile Rediu, Braniștea, Priponești, Țepu. Spre deosebire de acestea, există și 
clădiri ale fostelor unități economice ce se află în stare bună, precum în comuna Tudor Vladimirescu, sau 
date în folosință, așa cum este cazul comunei Movileni.  

 

3. Întrebare: Există proiecte pentru producerea energiei regenerabile în UAT-ul dumneavoastră? 

 Da 

 Nu 

 Nu, dar sunt în curs de desfășurare 

 Dacă DA, acestea sunt în domeniul energiei: 

o Eoliene 

o Solare 

o Altele. Care? _______________  
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Conform diagramei de mai sus, 77,78% dintre respondenți susțin că la nivelul UAT-urilor din care provin 
nu există proiecte pentru promovarea și producerea energiei regenerabile, în timp ce 22,22% afirmă că 
există la nivel de UAT-uri proiecte ce privesc energia regenerabilă.  

 

 

Așadar, 58,33% dintre răspunsurile afirmative cu privire la existenta proiectelor de energie regenerabila 
au în vedere domeniul energiei eoliene, 33,33% energia solară și 8,33% biomasa. 

La nivel urban, se constată, conform răspunsurilor primite, că nu există proiecte pentru producerea 
energiei regenerabile, însă doar în Municipiul Tecuci există intenția de desfășurare a unor astfel de 
proiecte. 

Deși majoritatea răspunsurilor sunt îndreptate către neexistența unor proiecte de energie regenerabilă 
(76 % ), 24% dintre respondenți susțin că există la nivelul UAT-urilor din care provin (mediul rural) 
proiecte ce au în vedere producerea de energie regenerabilă, predominând energia eoliană. Comuna 
Valea Mărului, pe de altă parte, are intenția de a desfășura proiecte pentru susținerea producerii de 
energie regenerabilă pe bază de biomasă, fiind, de altfel, singura de acest tip. În comuna Cosmești, există 
intenții de desfășurare a proiectelor de acest tip, dar sunt proiecte ce au în vedere energia solară și sunt 
proiecte private ale locuitorilor.  
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ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI COOPERARE 

1. Întrebare: În ceea ce privește gradul de cooperare, în ultimii 5 ani: (Se pot bifa mai multe variante 

de răspuns). 

 Ați întreprins activități de cooperare cu parteneri din alte regiuni din țară 

 Ați întreprins activități de cooperare transfrontalieră 

 Ați întreprins activități de cooperare cu parteneri din alte state decât cele transfrontaliere 

 Nu ați întreprins activități de cooperare la nivel național sau internațional 

 Altele (detaliați) 

 
 

Din analiza răspunsurilor, au fost obținute următoarele rezultate: 59,62% dintre respondenți susțin că la 

nivelul UAT-urilor din care provin nu au fost întreprinse activități de cooperare cu parteneri din alte 

regiuni din țară; 15,38% dintre respondenți susțin că la nivelul UAT-urilor din care provin au fost 

întreprinse activități de cooperare transfrontalieră; 13,46% susțin că la nivelul UAT-urilor din care provin 

au fost întreprinse activități de cooperare cu parteneri din alte state decât cele transfrontaliere, în timp 

ce pe ultima poziție se clasează activitățile de cooperare cu parteneri din alte regiuni din țară, cu o medie 

de 11,54.  

 

La nivel urban, se constată, conform răspunsurilor primite de către respondenți, faptul că UAT-urile nu au 

întreprins activități de cooperare la nivel național sau internațional (Municipiul Tecuci și Orașul Berești), 

însă UAT Târgul Bujor a întreprins activități de cooperare transfrontalieră. 

 

Pe de altă parte, la nivelul zonelor rurale, reiese faptul că UAT-urile de pe raza Județului Galați nu au 

întreprins activități de cooperare la nivel național și internațional. Cu toate acestea, răspunsurile 

înregistrate indică faptul că la nivel rural s-au realizat activități de cooperare transfrontalieră (UAT 

Rădești, UAT Schela, UAT Matca, UAT Bălăbănești, UAT Braniștea, UAT Umbrărești), precum și activități 

de cooperare cu parteneri din alte state decât cele transfrontaliere (este cazul UAT Oancea, UAT 

Cosmești, UAT Tulucești, UAT Piscu, UAT Băleni, UAT Costache Negri).  

 
2. Întrebare: Care este, în opinia dumneavoastră, componenta de capacitate instituțională care suferă 

cel mai mult în organizația dumneavoastră? (Se pot bifa mai multe variante de răspuns) 
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 Resursele umane insuficient pregătite profesional 

 Resursele financiare 

 Lipsa unor proceduri de lucru eficiente 

 Toate de mai sus 

 Nu știu/Nu răspund. 

 Altele (detaliați): 

 

  

După cum se poate observa din graficul de mai sus, resursele financiare, sau mai exact lipsa acestora, 
reprezintă componenta cea mai afectată din punct de vedere al capacității instituționale din UAT-uri 
respondente, înregistrând un procent 25,93%, această problemă fiind urmată de resursele umane 
ineficiente (22,22%). În plus, aproximativ 20,37% dintre respondenți considera toate variantele de 
răspuns din întrebare că fiind probleme instituționale cu care se confrunta UAT-urile din județul Galați. La 
polul opus, pe ultimele poziții în clasament se numără: Lipsa unor proceduri de lucru eficiente (9,26%) 
sau Resursele umane insuficient pregătite profesional (7,41%). 

Orașele din Județul Galați se confruntă cu probleme legate de capacitate instituțională, precum lipsa 
resurselor financiare și lipsa resurselor umane suficient pregătite profesional. 

În același timp, aproximativ 26% dintre respondenții din mediul rural susțin ca lipsa resurselor financiare 
este principala problemă la nivel instituțional, urmată de 24% din răspunsuri îndreptate către lipsa 
resurselor umane.  

 

DEZVOLTAREA JUDEȚEANĂ 

 

1. Întrebare: Care sunt principalele provocări cu care se confruntă Județul Galați? 
 

 Mediul Urban:……………………. 

 Mediul Rural:…………………….. 
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Mediul Urban: 

 

Așa cum se poate observa din graficul de mai sus, respondenții au identificat că principale provocări cu 
care se confrunta orașele din Județul Galați următoarele: 

 Infrastructura deficitara: 47,62% 

 Lipsa locurilor sau a forței de munca: 28,57% 

 Altele: 23,81% pentru: 

 migrația populației tinere 
 îmbătrânirea demografica 
 curățenia  
 lipsa investitorilor 
 aglomerația 
 mediul de afaceri 
 colectarea deșeurilor 

Așadar, luând în considerare provocările identificate de respondenți la nivel urban, reiese că 
infrastructura deficitară creează probleme populației de la orașe și sunt propuse derularea de investiții 
de modernizare și nu numai atât în ceea ce privește infrastructura rutieră, cât și infrastructura de 
transport în comun. De altfel, populația de la orașe consideră că, în aceeași măsură, lipsa forței de muncă 
calificată, migrația populației tinere și îmbătrânirea demografică, dar și lipsa locurilor de muncă 
reprezintă alte provocări majore cu care se confruntă.  
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Mediul Rural:  

 

Din analiza răspunsurilor, reiese faptul că 21,88% dintre respondenți considera infrastructura și 
locurile/forță de munca principalele provocări la nivelul mediului rural gălățean. Pe de alta parte, 
aproximativ 56,25% dintre respondenți au menționat provocări, precum:  

 declinul demografic,  
 posibilitatea de a atrage fonduri europene,  
 dezvoltarea serviciilor publice  
 colectarea deșeurilor 
 parcuri 
 centre pentru copii si bătrâni 
 dezvoltarea economică 

Se constată faptul că la nivel rural, principalele provocări constau în furnizarea de servicii publice pentru 
localități, respectiv racordarea la gaze, apă, curent, iluminat public, construirea unei rețele de canalizare 
și a unei zone speciale de depozitare a deșeurilor. Mai mult decât atât, respondenții insistă pe 
modernizarea infrastructurii, pe dezvoltarea serviciilor, pe atragerea de fonduri europene și pe restituirea 
terenurilor arabile.  

Așadar, după cum reiese din analiza anterioară, atât în mediul urban, cât și în mediul rural se poate 
observa că o provocare la nivelul UAT-urilor o reprezintă infrastructura deficitară, ce necesită 
reabilitare/modernizare, dar și problema lipsei locurilor de muncă sau a forței de muncă calificate. În 
ceea ce privește alte provocări identificate, în ambele zone (urbane și rurale) se regăsesc declinul 
demografic, colectarea deșeurilor, dezvoltarea serviciilor publice. 

 

2. Întrebare: Care sunt principalele puncte tari pe care județul ar trebui să mizeze în demersurile 
viitoare de dezvoltare? 
 

 Mediul Urban:……………………. 

 Mediul Rural:…………………….. 
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Mediul Urban: 

 

Aproximativ 50,00% dintre respondenți au considerat că unul dintre cele mai importante puncte tari ale 
mediului urban din județul Galați este ieșirea la Dunăre, în speță portul dunărean și transportul fluvial. Un 
procent de 50,00% din respondenți au optat pentru alte puncte tari, precum:  

 turismul, 
 industria, 
 energii regenerabile 
 transporturile 
 salubrizare 
 iluminat public 

 

Mediul rural: 

 

Conform graficului de mai sus, potențialul agricol reprezintă unul dintre cele mai importante puncte tari 
din mediul rural, înregistrând un procent de 66,66% dintre răspunsurile primite. Circa 33,33% dintre 
răspunsuri au fost îndreptate către alte aspecte, cum ar fi:  

 energiile regenerabile,  
 comerțul,  
 servicii publice (salubrizare, iluminat) 
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Prin urmare, există o linie clară trasată între punctele tari considerate la nivelul mediului urban si cele de 
la nivelul mediului rural. Ieșirea la Dunăre reprezintă, conform răspunsurilor oferite si analizate, unul 
dintre cele mai importante puncte tari ale orașelor din Județul Galați. Pe de altă parte, la nivel de sate și 
comune, agricultura a înregistrat cel mai mare procent ca fiind punctul forte al Județului. Atât la nivel de 
mediu urban, cât și de mediu rural, au fost înregistrate asemănări ale punctelor considerate tari pentru 
Județul Galați, precum energiile regenerabile sau serviciile publice. 

 

 

3. Întrebare: Care sunt principalele direcții de dezvoltare pe care ar trebui să le urmeze județul în 
următorii 10 ani? 
 

 Mediul Urban:……………………. 

 Mediul Rural:…………………….. 

 

Mediul Urban: 

 

Conform răspunsurilor, 45,00% dintre persoanele chestionate susțin că principala direcție de dezvoltare 
pe care județul Galați ar trebui să o urmeze în următorii 10 ani este infrastructura. Aproximativ 20,00% 
dintre respondenți consideră, pe de altă parte, că sectorul industriei trebuie susținut către dezvoltare în 
următorii ani. Restul de 25,00% au optat pentru dezvoltarea altor domenii, precum:  

 educație, 
 turism,  
 crearea unor noi locuri de muncă  
 sănătate 
 spatii de locuit 
 servicii publice (gaze, canalizare etc.) 

La nivel urban, au fost propuse direcții de dezvoltare în ceea ce privește infrastructura, respectiv, cea 
rutieră, modernizarea infrastructurii pentru atragerea investitorilor. Mai mult decât atât, se dorește 
crearea și dezvoltarea zonei industriale, a pieței de desfacere pentru producătorii locali și a industriei de 
prelucrare a produselor obținute de agricultorii locali. De asemenea, au fost propuse direcții de 
dezvoltare și în ceea ce privește creșterea calității vieții, protecția mediului înconjurător, crearea de noi 
locuri de muncă și atragerea populației tinere către mediul de afaceri de la nivelul județului. Totodată, 
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investițiile propuse se doresc a fi realizate prin fonduri europene, respondenții îndemnând la o absorbție 
de fonduri cat mai mare la nivelul județului Galați.  

Mediul rural:  

 

 

Din analiza răspunsurilor reiese faptul că 44,83% dintre respondenți consideră că sectorul agriculturii ar 
trebui să reprezinte principala direcție de dezvoltare pentru mediul rural de pe raza județului Galați. Pe 
de alta parte, aproximativ, 41,38% susțin că serviciile publice (gaze, canalizare, apa curenta etc.) trebuie 
să reprezintă o prioritate de dezvoltare în următorii 10 ani. În cele din urma, 13,79% dintre respondenți 
au amintit alte domenii ce trebuie dezvoltate, precum:  

 educația,  
 turismul  
 infrastructura 
 locuri de joaca 
 comerțul 
 crearea de locuri de munca 
 angajarea de personal angajat. 

În ceea ce privește direcțiile de dezvoltare propuse la nivel rural, respondenții au propus, în primul rând 
dezvoltarea sectorului agricol prin dezvoltarea fermelor, crearea de noi locuri de muncă în agricultură, 
investiții în agricultură performantă, oferirea de facilități pentru agricultori, crearea de spații pentru 
stocarea cerealelor, dar și valorificarea apelor prin dezvoltarea sectorului piscicol. Sunt propuse investiții 
care să conducă la crearea de locuri de munca și sprijinirea agricultorilor în vederea prevenirii 
abandonului terenurilor. De asemenea, dezvoltarea serviciilor publice reprezintă un aspect des întâlnit în 
răspunsurile celor chestionați. Sunt propuse, astfel, racordarea la utilități (gaze, apă), colectarea selectivă 
a deșeurilor, crearea unei rețele de canalizare, introducerea unui sistem de irigații. Alte direcții de 
dezvoltare identificate la nivel rural de către respondenți sunt: diversificarea activităților economice, 
stimularea formelor asociative (în special în domeniul agriculturii), utilizarea de tehnologii moderne în 
toate domeniile, promovarea produselor locale, specializarea tinerilor pentru susținerea proiectelor de 
investiții, atragerea persoanelor către mediul rural gălățean pentru reducerea lipsei forței de muncă 
necalificate.  

Analiza celor două grafice indică faptul că infrastructura rămâne, pentru mediul urban, cea mai 
importanta direcție de dezvoltare pe care orașele de pe aria Județului Galați ar trebui sa o urmeze în 
următorii 10 ani. Pe de altă parte, pentru mediul rural este menționat sectorul agriculturii ca principală 
direcție de dezvoltare pentru care trebuie investiții în viitorii 10 ani. Pentru ambele zone au fost întâlnite 
răspunsuri precum dezvoltarea serviciilor publice sau crearea de locuri de muncă.  

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Agricultura Servicii publice Altele



 

490 
 

 CHESTIONAR APLICAT POPULAȚIEI 14.2.

Respondenți: un număr de 246 de locuitori (persoane fizice) de pe raza județului Galați. 

Tip de întrebări: întrebări închise, întrebări semi-deschise, întrebări deschise. 

Rolul sondajului aplicat a fost de a obține o serie de informații mai curând calitative, care indice un prim 
set de priorități de dezvoltare pentru comunitatea județului Galați. În urma răspunsurilor primite, 
concluziile generale extrase sunt în ceea mai mare parte reprezentative pentru locuitorii din mediul 
urban, cu vârste cuprinse între 25 și 54 de ani, aceștia fiind și cei mai numeroși respondenți. 

 

METODOLOGIE 

 

  

 

 

 

  

   

 

Pentru identificarea structurii eșantionului, au fost realizate întrebări ce au avut în vedere obținerea de 
informații despre datele socio-demografice ale respondenților. Structura eșantionului este conturată în 
funcție de localitate, gen, vârstă, etnie, ultima formă de învățământ absolvită, ocupație, venit. 

 

DATE SOCIO –DEMOGRAFICE 

SD1. CARE ESTE LOCALITATEA ÎN CARE DVS. LOCUIȚI ACUM?  

 
 

În ceea ce privește reședința respondenților, conform răspunsurilor înregistrate, diagrama de mai sus 

indică faptul că 86% dintre persoanele chestionate locuiesc în mediul urban, iar 14 % au domiciliul în 

mediul rural. O analiză mai profundă a răspunsurilor oferite demonstrează faptul că 86% dintre 

86% 

14% 

Urban Rural

Public  țintă Locuitorii Județului 
Galați 

EŞANTION 
246 respondenți 
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respondenții din mediul urban locuiesc în Municipiul Galați și cei 3,40 % provin din Municipiul Tecuci, 

Orașul Târgul Bujor și Berești (Județul Galați), dar și din București, Cluj, Iași. Cei din mediul rural provin 

din localități precum: Smârdan, Frumușița, Independența, Valea Mărului, Cuca, Suhurlui, Umbrărești, 

Oancea, Schela, Drăgușeni, Cosmești, Rediu, Șendreni.  

 

SD2. GENUL RESPONDENTULUI 

 
Așa cum reiese din graficul de mai sus, genul predominant al respondenților este cel masculin, cu un 

procent de 54%, în timp ce genul feminin a obținut un procent de 46%. Realizând o analiză diferențiată la 

nivel urban și rural în ceea ce privește genul persoanelor chestionate, s-a constatat faptul că majoritatea 

respondenților din mediul rural aparțin genului masculin (72%). 

 

SD3. ÎN CE GRUPĂ DE VÂRSTĂ VĂ ÎNCADRAȚI? 

 

Distribuția pe categorii de vârstă este neomogenă, după cum urmează: persoanele cu vârsta cuprinsă 
între 25-34 ani au înregistrat cea mai mare pondere de 27,64%, urmate de persoanele cu vârsta între 35-
44 de ani cu 26,02% și persoanele cu vârsta cuprinsă între 45-54 de ani cu o pondere de 24,39%. 
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Persoanele cu vârstele cuprinse între 15 și 24 ani înregistrează o pondere de 13,41, cele peste 65 de ani 
sunt într-un procent de 1,63, în timp ce respondenții cu vârste sub 15 ani au o pondere de doar 0,81%.  

 

SD4. CARE ESTE ETNIA DVS.? 

 

Conform analizei realizate în urma centralizării răspunsurilor, s-a constatat faptul că 98,78% dintre 
respondenți au declarat că sunt de etnie română, în timp ce restul de 0,81% nu au marcat niciun răspuns 
la această întrebare, iar o persoană a menționat faptul că este de etnie americană (0,41%). 

SD5: CARE ESTE ULTIMA ȘCOALĂ PE CARE AȚI ABSOLVIT-O? 

 

Din punct de vedere al educației, predomină absolvenții de studii superioare, 43,90% din respondenți 
sunt absolvenți de studii universitare, 26,42% au studii postuniversitare, în timp ce 25,61% au declarat că 
liceul este ultima școală absolvită, iar absolvenții de gimnaziu dețin o pondere de 4,07%. 
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SD6: CARE ESTE OCUPAȚIA DVS. ÎN PREZENT? 

 

Din punct de vedere al ocupației, 36,18% dintre respondenți au declarat că sunt angajați în sistemul 
bugetar, pondere urmată de angajații în mediul privat de 34,55%. Pe de altă parte, 9,76% au declarat că 
sunt studenți sau elevi, 8,13% fac parte din categoria patronilor/directorilor/ administratorilor, 3,66% 
sunt lucrători pe cont propriu. O pondere redusă de doar 3,25% sunt pensionari, 2,44% au declarat ca 
sunt inactivi, iar 2,03% sunt șomeri.  

SD7: UNDE SE AFLĂ LOCUL DVS DE MUNCA? 

 

Diagrama de mai sus indică faptul că majoritatea respondenților lucrează în Municipiul Galați, cu o 
pondere înregistrată de 72,36%. Această majoritate este urmată de respondenții care lucrează în 
localitățile de pe raza județului Galați, respectiv 16,26%, apoi de 2,44% ce au declarat că lucrează în alt 
județ. Aproximativ 0,41% dintre respondenți susțin că localitatea în care își desfășoară activitatea este în 
județul învecinat, respectiv Județul Brăila. În urma analizei efectuate asupra răspunsurilor primite, s-a 
constatat faptul că 5,28% dintre persoanele chestionate lucrează în străinătate (în țări precum Anglia, 
Norvegia, Irlanda, Franța), iar 3,25% nu au un loc de muncă (conform răspunsurilor, aceștia fac parte din 
categoria elevi/studenți, pensionari, șomeri sau persoane inactive).  
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SD8: ÎN CARE DINTRE URMĂTOARELE CLASE DE VENIT SE ÎNCADREAZĂ VENITUL TOTAL LUNAR AL DVS.?  

 

Așa cum reiese din diagrama de mai sus, 26,42% dintre respondenți se încadrează în categoria celor care 
obțin un venit total lunar de peste 4000 RON, pondere urmată de cei ce se încadrează în clasa venitului 
lunar de 2500-4000 RON. Totodată, 15,04% dintre persoanele chestionate susțin că obțin un venit lunar 
total de 1500-2500 RON, iar 10,66% au un venit ce se încadrează între 800 și 1500 RON. Ultima poziție în 
clasament este ocupată de persoanele ce au declarat că au un venit lunar mai puțin de 800 RON. Pe de 
altă parte, 19,11 % au optat pentru varianta Nu știu/Refuz.  
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REZULTATE CHESTIONAR 

Acest capitol cuprinde analiza răspunsurilor referitoare la modul în care respondenții se raportează la 
județul și zona în care locuiesc. 

1. CARE SUNT PRINCIPALELE MOTIVE PENTRU CARE LOCUIȚI AICI? (SAU ALEGEȚI SĂ LOCUIȚI AICI ÎN 
CONTINUARE). VĂ RUGĂM SĂ DAȚI O NOTĂ DE LA 1 (CEL MAI PUȚIN IMPORTANT), LA 10 (CEL MAI 
IMPORTANT) PENTRU URMĂTOARELE CRITERII 

APROPIEREA DE LOCUL DE MUNCĂ  NOTĂ 

Accesul la servicii de educație   

Accesul la servicii de sănătate  

Accesul la evenimente culturale   

Accesul la servicii de recreere și agrement  

Mediul curat (spații verzi, păduri, lacuri etc.)  

Prețul locuinței  

Calitatea locuirii (locuință individuală, curte, garaj etc.)  

Costul mai redus al vieții (utilități, taxe și impozite locale)  

Viața socială a comunității (de ex. oportunitățile de socializare cu vecinii, modul de organizare al 

proprietarilor) 

 

Infrastructura de transport (auto, biciclete, transport public)  

 

 

Din analiza răspunsurilor oferite, reiese faptul că cel mai important aspect pentru care respondenții 
locuiesc în localitățile din județul Galați este Calitatea locuirii (locuință individuală, curte, garaj etc.)- 
medie de 6,91. Aceasta este urmată de Accesul la servicii de educație (medie de 6,68), de Apropierea de 
locul de muncă (medie de 6,55), precum și de Costul mai redus al vieții (utilități, taxe și impozite locale)-
medie de 6,18, Accesul la servicii de sănătate (medie 6,12), Viața socială a comunității (de ex. 
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oportunitățile de socializare cu vecinii, modul de organizare al proprietarilor)- medie 5,95, și Accesul la 
evenimente culturale (medie 5,94). Pe următoarele poziții în clasament se încadrează Prețul locuinței cu 
media de 5,97, Mediul curat (spații verzi, păduri, lacuri etc.)- medie 5,74, Accesul la servicii de recreere și 
agrement (medie 5,63) și Infrastructura de transport (auto, biciclete, transport public)- medie 5,58. 
Analiza diferențiată între mediul urban și mediul rural indică faptul că cea mai mare medie a obținut-o 
varianta Apropierea de locul de muncă (7,4 media) în mediul rural gălățean, în timp ce pentru populația 
de la orașe Calitatea locuirii (medie 6,83) este cea mai importantă.  

2. AVEȚI ACCES FACIL LA URMĂTOARELE CATEGORII DE DOTĂRI DE PROXIMITATE ÎN ZONA ÎN CARE 
LOCUIȚI?  

 Facil Mediu/ mai 
puțin facil 

Dificil Nu am 
acces 

Am acces, dar 
nu le folosesc 

NS/ 
NR 

Grădiniță/ creșă [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Școală [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Liceu       

Cabinet medical [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Farmacie [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Magazine de cartier [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Piață agroalimentară       

Magazine de tip supermarket și/sau 
hypermarket 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Alimentație publică (restaurant, bar, 
cafenea, patiserie etc.) 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Stații de transport în comun [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

 
Alte dotări 
(enumerați)………………………………… 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

 

DOTĂRI FACIL MEDIU/ 
MAI PUȚIN 

FACIL 

DIFICIL NU AM 
ACCES 

AM ACCES, 
DAR NU LE 
FOLOSESC 

NS/ 
NR 

Grădiniță/ creșă 43,90 % 23,98% 11,82% 1,62% 17,87% 0,81% 

Școală 59,60% 13,63% 4,47% 1,22% 16,66% 4,42% 

Liceu 44,60% 25,60% 10,42% 4,06% 13,01% 2,31% 

Cabinet medical 45,56% 34,56% 11,38% 1,22% 5,47% 1,81% 

Farmacie 76,85% 12,20% 6,50% 1,21% 2,84% 0,40% 

Magazine de cartier 76,42% 14,63% 6,12% 1,21% 1,62% 0% 

Piață agroalimentară 57,32% 23,99% 13,42% 2,43% 2,44% 0,40% 

Magazine de tip supermarket și/sau 
hypermarket 

64,64% 19,92% 10,98% 3,25% 1,21% 0% 

Alimentație publică (restaurant, bar, 
cafenea, patiserie etc.) 

45,53% 32,11% 14,63% 2,85% 3,66% 1,22% 

Stații de transport în comun 62,20% 23,98% 7,72% 1,63% 4,07% 0,40% 

Alte dotări 
(enumerați)………………………………… 

- - - - - - 
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Tabelul de mai sus indică faptul că respondenții consideră că au acces facil către dotările menționate ca 
variantă de răspuns prestabilit. Analiza a conturat că Farmaciile au cea mai facilă accesibilitate (76,85%), 
iar pe ultima poziție în ceea ce privește accesul facil se află grădinițele sau creșele cu 43,90%. Mai mult 
decât atât, dotările de Alimentație publică (restaurant, bar, cafenea, patiserie etc.) au înregistrat o 
pondere ridicată a răspunsurilor privind o accesibilitate medie (32,11%) sau chiar dificilă (14,63%). O 
analiză mai detaliată a răspunsurilor înregistrate demonstrează faptul că în dintre persoanele care nu au 
acces, au acces dificil sau au acces, dar nu folosesc dotările menționate, cea mai mare pondere o 
înregistrează locuitorii din mediul rural gălățean. 

 

3. CÂT DE MULȚUMIT(Ă) SUNTEȚI DE URMĂTOARELE SERVICII PUBLICE:  

 

 Foarte 
mulțumit(ă) 

Mulțumit(ă) Neutru Nemulțumit(ă) Foarte 
nemulțumit(ă) 

NS/ 
NR 

Siguranța și ordinea 
publică 

     [ ] [ ] [ ]   [ ]     [ ]  [ ]  [ ] 

Transportul în 
comun 

     [ ] [ ] [ ]   [ ]     [ ]  [ ] [ ] 

Administrarea 
parcurilor/ spațiilor 
verzi 

     [ ] [ ] [ ]    [ ]     [ ]  [ ] [ ] 

Iluminatul public      [ ] [ ] [ ]    [ ]     [ ]  [ ] [ ] 

Curățenie și 
managementul 
deșeurilor 

     [ ] [ ] [ ]    [ ]     [ ]  [ ] [ ] 

Alimentare cu apă 
potabilă 

     [ ] [ ] [ ]    [ ]     [ ]  [ ] [ ] 

Canalizare      [ ] [ ] [ ]    [ ]     [ ]  [ ] [ ] 

Alimentarea cu 
energie electrică 

     [ ] [ ] [ ]    [ ]     [ ]  [ ] [ ] 

Telecomunicații      [ ] [ ] [ ]    [ ]     [ ]  [ ] [ ] 

Serviciile de urgență 
(salvare, pompieri, 
poliție) 

     [ ] [ ] [ ]    [ ]     [ ] [ ] [ ] 

 

SERVICII 
PUBLICE 

FOARTE 
MULȚUMIT/Ă 

MULȚUMIT/Ă NEUTRU NEMULȚUMIT/Ă FOARTE 
NEMULȚUMIT/Ă 

NS/ 
NR 

Siguranța și 
ordinea publică 

4,07% 20,73% 20,73% 30,08% 24,39% 0% 

Transportul în 
comun 

3,25% 26,02% 20,73% 27,64% 19,11% 3,25% 

Administrarea 
parcurilor/ 
spațiilor verzi 

2,85% 26,02% 19,51% 32,11% 18,29% 1,22% 

Iluminatul 
public 

9,76% 37,80% 18,29% 23,58% 10,16% 0,41 % 

Curățenie și 
managementul 
deșeurilor 

2,85% 19,51% 16,26% 37,40% 23,17% 0,81% 
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SERVICII 
PUBLICE 

FOARTE 
MULȚUMIT/Ă 

MULȚUMIT/Ă NEUTRU NEMULȚUMIT/Ă FOARTE 
NEMULȚUMIT/Ă 

NS/ 
NR 

Alimentare cu 
apă potabilă 

17,95% 43,90% 18,80% 7,75% 11,60% 0% 

Canalizare 10,98% 33,74% 22,76% 17,07% 13,82% 1,63% 

Alimentarea cu 
energie 
electrică 

26,02% 47,97% 14,22% 7,72% 3,66% 0,41% 

Telecomunicații 30,89% 48,78% 10,98% 4,88% 4,47% 0% 

Serviciile de 
urgență 
(salvare, 
pompieri, 
poliție) 

14,63% 41,06% 16,67% 14,22% 9,76% 3,66% 

 

Din analiza efectuată, rezultă faptul că serviciul public de care cele mai multe persoane chestionate se 
declară mulțumite sunt Telecomunicațiile cu 48,97%. Pe următoarele locuri în clasament, respondenții se 
declară mulțumiți de Alimentarea cu energie electrică (47,97%), Alimentare cu apă potabilă (43,90%), 
precum și Serviciile de urgență (salvare, pompieri, poliție) - 41,06%. Cei mai mulți dintre respondenți se 
declară, însă nemulțumiți și foarte nemulțumiți de Siguranța și ordinea publică (30,08% sunt nemulțumiți, 
respectiv 24,39% sunt foarte nemulțumiți), Transportul în comun (27.64% dintre respondenți sunt 
nemulțumiți), Administrarea parcurilor / spațiilor verzi (32.11% dintre respondenți sunt nemulțumiți), 
precum și Curățenie și managementul deșeurilor (37,40% sunt nemulțumiți, respectiv 23,17% sunt foarte 
nemulțumiți). O analiză mai profundă a răspunsurilor înregistrate demonstrează faptul că în categoria 
persoanelor nemulțumite și foarte nemulțumite de serviciile publice, majoritatea provine din mediul 
rural, în timp ce în categoria celor mulțumiți și foarte mulțumiți se încadrează, cu o pondere semnificativă, 
persoanele ce locuiesc în mediul urban gălățean.  

 

4. DACĂ UTILIZAȚI/ AȚI UTILIZAT SERVICIILE SISTEMULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN JUDEȚUL GALAȚI, 
BAZAT PE EXPERIENȚA DUMNEAVOASTRĂ DIRECTĂ SAU CA PĂRINTE, CÂT DE MULȚUMIT(Ă) SUNTEȚI 
DE:  

 Foarte 
mulțumit(ă) 

Mulțumit(ă) Neutru Nemulțumit(ă) Foarte 
nemulțumit(ă) 

Nu Știu/ Nu 
Răspund 

Calitatea actului 
didactic 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Numărul de școli/ 
locuri în școli 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Infrastructura și 
dotările 

din cadrul școlilor 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Numărul de licee/ 
locuri în licee 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Infrastructura și 
dotările din cadrul 

liceelor 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Numărul de 
grădinițe/ locuri în 

grădinițe 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Infrastructura și [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
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dotările din cadrul 
grădinițelor 

Dotarea școlilor/ 
liceelor 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Dotarea 
grădinițelor 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

 

SERVICIILE 
SISTEMULUI 
DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

FOARTE 
MULȚUMIT(Ă) 

MULȚUMIT(Ă) NEUTRU NEMULȚUMIT(Ă) FOARTE 
NEMULȚUMIT(Ă) 

NS/ 
NR 

Calitatea 
actului didactic 

11,38% 52,85% 15,45% 11,79% 3,66% 4,87% 

Numărul de 
școli/ locuri în 
școli 

13,01% 50,81% 17,07% 10,98% 0,41% 7,72% 

Infrastructura 
și dotările 

din cadrul 
școlilor 

4,48% 27,64% 21,14% 32,11% 8,94% 5,69% 

Numărul de 
licee/ locuri în 
licee 

7,32% 43,09% 30,89% 8,94% 1,63% 8,13% 

Infrastructura 
și dotările din 
cadrul liceelor 

3,66% 24,80% 27,64% 26,41% 9,77% 7,72% 

Numărul de 
grădinițe/ 
locuri în 
grădinițe 

6,91% 24,80% 24,80% 24,80% 7,72% 10,97% 

Infrastructura 
și dotările din 
cadrul 
grădinițelor 

7,72% 32,52% 23,58% 19,52% 5,69% 10,97% 

Dotarea 
școlilor/ 
liceelor 

5,28% 20,73% 25,61% 30,90% 9,35% 8,13% 

Dotarea 
grădinițelor 

5,28% 26,02% 24,80% 24,80% 8,54% 10,56% 

 

Raportat la variantele de servicii prestabilite, analiza conchide faptul că: 

 în ceea ce privește Calitatea actului didactic, cei mai mulți dintre respondenți se declară 
mulțumiți (52,85%) 

 în ceea ce privește Numărul de școli / locuri în școli, cei mai mulți dintre respondenți se declară 
mulțumiți (50,81%) 
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 în ceea ce privește Infrastructura și dotările din cadrul școlilor, cei mai mulți dintre respondenți 
se declară nemulțumiți (32,11%) 

 în ceea ce privește Numărul de licee/ locuri în licee, cei mai mulți dintre respondenți se declară 
mulțumiți (43,09%) 

 în ceea ce privește Infrastructura și dotările din cadrul liceelor, cei mai mulți dintre respondenți 
se declară neutrii (27,64%) 

 în ceea ce privește Numărul de grădinițe/ locuri în grădinițe, respondenții s-au împărțit, cu 
aceeași pondere, în categoria celor mulțumiți, neutrii și nemulțumiți (24,80%) 

 în ceea ce privește Infrastructura și dotările din cadrul grădinițelor, cei mai mulți dintre 
respondenți se declară mulțumiți (32,52%) 

 în ceea ce privește Dotarea școlilor/ liceelor, cei mai mulți dintre respondenți se declară neutrii 
(30,90%) 

 în ceea ce privește Dotarea grădinițelor, respondenții s-au împărțit, cu o pondere similară, în 
categoria celor neutrii și nemulțumiți (24,80%).  

 
 
5. DACĂ UTILIZAȚI/ AȚI UTILIZAT SERVICIILE SISTEMULUI DE SĂNĂTATE DIN JUDEȚUL GALAȚI, BAZAT PE 
EXPERIENȚA DUMNEAVOASTRĂ DIRECTĂ, CÂT DE MULȚUMIT(Ă) SUNTEȚI DE:  

 

 Foarte 
mulțumit(ă) 

Mulțumit(ă) Neutru Nemulțumit(ă) Foarte 
nemulțumit(ă) 

Nu Știu/ Nu 
Răspund 

Oferta serviciilor 
publice de 
sănătate 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Oferta serviciilor 
private de 
sănătate  

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Infrastructura și 
dotările din cadrul 
dotărilor publice 

de sănătate 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Nivelul de dotare 
a infrastructurii 

publice de 
sănătate 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Calitatea 
serviciilor publice 

de sănătate  

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Disponibilitatea 
cadrelor medicale 

specializate 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

 

SERVICIILE 
SISTEMULUI DE 
SĂNĂTATE 

FOARTE 
MULȚUMIT(Ă) 

MULȚUMIT(Ă) NEUTRU NEMULȚUMIT(Ă) FOARTE 
NEMULȚUMIT(Ă) 

NS/ 
NR 

Oferta 
serviciilor 
publice de 
sănătate 

2,85% 19,51% 15,85% 33,33% 26,83% 1,63% 
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SERVICIILE 
SISTEMULUI DE 
SĂNĂTATE 

FOARTE 
MULȚUMIT(Ă) 

MULȚUMIT(Ă) NEUTRU NEMULȚUMIT(Ă) FOARTE 
NEMULȚUMIT(Ă) 

NS/ 
NR 

Oferta 
serviciilor 
private de 
sănătate  

9,76% 40,65% 26,42% 13,82% 6,50% 2,85% 

Infrastructura și 
dotările din 
cadrul dotărilor 
publice de 
sănătate 

1,63% 17,89% 12,60% 36,18% 29,67% 2,03% 

Nivelul de 
dotare a 
infrastructurii 
publice de 
sănătate 

2,03% 17,48% 14,22% 35,77% 27,64% 2,86% 

Calitatea 
serviciilor 
publice de 
sănătate  

2,85% 16,26% 13,82% 33,33% 32,11% 1,63% 

Disponibilitatea 
cadrelor 
medicale 
specializate 

1,63% 18,29% 15,45% 32,93% 29,67% 2,03% 

 

Din tabelul de mai sus, se constată faptul că în ceea ce privește serviciile oferite de sistemul de sănătate 
la nivelul județului Galați, ponderea cea mai mare a răspunsurilor înregistrate conturează faptul că 
respondenții se declară Nemulțumiți. Așa cum se poate observa, persoanele chestionate s-au declarat: 

 mulțumite de Oferta serviciilor private de sănătate  

 nemulțumite și foarte nemulțumite de Oferta serviciilor publice de sănătate, Infrastructura și 
dotările din cadrul dotărilor publice de sănătate, Nivelul de dotare a infrastructurii publice de 
sănătate, Calitatea serviciilor publice de sănătate sau Disponibilitatea cadrelor medicale 
specializate 

Raportat la variantele de servicii prestabilite, analiza concluzionează faptul că sistemul public de sănătate 
reprezintă un motiv de nemulțumire pentru majoritatea respondenților, la nivelul județului Galați, aceștia 
considerând oferta serviciilor private de sănătate cea mai mulțumitoare. 

 

6. ACORDAȚI NOTE DE LA 1 LA 5, ÎN FUNCȚIE DE CÂT DE MULȚUMIT(Ă) SUNTEȚI DE INFRASTRUCTURA 
DE TRANSPORT DIN JUDEȚUL GALAȚI:  

  1 2 3 4 5 

Străzi/ carosabil  [ ]      [ ] [ ] [ ] [ ] 

Trotuare și piste 
bicicliști 

 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Iluminat public  [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Locuri de parcare  [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
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Analiza răspunsurilor a scos în evidență faptul că respondenții de la nivelul Județului Galați se declară cel 
mai mulțumiți de iluminatul public, având o medie de 3,02. Pe următorul loc în clasament se află 
Elemente de siguranță rutieră, inclusiv semafoare, ce a înregistrat o medie de 2,64, urmată de Străzi/ 
carosabil, respectiv calitatea lor, cu o medie de 2.34. Pe ultimul loc în clasament în ceea ce privește 
infrastructura rutieră se află locurile de parcare și trotuarele și pistele de bicicletă, ambele având media 2 
a răspunsurilor.  

Raportat la diferențierea răspunsurilor pe mediul urban și mediul rural, au rezultat următoarele aspecte: 

- În mediul urban, media cea mai mare, 3, a fost înregistrată pentru Iluminatul public, în timp ce 
media cea mai mică revine Trotuarelor/pistelor de bicicletă și locurilor de parcare (media 2). 
Elemente de siguranță rutieră, inclusiv semafoare au avut o medie de 2,62, iar Străzile/ 
carosabilul au obținut media de 2,5. 

- În mediul rural, asemenea celui urban, cea mai mare medie înregistrată a fost pentru Iluminatul 
public cu 3,29, urmată de Elemente de siguranță rutieră, inclusiv semafoare cu a avut o medie de 
3. Pe de altă parte, pentru respondenții din mediul rural, se pare că situația locurilor de parcare 
este mai nemulțumitoare, având o medie de doar 2,07. Referitor la celelalte elemente de 
infrastructură, Trotuarele și piste bicicliști au înregistrat media de 2,14, iar calitatea Străzilor/ 
carosabilului media de 2,2.  

 

 

7. CÂT DE FRECVENT UTILIZAȚI, PENTRU DEPLASĂRILE CURENTE (ZILNICE, SĂPTĂMÂNALE) 
URMĂTOARELE MIJLOACE DE TRANSPORT:  

 

 Zilnic Săptămânal Lunar Când 
plouă/ninge 

Niciodată Nu Știu/ Nu 
Răspund 

Automobilul personal [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Transportul în comun [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Bicicleta [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Prefer să merg pe jos [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

Străzi/ carosabil

Trotuare și piste bicicliști 

Iluminat publicLocuri de parcare

 Elemente de siguranță 
rutieră, inclusiv semafoare 

 Elemente de 
siguranță rutieră, 
inclusiv semafoare 

 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
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Altele 
(detaliați)……………………….. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

 

MIJLOACE DE 
TRANSPORT 

ZILNIC SĂPTĂMÂNAL LUNAR CÂND 
PLOUĂ/NINGE 

NICIODATĂ NU ȘTIU/ 
NU 

RĂSPUND 

Automobilul personal 67,48% 13% 1,22% 3,66% 11,79% 2,85% 

Transportul în comun 23,68% 12,24% 19,18% 13,06% 22,45% 9,39% 

Bicicleta 1,64% 9,80% 15,91% 1,22% 60,41% 11,02% 

Prefer să merg pe jos 33,87% 33,06% 16,35% 0,40% 7,75% 8,57% 

 

Tabelul de mai sus indică faptul că respondenții din Județul Galați preferă în proporție de 67,48% să se 
deplaseze cu automobilul personal zilnic. O pondere dintre persoane a menționat că niciodată nu 
folosesc bicicleta pentru deplasare (60,41%). De asemenea, 33,87% dintre respondenți preferă să meargă 
zilnic pe jos, iar 23,68% optează pentru deplasarea cu transportul în comun zilnic. De asemenea, când 
plouă sau ninge, 13,06% preferă transportul în comun în locul oricărui alt mijloc de deplasare. 

Așadar, analiza conturează faptul că automobilul personal reprezintă pentru respondenții de pe raza 
Județului Galați cel mai utilizat mijloc de transport (folosit zilnic). În clasamentul preferințelor se numără 
și mersul pe jos zilnic (33,87%), urmat de utilizarea transportului în comun de zi cu zi (23,68%), în timp ce 
deplasarea cu bicicleta este folosită zilnic doar într-o proporție foarte redusă de 1,64%. 

 
8. CÂT DE EFICIENT ESTE DIN PUNCTUL DUMNEAVOASTRĂ DE VEDERE SISTEMUL DE TRANSPORT ÎN 
COMUN DIN:  

 

 Foarte 
Eficient 

Eficient Neutru Puțin 
eficient 

Ineficient Nu Știu/ Nu 
Răspund 

Județul Galați [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Localitatea dumneavoastră, 
dacă există 
…………………………… 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

 

 

LOCALITATE FOARTE 
EFICIENT 

EFICIENT NEUTRU PUȚIN 
EFICIENT 

INEFICIENT NU ȘTIU/ 
NU 

RĂSPUND 

Județul Galați 7,66% 30,21% 17,02% 16,60% 21,70% 6,81% 

Localitatea 
dumneavoastră, dacă 
există …………………………… 

9,66% 24,15% 19,81% 13,53% 21,26% 11,59% 
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Referitor la eficiența sistemului de transport în comun, respondenții declară că acesta este în mare parte 
eficient, înregistrând un procent de 30,21% la nivel județean și 24,15% la nivel local. Pe de altă parte, în 
ceea ce privește transportul la nivel județean, sistemul de transport public este a fost etichetat ca 
ineficient de 21,70%dintre respondenți, și puțin eficient de 16,60%, în timp ce doar 7,66% dintre 
persoanele chestionate îl consideră foarte eficient. Aceeași tendință se înregistrează și în cazul 
transportului la nivel local, unde 21,26% dintre respondenți l-au catalogat drept ineficient, iar 13,53% ca 
fiind puțin eficient. 

 

9. PORNIND DE LA PREMISA CĂ INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT AR PERMITE UTILIZAREA EFICIENTĂ 
A ORICĂRUI MIJLOC DE TRANSPORT, AȚI PREFERA SĂ FOLOSIȚI PENTRU DEPLASĂRILE ZILNICE:  

 

 Cel mai 
probabil 

Probabil Neutru Puțin 
probabil 

Improbabil Nu Știu/ Nu 
Răspund 

Automobilul personal [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Transportul în comun [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Bicicleta [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Prefer să merg pe jos [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

 
Altele 
(detaliați)………………………………… 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

 

MIJLOC DE TRANSPORT CEL MAI 
PROBABIL 

PROBABIL NEUTRU PUȚIN 
PROBABIL 

IMPROBABIL NU ȘTIU/ 
NU 

RĂSPUND 

Automobilul personal 49,78% 20,62% 8,52% 13,45% 6,28% 1,35% 

Transportul în comun 33,19% 36,68% 10,48% 13,54% 4,80% 1,31% 

Bicicleta 13,70% 26,03% 21% 14,15% 21,92% 3,20% 

Prefer să merg pe jos 28,13% 34,37% 18,75% 10,71% 5,36% 2,68% 

 

Altele 
(detaliați)………………………………… 

- - - - - - 

 

Conform răspunsurilor primite, se constată faptul că indiferent dacă infrastructura de transport ar 
permite utilizarea eficientă a mijloacelor de transport, respondenții preferă în mod cel mai probabil să 
folosească automobilul personal (49,78%) și în detrimentul bicicletei pe care doar 13,70% ar folosi-o. Pe 
locul al doilea în clasamentul preferințelor, cu o pondere de 36,68%, respondenții ar utiliza probabil 
transportul în comun, urmată de mersul pe jos cu probabilitatea de 34,37% dintre răspunsuri. Bicicleta 
pare să fie cel mai neutilizat mijloc de deplasare pe aria județului Galați (improbabilitate de 21,92%). 
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Q10 – DIN CÂTE ȘTIȚI, CARE DINTRE URMĂTOARELE SERVICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SUNT 
DISPONIBILE ÎN ZONA UNDE LOCUIȚI? 

 Da Nu Nu Știu/ Nu 
Răspund  

 

Servicii pentru persoane cu risc de sărăcie [ ] [ ] [ ] 

Cantina săracilor [ ] [ ] [ ] 

Asistență pentru persoane vârstnice [ ] [ ] [ ] 

Asistență pentru persoane cu dizabilități [ ] [ ] [ ] 

Asistență pentru minori proveniți din familii în dificultate [ ] [ ] [ ] 

Servicii destinate integrării persoanelor cu nevoi speciale [ ] [ ] [ ] 

Ajutoare pentru încălzirea locuinței [ ] [ ] [ ] 

Altele (descrieți)    

 

SERVICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ DA NU NU ȘTIU/ NU 
RĂSPUND 

 

Servicii pentru persoane cu risc de sărăcie 15,04% 29,27% 55,69% 

Cantina săracilor 25,61% 36,18% 38,21% 

Asistență pentru persoane vârstnice 27,23% 33,74% 39,03% 

Asistență pentru persoane cu dizabilități 22,76% 32,11% 45,13% 

Asistență pentru minori proveniți din familii în dificultate 25,61% 32,53% 41,86% 

Servicii destinate integrării persoanelor cu nevoi speciale 15,85% 35,37% 48,78% 

Ajutoare pentru încălzirea locuinței 42,68% 19,92% 37,40% 

Altele (descrieți) - - - 

 

Din analiza efectuată, se constată faptul că majoritatea respondenților nu cunosc detalii despre 
disponibilitatea serviciilor sociale în zona în care locuiesc. Dintre respondenți, o pondere mai scăzută a 
identificat existența unor astfel de servicii, respectiv: 

- Servicii pentru persoane cu risc de sărăcie- 15,04% 

- Cantina săracilor- 25,61% 

- Asistență pentru persoane vârstnice- 27,23% 

- Asistență pentru persoane cu dizabilități- 22,76% 

- Asistență pentru minori proveniți din familii în dificultate- 25,61% 

- Servicii destinate integrării persoanelor cu nevoi speciale- 15,85% 

Pe de altă parte, 42,68% dintre respondenții susțin că au informații referitoare la existența Ajutoarelor 
pentru încălzirea locuinței, pondere vizibil mai mare față de celelalte servicii de asistență socială 
menționate.  

 

11. CÂT DE NECESARĂ CONSIDERAȚI CĂ ESTE OFERIREA ACESTOR SERVICII:  
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 Inutilă Puțin 
necesară 

Mediu Necesară Foarte 
necesară 

Nu Știu/ Nu 
Răspund 

Servicii pentru persoane cu risc de sărăcie [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Cantina săracilor [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Asistență pentru persoane vârstnice [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Asistență pentru persoane cu dizabilități [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Asistență pentru minori proveniți din 
familii în dificultate 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Servicii destinate integrării persoanelor cu 
nevoi speciale 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Ajutoare pentru încălzirea locuinței [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Altele (descrieți)       

 

SERVICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ INUTILĂ PUȚIN 
NECESARĂ 

MEDIU NECESARĂ FOARTE 
NECESARĂ 

NU ȘTIU/ 
NU 

RĂSPUND 

Servicii pentru persoane cu risc de 
sărăcie 

5,31% 5,31% 18,37% 32,65% 28,57% 9,79% 

Cantina săracilor 6,94% 7,35% 21,63% 31,02% 27,76% 5,30% 

Asistență pentru persoane 
vârstnice 

0,41% 4,09% 8,16% 35,53% 47,36% 4,45% 

Asistență pentru persoane cu 
dizabilități 

0,41% 2,45% 8,16% 26,53% 57,55% 4,90% 

Asistență pentru minori proveniți 
din familii în dificultate 

1,22% 2,86% 10,61% 31,02% 49,39% 4,90% 

Servicii destinate integrării 
persoanelor cu nevoi speciale 

0,85% 2,04% 10,61% 28,16% 51,87% 6,53% 

Ajutoare pentru încălzirea 
locuinței 

3,67% 6,12% 22,45% 30,61% 31,43% 5,72% 

Altele 
(detaliați)………………………………… 

- - - - - - 

 

Așa cum reiese din răspunsurile, serviciile considerate foarte necesare de către respondenți sunt în 
primul rând cele de Asistență pentru persoane cu dizabilități (cu 57,55%), urmate de Servicii destinate 
integrării persoanelor cu nevoi speciale (cu 51,87%), serviciile de Asistență pentru minori proveniți din 
familii în dificultate (cu o pondere de 49,39%), cele de Asistență pentru persoane vârstnice (cu 47,36%) 
sau Ajutoare pentru încălzirea locuinței (31,43%). Deși nu au obținut valori la fel de ridicate, se remarcă și 
necesitatea Serviciilor pentru persoane cu risc de sărăcie (32,65% le consideră necesare și 28,57% foarte 
necesare) sau a Cantinelor pentru săraci (31,02% le consideră necesare și 27,76% foarte necesare).  

 

Q12 – CÂT DE MULȚUMIT(Ă) SUNTEȚI DE OFERTA PRIVIND PETRECEREA TIMPULUI LIBER DIN JUDEȚUL 
GALAȚI? 

 

 Foarte 
mulțumit(ă) 

Mulțumit(ă) Neutru Nemulțumit(ă) Foarte 
nemulțumit(ă) 

Nu Știu/ Nu 
Răspund 

Evenimente [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
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culturale și 
artistice 

Concerte [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Cinematografe [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Muzee [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Teatre [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Biblioteci [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Săli și terenuri de 
sport 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Ștranduri/ bazine 
de înot 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Patinoare [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Locuri de joacă 
pentru copii 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Parcuri și grădini 
publice 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Zone de 
agrement/ picnic 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

 

OFERTA 
PRIVIND 
PETRECEREA 
TIMPULUI 
LIBER 

FOARTE 
MULȚUMIT(Ă) 

MULȚUMIT(Ă) NEUTRU NEMULȚUMIT(Ă) FOARTE 
NEMULȚUMIT(Ă) 

NU ȘTIU/ 
NU 

RĂSPUND 

Evenimente 
culturale și 
artistice 

4,88% 34,96% 26,02% 23,98% 7,32% 2,84% 

Concerte 5,69% 31,30% 26,02% 24,39% 10,16% 2,44% 

Cinematografe 14,23% 46,34% 15,04% 14,63% 6,10% 3,66% 

Muzee 5,69% 46,75% 23,58% 17,07% 4,47% 2,44% 

Teatre 9,35% 56,50% 17,89% 10,57% 2,44% 3,25% 

Biblioteci 11,38% 50,41% 24,80% 7,72% 2,44% 3,25% 

Săli și terenuri 
de sport 

7,72% 33,33% 21,14% 24,80% 8,54% 4,47% 

Ștranduri/ 
bazine de înot 

1,63% 10,57% 12,60% 28,86% 41,46% 4,88 

Patinoare 4,47% 32,11% 30,49% 21,95% 5,69% 5,29% 

Locuri de joacă 
pentru copii 

6,10% 32,11% 22,76% 23,17% 10,98% 4,88% 

Parcuri și 
grădini publice 

8,13% 34,15% 22,36% 21,54% 11,38% 2,44% 

Zone de 
agrement/ 
picnic 

5,28% 15,85% 21,55% 31,30% 23,58% 2,44% 

Zone de 
pescuit 

4,47% 18,29% 28,46% 21,14% 16,67% 10,97% 
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În ceea ce privește analiza diferențiată pe fiecare categorie de răspuns prestabilită, s-au concluzionat 
următoarele: 

 pentru Evenimente culturale și artistice, cei mai mulți respondenți (26,02%) se declară mulțumiți 

 pentru Concerte, cei mai mulți respondenți (31,30%) se declară mulțumiți 

 pentru Cinematografe, cei mai mulți respondenți (46,34%) se declară mulțumiți 

 pentru Muzee, cei mai mulți respondenți (46,75%) se declară mulțumiți 

 pentru Teatre, cei mai mulți respondenți (56,50%) se declară mulțumiți 

 pentru Biblioteci, cei mai mulți respondenți (50,41%) se declară mulțumiți. 

 pentru Săli și terenuri de sport, cei mai mulți respondenți (33,33%) se declară mulțumiți 

 pentru Ștranduri/ bazine de înot, cei mai mulți respondenți (28,86%) se declară nemulțumiți 

 pentru Patinoare, cei mai mulți respondenți (32,11%) se declară mulțumiți 

 pentru Locuri de joacă pentru copii, cei mai mulți respondenți (32,11%) se declară mulțumiți 

 pentru Parcuri și grădini publice, cei mai mulți respondenți (34,15%) se declară mulțumiți 

 pentru Zone de agrement/ picnic, cei mai mulți respondenți (31,30%) se declară nemulțumiți 

 pentru Zone de pescuit, cei mai mulți respondenți (28,46%) se declară neutrii. 

 

 

Q13 – CUM APRECIAȚI VIAȚA CULTURALĂ DIN JUDEȚUL GALAȚI? 

 Foarte activă 

 Activă 

 Moderată 

 Puțin activă 

 Foarte puțin activă 

 Alta (detaliați): 
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Așa cum reiese din diagrama de mai sus, viața culturală este apreciată de către o pondere de 35% dintre 

respondenți ca fiind activă în mod moderat, urmată de 28% ce consideră că viața culturală la nivelul 

județului Galați este puțin activă. Pe locul următor în clasament se respondenții care au evaluat viața 

culturală a județului ca fiind foarte puțin activă (16%), dar și activă (15%), în timp ce doar 3% o consideră 

foarte activă. 

 

Q14 - CARE CONSIDERAȚI CĂ SUNT CELE MAI IMPORTANTE OBIECTIVE CULTURALE DIN JUDEȚUL 
GALATI?  

 

Din răspunsurile oferite de către populația chestionată de la nivelul județului Galați, reiese că cele mai 
importante obiective culturale sunt teatrele cu o pondere de 37,40% a răspunsurilor. Acestea sunt 
urmate de muzee, ce au înregistrat un procent de 33,33%, Grădina Botanică, cu 15,45%, faleza Dunării 
(7,32%) și bibliotecile cu 6,50% din răspunsurile oferite. 

Printre alte obiective culturale identificate de respondenți, se numără:  

 casele de cultura 

 expoziții de artă 

 bisericile 

 Faleza Dunării 

 Gradina publica 

 

Q15 - CARE CONSIDERAȚI CĂ SUNT CELE MAI IMPORTANTE OPORTUNITĂȚI DE PETRECERE A TIMPULUI 
LIBER DIN JUDEȚUL GALATI?  

Analizând răspunsurile persoanelor chestionate, reiese faptul că cele mai importante oportunități de 
petrecere a timpului liber din Județul Galați sunt, cu o pondere de 43,70%, plimbările pe faleza Dunării. 
Pe următorul loc în clasament, se constată faptul că gălățenii (23,53%) preferă sa își petreacă timpul liber 

3% 

15% 

35% 
28% 

16% 

3% 

Foarte activa Activa Moderata Putin activa Foarte putin activa Alta (detaliati):
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plimbându-se în Grădina Botanică. Aproximativ 18,49% dintre respondenți consideră activitățile culturale 
drept cele mai importante oportunități de a petrece timpul liber, în timp ce 8,40% susțin că mersul la 
cinema sau la Mall reprezintă o altă oportunitate bună de a se bucura de timpul liber. Mai mult decât atât, 
5,88% sunt de părere că sportul este cea mai bună oportunitate de a petrece timpul pe care îl au liber. 

Alte răspunsuri oferite și înregistrate ca cele mai bune oportunități de petrecere a timpului liber în 
județul Galați sunt: 

 picnic la pădure 

 restaurante/cafenele 

 spații de joacă 

Persoanele ce au declarat că locuiesc în mediul rural, susțin că cele mai importante oportunități de a 
petrece timpul liber sunt plimbările pe faleza Dunării, picnicul cu familia la pădure sau plimbarea la 
complexul de agrement. 

Respondenții din mediul urban, pe de altă parte, susțin că cea mai mare oportunitate de a petrece timpul 
liber în Județul Galați este mersul la cinematograf, la teatru și la Mall, precum și plimbările lungi pe faleza 
Dunării, relaxarea la un restaurant sau cafenea împreună cu familia sau prietenii.  

 

Q16. CARE CONSIDERAȚI CĂ SUNT CELE MAI IMPORTANTE EVENIMENTE CULTURALE CARE AU LOC ÎN 
JUDEȚUL GALATI?  

Cele mai importante evenimente culturale ce se petrec în județul Galați, conform răspunsurilor oferite de 
către respondenți, sunt spectacolele culturale (spectacole de teatru, noaptea muzeelor, simpozioane 
etc.), cu o pondere de 31,78%. Acestea sunt urmate de festivalurile de muzică, de comedie, street food și 
nu numai, cu un procent al răspunsurilor de 30,84%. Pe de altă parte, se constată faptul că ziua 
Municipiului Galați (serbată pe data de 30 noiembrie) pare a fi considerat un eveniment cultural destul 
de important pentru 20,56% dintre cei ce au răspuns la chestionar. Alte evenimente culturale identificate 
sunt concertele (15,89% dintre respondenți) și târgurile (0,93%). 

Respondenții ce locuiesc în mediul urban au mai identificat drept evenimente culturale importante 
vernisajele, lansările de carte, piesele de teatru, festivalurile (inclusiv cele de Jazz), în timp ce pentru 
respondenții din mediul rural sunt importante târgurile și concertele.  

 

Q17 - ENUMERAȚI 5 EVENIMENTE CULTURALE / DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER (INCLUSIV 
FESTIVALURI, TRADIȚII, OBICEIURI ETC.) DIN JUDEȚUL GALATI VALOROASE, DAR INSUFICIENT 
PROMOVATE / CUNOSCUTE / VALORIFICATE? 

 

Analiza răspunsurilor sugerează faptul că unele dintre cele mai importante dar insuficient promovate și 
valorificate evenimente culturale și de petrecerea timpului liber sunt festivalurile (festivalul luminilor, 
festivalul fanfarelor, festivalul scrumbiei, festivalul de film etc.), cu o pondere de 48,81%. Zilele 
localităților sunt, de asemenea, considerate de localnicii din județul Galați a avea o mare însemnătate, 
dar nu sunt promovate suficient de mult (cu o pondere de 22,62%). De asemenea, 15,48% dintre 
respondenți susțin că teatrele sunt oportunități majore culturale și de a petrece timpul liber, dar nu sunt 
suficient de valorificate. În plus, persoanele din mediul rural apreciază târgurile ca fiind unul dintre cel 
mai important eveniment cultural sau de a petrece timpul liber, insuficient promovate. O altă proporție 
de respondenți susțin că evenimentele pentru copii nu sunt promovate la nivelul județului Galați, dar nici 
evenimentele dedicate pescuitului, considerate emblema Municipiului Galați. Pe de altă parte, există 
respondenți care susțin că nu mai există elemente de identitate culturală la nivelul județului.  
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Q18 – CUM APRECIAȚI ACTIVITATEA SPORTIVĂ DIN JUDEȚUL GALAȚI? 

 

 

 

În ceea ce privește activitatea sportivă din județul Galați, aproximativ 41% dintre cei chestionați susțin că 
aceasta este una moderată, în timp ce 26% sunt de părere că sportul este o ocupație puțin activă la 
nivelul județului. Pe de altă parte 15% dintre respondenți declară sportul ca fiind o oportunitate activă, 
dar 13% susțin contrariul, încadrând-o ca foarte puțin activă.  

Răspunsurile sunt diferite de la mediul urban la mediul rural. Respondenții din mediul urban apreciază 
activitatea sportiva drept moderată spre puțin activă, în timp ce respondenții din mediul rural susțin că 
activitatea sportivă este una activă și moderată.  

 

Q19 - CARE SUNT RAMURILE SPORTIVE CU TRADIȚIE DIN JUDEȚUL GALAȚI ȘI CARE AR TREBUI 
PROMOVATE? 

 Fotbal 

 Baschet 

 Înot 

 Gimnastică 

 Atletism 

 Tenis de masă 

 Șah 

 Tenis 

 Volei 

 Handbal 

 Dans sportiv 

 Arte marțiale 

 Altele (detaliați): 

 

2% 

15% 

41% 

26% 

13% 

3% 

Foarte activa Activa Moderata Putin activa Foarte putin activa Alta (detaliati)
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Graficul de mai sus indică faptul că 69,51% consideră că fotbalul ar trebui mai mult promovat la nivelul 
județului Galați, fiind urmat de handbal (53,66), de baschet (39,43%), volei (38,62%), înot (37,80%), dans 
sportiv (32,11%), arte marțiale (32,93%), atletism (30,89%) și tenis (28,05%). Pe ultimele locuri în 
clasament se află sporturile referitoare la tenis de masa (19,92%), șah (19,11%) și, pe ultimul loc, 
gimnastica cu 18,70%. Fotbalul este considerat un sport important de promovat atât la nivel urban, cât și 
la nivel rural, fiind urmat de handbal și volei pentru populația de la mediul rural și șah, baschet și dans 
sportiv pentru mediul urban.  
 

Q20 – CE TIPURI DE ORGANIZAȚII CONSIDERAȚI CĂ AR PUTEA COLABORA CU AUTORITĂȚILE PUBLICE 
LOCALE PENTRU REALIZAREA UNOR PROIECTE DE DEZVOLTARE LA NIVEL LOCAL / JUDEȚEAN? 

 ONG-uri 

 Companii private 

 Unități de învățământ 

 Instituții culturale 

 Altele (detaliați): 

 

 

67.63% 67.63% 
65.56% 

56.02% 

ONG-uri Companii private Unitati de invatamant Institutii culturale
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Din analiza răspunsurilor, reiese faptul că respondenții (67,63%) consideră că autoritățile publice locale ar 
trebui să colaboreze cu ONG-urile și cu companiile private, în vederea realizării unor proiecte de 
dezvoltare la nivelul județului Galați. De asemenea, 65,56% dintre cei care au răspuns chestionarului sunt 
de părere că instituțiile județene trebuie să încheie acorduri de colaborare cu unitățile de învățământ 
pentru desfășurarea de proiecte pentru dezvoltarea locală. Aproximativ 56,02% dintre respondenți susțin 
faptul că autoritățile locale ar putea realiza proiecte de dezvoltare dacă ar colabora cu instituțiile 
culturale. Toate aceste indică o apreciere ridicată a locuitorilor față de aceste tipuri de parteneriate. 

 

Q21 – CARE SUNT DOMENIILE ÎN CARE AR PUTEA EXISTA ACESTE COLABORĂRI? 

 Cultură 

 Învățământ 

 Sănătate 

 Amenajarea spațiului public 

 Infrastructură de transport 

 Sport 

 Orașul digital (smart city) 

 Asistență socială și sprijinirea populației dezavantajate 

 Altele (detaliați): 

 

În urma analizei realizate asupra răspunsurilor, se constată faptul că respondenții au optat pentru 

variante multiple de răspuns, însă cel mai mare procentaj l-a obținut domeniul legat de sport cu 76,47%, 

urmat de colaborarea în domeniul învățământului cu 76,05%. Celelalte domenii în care ar putea exista 

colaborări sunt: 

CULTURA 71,42% 

Sanatate 4,62% 

Amenajarea spațiului public 70,58% 

Infrastructura de transport 41,17% 

Orasul digital 67,22% 

Asistenta sociala si sprijinirea populatiei dezavantajate 66,38% 

 

În mediul rural și cel urban, se dorește colaborare în domeniul de învățământ și sport, iar diferențiat, 

mediul rural este îndreptat mai mult către colaborarea în domenii precum, sănătate și sport, în timp ce în 

mediul urban se dorește colaborarea în infrastructură, digitalizarea orașului, amenajarea spațiului public.  

 

Q22 – CONSIDERAȚI CĂ BUGETAREA PARTICIPATIVĂ (PRIN CARE CETĂȚENII POT TRIMITE PROPUNERI 
DE PROIECTE ȘI POT VOTA PROIECTELE CARE SĂ FIE FINANȚARE DINTR-UN PROCENT AL BUGETULUI 
LOCAL / JUDEȚEAN) AR FI UN INSTRUMENT UTIL PENTRU AUTORITĂȚILE PUBLICE LOCALE / JUDEȚENE? 

 Da 

 Nu 

 Nu știu / Nu răspund 

Dacă da, ați fi interesat să propuneți un proiect de dezvoltare pentru localitatea / județul 
dumneavoastră? 

 Da 

 Nu 
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 Nu știu / Nu răspund 

Dacă da, ați fi interesat să participați la procesul de votare a proiectelor propuse? 

 Da 

 Nu 

 Nu știu / Nu răspund 

 

 

 
 

 
 

 
 

85% 

5% 
10% 

Bugetarea participativă ar fi un instrument util pentru autoritățile publice locale / 
județene? 

DA Nu NS/NR

62% 10% 

28% 

Ați fi interesat să propuneți un proiect de dezvoltare pentru localitatea / județul 
dumneavoastră? 

DA Nu NS/NR

76% 

5% 

19% 

Ați fi interesat să participați la procesul de votare a proiectelor propuse? 

DA Nu NS/NR
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Bugetarea participativă este considerată un instrument util pentru autoritățile publice sau locale de către 

aproximativ 85,37% dintre respondenți, în timp ce 4,88% nu consideră utilă acest tip de implicare civică. 

Dintre cei care au răspuns la întrebarea principala cu DA, 62,20% sunt interesați să propună un proiect de 

dezvoltare pentru localitatea în care trăiesc, iar 10,16% nu prezintă acest interes. De asemenea, dintre 

respondenții care au răspuns cu DA la cea de a doua întrebare, 76,42% susțin că sunt interesați să 

participe la procesul de votare a proiectelor propuse, dar pe de altă parte 4,88% nu sunt interesați.  

 

Q23 – CARE CONSIDERAȚI CĂ SUNT CELE MAI IMPORTANTE 3 PROBLEME ALE JUDEȚULUI GALAȚI?  

 

Pentru acest tip de întrebare deschisă, persoanele chestionate au răspuns în cea mai mare parte că cea 

mai importantă problemă a județului Galați este reprezentată de transport (piste pentru biciclete, locuri 

de parcare, starea drumurilor, asigurarea mijloacelor de transport in comun). O altă problemă majoră 

identificată este lipsa locurilor de muncă, urmată de problema depopulării localităților din mediul rural. 

Totodată, sărăcia a fost subliniată ca fiind o problemă reală la nivelul localităților din județul Galați. Alte 

probleme menționate sunt lipsa aplicării legilor în vigoare de către autorități, insuficienta organizare a 

autorităților, servicii publice de racordare la utilități deficitar gestionate de către autorități, neimplicarea 

autorităților în rezolvarea problemelor publice, sistemul sanitar si cel de învățământ deficitar, lipsa 

zonelor de agrement, colectarea deșeurilor deficitară și lipsa standardului de curățenie, faptul că faleza 

Dunării nu este modernizată, corupția de la nivelul instituțiilor publice, abandonul școlar sau prostituția. 

 

Q24 – DAR CELE MAI IMPORTANTE ASPECTE POZITIVE?  

 

Analiza realizată indică faptul că populația respondentă din județul Galați identifică deschiderea la 

Dunărea ca cel mai important aspect pozitiv, atât din punct de vedere turistic, cât și comercial. Un alt 

aspect pozitiv identificat este reprezentat de prețurile relativ scăzute de la nivelul județului, fapt ce 

implică un cost de trai mai redus. Alți respondenți sunt de părere că aspectele pozitive sunt numeroasele 

spații verzi, însă insuficient amenajate (punct slab), intenția de la nivelul instituțiilor publice locale de a 

dezvolta județul, existența Universității Dunărea de Jos, posibilitatea de dezvoltare economică, 

disponibilitatea pentru activități sportive/culturale/divertisment, lipsa aglomerației la nivelul orașelor. 

 

Q25 – CARE CONSIDERAȚI CĂ SUNT CELE MAI IMPORTANTE TREI RESURSE SAU ATUURI PE CARE SE 
POATE SPRIJINI DEZVOLTAREA VIITOARE A JUDEȚULUI GALAȚI?  

Principalele trei resurse, considerate atuuri ale județului Galați, conform răspunsurilor înregistrate, sunt: 

 ieșirea la Dunăre (portul) este cel mai important atu al Municipiului Galați și al 

localităților din vecinătate 

 agricultura este o resursă importantă de care se bucură județul Galați 

 pădurile din apropiere, respectiv pădurea Gârboavele și pădurea Adam, sunt atuuri ale 

județului 

Alte elemente menționate de către respondenți ca fiind resurse și, implicit, atuuri, ale județului Galați 

sunt pescuitul, sportul, hidroenergia, investițiile străine, muzeele, universitatea.  
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7.6

7.8

8

8.2

8.4

8.6

8.8

9

9.2

9.4

9.6

Îmbunătățirea sistemului de 
transport public și a 

legăturilor din Județul Galați Construcția de noi  trasee de 
transport de interes județean, 

piste pentru bicicliști și alei 
pietonale, și modernizarea celor 

existente 
Construcția/modernizarea 
infrastructurii de transport 

majore – variante ocolitoare, 
pasaje, cale ferată, terminale 

de transport, aeroporturi 

Construcția de noi unități de 
învățământ (creșe, grădinițe, 

școli, licee) în zonele 
rezidențiale și modernizarea 

celor existente 

Modernizarea infrastructurii
de sănătate (spitale,

policlinici,)
Modernizarea infrastructurii
de servicii sociale (centre
pentru îngrijirea copiilor,
bătrânilor, persoanelor

defavorizate etc)

Reabilitarea și modernizarea 
spațiilor publice, spații verzi, 
spații dintre blocuri, iluminat 

public 

Organizarea de evenimente 
culturale și sportive 

Îmbunătățirea planificării și 
controlului noilor dezvoltări 

imobiliare 

Extinderea rețelelor de utilități 
publice (apă-canal, gaz, 

rețele electrice) 

Crearea de locuri de muncă 
în județ 

Q26 - CARE CONSIDERAȚI CĂ SUNT CELE MAI IMPORTANTE MĂSURI PENTRU DEZVOLTAREA 
COMUNITĂȚII DVS.? VĂ RUGĂM SĂ DAȚI O NOTĂ DE LA 1 (CEL MAI PUȚIN IMPORTANT), LA 10 (CEL 
MAI IMPORTANT) PENTRU URMĂTOARELE CRITERII: 

 

 

COD MĂSURI NOTĂ 

1 Îmbunătățirea sistemului de transport public și a legăturilor din Județul Galați  

2 Construcția de noi trasee de transport de interes județean, piste pentru bicicliști și alei pietonale, și 

modernizarea celor existente 

 

3 Construcția/modernizarea infrastructurii de transport majore – variante ocolitoare, pasaje, cale 

ferată, terminale de transport, aeroporturi 

 

4 Construcția de noi unități de învățământ (creșe, grădinițe, școli, licee) în zonele rezidențiale și 

modernizarea celor existente 

 

5 Modernizarea infrastructurii de sănătate (spitale, policlinici,)   

6 Modernizarea infrastructurii de servicii sociale (centre pentru îngrijirea copiilor, bătrânilor, 

persoanelor defavorizate etc) 

 

7 Reabilitarea și modernizarea spațiilor publice, spații verzi, spații dintre blocuri, iluminat public  

8 Organizarea de evenimente culturale și sportive  



 

517 
 

COD MĂSURI NOTĂ 

9 Îmbunătățirea planificării și controlului noilor dezvoltări imobiliare  

10 Extinderea rețelelor de utilități publice (apă-canal, gaz, rețele electrice)  

11 Crearea de locuri de muncă în județ  

 

Analiza răspunsurilor indică faptul că respondenții consideră, cu o medie de 9,55, Crearea de locuri de 
muncă în județ drept cea mai importantă măsură în vederea dezvoltării comunității de la nivelul 
localităților gălățene. Pe următorul loc în clasament, cu o medie a răspunsurilor de 9,5, se află măsurile ce 
ar trebui implementate pentru modernizarea infrastructurii de sănătate, în speță spitale și policlinici, 
aspect urmat, la o distanță relativ redusă, cu o medie înregistrată de 9,39, de construcția/modernizarea 
infrastructurii de transport majore – variante ocolitoare, pasaje, cale ferată, terminale de transport, 
aeroporturi. De asemenea, din analiza răspunsurilor primite reiese faptul că locuitorii de pe raza județului 
Galați sunt de părere că o măsură pentru dezvoltarea comunității ar trebui pusă în aplicare în domeniul 
reabilitării și modernizării spațiilor publice, spații verzi, spații dintre blocuri, iluminat public (medie 9). 
Mai mult decât atât, se constată că respondenții (mare parte dintre cei ce locuiesc în mediul rural) doresc 
extinderea rețelelor de utilități publice (apă-canal, gaz, rețele electrice), măsură ce a înregistrat o medie 
de 8,93. 

Pe ultimele locuri în clasamentul măsurilor dorite de către populația gălățeană, respondentă a 
chestionarului, în vederea dezvoltării comunității, însă cu punctaje ridicate, se numără: 

 Îmbunătățirea sistemului de transport public și a legăturilor din Județul Galați: medie 8,67 

 Construcția de noi trasee de transport de interes județean, piste pentru bicicliști și alei pietonale, 
și modernizarea celor existente: medie 8,65 

 Construcția de noi unități de învățământ (creșe, grădinițe, școli, licee) în zonele rezidențiale și 
modernizarea celor existente: medie 8,42 

 Modernizarea infrastructurii de servicii sociale (centre pentru îngrijirea copiilor, bătrânilor, 
persoanelor defavorizate etc): medie 8,68 

 Organizarea de evenimente culturale și sportive: medie 8,25 

 Îmbunătățirea planificării și controlului noilor dezvoltări imobiliare: medie 8,26 

Raportat la diferențierea urban și rural, o analiză mai detaliată asupra răspunsurilor indică faptul că 
respondenții din mediul urban preferă, în primul rând, cu o medie de 9,3, măsuri în ceea ce privește 
crearea locurilor de muncă, urmate de modernizarea infrastructurii de sănătate și de îmbunătățire a 
sistemului de transport din județul Galați. Pe de altă parte, respondenții din mediul rural par a fi mai 
interesați de măsuri ce privesc extinderea rețelelor de utilități publice (apă-canal, gaz, rețele electrice), 
apoi crearea de noi locuri de muncă. 

 

VĂ RUGĂM SĂ MENȚIONAȚI ORICE ALTE ASPECTE PE CARE LE CONSIDERAȚI RELEVANTE PENTRU 
STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDEȚULUI GALAȚI 

 

Cele mai dese răspunsuri întâlnite, referitoare la aspectele pe care respondenții le consideră relevante 
pentru strategia de dezvoltare a Județului Galați, sunt: 

 Necesitatea de a crea noi locuri de muncă și de creștere a salariilor 

 Promovarea transporturilor pe Dunăre 

 Modernizarea infrastructurii rutiere și de transport în comun 

 Valorificarea potențialului turistic 
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 Reabilitarea unităților de învățământ și susținerea sistemului de educație de la nivelul județului 

 Îmbunătățirea serviciilor publice de racordare la apă, gaz, energie electrică, construirea 
sistemelor de canalizare în localitățile din vecinătatea orașelor gălățene, colectarea deșeurilor 
mai eficientă 

 Adoptarea de măsuri practice pentru siguranța cetățenilor 

 Construirea unui aeroport 

 Dotarea spitalelor cu echipamente moderne 

 Atragerea de fonduri europene și a investitorilor privați 

 Construirea unui pod peste Dunăre 

 Investiții în serviciile de asistență a persoanelor cu risc de sărăcie, a persoanelor defavorizate.  

 Construirea unor noi întreprinderi (fabrici) 

 Încurajarea implicării tinerilor în comunitate 

 Crearea mai multor locuri de parcare la nivelul mediului urban 

 Reabilitarea și amenajarea plajei 

 Recondiționarea spațiilor de agrement. 
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 CHESTIONAR APLICAT INSTITUȚIILOR DE CULTURĂ 14.3.

La chestionar au participat reprezentanți din partea a 13 instituții publice din județul Galați: 

 2 biblioteci: Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” și Biblioteca Municipală "Stefan Petica" 

 2 case de cultură: Casa de Cultură a Sindicatelor și Casa de Cultură ,, Ion Creanga'' Berești 

 1 centru cultural: Centrul Cultural Dunărea de Jos 

 3 muzee: Muzeul de Artă Vizuală Galați, Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" și Muzeul de Istorie 
„Teodor Cincu” Tecuci 

 3 teatre: Teatrul de Păpuși "Gulliver", Teatrul Dramatic Fani Tardini, Teatrul Național de Operă și 
Operetă „Nae Leonard” Galați 

 2 primării: Primăria Băneasa și Primăria Cuza Voda. 

 

1. Care considerați că sunt cele mai importante repere culturale/elemente de patrimoniu cultural 
existente la nivelul localității / județului dvs.? 

Răspunsurile colectate indică o diversitate de elemente de patrimoniu cultural /repere, între care putem 
aminti:  

 Așezările și siturile arheologice din orașul Berești;  

 Teatre și centre culturale (Teatrul de Păpuși Gulliver, Teatrul Dramatic și Teatrul Național de 
Operă și Operetă):  

 O serie de clădiri de patrimoniu - precum biserici (Mavromol, Precista, Adormirea Maicii 
Domnului de la Roșcani), clădirea bibliotecii județene „V.A. Urechia” din Galați, clădirea 
Prefecturii, sau Palatul Crissoveloni – Ghidigeni;  

 Muzee și colecții muzeale – cum ar fi Muzeul de Arte Vizuale, Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” 
din Tecuci, Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine „Dunărea de Jos”;  

 Alte elemente, precum Rezervația Naturală „Breana” din Roșcani, Monumentul Eroilor și statuile 
lui Alexandru Ioan Cuza, respectiv Ioan Vodă cel Cumplit.  

2. Care considerați că sunt cele mai importante evenimente culturale care sunt organizate de instituția 
dvs. în Județul Galați? 

 Festivaluri și evenimente naționale și internaționale, precum: Danube Folk Festival, Danube Jazz 
& Blues Festival, Danube Rock Festival, Festivalul Cuzanca, Festivalul de tradiții și obiceiuri 
românești, Festivalul Internațional „Leonard”, Festivalul Internațional de Animație „Gulliver”, 
Festivalul Internațional de Carte Ex Libris, Festivalul Național de Comedie și stagiunea teatrală, 
Festivalurile internaționale de literatură, de folclor și muzică ușoară, Festivalul de Datini și 
Obiceiuri de Crăciun și Anul Nou „Tudor Pamfile”; 

 Zile dedicate celebrării unor evenimente, precum: Zilele Bibliotecii „Ștefan Petică”, Ziua Eroilor, 
Zilele Comunei Cuza Vodă, Programul cultural „Date strămoșești”, Sărbătoarea Zilei de 24 
ianuarie, Sărbătoarea Salcâmului; 

 Concursuri și expoziții literare și de creație literară și artistică, precum: Anul Cărții – „România 
citește”, Carnavalul Cărții pentru Copii, Cenaclul literar pentru copii și tineret „Ștefan Petică”, 
Concursul de creație literară „Când vioarele tăcură.../Poezia lui răsună...”, Expoziții pentru 
promovarea fenomenului plastic contemporan, Revista „Tecuciul literar artistic”, Salonul literar 
„Axis Libri”, sesiuni de comunicări științifice organizate în cadrul Muzeului de Istorie „Teodor 
Cincu” din Tecuci; 
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3. Enumerați 5 obiective culturale (inclusiv evenimente, tradiții, obiceiuri etc.) din Județul Galați 
valoroase, dar insuficient promovate / cunoscute / valorificate? 

 Biserici și mănăstiri: Biserica fortificată Precista, Mănăstirea Adam 

 Case memoriale și muzee: Casa Cocuței Conachi-Vogoride, Casa Cuza Vodă, Casa Memorială 
Hortensia Papadat Bengescu, Casa Nestor Cincu (Țigănești), Conacul Costache Conachi din 
Țigănești, Muzeul de Istorie, Muzeul Satului „Pădurea Gârboavele”, Muzeul Viu Vatra cu Dor; 

 Clădiri istorice și de patrimoniu: Clădirea Bibliotecii, Palatul Administrativ, Palatul Navigației, 
Palatul Simion Gheorghiu, Promenada Domnească, Grădinița Nr. 2 (Fostul Tribunal) 

 Festivaluri și evenimente: Festivalul de Carte „Axis Libri”, Festivalul de Datini și Obiceiuri „Tudor 
Pamfile”, Festivalul Internațional de Fanfară Iosif Ivanovici, Festivalul de Literatură „Poezia – port 
la Dunăre”, Festivalul de Teatru Independent Butterfly Effect, Festivalul Iei, Festivalul 
Internațional de Folclor Doina Covurluiului, Festivalul Național de Folclor „Cântă de Răsună 
Lunca”, Festivalul Național de Poezie „Costache Conachi”; 

 Alte elemente de importanță culturală regională: Patrimoniul arhitectural al orașului Galați, 
siturile arheologice, statuia cercetașului, Tabăra de Sculptură în Metal de pe Faleza Dunării, 
tradiții și obiceiurile din Ținutul Tecuciului, Zilele Cercetășiei, Zilele Galațiului, Ziua Dunării; 

4. Cum apreciați viața culturală din Județul Galați? (Vă rugăm să selectați o singură variantă de 
răspuns) 

Participanții la studiu apreciază viața culturală din județul Galați ca fiind în general activă (53,8% din 
respondenți) sau foarte activă (7,7% din respondenți). Restul de 38,5% consideră activitatea culturală a 
județului ca fiind moderată. 

 

5. Care sunt principalele provocări în domeniul cultural cu care se confruntă Județul Galați? (vă rugăm 
să acordați o notă de la 1 – cea mai mică problemă la 5 – cea mai mare problemă) 

Principalele provocări, destul de mari, în domeniul cultural, conform scorurile medii calculate în baza 
răspunsurilor oferite de participanții la studiu, sunt: starea precară a clădirilor de patrimoniu (3,85 
puncte), insuficiența dotărilor și evenimentelor culturale de interes regional/național (3,54 puncte), 
insuficiența sau diversitatea redusă a dotărilor culturale (3,38 puncte), starea precară a clădirilor de 
interes cultural (3,31 puncte) și insuficienta valorificare și promovarea a resurselor de patrimoniu local 
(3,15 puncte). 

7.7% 

53.8% 

38.5% Foarte activă

Activă

Moderată



 

521 
 

 

6. Care sunt principalele priorități de dezvoltare ale organizației dumneavoastră în următorii ani? 

Nume instituție Priorități de dezvoltare 

Casa de Cultură ,,Ion Creangă'' Berești 
 Creșterea atractivității și interesului pentru evenimentele culturale 

în special a tinerilor  

 Crearea unui spațiu expozițional 

Teatrul Dramatic Fani Tardini 

 Folosirea judicioasă a spațiilor clădirii prin mutarea Teatrului de 
Păpuși într-o altă clădire;  

 Extinderea spațiilor de repetiție și de joc;  

 Internaționalizarea Festivalului Național de Comedie;  

 Atragerea de finanțări pentru proiecte artistice conduse de regizori 
consacrați care să aducă selecții ale Dramaticului gălățean la cele 
mai importante festivaluri din România și străinătate;  

UAT Comuna Cuza Vodă 
 Construirea unui cămin cultural,  

 achiziționare costume populare autentice,  

 achiziționare aparatură 

Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” 

 modernizarea serviciilor deja existente;  

 dezvoltarea de noi servicii de bibliotecă;  

 restaurarea clădirii de patrimoniu și dotarea acesteia la standarde 
moderne;  

 organizarea de noi evenimente culturale pentru atragerea 
persoanelor din mai multe categorii de vârstă;  

 proiecte noi cu finanțare externă  

Centrul Cultural Dunărea de Jos 
- 

Muzeul de Artă Vizuală Galați Finalizarea noului sediu al muzeului 

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" 

 gestionarea valorilor de patrimoniu cultural mobil; 

 programe specifice de evidență, conservare și restaurare a 
patrimoniului cultural muzeal deținut;  

 activitatea expozițională (reactualizarea expoziției permanente în 
unele secții și organizarea de expoziții temporare în țară și în 
străinătate);  

 cercetarea de specialitate (arheologică, numismatică, etnografică, 
memorială, istorică, pluridisciplinară);  
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 diseminarea rezultatelor cercetărilor și activităților muzeale, prin 
Editura „Muzeului de Istorie Galați”, publicații de specialitate, 
materiale de promovare, website web, cont pe rețeaua de 
socializare Facebook și mass-media;  

 dezvoltarea de programe de educație muzeală; 

 promovarea unui nou sistem de valori culturale și sociale, bazat pe 
o relație dinamică cu membrii comunității. Acest nou sistem de 
valori presupune evidențierea, la nivel european a patrimoniului 
științific, transferul de know-how și promovarea exemplelor de 
bună practică. 

Primăria Băneasa 

 Accesarea de Fonduri Europene pentru asigurarea cel puțin a 25 
costume naționale complete și renovarea Monumentului "Ioan 
Vodă cel Cumplit ..."  

 Recunoașterea pe plan Județean/Național a grupului de copii 
"Datini strămoșești" 

Casa de Cultură a Sindicatelor 
- 

Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” 
Tecuci 

 Angajarea de personal de specialitate.  

 Extinderea spațiilor de expunere, depozitare, cercetare și echiparea 
corespunzătoare a acestora. 

Teatrul Național de Operă și Operetă 
„Nae Leonard” Galați  

 Dezvoltarea repertorială 

 Perfecționarea profesională a colectivelor artistice și a tinerilor noi 
angajați 

 Atragerea segmentului de public matur (35-45 de ani) 

 Atragerea segmentului de public tânăr (18-35 ani) 

Biblioteca Municipală „Ștefan Petică”  
 Reabilitarea clădirii bibliotecii 

 Achiziția de carte 

 Promovarea tinerilor creatori și a artiștilor plastici tecuceni 

Teatrul de Păpuși „Gulliver” 

 Dobândire sediu nou, propriu 

 Diversificarea publicului țintă al Teatrului de Păpuși Gulliver 

 Dobândire titulatură de „Teatru pentru copii și tineret” și 
poziționarea ca atare la nivel local și regional 

 Diversificarea repertoriului teatrului conform direcțiilor de mai sus 

 Organizarea de activități și proiecte complementare pentru 
completarea activității teatrului (ateliere de creație, cu caracter 
formativ-educativ, spectacole cu specific educativ, școală de 
marionete etc.) 

 

7. Care sunt principalele provocări cu care se confruntă Județul Galați din perspectiva dezvoltării 
domeniului cultural? 

În mediul urban, principalele provocări se referă la: 

 infrastructura suport care deservește elementele culturale și de patrimoniu, precum mijloacele 
tehnice, lipsa unei săli multifuncționale cu multe locuri sau a spațiilor adecvate pentru 
desfășurarea de evenimente culturale 

 promovarea evenimentelor și valorificarea elementelor de patrimoniu, educarea și atragerea 
publicului, lipsa unui hub cultural, insuficiența/inadecvarea mijloacelor de promovare pentru 
infrastructura culturală deja existentă 

 necesitatea unor resurse financiare mai consistente și susținerea insuficientă a inițiativelor 
culturale independente 

 nevoia de restaurare/modernizare 

 formarea personalului din instituțiile de cultură și a specialiștilor (ex. Instructori de dans popular) 

În mediul rural, principalele provocări se referă la: 
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 achiziția de carte pentru biblioteci 

 renovarea bibliotecilor și a căminelor culturale, restaurarea și conservarea monumentelor 

 finanțarea insuficientă 

 lipsa personalului artistic specializat 

 promovarea insuficientă, în special în rândul tinerilor 

8. Care sunt principalele puncte tari pe care Județul Galați ar trebui să mizeze în demersurile viitoare 
de dezvoltare ale domeniului cultural?  

În mediul urban, au fost identificate următoarele puncte tari: 

 Multitudinea instituțiilor de culturală  

 Deținerea unui segment important al patrimoniului mobil și imobil 

 Dezvoltarea centrului județean de arhivă 

 Disponibilitatea și deschiderea la nivelul autorităților locale în vederea realizării unor proiecte 
culturale 

 Existența a trei trupe profesioniste de artiști (dramatic, muzical, păpuși) 

 Existența Facultății de Arte cu trei secții (actorie, muzică, pictură) 

 Existența trupelor independente de artiști 

 Existența instituțiilor profesioniste de spectacole ce promovează o diversitate de genuri și 
modalități de exprimare culturală 

 Moștenirea culturală în general, și cea lăsată de familia Cincu 

 Dezvoltarea de proiecte cu fonduri europene 

 Poziția geografică – pe malul Dunării și la jumătatea distanței dintre București și Iași 

 Turismul cultural și religios 

În mediul rural, au fost identificate următoarele puncte tari: 

 Ansamblurile folclorice existente la nivel județean 

 Diversitatea tradițiilor locale 

 Obiceiurile și tradițiile 

 Poziția geografică a județului, pe malul Dunării 

 Arhitectura tradițională rurală / tradițiile specifice la nivelul comunelor 

9. Care sunt principalele direcții de dezvoltare în domeniul cultural pe care ar trebui să le urmeze 
Județul Galați în următorii 10 ani? 

În mediul urban:  

 Activități de petrecere a timpului liber – ateliere de creație și meșteșuguri pentru toate vârstele 

 Alinierea la noile tendințe în materie de activități culturale 

 Crearea unor spații noi pentru desfășurarea activităților culturale cu caracter regulat (spectacole, 
cursuri, repetiții, ateliere, expoziții, vernisaje, conferințe, performance-uri) 

 Creșterea prezenței operatorilor culturali la nivel internațional 

 Creșterea și diversificarea consumului cultural 
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 Dezvoltarea unei rețele de biblioteci la nivelul județului 

 Extinderea și modernizarea infrastructurii culturale 

 Marketing și promovare (de ex. Finanțarea de ediții de „Opere complete” ale scriitorilor gălățeni 
de patrimoniu) 

 Organizarea evenimentelor de interes cultural și social cu participarea în mod direct și efectiv a 
instituțiilor școlare, acordarea burselor pentru copiii care promovează constant tradițiile locale 

 Promovarea integrității în sectorul cultural public 

 Protejarea patrimoniului cultural 

 Susținerea și promovarea creației românești și a celei contemporane 

 Dezvoltarea resurselor umane din domeniu 

În mediul rural: 

 Alocarea de resurse financiare necesare pentru susținerea activităților culturale 

 Crearea unui circuit cultural care să asigure o periodicitate a activităților artistice de calitate în 
localitățile rurale, cu contribuția directă a teatrelor și sprijinul autorităților locale. 

 Organizarea evenimentelor de interes cultural și social cu participarea în mod direct și efectiv a 
instituțiilor școlare, 

 Protejarea patrimoniului cultural prin parteneriate eficiente (public privat) 

 Realizarea unui drum al vinului în zona Nicorești. 

 Reconstituirea drumului comercial antic cu evidențierea și promovarea așezărilor geto-dacice de 
pe Valea Siretului. 

 Susținerea unei dezvoltări durabile prin turism cultural 

 Promovarea și valorificarea resurselor culturale locale 

10. Prezentați cele mai importante 5 elemente de patrimoniu administrate de organizația 
dumneavoastră. 

Nume instituție Elemente de patrimoniu 

Casa de Cultură ,,Ion Creangă'' Berești obiceiuri, tradiții, elemente de patrimoniu mobil în 

vederea organizării unei expoziții viitoare 

Teatrul Dramatic Fani Tardini  Clădirea Teatrului Dramatic (moment istoric);  

 Repertoriu;  

 Palmaresul;  

 Festivalul Național de Comedie;  

 Trupa de actori;  

 Decorul și costumele; 

UAT Comuna Cuza Vodă  Monumentul eroilor, 

 Statuia Alexandru Ioan Cuza, 

 Cămin cultural 

Biblioteca Județeană „V.A. Urechia”  clădirea de patrimoniu (fost sediu al Comisiei 
Europene a Dunării);  

 colecții speciale de documente (cărți românești 
vechi, cărți străine vechi, fotografii, atlase și hărți 
vechi, gravuri, diplome etc.) din perioada 1472-
1866 

Centrul Cultural Dunărea de Jos  Muzeul Satului 

 Muzeul Zonei Pescărești 
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Muzeul de Artă Vizuală Galați  Colecția de pictură 

 Colecția de grafică 

 Colecția de sculptură  

 Colecția de Artă Decorativă 

 Colecția de artă ambientală citadină  

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea"  Casa Cuza Vodă 

 Casa Colecțiilor 

 Casa memorială Hortensia Papadat Bengescu 

 Casa memorială Costache Negri 

 Lapidarium 

Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci  Colecția de paleontologie (Rezervația Rateș) 

 Ceramica eneolitică de la Brăhășești (Toflea) 

 Donația Grigore Patrichi Smulți (sculptură) 

 Automobilul EGO 1924 

Teatrul Național de Operă și Operetă „Nae 
Leonard” Galați  

 Clădirea Teatrului + dependințe 

 Magazie metalică decor + recuzită 

 Magazie închidere degajament 

 Gard metalic împrejmuire teatru 

 Rețea apă rece + rețea apă caldă 

Biblioteca Municipală „Ștefan Petică”   Clădirea bibliotecii, monument de arhitectură, 
alcătuită din două corpuri diferite ca arhitectură, 
dar care, din punct de vedere cromatic, se leagă 
între ele. Cea mai scundă – care datează din anul 
1912 și a aparținut Societății Anonime „Banca 
Tecuciului” , impresionează prin fațadele cu bosaje 
ce includ deasupra cornișei un frumos atic cu 
baluștri. Ferestrele sale: trei la stradă și două în 
preajma intrării – cărora li se adaugă și ușa de acces 
cu partea superioară în semicerc – conțin 
ancadramente cu cartușe și solbancuri cu 
medalioane baroce. Din foaier se accede în trei 
încăperi (există și o a patra, dar aceasta aparține 
clădirii alăturate). Cealaltă construcție ridicată pe 
locul vechiului hotel „Bogdan”, a cărei arhitectură a 
imitat-o cu scrupulozitate – este mai semeață și 
mult mai solidă. 

 Fondul documentar deține aprox. 3000 u.b. 
Valoarea acestui fond a sporit și prin achiziționarea 
bibliotecii cărturarului tecucean Constantin 
Solomon, care conține numeroase valori de 
patrimoniu și prin preluarea fondului Eugen 
Boureanu. 

 Carte românească veche, tipărită între 1508-1830. 

 

11. Detaliați relațiile de cooperare existente cu instituțiile de cultură de interes național în vederea 
organizării de evenimente sau pentru promovarea unor obiecte/elemente de patrimoniu. 

Nume instituție Relații de cooperare 

Casa de Cultură ,,Ion Creangă'' Berești 

 reprezentanți ai Centrul Cultural ,,Dunărea de Jos" Galați,  

 Institutul Național al Patrimoniului în vederea documentării unor 
tradiții și obiceiuri privind sărbătorile de iarnă 

Teatrul Dramatic Fani Tardini 
 strânsă colaborare cu UNITER, care finanțează Festivalul Național 

de Comedie Galați și alături de care derulează, anual, campania de 
solidaritate socială Artiști pentru artiști.  
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 Teatrul Național de Operă și Operetă Nae Leonard, cu care avem 
un schimb cultural constant și un sprijin logistic ori de câte ori este 
nevoie.  

 Universitatea Dunărea de Jos (Facultatea de Arte etc.) în vederea 
pregătirii viitoarelor generații de artiști, dar și pentru crearea unor 
evenimente culturale inedite. 

UAT Comuna Cuza Vodă organizarea Festivalului Cuzanca în parteneriat cu Centrul Cultural 
Dunărea de Jos 

Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” 

Evenimente organizate împreună cu:  

 Biblioteca Națională a României;  

 Teatrul Național de Operă și Operetă „Nae Leonard”;  

 APLER;  

 Ambasada SUA  

Centrul Cultural Dunărea de Jos 
 

Muzeul de Artă Vizuală Galați 
Colaborarea mai mult decât semnificativă cu Uniunea Artiștilor 
Plastici și Muzeele de profil din țară. 

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" 

 Comisia Europeană,  

 Parlamentul European,  

 Ministerul Culturii, 

 Ministerul Administrației și de Interne,  

 Direcția Județeană de Cultură Galați,  

 Muzeul de Artă Vizuală Galați,  

 Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci,  

 Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galați,  

 Biblioteca „V.A. Urechia” Galați,  

 Biblioteca Națională București,  

 Teatrul Național de Operă și Operetă „Nae Leonard”,  

 Teatrul Dramatic „Fani Tardini”,  

 Palatul Copiilor Galați,  

 Muzeul Național de Istorie a României,  

 Arhivele Statului Galați,  

 Arhivele Naționale București,  

 Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea,  

 Casa de Cultură „Ion Creangă” Berești,  

 Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu Bujor,  

 Biblioteca orășenească „Grigore Hagiu” Târgu Bujor,  

 Casa de Cultură Tecuci,  

 Studioul Cinematografic al Armatei,  

 Asociația Culturală pentru Tradiție, Istorie și Justiție Socială "Casa 
rurală Ion Avram Dunăreanu",  

 Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște,  

 Biblioteca Județeană „Ion Heliade Rădulescu”, Dâmbovița,  

 Muzeul Național al Unirii Alba Iulia,  

 Teatrul Dramatic „Fanny Tardini” Galați,  

 Unități de învățământ din jud. Galați, Tulcea și Brăila,  

 Primării din jud. Galați. 
De asemenea, Muzeul a participat, în calitate de partener, la 
activități culturale din țară și străinătate organizate de:  

 Centru Cultural „Dunărea de Jos” Galați,  

 Asociația Națională a Veteranilor de Război,  

 Asociația Conservatorilor și Restauratorilor din România,  

 Direcția pentru cultură Prahova,  

 Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, Bacău,  

 Muzeul Olteniei Craiova,  

 Comitetul Național Român ICOM,  
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 Muzeul Marinei Române,  

 Facultatea de Istorie, Filozofie și Teologie,  

 Universitatea „Dunărea de Jos” Galați,  

 Ministerul Culturii și Patrimoniului Național,  

 Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași,  

 Mitropolia Moldovei și Bucovinei,  

 Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Cultural Iași,  

 Institutul Național al Patrimoniului București,  

 Liceul Teoretic „Emil Racoviță”. 

Primăria Băneasa relații bazate pe invitații și contracte cu diferiți reprezentanți din 
domeniul socio-cultural  

Casa de Cultură a Sindicatelor 
Foarte bună 

Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” 
Tecuci 

Avem relații de colaborare cu instituții de cultură Județene și 
Naționale. 

Teatrul Național de Operă și Operetă 
„Nae Leonard” Galați  

Instituția noastră se află în relații permanente de colaborare cu 
celelalte instituții de spectacole din țară în susținerea activităților 
culturale permanente, dar și a unor evenimente precum festivaluri, 
aniversări, premiere ș.a. 

Biblioteca Municipală „Ștefan Petică”  

 conferințe și lansări de carte cu Fundația Culturală Ideea 
Europeană, Revista 
Contemporanul; 

 Muzeul „Mihai Eminescu” – Iași; 

 Schimburi culturale cu Biblioteca Raională „Andrei Ciurunga” – 
Cahul, în cadrul evenimentului cultural „Cultura fără frontiere” 

 Lansări de carte și lectură publică, în colaborare cu Muzeul 
Național de Literatură – Chișinău; 

 Lansare de carte a scriitorului Ioan Găină, de la Muzeul „Alexei 
Mateevici” Zaim/Căușeni precum și promovarea personalității 
poetului preot Alexei Mateevici; 

 Colaborarea cu școlile din Ucraina prin participarea elevilor la 
Concursul de creație literară „Când vioarele tăcură…/Poezia lui 
răsună…”, unde au obținut „Premiul pentru promovarea limbii 
române”;  

 donarea de cărți ale scriitorului Ștefan Petică, Centrului Cultural din 
Ucraina; 

 Muzeul Național al Literaturii Române; 

 Colaborarea cu Nicoleta Presură Călina-conf.univ.dr., Mihaela Albu-
doctor în filologie(Univ. din Craiova), Dan Anghelescu, scriitor. 

Teatrul de Păpuși „Gulliver” Teatrul de Păpuși “Gulliver” se implică și participă la cele mai 
importante festivaluri de profil la nivel național. 

 

12. Instituția de cultură pe care o reprezentați este declarată de interes: local, județean, regional, 
național 

Nume instituție Importanța instituției 

Casa de Cultură ,,Ion Creangă'' Berești Locală 

Teatrul Dramatic Fani Tardini Locală; Județeană; Regională 

UAT Comuna Cuza Vodă Locală 

Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Județeană 

Centrul Cultural Dunărea de Jos Județeană; Regională; Națională 

Muzeul de Artă Vizuală Galați Județeană 

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Județeană 
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Primăria Băneasa Locală; Națională 

Casa de Cultură a Sindicatelor Regională 

Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” 
Tecuci 

Locală 

Teatrul Național de Operă și Operetă 
„Nae Leonard” Galați  

Locală; Națională 

Biblioteca Municipală „Ștefan Petică”  Locală 

Teatrul de Păpuși „Gulliver” Regională 

 

13. Precizați ce măsuri/acțiuni ar trebui realizate pentru ca instituția de cultură pe care o reprezentați 
să devină de interes național. 

Nume instituție Măsuri/acțiuni 

Casa de Cultură ,,Ion Creangă'' Berești nu e cazul 

Teatrul Dramatic Fani Tardini 

 Colaborarea cu regizori consacrați români și 
străini în vederea producerii de spectacole cu 
mare valoarea artistică.  

 Atragerea de colaboratori (actori, scenografi 
compozitori etc.) cu notorietate crescută.  

 Obținerea de selecții la cele mai importante 
Festivaluri de Teatru din România și Europa.  

 Includerea Teatrului în circuitul festivalier 
internațional și organizarea de evenimente cu 
invitați europeni de marcă. 

UAT Comuna Cuza Vodă participare la cat mai multe evenimente culturale 
organizate la nivel național 

Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” 

 Extinderea și modernizarea infrastructurii 
culturale;  

 Valorificarea resurselor culturale - elemente de 
dezvoltare locală și regională;  

 Digitizare colecții speciale;  

 Dezvoltarea sistemului informațional al bibliotecii 
publice 

Centrul Cultural Dunărea de Jos - 

Muzeul de Artă Vizuală Galați 

Instituția este percepută ca având o conotație 
națională. Construirea noului Muzeu de Artă Vizuală 
va amplifica aceasta percepție 

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea" Creșterea numărului de bunuri muzeale. 

Primăria Băneasa Promovare prin intermediul canalelor de 
comunicații 

Casa de Cultură a Sindicatelor - 

Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci - 
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Teatrul Național de Operă și Operetă „Nae Leonard” 
Galați  

 Având în vedere faptul că pe o rază de 250 de km 
instituția noastră este singura care promovează 
spectacolele muzicale de toate genurile și formele 
artistice, dorim să susținem o activitate mai 
intensă de deplasări și turnee în localitățile și 
județele care nu au astfel de instituții, cu 
spectacole de operă, operetă, concerte simfonice, 
în prezent fiind promovate doar spectacolele de 
revistă și spectacolele pentru copii. 

 Păstrarea vie a numelui marelui artist Nae 
Leonard și a moștenirii lăsate. 

Biblioteca Municipală „Ștefan Petică”  - 

Teatrul de Păpuși „Gulliver” 

 Continuarea colaborării cu celelalte teatre din țară 
în vederea îmbunătățirii calității activității și a 
proiectelor desfășurate, dezvoltarea de proiecte 
comune care să vizeze alinierea la cele mai noi 
tendințe în materie de spectacole și crearea unor 
sinergii artistice benefice tuturor părților implicate. 
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 CHESTIONAR APLICAT INSTITUȚIILOR DE SĂNĂTATE 14.4.

La chestionar au participat 7 persoane, ca reprezentanți din partea următoarelor instituții din județul 
Galați:  

 Direcția Sănătate Publică Galați 

 Inspectoratul pentru Situații de Urgență a Județului Galați 

 Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Sf. Ioan Galați 

 Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei" Galați 

 Spitalul de Pneumoftiziologie Galați 

 Spitalului Orășenesc Tg. Bujor 

 Spitalul de Psihiatrie Elisabeta Doamna Galați 

 

1. Care considerați că sunt cele mai mari probleme cu care se confruntă instituția dvs. la nivel 
local/județean? (vă rugăm să acordați o notă de la 1 – cea mai mică problemă la 5 – cea mai mare 
problemă) 

 Resursele financiare reduse (4,3 puncte) și personalul medical redus comparativ cu nevoile 
existente (4 puncte) reprezentă probleme mari cu care se confruntă instituțiile din domeniul 
sănătății în județul Galați.  

 Și insuficiența infrastructurii de sănătate (3,9 puncte) și medicale (3,1) reprezintă probleme 
destul de mari ale sistemului județean de sănătate.  

 Accesul la servicii medicale (2 puncte), serviciile medicale specializate furnizate (2,4 puncte), 
precum și dotarea instituțiilor (2,7 puncte) din sistemul medical nu sunt considerate probleme 
prea mari la nivelul județului Galați. 

PRINCIPALELE PROBELEME CU CARE SE CONFRUNTĂ INSTITUȚIILE DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII ÎN 
JUDEȚUL GALAȚI 

 

2. Care este, în opinia dumneavoastră, componenta de capacitate instituțională care suferă cel mai 
mult în organizația dumneavoastră? (Se pot bifa mai multe variante de răspuns). 
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Capacitatea instituțională a sistemului de sănătate din județul Galați este afectată în primul rând de lipsa 
resurselor umane, în opinia a 87% din participanții la chestionar (6 respondenți). Un procent mai redus, 
dar destul de ridicat (57%, 4 respondenți) consideră că aceasta este afectată de resursele financiare 
insuficiente, în timp ce doar 14% consideră resursele materiale o problemă pentru instituția reprezentată. 

EVALUAREA CAPACITĂȚII INSTITUȚIONALE 

 

 

3. Care sunt principalele priorități de dezvoltare ale organizației dumneavoastră în următorii ani? 

Principalele priorități de dezvoltare ale organizațiilor participante la studiu vizează, în opinia 
reprezentanților acestora:  

 atragerea de medici de specialitate 

 dezvoltarea sau reabilitarea/modernizarea infrastructurii 

 dotarea unităților de sănătate cu echipamente medicale performante 

 dezvoltarea/extinderea serviciilor de specialitate  

 creșterea calității serviciilor medicale furnizate. 

Nume instituție  Prioritate 

Spitalului Orășenesc Tg. 
Bujor 

 Atragerea de medici și dezvoltarea infrastructurii - spații medicale 

Direcția Sănătate Publică 
Galați 

 Cooptarea, conform legislației, în echipa organizatorică a unui 
număr suficient de medici de specialitate (sănătate publică, 
epidemiologi etc.) 

Spitalul Clinic de Urgență 
pentru Copii Sf. Ioan 
Galați 

 Dotări cu aparatura 

 Dezvoltarea infrastructurii: ambulatoriu și CPU 

 Încadrare personal medical 

Spitalul Clinic Județean 
de Urgență "Sf. Apostol 
Andrei" Galați  

 Dezvoltarea radiologie 

 Crearea secției de cardiologie intervențională 

 Dezvoltarea procedurilor de tromboliză 

 Îmbunătățirea serviciului pentru transplant osos 

Spitalul de 
Pneumoftiziologie Galați 

 Reabilitarea/modernizarea cu prioritate a tuturor clădirilor cu 
reconsiderarea destinației spațiilor (aferent actului medical) 
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pentru asigurarea circuitelor obligatorii și creșterea calității 
actului medical prin rezolvarea timpilor de așteptare a 
rezultatelor investigațiilor. 

 Dotarea cu echipamente medicale performante/înlocuirea celor 
uzate moral și fizic. 

 

4. Care sunt măsurile complementare (proiecte, investiții) care ar sprijini funcționarea și dezvoltarea 
activității unității sanitare? 

În opinia participanților la studiu, printre principalele măsuri complementare (proiecte, investiții) care ar 
putea sprijini funcționarea și dezvoltarea activității unităților pe care le reprezintă, se numără:  

 modernizarea unităților de sănătate 

 atragerea de fonduri europene pentru implementarea de proiecte care să vizeze modernizarea 
sistemului de sănătate 

 reducerea costurilor cu utilitățile prin implementarea unor soluții alternative pentru încălzirea 
unităților medicale 

 achiziționarea de echipamente medicale performante pentru diagnosticare și realizarea de 
intervenții chirurgicale 

 construirea de locuințe ANL pentru medicii din cadrul Spitalului Orășenesc Tg Bujor 

 înființarea sistemului de distribuție a gazelor naturale în orașul Târgu Bujor  

Nume instituție  Măsuri 

Spitalului Orășenesc Tg. Bujor  Construirea de locuințe ANL pentru medicii din spital, 
înființarea sistemului de distribuție gaze naturale în 
orașul Tg. Bujor 

Direcția Sănătate Publică Galați  Spații de lucru adecvate desfășurării activității 

Spitalul Clinic de Urgență pentru 
Copii Sf. Ioan Galați 

 Atragere de noi fonduri europene 

Spitalul Clinic Județean de 
Urgență "Sf. Apostol Andrei" 
Galați  

 Accelerator liniar 

 PET CT 

 Cardiologie intervențională 

Spitalul de Pneumoftiziologie 
Galați 

 Găsirea unei soluții de încălzire alternativă 
(combustibil/surse naturale) pentru scăderea costurilor 
cu utilitățile. 

 

5. Care sunt principalele provocări cu care se confruntă Județul Galați din perspectiva dezvoltării 
domeniului sănătății? 

Principalele provocări cu care se confruntă județul Galați din perspectiva domeniului sănătății sunt, în 
opinia reprezentanților instituțiilor participante la studiu:  

 personalul medical specializat insuficient 

 infrastructura deficitară (spații insuficiente, lipsa unor unități specializate, ca de exemplu: spital 
pentru boli cronice sau de îngrijire paliativă) 

 implicarea insuficientă a medicilor de familie 

 lipsa de educație medicală a populației, populația îmbătrânită 

 multitudinea cazurilor sociale care împovărează sistemul de sănătate. 
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Nume instituție  Provocări 

Spitalului Orășenesc Tg. Bujor  Clădirile spitalelor sunt vechi cu spații insuficiente pentru 
desfășurarea actului medical, medici de familie neimplicați 

Direcția Sănătate Publică 
Galați 

 Finanțare 

Spitalul Clinic Județean de 
Urgență "Sf. Apostol Andrei" 
Galați  

 Populația îmbătrânită 

 Lipsa unui spital de cronici 

 Lipsa unui spital de îngrijire paliativă 

Spitalul de Pneumoftiziologie 
Galați 

 Finanțarea corespunzătoare nevoilor pentru infrastructura, 
clădiri și dotări. 

 Lipsa medicilor în specialitatea pneumologie. 

 Lipsa educației medicale și administrative a pacienților. 

 Multitudinea cazurilor sociale care împovărează sistemul de 
sănătate, mari consumatori de resurse fără a fi decontate 
de CJAS. 

 

6. Care sunt principalele puncte tari pe care unitatea dvs. sanitară ar trebui să mizeze în demersurile 
viitoare de dezvoltare? 

Principalele puncte tari pe care ar trebui să mizeze instituțiile participante la studiu în demersurile 
viitoare sunt, în opinia reprezentanților participanți la studiu:  

 profesionalismul și implicarea personalului medical 

 existența Facultății de medicină în județ 

 reabilitările/modernizările efectuate în cadrul anumitor secții. 

Nume instituție  Puncte tari 

Spitalului Orășenesc Tg. Bujor  Spitalul Tg Bujor este singurul spital pe o rază de 70 km care 
deservește peste 10% din populația județului Galați, având o 
adresabilitate foarte ridicată. Pacienții care se adresează 
Spitalului Tg. Bujor provin în majoritate din zona rurală și dintr-
un mediu caracterizat printr-un nivel de trai scăzut și venituri 
minime, un nivel de educație precar, familii numeroase, 
numeroși șomeri, vârstă înaintată. 

Direcția Sănătate Publică Galați  Profesionalismul și implicarea angajaților 

Spitalul Clinic de Urgență 
pentru Copii Sf. Ioan Galați 

 Încadrarea de noi medici specialiști 

 Dezvoltarea de servicii medicale pentru specialitățile deficitare: 
hematologie, oncologie etc. 

Spitalul Clinic Județean de 
Urgență "Sf. Apostol Andrei" 
Galați  

 Personal medical specializat 

 Facultatea de medicină 

Spitalul de Pneumoftiziologie 
Galați 

 Spital de specialitate pneumologie, al doilea ca număr de paturi 
din regiunea Moldova. 

 Dotarea, reabilitările din ultimii 3 ani au condus la creșterea 
calității actului medical. 

 

7. Care sunt principalele direcții de dezvoltare pe care ar trebui să le urmeze Județul Galați în 
următorii 10 ani? 

Principalele direcții de dezvoltare pe care al trebui să le urmeze județul Galați în următorii 10 ani sunt, în 
opinia reprezentanților instituțiilor participante la studiu:  
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 investițiile în dezvoltarea infrastructurii de sănătate, de transport, sociale (centre pentru 
persoane cu nevoi speciale),  

 facilitarea accesului populației la servicii performante de sănătate, educație și cultură etc. 

Nume instituție  Direcții de dezvoltare 

Spitalului Orășenesc Tg. Bujor  Construire spital regional, aeroport, locuințe pentru tineri, 
reabilitare infrastructură drumuri, trotuare, parcări, 
dezvoltare infrastructură socială (centre pentru persoane 
cu nevoi speciale) 

Direcția Sănătate Publică Galați  Dotarea unităților sanitare publice cu aparatura 
performantă, de ultima generație 

 Recrutarea/ formarea de personal specializat pe domenii și 
subdomenii medicale  

 Facilitarea accesului populației la serviciile medicale, în 
toate specialitățile medicale. 

Spitalul Clinic de Urgență 
pentru Copii Sf. Ioan Galați 

 Construirea de noi spitale  

Spitalul Clinic Județean de 
Urgență "Sf. Apostol Andrei" 
Galați  

 Sănătate 

 Educație 

 Cultură 

Spitalul de Pneumoftiziologie 
Galați 

 Finanțarea echitabilă a spitalelor coroborată cu strategia 
de dezvoltare proprie fiecărei instituții medicale, a.i. să 
existe continuitate și coerența. 

 Adaptarea (flexibilitatea) la nou și inovare, implicarea 
activă în educație medicală continuă, cât și în promovarea 
acțiunilor de conștientizare, educare și informare a 
populației cu privire la drepturi și obligații. 
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 CHESTIONAR APLICAT MEDIULUI DE AFACERI 14.5.

La chestionar au participat reprezentanții a 12 companii din județul Galați, dintre care 9 din Municipiul 
Galați, 2 din Tecuci și una din Pechea. 

Participanții la chestionar au reprezentat companii din domenii de activitate diferite, în special din servicii 
(67%, 8 respondenți), dar și construcții (17%, 2 respondenți), industrie (17%, 2 respondenți), și comerț 
(8%, 1 respondent). 

După clasa de mărime a întreprinderii reprezentate la sondaj, un procent de 33% au fost 
microîntreprinderi, 25% întreprinderi mari, 25 % întreprinderi mijlocii și 17% întreprinderi mici. 

DISTRIBUȚIA PARTICIPANȚILOR LA CHESTIONAR PE CLASE DE MĂRIME A ÎNTREPRINDERII (%) 

 

 

1. În următorii ani, estimați că: 

Un procent de 42% (5 respondenți) estimează că nu se vor înregistra modificări semnificative de personal 
în perioada următoare în cadrul companiei, în timp ce 33% (4 respondenți) estimează o creștere cu până 
la 20% a numărului de angajați, iar o creștere a numărului de salariați cu peste 20% este estimată de 25% 
din respondenți (3 respondenți). 

Această creștere a numărului de salariați este corelată cu o estimare a creșterii volumului producției. O 
creștere mai mare cu 20% a volumului producției/cifrei de afaceri este preconizată de către 50% din 
respondenți, o creștere cu până la 20% de 17% din respondenți, în timp ce 42% consideră că profitul nu 
va fluctua semnificativ, iar 8% că profitul va scădea cu 20%. 
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25% 

25% 

33% 

intreprindere mică intreprindere mijlocie întreprindere mare microîntreprindere
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Creșteri de personal sunt estimate de către toți reprezentanții întreprinderilor mici, în mai mică sau mai 
mare măsură (50% estimează o creștere de pană la 20% iar 50% de peste 20%). Procentele 
reprezentanților întreprinderilor mari și microîntreprinderilor care estimează o creștere de personal sunt 
ușor mai reduse (67%, respectiv 50%) iar creșterile estimate sunt cu până la 20%. Situația este mai puțin 
optimistă din perspectiva reprezentanților întreprinderilor mijlocii, în cazul cărora un procent de doar 
33% din respondenți estimează o creștere cu până la 20% de personal. 

ESTIMARE PRIVIND VARIAȚIA DE PERSONAL PE CLASE DE MĂRIME A ÎNTREPRINDERILOR (%) 

 

Atât în cazul firmelor active în construcții, industrie cât și servicii, ponderile celor care consideră că nu se 
vor înregistra variații semnificative de personal este comparativ cu al celor care consideră că se vor 
înregistra creșteri de personal. 
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intreprindere mică intreprindere mijlocie întreprindere mare microîntreprindere

Va crește cu până la 20% Va crește cu peste 20% Va rămâne aproximativ la fel
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ESTIMARE PRIVIND VARIAȚIA DE PERSONAL PE DOMENII DE ACTIVITATE (%) 

 

O pondere majoritară de respondenți estimează o creștere a volumului producție/cifrei de afaceri cu 
peste 20% în cadrul întreprinderilor mici (100%) și microîntreprinderilor (75%). Și reprezentanții 
întreprinderilor mari estimează în procent majoritar o creștere o volumului producției, dar într-o măsură 
mai mică, cu până la 20%. Reprezentanții întreprinderilor mijlocii estimează în proporție de 67% că nu se 
vor înregistra variații semnificative a volumului producției sau cifrei de afaceri. 

 

ESTIMARE PRIVIND VARIAȚIA PRODUCȚIE/CIFREI DE AFACERI PE CLASE DE MĂRIME A 
ÎNTREPRINDERILOR (%) 

 

Reprezentanții firmelor active în domeniul construcții estimează în proporție de 100% o creștere de peste 
20% volumului producției/cifrei de afaceri. În cazul celorlalte domenii, procentul celor care estimează 
creșteri în mai mică sau mai mare măsură a volumului producției/cifrei de afaceri nu diferă semnificativ 
de cel al celor care estimează că nu se vor înregistra variații semnificative în perioada următoare. 
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ESTIMARE PRIVIND VARIAȚIA PRODUCȚIE/CIFREI DE AFACERI PE DOMENII DE ACTIVITATE A 
ÎNTREPRINDERILOR (%) 

 

Părerile reprezentanților mediului de afaceri privind variația profitului în perioada următoare variază în 
funcție de mărimea întreprinderii pe care o reprezintă. Previziunile cele mai optimiste pot fi remarcate în 
rândul reprezentanților întreprinderilor mijlocii, cu un procent de 66% din respondenți care estimează o 
creștere în mai mică sau mai mare măsură a profitului companiei. La nivelul microîntreprinderilor și 
întreprinderilor mici ponderea celor care estimează o creștere a profitului (50%) este egală cu ponderea 
celor care consideră că nu se vor înregistra modificări semnificative în profitul companiei (50%), deși 
creșterea estimată în rândul întreprinderilor mici (cu peste 20%) este mai mare decât cea estimată în 
cazul microîntreprinderilor (până la 20%). În cazul întreprinderilor mari previziunile sunt mai puțin 
optimiste, 33% din respondenți estimând o scădere față profitului actual, 33% că nu se vor înregistra 
variații semnificative ale acestuia și doar 33% o creștere cu până la 20%. 

ESTIMARE PRIVIND VARIAȚIA PROFITULUI PE CLASE DE MĂRIME A ÎNTREPRINDERILOR (%) 

 

 

Domeniile în care se estimează variații pozitive ale profitului sunt: servicii (63% din respondenți) și 
construcții (50%). În același timp, un procent de 14% din reprezentanții companiilor din domeniul 
serviciilor consideră că se va înregistră o scădere cu până la 20% a profitului. 
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Toti reprezentanții firmelor din industrie consideră că nu se vor înregistra variații semnificative ale 
profitului.  

ESTIMARE PRIVIND VARIAȚIA PROFITULUI PE DOMENII DE ACTIVITATE A ÎNTREPRINDERILOR (%) 

 

 

2. Ce investiții în creșterea capacității de producție estimați/planificați în următoarele 24 luni:  
 

În următoarele 24 luni investițiile vizează în special extinderea capacității companiei (69%, 9 respondenți), 
în special în rândul companiilor active în construcții și servicii. În procente mai scăzute investițiile 
planificate vizează diversificarea producției (38%, 5 respondenți) sau internaționalizarea companiei (31%, 
4 respondenți). Un singur reprezentant al firmelor din domeniul serviciilor consideră că nu se vor realiza 
investiții în extinderea capacității în următoarele 12 luni. 

INVESTIȚIILE ESTIMATE PE TIPURI DE ACȚIUNI (%) 
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3.Cum apreciați colaborarea companiei dumneavoastră cu autoritățile publice locale: 

Scorul de 3,3 puncte calculat în baza răspunsurilor primite de la respondenți, indică un grad mediu de 
mulțumire al respondenților în ceea ce privește colaborarea cu autoritățile locale. Printre problemele 
semnalate de respondenți se numără: lipsa de comunicare, birocrația ridicată, precum și lipsa implicării 
autorităților în sprijinirea mediului de afaceri. 

GRADUL DE MULȚUMIRE CU PRIVIRE LA COLABORAREA CU AUTORITĂȚILE PUBLICE LOCALE (%) 

 

 

 

4. Ce nevoi de sprijin ați mai avea din partea autorităților publice locale, inclusiv Consiliul Județean 
Galați? Vă rugăm menționați atât modalități de sprijin cât și proiecte concrete. 
 

Măsurile de sprijin enumerate de participanții la studiu vizează: 

 îmbunătățirea serviciilor oferite de autoritățile locale prin creșterea transparenței, digitalizarea 
serviciilor administrațiilor publice și reducerea birocrației 

 implicarea activă a autorităților locale în corelarea ofertei educaționale cu nevoile pieței 
(dezvoltarea învățământului profesional) 

 acordarea de facilități financiare firmelor 

 creșterea colaborării dintre mediul public și cel privat prin dezvoltarea de parteneriate în vederea 
realizării și implementării de proiecte 

 creșterea accesibilității prin măsuri de îmbunătățire a infrastructurii rutiere (Tecuci). 

  

5. Aveți relații de cooperare cu companii din același sector de activitate/ instituții din județ/ regiune? 
Dacă DA, care sunt acestea și unde sunt localizate? Dacă NU, care ar fi companiile din Județ/ regiune cu 
care vedeți posibilă realizarea unor parteneriate în viitor și ce obiectiv ar avea aceste parteneriate? 
 

Un procent de 59% (7 persoane) din respondenți au afirmat că au relații de colaborare cu companii din 
același sector de activitate/ instituții din județ/ regiune, în timp ce 33% au declarat ca nu au relații de 
colaborare. Un motiv invocat de unul dintre participant a fost natura concurențială și nu de colaborare a 
relațiilor dintre actorii din același sector de activitate. 

2, 16% 

2, 17% 

2, 17% 2, 17% 

4, 33% 

1 2 3 4 5
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Printre partenerii enumerați se numără: unități furnizoare de servicii publice (Apa-Canal Galați, Serviciul 
Public Ecosal, Administrația Piețelor Agroalimentare Galați), asociații, operatori din domeniul 
transporturilor etc. 

EXISTENȚA RELAȚIILOR DE COLABORARE CU COMPANII DIN ACELAȘI SECTOR DE ACTIVITATE/ 
INSTITUȚII DIN JUDEȚ/ REGIUNE (%) 

 

 

6. Care sunt principalele beneficii pe care le aveți desfășurând activități economice în Județul Galați?  
 
Scorurile calculate în baza răspunsurilor oferite de participanții la chestionar cu privire la beneficiile pe 
care le au ca urmare a desfășurării activității în județul Galații, indică un grad destul de scăzut de 
mulțumire a respondenților în special când vine vorba de proximitatea față de alte firme din sector (2,17 
puncte), facilități oferite investitorilor (2,42 puncte), atractivitatea zonei (2,57 puncte), asistența 
financiară (2,67 puncte) sau apropierea de piața de desfacere (2,67 puncte).  

Principalele beneficii ale mediului de afaceri din județul Galați, din această perspectivă (cu un scor care 
indică un grad de mulțumire mare sau destul de mare) sunt: costul forței de muncă din localitate și 
împrejurimi (4 puncte), accesul la forța de muncă din localitate și împrejurimi (3,83 puncte) și costul 
terenurilor (3,67 puncte). 

 

7, 59% 

4, 33% 

1, 8% 
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SCORURILE ACORDATE DE RESPONDENȚI PE TIPURI DE BENEFICII CA URMARE A DESFĂȘURĂRII 
ACTIVITĂȚII ECONOMICE ÎN JUDEȚUL GALAȚI 

 

 

7. Cum apreciați forța de muncă la care aveți acces în județ?  
 
Satisfacția reprezentanților mediului de afaceri cu privire la forța de muncă la care au acces în județ este 
destul de scăzută, ponderea celor care se declară nemulțumiți sau foarte nemulțumiți fiind superioară 
celor mulțumiți sau foarte mulțumiți, atât în ceea ce privește nivelul de pregătire/competențe al forței de 
muncă (58% vs. 25%), corelarea calificărilor disponibile cu necesitățile companiei (67% vs. 17%), cât și 
bazinul de selecție (nr. de candidați) la care compania are acces (67% vs. 8%). În ceea ce privește 
păstrarea angajaților, procentul celor nemulțumiți este egal cu al celor care s-au declarat mulțumiți sau 
foarte mulțumiți de situația actuală din județ. 
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NIVELUL DE APRECIERE AL FORȚEI DE MUNCĂ DIN JUDEȚ 

 

9. În opinia dumneavoastră, care ar fi principalele domenii specifice de activitate economică care ar 
putea reprezenta motoare de dezvoltare economică ale județului Galați? Vă rugăm să bifați maxim trei 
domenii.  
 

Principalele domenii care ar putea reprezenta motoare de dezvoltare economică ale județului Galați sunt, 
în opinia participanților la studiu: industria navală (construcții navale) (83,3% din respondenți) și industria 
metalurgică (75% din respondenți). În procente mai mici sunt menționate și transportul naval (50% din 
respondenți) și agricultura, silvicultura și pescuit (50% din respondenți).  

PRINCIPALELE DOMENII CU PERSPECTIVĂ DE MOTOARE DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ 
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10. Ce măsuri din partea autorităților ar putea susține retenția agenților economici existenți și/sau 
atragerea de noi agenți economici în Județul Galați? 
 

În opinia participanților la studiu, principalele măsuri necesare a fi luate de autoritățile publice pentru a 
sprijini retenția agenților economici și/sau atragerea de investitori în județul Galați, vizează:  

 investiții în infrastructură (în special cea de transport) 

 oferirea de facilități fiscale 

 servicii de consiliere 

 dezvoltarea de parteneriate cu instituțiile de învățământ pentru specializarea forței de muncă și 
încadrarea în câmpul muncii 

 reducerea birocrației 

 accesarea de fonduri nerambursabile pentru realizarea și implementarea de proiecte pentru 
susținerea agenților economici din județ. 

11. Compania dumneavoastră ar fi interesată să se implice în activități de consultare / dezbateri cu 
reprezentanți ai autorităților publice locale?  
 

Dorința de implicare a mediului de afaceri din județul Galați în activități de consultare/dezbateri cu 
reprezentanți ai autorităților publice locale este destul de redusă, doar un procent de 67% din 
respondenți (8 persoane) s-au declarat interesați de a participa la astfel de acțiuni. 

INTERESUL ÎN CEEA CE PRIVEȘTE IMPLICAREA IMPLICE ÎN ACTIVITĂȚI DE CONSULTARE / DEZBATERI CU 
REPREZENTANȚI AI AUTORITĂȚILOR PUBLICE LOCALE 

 

 

12. Care considerați că sunt principalele direcții de acțiune în domeniul creșterii competitivității 
mediului de afaceri la nivel județean?  
 

Reprezentanții mediului de afaceri din județul Galați care au participat la studiu, consideră că principalele 
direcții de acțiune în vederea creșterii competitivității mediului de afaceri la nivel județean ar trebui să 
vizeze:  

8, 67% 

4, 33% 

DA NU
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 investițiile în infrastructură, în special cea de transport care reprezintă una din principalele piedici 
în atragerea investitorilor necesită și prin urmare necesită intervenții în mod activ și susținut 
(creșterea și diversificarea conexiunilor de transport) 

 oferirea de facilități care să susțină dezvoltarea întreprinzătorilor autohtoni 

 pregătirea și perfecționarea forței de muncă în conformitate cu nevoile pieței 

 creșterea gradului de competență a personalului din cadrul aparatului administrativ. 

 

13. Care considerați că sunt principalele provocări cu care se confruntă Județul Galați? (Mediul Urban) 

În opinia participanților la studiul realizat, printre principalele probleme cu care se confruntă județul 
Galați în mediul urban, se numără:  

 migrația forței de muncă 

 forța de muncă slab sau necorespunzător calificată 

 sistem educațional inadaptat nevoilor actuale 

 infrastructura de transport deficitară  

 

14. Care considerați că sunt principalele provocări cu care se confruntă Județul Galați? (Mediul Rural) 

În mediul rural, printre principalele probleme cu care se confruntă județul Galați, se numără:  

 depopularea satelor în special datorită migrației populației 

 necorelarea între calificarea forței de muncă și necesarul de calificare al firmelor angajatoare 

 numărul redus de investitori 

 infrastructura deficitară 

 servicii medicale de calitate inferioară 

15.Care sunt principalele puncte tari pe care județul ar trebui să mizeze în demersurile viitoare de 
dezvoltare? (Mediul Urban)  

Conform opiniei participanților la studiul realizat, principalele puncte tari pe care județul ar trebui să 
mizeze în demersurile viitoare de dezvoltare în mediul urban, sunt:  

 poziționarea geografică cu acces la Dunăre și la graniță cu Republica Moldova și Ukraina 

 industria siderurgică și de construcții navale  

16. Care sunt principalele puncte tari pe care județul ar trebui să mizeze în demersurile viitoare de 
dezvoltare? ( Mediul Rural) 

Principalele puncte tari pe care județul ar trebui să mizeze în demersurile viitoare de dezvoltare în mediul 
rural sunt:  

 zona agricolă cu potențial ridicat, domeniul agricol fiind dezvoltat la nivelul județului 

 potențial eolian 

 potențial turistic datorită ariilor naturale protejate precum și a monumentelor și clădirilor de 
patrimoniu cultural 

17. Care sunt principalele direcții de dezvoltare pe care ar trebui să le urmeze județul în următorii 10 
ani? (Mediul Urban) 
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Principalele direcții de dezvoltare pe care ar trebui să le urmeze județul în următorii 10 ani în mediul 
urban din județul Galați sunt, în opinia reprezentanților mediului de afaceri la studiu:  

 dezvoltarea turismului naval 

 atragerea de investitori în vederea creării de locuri de muncă și susținere a creșterii economice 

 dezvoltarea infrastructurii și conexiunilor de transport, dezvoltarea infrastructurii portuare 

18. Care sunt principalele direcții de dezvoltare pe care ar trebui să le urmeze județul în următorii 10 
ani? (Mediul Rural) 

Principalele direcții de dezvoltare pe care ar trebui să le urmeze județul în următorii 10 ani în mediul rural 
din județul Galați sunt:  

 dezvoltarea turismului rural 

 dezvoltarea agriculturii 

 crearea de locuri de muncă pentru stoparea migrației 

 creșterea gradului de asociere al micilor producători 

 îmbunătățirea accesului la utilități 
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15. ANEXE 
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ANEXA 1 - SUPRAFAȚA CULTIVATĂ (HA) CU 
PRINCIPALELE CULTURI ÎN JUDEȚUL GALAȚI, 2008, 2012 
ȘI 2018 (CAP. 128) 

Principalele culturi 
2008 2012 2018 2012 vs 2008 2018 vs 2012 2018 vs 2008 

UM: Ha % 

Total 258.250 256.200 275.685 -0,8% 7,6% 6,8% 

Cereale pentru boabe 177.519 180.230 162.248 1,5% -10,0% -8,6% 

Grâu și secară 59.195 48.720 47.934 -17,7% -1,6% -19,0% 

Secară 
 

108 357 
 

230,6% 
 

Grâu - total 59.195 48.612 47.577 -17,9% -2,1% -19,6% 

Grâu comun 59.195 47.621 47.527 -19,6% -0,2% -19,7% 

Grâu dur 
 

991 50 
 

-95,0% 
 

Orz și orzoaică 12.769 10.570 15.562 -17,2% 47,2% 21,9% 

Orz 2.017 1.600 8.145 -20,7% 409,1% 303,8% 

Ovăz 2.173 2.668 1.857 22,8% -30,4% -14,5% 

Porumb boabe 102.556 116.891 96.671 14,0% -17,3% -5,7% 

Sorg 74 905 34 1123,0% -96,2% -54,1% 

Orez 
 

215 
  

-100,0% 
 

Leguminoase pentru boabe 2.364 1.613 9.929 -31,8% 515,6% 320,0% 

Mazăre boabe 1.139 863 9.370 -24,2% 985,7% 722,7% 

Fasole boabe 1.223 750 557 -38,7% -25,7% -54,5% 

Plante textile 
 

26 
  

-100,0% 
 

In pentru fibră 
 

26 
  

-100,0% 
 

Plante uleioase 54.465 51.800 82.438 -4,9% 59,1% 51,4% 

Floarea soarelui 37.191 49.830 54.058 34,0% 8,5% 45,4% 

Rapiță 15.620 1.108 23.127 -92,9% 1987,3% 48,1% 

Soia boabe 1.067 718 5.080 -32,7% 607,5% 376,1% 

In pentru ulei 1 
 

44 -100,0% 
 

4300,0% 

Sfeclă de zahăr 37 422 203 1040,5% -51,9% 448,6% 

Sorg pentru mături 
 

104 20 
 

-80,8% 
 

Tutun 
 

38 11 
 

-71,1% 
 

Plante medicinale ăi 
aromatice 

1.726 763 583 -55,8% -23,6% -66,2% 

Cartofi – total 2.165 1.393 1.117 -35,7% -19,8% -48,4% 

Cartofi timpurii, 
semitimpurii și de vară 

585 620 524 6,0% -15,5% -10,4% 

Cartofi de toamnă 1.580 773 593 -51,1% -23,3% -62,5% 

Legume – total 12.199 12.740 10.202 4,4% -19,9% -16,4% 

Tomate 2.790 2.752 2.556 -1,4% -7,1% -8,4% 
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Vinete 508 479 516 -5,7% 7,7% 1,6% 

Ceapă uscată 1.005 1.164 850 15,8% -27,0% -15,4% 

Usturoi uscat 245 239 223 -2,4% -6,7% -9,0% 

Varză albă 1.013 778 942 -23,2% 21,1% -7,0% 

Ardei 565 674 891 19,3% 32,2% 57,7% 

Rădăcinoase comestibile 586 805 798 37,4% -0,9% 36,2% 

Legume cultivate în câmp 8.893 8.574 5.539 -3,6% -35,4% -37,7% 

Legume în solarii și sere 628 1.198 1.549 90,8% 29,3% 146,7% 

Legume proaspete din 
grădinile familiale 

2.641 2.925 3.088 10,8% 5,6% 16,9% 

Pepeni verzi și galbeni 3.979 3.766 1.323 -5,4% -64,9% -66,8% 

Furaje verzi din teren arabil 10.993 11.234 13.581 2,2% 20,9% 23,5% 

Furaje perene 9.920 10.449 12.463 5,3% 19,3% 25,6% 

Lucernă 8.603 7.887 10.214 -8,3% 29,5% 18,7% 

Trifoi 53 18 17 -66,0% -5,6% -67,9% 

Furaje verzi anuale 1.073 785 1.119 -26,8% 42,5% 4,3% 

Porumb verde furajer 53 98 327 84,9% 233,7% 517,0% 

Rădăcinoase furajere 74 1 
 

-98,6% -100,0% -100,0% 

Căpșunerii pe rod 3 1 3 -66,7% 200,0% 0,0% 

Flori și plante ornamentale 
 

1 
  

-100,0% 
 

Livezi pe rod 534 420 363 -21,3% -13,6% -32,0% 

Suprafața serelor 3 
 

1 -100,0% 
 

-66,7% 

Teren arabil în repaus 12.922 2.847 548 -78,0% -80,8% -95,8% 
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ANEXA 2 - CALENDARUL DE APLICARE – PLANUL DE ACȚIUNE 

O1. POL REGIONAL CU O ECONOMIE DIVERSIFICATĂ ȘI PERFORMANTĂ 

NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT GRAD DE MATURITATE 
1
 ORIZONT DE TIMP 

BUGET ESTIMAT 
(LEI) 

POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

ALTELE 

 PROIECTE LA NIVEL DE UAT 

OBIECTIV SPECIFIC | CLIMAT INVESTIȚIONAL ATRACTIV ȘI VIZIBIL LA NIVEL INTERNAȚIONAL 

1 
Susținerea proceselor de transfer 
tehnologic între organizațiile de CDI 
și mediul de afaceri 

Idee N/A 
 

2.194.245 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

2 
Promovarea și susținerea dezvoltării 
unui centru logistic în zona de Est a 
municipiului 

Idee N/A 48.761 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

3 

Susținerea colaborării între 
instituțiile de învățământ superior, 
organizații de CDI și mediul de 
afaceri 

Idee N/A 975.220 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

                                                           
1
 Idee, în implementare / SF / PT / Licitație / Evaluare proiect / Cerere de finanțare / Procedură simplificată / DALI etc 
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NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT GRAD DE MATURITATE 
1
 ORIZONT DE TIMP 

BUGET ESTIMAT 
(LEI) 

POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

ALTELE 

4 
Business Hub pentru industrii 
creative și inovatoare 

Idee N/A 24.380.500 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

5 

Dezvoltarea unui sistem 
antreprenorial care să favorizeze 
apariția și maturizarea start-up/spin-
off inovative 

Idee N/A 1.950.440 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

6 

Aplicație de management integrat și 
management partajat al resurselor 
pentru încurajarea soluțiilor de tip 
coworking 

Idee N/A 487.610 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

7 

Organizarea anuală a Competiției 
Danube Growth Initiative pentru 
încurajarea start-up-urilor și a 
tinerilor antreprenori (în domeniul 
economiei albastre) 

Idee N/A 243.805 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

8 
Platforma informatică de promovare 
a ideilor inovative și identificarea de 
surse de finanțare 

Idee N/A 487.610 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

9 

Dezvoltarea unei strategii de 
dezvoltare și promovare a 
infrastructurii de CDI în cadrul IMM-
urilor 

Idee N/A 195.044 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 

UAT Galați  



551 
 

NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT GRAD DE MATURITATE 
1
 ORIZONT DE TIMP 

BUGET ESTIMAT 
(LEI) 

POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

ALTELE 

local 

10 
Promovarea creșterii gradului de 
inovare al IMM-urilor 

Idee N/A 243.805 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

11 Centru de transfer tehnologic Documentație completă 2023 30.000.000 
Fonduri 
europene/buget 
local 

Universitatea 
„Dunărea de 
Jos” Galați 

 

12 
Amenajarea zonei de dezvoltare 
economică din comuna Grivița 

Idee N/A 2.000.000  

Bugetul 
local/Bugetul de 
Stat/Fonduri 
Europene și 
Norvegiene 

UAT Grivița  

13 
Program de promovare a 
avantajelor, soluțiilor de cercetare 
dezvoltare 

Idee N/A 4.876.100 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

14 
Crearea unui centru de consiliere în 
afaceri 

Idee N/A 2.438.050 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

15 
Construire/ reabilitare/ extindere 
centre de afaceri (localizare start-
ups) în mediul urban 

Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 

UAT-uri din 
Județul Galați 
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NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT GRAD DE MATURITATE 
1
 ORIZONT DE TIMP 

BUGET ESTIMAT 
(LEI) 

POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

ALTELE 

local 

16 

Digitalizarea activităților economice 
existente la nivel teritorial, ținând 
cont și de condițiile specifice de 
desfășurare în contextul actual al 
pandemiei cu COVID-19 

portofoliu de proiecte  N/A N/A 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

Operatori 
economici/par
teneriate 

 

17 

Schemă de împrumut cu costuri 
subvenționate și servicii de sprijin 
specializat pentru demararea și 
dezvoltarea afacerilor pe o perioadă 
de 2 ani 

portofoliu de proiecte  N/A N/A 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

Operatori 
economici/par
teneriate 

 

18 

Investiții cu privire la 
retehnologizare în vederea reducerii 
consumului de energie din 
combustibili fosili și decarbonificare 

portofoliu de proiecte N/A N/A 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

Operatori 
economici/par
teneriate 

 

19 

Crearea de structuri integrate de 
cercetare/dezvoltare cu stații pilot 
de producție și punct de transfer 
tehnologic/know-how, într-un 
domeniu de specializare inteligentă 
(acvacultură/piscicultură) 

proiect în curs de 
pregătire 

N/A N/A 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

Parteneriate/i
nstituții de 
cercetare 

 

20 
Portal pentru promovarea 
rezultatelor cercetării 

Idee N/A 146.283 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  
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NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT GRAD DE MATURITATE 
1
 ORIZONT DE TIMP 

BUGET ESTIMAT 
(LEI) 

POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

ALTELE 

21 

Proiect de consolidare a 
competențelor de management 
strategic și management prin 
obiective 

Idee N/A 243.805 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

22 
Amenajare piață agroalimentară în 
comuna Jorăști 

Idee N/A 500.000 Fonduri europene UAT Jorăști  

23 
Construire piață agroalimentară în 
comuna Vârlezi 

Idee N/A 1.500.000 
PNDL/PNDR/POR/
CNI 

UAT Vârlezi  

24 
Amenajare piață agroalimentară în 
localitatea Schela, satul Schela 

SF, PT, DALI, Studiu de 
oportunitate 

N/A 3.317.515  

 

Fonduri 
guvernamentale 
(CNI) 

UAT Schela  

25 
Amenajare spațiu piață 
agroalimentară 

Idee N/A 2.000.000  

Fonduri 
europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea 
Mărului 

 

26 

Înființarea și dotarea unei capacități 
de producție pentru prelucrarea 
legumelor sau fructelor și ambalarea 
produselor finite 

Idee N/A 
 

8.000.000  

Fonduri 
europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea 
Mărului 

 

27 
Construirea unei piețe ultramoderne 
în Sat Vânători, comuna Vânători, 
județul Galați 

Prospectare de piață în 
vederea elaborării 
studiului de fezabilitate 

N/A 
 

7.840.000,00 

 

În curs de 
identificare 

UAT Vânători  

28 Dezvoltare centru de consultanță 
pentru obținerea şi implementarea 

Idee N/A 1.200.000  Fonduri 
europene, 

UAT Valea 
Mărului 
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NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT GRAD DE MATURITATE 
1
 ORIZONT DE TIMP 

BUGET ESTIMAT 
(LEI) 

POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

ALTELE 

programelor europene la nivel local guvernamentale, 
buget local 

29 
Dotarea tehnică a Serviciului pentru 
Situații de Urgență 

Idee N/A 2.300.000  

Fonduri 
europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea 
Mărului 

 

30 Realizare și dotare obor animale Idee N/A 1.100.000  

Fonduri 
europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea 
Mărului 

 

31 Modernizarea exploatațiilor agricole Idee N/A 30.000.000  

Fonduri 
europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea 
Mărului 

 

32 
Construire/ reabilitare/ extindere 
pieței agroalimentare 

portofoliu de proiecte N/A N/A 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT-uri din 
Județul Galați 

 

33 

Promovarea integrării organizațiilor 
CDI românești în programe de 
colaborare europene și 
internaționale 

Idee N/A 73.142 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

34 

Proiect de consolidare a 
competențelor de management 
strategic și management prin 
obiective 

Idee N/A 
 

243.805 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 

UAT Galați  
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NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT GRAD DE MATURITATE 
1
 ORIZONT DE TIMP 

BUGET ESTIMAT 
(LEI) 

POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

ALTELE 

local 

35 
Portal online pentru promovarea 
soluțiilor de finanțare în parteneriat 

Idee N/A 97.522 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

36 
Realizarea unei platforme 
multimedia destinată susținerii 
proceselor de transfer tehnologic 

Idee N/A 243.805 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

37 
Înființarea unui atelier de creație 
pentru soluții inovative (parteneriat) 

Idee N/A 487.610 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

38 
Dezvoltarea turismului sustenabil 
pentru crearea de locuri de muncă 

Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene, fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 

 

39 

Atingerea unor niveluri mai ridicate 
ale productivității prin diversificare, 
modernizarea tehnologică și 
inovație, inclusiv prin accent pe 
sectoarele cu valoare adăugate mare 
și utilizarea forței de muncă în 
activități cu productivitate ridicată 

Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene, fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 
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NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT GRAD DE MATURITATE 
1
 ORIZONT DE TIMP 

BUGET ESTIMAT 
(LEI) 

POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

ALTELE 

OBIECTIV SPECIFIC | SECTOR INDUSTRIAL COMPETITIV ȘI PERFORMANT 

40 
Revitalizarea Parcului Industrial 
printr-o abordare integrată a 
intervențiilor și investițiilor 

Idee N/A 24.380.500 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

41 
Înființarea unei zone industrial în 
comună prin atragerea de investitori 

Idee N/A  N/A 
Fonduri europene 
și/sau naționale 

Comunei 
Barcea 

 

42 
Construirea unor instalații pentru 
brichetat rumeguș 

Idee N/A  N/A 

Fonduri 
europene, fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 

 

43 

Realizare parc industrial zona 
intravilan denumită popular „Arcani” 
pe o suprafață de 4,5 ha pentru 
închirierea sau concesionarea 
spații/hale în vederea desfășurării de 
activități de producție sau 
depozitare 

Idee N/A N/A N/A UAT Cuca  

OBIECTIV SPECIFIC | ECONOMIE JUDEȚEANĂ DIVERSIFICATĂ ȘI SECTOR IMM COMPETITIV 

44 

Cursuri de formare pentru 
dezvoltarea competențelor la nivelul 
IMM-urilor pentru specializare 
inteligentă 

Idee N/A 487.610 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  
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NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT GRAD DE MATURITATE 
1
 ORIZONT DE TIMP 

BUGET ESTIMAT 
(LEI) 

POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

ALTELE 

45 
Stimularea adoptării tehnologiilor 
IT&C de către IMM-uri 

Idee N/A 731.415 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

46 Înființare de grupuri de producători Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene, fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 

 

47 Instalarea tinerilor fermieri Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene, fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 

 

48 
Portal de evaluare a capacităților de 
inovare a IMM-urilor și strategii de 
capitalizare 

Idee N/A 97.522 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

49 

Sprijinirea întreprinzătorilor prin 
închirierea de spații la prețuri 
atractive pentru înființarea a diverse 
puncte locale absolut necesare: 
service, reparații electrice, reparații 
auto, frizerie – coafor, notariat, 
avocatură, servicii bancare, sală 
fitness, salon de înfrumusețare, 
centru SPA, fabrică de prelucrare a 
laptelui, brutărie 

Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene, fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 
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NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT GRAD DE MATURITATE 
1
 ORIZONT DE TIMP 

BUGET ESTIMAT 
(LEI) 

POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

ALTELE 

50 

Campanii pentru promovarea unei 
politici de asociere a 
întreprinzătorilor locali și atrași 
pentru dezvoltarea unor activități 
economice în domeniul serviciilor 

Idee N/A N/A 

 

Fonduri 
europene, fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 

 

51 
Crearea facilităților necesare 
(utilități) pentru localizarea de 
afaceri în comună  

Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene, fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 

 

52 

Sprijin prin punerea de terenuri la 
dispoziție pentru înființarea unor 
spații comerciale de alimentație 
publică de tip supermarket 

Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene, fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 

 

53 
Amenajare piață agroalimentară 
comuna Cuca – faza SF 

Studiu de fezabilitate N/A N/A CNI UAT Cuca  

54 
Înființarea unor incubatoare de 
afaceri pentru IMM-uri 

Idee N/A 4.876.100 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

55 
Documentație tehnică și amenajare 
teren piața en-gros legume fructe 

SF 2019 N/A 
 

970.000 

 

Buget local 
UAT Tecuci  

56 
Modernizare și extindere piață de 
legume cu 3000 mp 

Idee N/A Propunere Propunere UAT Matca  

57 Construire piață în comuna Băneasa Idee N/A 250.000 
Fonduri 
nerambursabile 

UAT Băleni  
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NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT GRAD DE MATURITATE 
1
 ORIZONT DE TIMP 

BUGET ESTIMAT 
(LEI) 

POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

ALTELE 

58 
Realizare piață agroalimentară în 
comuna Corod, județul Galați 

Idee N/A  N/A  N/A UAT Corod  

59 
Modernizare spațiu amenajat pentru 
piață agroalimentară 

Idee N/A  N/A 

Fonduri 
europene, fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 

 

60 
Portal de evaluare a capacităților de 
inovare a IMM-urilor și strategii de 
capitalizare 

Idee N/A 
 

97.522 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

61 Modernizare talcioc Idee N/A 1.462.830 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

62 Amenajare târg auto strada Macului Idee N/A 975.220 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

63 
Modernizare piață în comuna 
Drăgușeni, județul Galați 

Studiu fezabilitate + 
Cerere de finanțare 

N/A N/A N/A 
UAT 
Drăgușeni 

 

64 
2 piețe agroalimentare – sat Vlădești 
și sat Brănești 

Idee N/A 1.000.000 AFIR/buget local UAT Vlădești  

OBIECTIV SPECIFIC | CAPITAL UMAN CU UN GRAD RIDICAT DE OCUPARE, BAZAT PE COMPETENȚE ȘI CALIFICĂRI ADECVATE, ADAPTATE PERMANENT CERINȚELOR PIEȚEI 
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NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT GRAD DE MATURITATE 
1
 ORIZONT DE TIMP 

BUGET ESTIMAT 
(LEI) 

POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

ALTELE 

65 
Aplicație de mijlocire a cererii și 
ofertei de pregătire profesională 
locală 

Idee N/A 975.220 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

66 
Program de rating a condițiilor de 
muncă pentru unitățile de producție 
din municipiul Galați 

Idee N/A 
 

487.610 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

67 
Program de promovare a familiei 
unite – „Minim 4 ore pe zi cu tata și 
mama” 

Idee N/A 97.522 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

68 
Evaluarea anuală a condițiilor de 
sănătate pentru cel puțin 50% din 
angajați 

Idee N/A 487.610 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

69 
Bursa calificărilor profesionale a 
municipiului Galați 

Idee N/A 48.761 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

70 

Organizarea de programe de 
formare profesională a adulților, cu 
accent pe domeniile deficitare pe 
piața muncii 

Idee N/A 487.610 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 

UAT Galați  
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NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT GRAD DE MATURITATE 
1
 ORIZONT DE TIMP 

BUGET ESTIMAT 
(LEI) 

POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

ALTELE 

local 

71 

Programe de reconversie și 
recalificare profesională a 
persoanelor ce sunt afectate de 
procesul de tranziție justă 

portofoliu de proiecte N/A N/A 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT-uri din 
Județul 
Galați/partene
riate/operator
i 
economici/ins
tituții publice 

 

72 

Dezvoltarea de soluții electronice 
integrate (baze de date interactive), 
pentru monitorizarea situației cererii 
și ofertei de pe piața forței de muncă 

Idee N/A 2.438.050 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

73 
Acțiuni integrate în domeniul 
ocupării forței de muncă, furnizării 
de servicii și combaterii discriminării 

Idee N/A 975.220 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

74 
Centrul proactiv de mediere a forței 
de muncă 

Idee N/A 975.220 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

75 
Măsuri de sprijin pentru găsirea unui 
loc de muncă 

Idee N/A 243.805 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 

UAT Galați  
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NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT GRAD DE MATURITATE 
1
 ORIZONT DE TIMP 

BUGET ESTIMAT 
(LEI) 

POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

ALTELE 

local 

76 

Program de organizare a stagiilor de 
practică a elevilor în firme din 
sectorul public sau privat, în scopul 
facilitării inserției tinerilor pe piața 
forței de muncă 

Idee N/A 1.462.830 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

77 
Educația timpurie de nivel ante-
preșcolar și preșcolar, învățământ 
primar și secundar 

Idee N/A 48.761 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

78 

Program de sprijinire a furnizorilor 
de formare profesională pentru 
dezvoltarea și diversificarea 
ofertelor de formare profesională în 
conformitate cu cererea de locuri de 
muncă 

Idee N/A 243.805 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

79 
Programe de consiliere și orientare 
profesională pentru șomeri 

Idee N/A 975.220 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

80 
Susținerea proceselor de transfer 
tehnologic între organizațiile de CDI 
și mediul de afaceri 

Idee N/A 2.194.245 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  
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NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT GRAD DE MATURITATE 
1
 ORIZONT DE TIMP 

BUGET ESTIMAT 
(LEI) 

POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

ALTELE 

81 
Susținerea antreprenoriatului în 
cadrul comunității, inclusiv a 
ocupării pe cont propriu 

Idee N/A 243.805 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

82 
Acordarea de sprijin pentru 
înființarea de afaceri 

Idee N/A 2.925.660 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

83 
Programe de economie socială 
pentru consolidarea competențelor 
antreprenoriale 

Idee N/A 1.462.830 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

84 
Realizarea unui Târg anual de oferte 
de muncă, în colaborare cu AJOFM și 
instituțiile de învățământ 

Idee N/A 
 

487.610 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

85 
Evaluarea competentelor de bază 
pentru integrarea pe piața muncii  

Idee N/A 97.522 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

86 
Cursuri de calificare pentru 
reconversia forței de muncă 

Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene, fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 
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NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT GRAD DE MATURITATE 
1
 ORIZONT DE TIMP 

BUGET ESTIMAT 
(LEI) 

POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

ALTELE 

87 

Dezvoltarea unor programe de 
pregătire pentru coordonatorii 
activității sportive (profesori sau 
chiar părinții elevilor); Acordarea de 
stimulente financiare din bugetul 
local pentru aceștia sau a altor 
forme de recunoaștere a activității 
(diplome, medalii) sau orice alte 
compensații (financiare sau nu) ce i-
ar putea motiva 

Idee N/A N/A  
Fonduri 
europene, fonduri 

UAT Costache 
Negri 

 

88 
Măsuri de sprijin pentru creșterea 
natalității 

Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene, fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 

 

OBIECTIV SPECIFIC | AGRICULTURĂ DURABILĂ ȘI UN SPAȚIU RURAL PROSPER 

89 
Creare, extindere, modernizare 
infrastructura de irigații 

portofoliu proiecte N/A n/a Fonduri europene 
Operatori 
sisteme de 
irigații  

 

90 

Organizarea și consolidarea 
asocierilor agricole, dezvoltarea de 
depozite cu servicii și a activității de 
marketing pentru produse și 
branduri locale și promovarea unor 
lanțuri scurte de aprovizionare 

portofoliu proiecte N/A n/a Fonduri europene 

Operatori 
economici/par
teneriate/UAT
-uri/instituții 
publice  

 

91 
Modernizare târg comunal în 
comuna Băleni, județul Galați 

Cerere de finanțare/PT N/A 769.780 

GAL COVURLUI -
M5/6B 
Dezvoltarea 
comunităților 

UAT Băleni  
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NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT GRAD DE MATURITATE 
1
 ORIZONT DE TIMP 

BUGET ESTIMAT 
(LEI) 

POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

ALTELE 

rurale prin 
îmbunătățirea 
infrastructurii de 
baza 

92 
Modernizarea infrastructurii de 
acces agricolă în comuna Băleni, 
județul Galați 

DALI N/A 5.452.867,98  PNDR UAT Băleni  

93 Modernizare drumuri agricole DALI N/A 5.000.000 PNDR UAT Barcea  

94 
Înființarea unei cooperative Agricole 
și construirea unui depozit frigorific 
pentru legume și fructe 

Idee N/A N/A 
Fonduri europene 
și/sau naționale 

UAT Barcea  

95 
Modernizare drumuri de exploatare 
agricolă 

Idee N/A 9.800.000 

 

Fonduri Guvern 

 

UAT Tulucești  

96 
Reabilitare/modernizare drumuri de 
exploatație agricolă 

Idee N/A N/A N/A UAT Suhurlui  

97 
Modernizare drum de exploatație 
agricolă 893 

Idee N/A 3.920.000 Fonduri europene UAT Corni  

98 Realizare și dotare obor animale Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene, fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Negri  

99 Piață agroalimentară Idee N/A N/A N/A UAT Rediu  

100 Modernizare drumuri de acces 
agricol în comuna Pechea, județul 

 

SF 

 

N/A 
5.483.099 

Buget local + 
fonduri externe 

UAT Pechea  
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NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT GRAD DE MATURITATE 
1
 ORIZONT DE TIMP 

BUGET ESTIMAT 
(LEI) 

POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

ALTELE 

Galați 

101 
Reabilitarea și modernizarea 
drumurilor agricole 

Idee N/A 4.900.000 
Fonduri europene 
și/sau fonduri 
guvernamentale 

UAT 
Nămoloasa 

 

102 Modernizarea exploatațiilor agricole Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene, fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 

 

103 
Modernizare drum de exploatație 
agricolă 

Idee N/A N/A N/A UAT Cuca  

104 
Modernizarea drumurilor de 
exploatare agricolă 

Idee N/A 6.000.000  Fonduri europene UAT Negrilești  

105 
Crearea și dotarea de amenajări 
piscicole 

Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene, fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 

 

106 Înființarea de ferme de animale Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene, fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 

 

107 
Construirea și dotarea capacităților 
de morărit și panificație 

Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene, fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 

 

108 
Construirea și dotarea unor fabrici 
de producere a uleiurilor vegetale 

Idee N/A N/A 
Fonduri 
europene, fonduri 
guvernamentale, 

UAT Costache 
Negri 
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NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT GRAD DE MATURITATE 
1
 ORIZONT DE TIMP 

BUGET ESTIMAT 
(LEI) 

POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

ALTELE 

buget local 

109 
Construirea și dotarea unor 
capacități de abatorizare a cărnii 

Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene, fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 

 

110 

Înființarea și dotarea unei capacități 
de producție pentru prelucrarea 
fructelor și ambalarea produselor 
finite 

Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene, fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 

 

111 
Cunoștințe adecvate în rândul 
fermierilor 

Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene, fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 

 

112 
Menținerea diversității biologice și a 
valorii de mediu a terenurilor 
agricole 

Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene, fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 

 

113 
Reîntinerarea generațiilor de 
fermieri 

Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene, fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 

 

114 
Restructurarea și modernizarea 
fermelor mici, în ferme orientate 
către piață 

Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene, fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 
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O2. DEZVOLTARE BAZATĂ PE PROTECȚIA MEDIULUI ȘI ADAPTATĂ ELEMENTELOR FAVORABILE ȘI RESTRICTIVE 
ALE CADRULUI NATURAL 

NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT GRAD DE MATURITATE 
2
 ORIZONT DE TIMP 

BUGET ESTIMAT 
(LEI) 

POSIBILE SURSE DE 
FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

NIVEL DE 
PRIORITATE 

3
 

PROIECTE LA NIVEL DE UAT 

OBIECTIV SPECIFIC | MANAGEMENT EFICIENT AL ARIILOR NATURALE PROTEJATE 

1 
Investiții în lucrări de reconstrucție 
ecologică în ariile naturale protejate 

Idee  N/A  
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

Administratori 
/ UAT-uri din 
județul Galați 

 

2 
Reabilitare ecologică și științifică Lac 
Negru, județul Galați 

Idee N/A 80.000.000 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

Administratori 
/ UAT-uri din 
județul Galați 

 

3 
Reconstrucție ecologică și amenajări 
de punere în valoare din punct de 
vedere turistic poldere râu Siret 

Idee N/A 475.000.000 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

Administratori 
/ UAT-uri din 
județul Galați 

 

OBIECTIV SPECIFIC | VULNERABILITATE SCĂZUTĂ LA RISCURI NATURALE 

4 
Centrul operațional municipal 
pentru managementul situațiilor de 
urgență 

Idee N/A 9.752.200 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

5 
Sistem integrat de prevenire a 
inundațiilor prin instalarea de 
senzori specifici și alertarea 

Idee N/A 7.314.150 Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 

UAT Galați  

                                                           
2
 Idee, în implementare / SF / PT / Licitație / Evaluare proiect / Cerere de finanțare / Procedură simplificată / DALI etc 

3
 Proiect prioritar / lista lungă de proiecte 
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populației în cazul situațiilor cu 
potențial pericol 

buget local 

6 

Harta de risc la inundații și 
fenomene meteo extreme a 
municipiului Galați și zonei urbane 
funcționale 

Idee N/A 487.610 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Județul 
Galați/ UAT-
uri partenere 

 

7 

Investiții în infrastructura de apărare 
împotriva inundațiilor, alunecărilor 
de teren sau altor fenomene 
extreme 

Idee N/A  
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

Institutii 
publice ce 
administrează 
aceste 
elemente de 
infrastructura/
UAT Județul 
Galați/ UAT-
uri partenere 

 

8 

Extinderea și dezvoltarea 
infrastructurii pentru combaterea 
căderilor de grindină și creșterea 
precipitațiilor în județul Galați 

Idee N/A N/A 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

Institutii 
publice ce 
administrează 
aceste 
elemente de 
infrastructura/
UAT Județul 
Galați/ UAT-
uri partenere 

 

9 

Prevenirea apariției riscului de 
producere a inundațiilor prin 
instalarea de stații meteorologice 
automate și autonome de suprafață 
și stații agrometeorologice 

Idee N/A N/A 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

Institutii 
publice ce 
administrează 
aceste 
elemente de 
infrastructura/
UAT Județul 
Galați/ UAT-
uri partenere 
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10 
Măsuri inovatoare pentru 
gestionarea nămolurilor și utilizarea 
lui în activități economice 

Idee N/A N/A 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

Institutii 
publice ce 
administrează 
aceste 
elemente de 
infrastructura/
UAT Județul 
Galați/ UAT-
uri partenere 

 

11 

Masterplan integrat de 
management și prioritizare a 
investițiilor în domeniul distribuției 
apei și canalizării la nivelul 
municipiului Galați și zonei de 
influență (parteneriat Consiliul 
Județean) 

Idee N/A 
 

1.462.830 

Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

12 

Hartă de zgomot actualizată periodic 
și planuri de intervenție pentru 
reducerea zgomotului la nivel 
municipal și zonă funcțională 

Idee N/A 390.088 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

13 
Consolidare maluri în vederea 
stabilizării terenului 

Idee N/A 4.000.000 
PNDL/PNDR/POR/C
NI 

UAT Vârlezi  

14 
Crearea de terase verzi la nivelul a 
cel puțin 30% din clădirile deținute 
de municipalitate 

Idee N/A  
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

15 

Realizarea de investiții integrate în 
domeniul construcțiilor care să 
conțină spații verzi în proporție de 
minim 10% din suprafața construită 

Idee N/A  
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

16 
Reabilitare şi modernizare bloc 
PEXCO Galați 

CF/ evaluare N/A 6.412.479,42 POR 2014 - 2020 UAT Galați  
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Reabilitarea clădirii administrative 
Spații verzi din str. Radu Negru 

Idee N/A 1.462.830 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

17 

Masterplan privind extinderea și 
modernizarea spatiilor verzi la 
nivelul Municipiului Galați pentru 
atingerea țintei de 26 mp spațiu 
verde/locuitor 

Idee N/A 24.380.500 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

18 
Creșterea performanței energetice 
clădirilor rezidențiale în vederea 
îmbunătățirii eficienței energetice 

Idee N/A 
 

97.522.000 

Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT-uri din 
Județul Galați 

 

19 

Lucrări de îmbunătățire a fondului 
construit existent pentru eficiența 
energetică și/sau consolidarea 
seismică a clădirilor rezidențiale 
multifamiliale 

Idee N/A 
 

200.000.000 

Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT-uri din 
Județul Galați 

 

20 
Creșterea eficienței energetice a 
clădirilor istorice 

Idee N/A 
 

20.000.000 

Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT-uri din 
Județul Galați 

 

21 

Instalarea de E-SRE și gaze 
regenerabile (biogaz, hidrogen) 
descentralizate, inclusiv pentru 
îmbunătățirea accesului la energie în 
comunități dezavantajate din 
județul Galați 

Idee N/A 
 

50.000.000 

Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT-uri din 
Județul Galați 

 

22 

Modernizarea, reabilitarea și 
adaptarea infrastructurii existente 
de transport și distribuție de gaze 
naturale pentru integrarea 
hidrogenului și a altor gaze verzi 

Idee N/A 
 

25.000.000 

Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT-uri din 
Județul Galați 
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Proiect de conștientizare a 
impactului soluțiilor de eficiență 
energetică în îmbunătățirea 
parametrilor de locuire și mediu 
„Green Galați” 

Idee N/A 
 

975.220 

Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

23 

Proiect de susținere a investițiilor în 
soluții de tip „ BMS – Building 
Management Systems”, în vederea 
unei abordări eco în obiceiurile de 
consum ale cetățenilor 

Idee N/A 
 

12.190.250 

Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

24 
Primul parc complet autonom – 
ECOPARK 1 

Idee N/A 4.876.100 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

25 
Amenajarea pârâului Corozel dalat și 
pistă betonată de-a lungul celor 
două maluri 

Idee N/A Propunere Propunere UAT Matca  

26 

Întreținerea zonelor verzi prin 
completarea aliniamentelor 
stradale, a perdelelor verzi și a 
parcurilor cu arbori și arbuști și flori 
anuale sau/și perene 

Idee N/A 9.752.200 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

27 

Realizarea de perdele forestiere - 
aliniamente de arbori cu capacitate 
mare de retenție a CO2, în zona de 
trafic greu a municipiului Galați 

Idee N/A 7.314.150 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

28 

Plantarea de perdele vegetale verzi 
(aliniamente de arbori și arbuști) de-
a lungul principalelor artere rutiere 
în vederea reducerii emisiilor de 
CO2 și a poluării generate de traficul 
rutier 

Idee N/A 3.900.880 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  
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29 
Împădurire terenuri degradate din 
municipiul Galați și reconstrucția lor 
ecologică 

Idee N/A 4.876.100 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

30 

Creșterea suprafeței verzi din 
municipiul Galați pentru atingerea 
țintei de 26 mp/locuitor, prin 
amenajarea de spații verzi pe o 
suprafață de minim 1 ha/an  

Idee N/A 7.314.150 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

31 Reparații capitale iaz Călmățui Etapa Pth N/A 2.436.810 Bugetul local UAT Grivița  

32 
Actualizarea periodică a Registrului 
spațiilor verzi al municipiului Galați  

Idee N/A 243.805 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

33 

Parteneriate pentru 
decontaminarea și 
refuncționalizarea siturilor 
contaminate de pe teritoriul 
municipiului Galați 

Idee N/A 2.438.050 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

34 
Amenajarea ecologică a gropii de 
deșeuri de la Lacul Vânători 

Idee N/A 24.380.500 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

35 
Refacere terenuri degradate 
aferente Lacului de agrement 
Vânători 

Idee N/A 14.628.300 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

36 
Modernizarea Serei de producție 
flori din strada Radu Negru 

Idee N/A 3.900.880 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

37 Reabilitare spații verzi rezidențiale Idee N/A 39.008.800 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  



574 
 

38 
Master plan de regenerare urbană 
activă  

Idee N/A 487.610 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

39 
Crearea de perdele verzi urbane 
care să minimizeze impactul negativ 
al transportului 

Idee N/A 195.044 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

42 

Încurajarea persoanelor fizice și 
juridice în realizarea de spatii verzi, 
împăduriri, plantații și în 
managementul acestora 

Idee N/A 243.805 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

43 
Împădurirea terenurilor degradate 
în comuna Brăhășești 

Idee N/A N/A N/A 
UAT 
Brăhănești 

 

44 
Centru de monitorizare și rețea de 
stații pentru măsurarea calității 
aerului  

Idee N/A 1.462.830 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

45 

Infrastructură adecvată de 
monitorizare a indicatori de poluare 
a solului, aerului și apei ce vizează 
teritoriul analizat 

proiecte în curs de 
pregătire 

N/A N/A 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT 
Galați/instituți
i 
publice/actori 
relevanți 

 

46 

Organizarea de campanii de 
conștientizare a populației privind 
rolul esențial al cetățenilor în 
gestionarea fenomenului de poluare 
la nivel urban 

Idee N/A 243.805 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

47 

„PROAer” – Implicarea cetățenilor în 
respectarea de bune practici privind 
poluarea aerului din municipiul 
Galați 

Idee N/A 975.220 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  
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48 

Achiziția de echipamente și utilaje în 
cadrul sistemului Voluntar pentru 
Situații de Urgență cât și a 
sistemului de alarmare a populației 
în comuna Bălăbănești 

Idee N/A 1.000.000 

Fonduri europene  

Fonduri 
guvernamentale 

UAT 
Bălăbănești 

 

49 
Înființarea unui sistem antigrindină, 
comuna Bălăbănești 

Idee N/A 1.000.000 

Fonduri europene  

Fonduri 
guvernamentale 

UAT 
Bălăbănești 

 

50 
Dotare comitet local pentru situații 
de urgență 

Idee N/A 500.000 Fonduri externe 
UAT 
Frumușița 

 

51 
Realizarea sistemelor de curgere a 
apelor în sat Ciureștii-Noi, comuna 
Bălășești, județul Galați 

P.T. și DALI N/A 750.000,00 

 

Buget de stat și 
local 

UAT Bălășești  

52 
Realizarea de investiții la nivelul 
sistemului forestier din comuna 
Bălăbănești 

Idee N/A 500.000 

Fonduri europene  

Fonduri 
guvernamentale 

UAT 
Bălăbănești 

 

53 
Împădurire zone calamitate în 
vederea prevenirii dezastrelor 

Idee N/A N/A 
Fonduri europene 
și/sau naționale 

UAT Barcea  

54 Reabilitarea terenurilor degradate Idee N/A 6.000.000 
Fonduri europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea 
Mărului 

 

55 
Lucrări de colectare a apelor pluviale 
de pe versanți și combaterea 
alunecărilor de teren 

Idee N/A N/A 

Fonduri europene, 
fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 

 

56 
Lucrări hidrotehnice de proiecție și 
infrastructură specifică (poduri, 
podețe, gabioane, stăvilare) pentru 

Idee N/A N/A 
Fonduri europene, 
fonduri 
guvernamentale, 

UAT Costache 
Negri 
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cursurile de apă buget local 

57 
Construire baraj de protecție pentru 
prevenirea inundațiilor – zona „Pe 
lac” 

Idee N/A N/A N/A UAT Cuca  

58 
Refacere și consolidare zone 
calamitate comuna Frumușița, 
județul Galați, lot 2 și lot 3 

Studiu de fezabilitate N/A 3.973.298 Buget local 
UAT 
Frumușița 

 

59 
Perdele forestiere în zone cu 
ariditate 

Idee N/A N/A 
Buget de stat, 
fonduri externe, 
buget local 

UAT Fundeni  

60 

Prevenirea inundațiilor prin 
construirea a două baraje rutiere, cu 
un singur sens de circulație în zona 
valea bisericii/Valea Pietroaselor 

Idee N/A 2.500.000 N/A UAT Oancea  

61 
Dig apărare amonte Negrea și de 
protecție împotriva inundațiilor 
pentru satele Schela și Negrea 

Idee N/A N/A 
Fonduri europene/ 

guvernamentale 
UAT Schela  

62 
Amenajarea albiilor Pârâului Lozova 
și Pârâului Lozovița în zona 
intravilanelor Schela și Negrea 

Idee N/A N/A 
Fonduri europene/ 

guvernamentale 
UAT Schela  

63 
Lucrări de colectare a apelor pluviale 
de pe versanți și combaterea 
alunecărilor de teren 

Idee N/A 5.000.000 
Fonduri europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea 
Mărului 

 

64 

Lucrări hidrotehnice de protecție şi 
infrastructură specifică (poduri 
podețe, gabioane, stăvilare etc), 
pentru cursurile de apă 

Idee N/A 6.000.000 
Fonduri europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea 
Mărului 
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65 
Executare lucrări de consolidare ale 
malurilor pârâielor 

Idee N/A 5.000.000  
Fonduri europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea 
Mărului 

 

66 
Executare lucrări de consolidare ale 
malurilor pârâielor 

Idee N/A N/A 

Fonduri europene, 
fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 

 

67 
Construire baraj de protecție pentru 
prevenirea inundațiilor – zona „Pe 
lac” 

Idee N/A N/A N/A UAT Cuca  

68 
Modernizarea și retehnologizarea 
sistemelor de irigații din parcurile 
municipiului Galați 

Idee N/A 7.314.150 
Fonduri 
europene/Buget 
local 

UAT Galați  

69 
Amenajări peisagistice cu identitate 
locală în toate parcurile din 
municipiul Galați 

Idee N/A 9.752.200 
Fonduri 
europene/Buget 
local 

UAT Galați  

70 
Reabilitare peisagistică parc urban 
SMART – Consiliul Județean Galați 

Idee N/A 5.000.000 
Fonduri 
europene/Buget 
local 

UAT Județul 
Galați 

 

71 
Crearea, extinderea și/sau 
modernizarea parcurilor 
urbane/grădinilor urbane 

Idee N/A 15.000.000 
Fonduri 
europene/Buget 
local 

UAT Județul 
Galați 

 

72 
Instalarea de sisteme automatizate 
pentru irigarea spațiilor verzi din 
municipiu  

Idee N/A 11.215.030 
Fonduri 
europene/Buget 
local 

UAT Galați  

73 
Modernizare stație pompe Faleza 
Inferioară 

Idee N/A 4.876.100 
Fonduri 
europene/Buget 
local 

UAT Galați  
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74 
Sistem irigații modern pentru Faleza 
Dunării 

Idee N/A 1.950.440 
Fonduri 
europene/Buget 
local 

UAT Galați  

OBIECTIV SPECIFIC | CALITATE MAI BUNĂ A FACTORILOR DE MEDIU (AER, APĂ, SOL, FACTORI BIOTICI) 

75 
Creșterea performanței energetice a 
blocului de locuințe H3 din 
municipiul Galați 

CF/ evaluare N/A 2.481.852,65 POR 2014 - 2020 UAT Galați  

76 

Creșterea performanței energetice a 
blocului de locuințe S2 din 
municipiul Galați aferent asociației 
de proprietari nr.395 

CF/ evaluare N/A 1.525.187,11 POR 2014 - 2020 UAT Galați  

77 
Proiect pentru două investiții pilot - 
acoperiș verde pentru clădiri aflate 
în parcuri publice 

Idee N/A 487.610 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

78 
Proiect de monitorizare a factorilor 
de mediu apă-aer-sol în municipiului 
Galați  

Idee N/A 7.314.150 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

79 
Creșterea eficienței energetice a 
clădirilor aparținând UAT Barcea 

Idee N/A N/A 
Fonduri europene 
și/sau naționale 

UAT Barcea  

80 

Creșterea performanței energetice a 
blocurilor de locuințe - Bloc M1, B-
dul George Coșbuc nr. 3, Țiglina II, 
municipiul Galați 

CF/ evaluare N/A 6.693.324,14 POR 2014 - 2020 UAT Galați  

81 
Reabilitare și eficientizare 
energetică clădiri str. Traian, nr.254 

CF/ evaluare N/A 12.808.259,85 POR 2014 - 2020 UAT Galați  

82 
Creșterea performanței energetice a 
blocurilor de locuințe – Bloc I2, 
Strada Siderurgiștilor nr. 20, Țiglina 

CF/ evaluare N/A 4.392.408,30 POR 2014 - 2020 UAT Galați  
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II, municipiul Galați 

83 

Creșterea performanței energetice a 
blocului de locuințe A2, strada 
Teleajen nr.7, Micro 16, municipiul 
Galați 

CF/ evaluare N/A 4.467.347,47 POR 2014 - 2020 UAT Galați  

84 

Creșterea performanței energetice a 
blocului de locuințe A1, strada 
Teleajen nr.9, Micro 16, municipiul 
Galați 

CF/ evaluare N/A 4.503.287,94 POR 2014 - 2020 UAT Galați  

85 

Creșterea performanței energetice a 
blocului de locuințe G13 sc.3, Str. 
Victor Vâlcovici nr.1 din municipiul 
Galați 

CF/ evaluare N/A 2.724.173,96 POR 2014 - 2020 UAT Galați  

86 

Creșterea performanței energetice a 
blocurilor de locuințe - bloc Mureș, 
strada Portului, nr. 45, aferent 
Asociației de proprietari nr. 135, 
municipiul Galați 

CF/ evaluare N/A 3.938.752,00 POR 2014 - 2020 UAT Galați  

87 

Creșterea performanței energetice a 
blocurilor de locuințe, bloc J7, sc.1, 
2, 3, str.V. Vâlcovici, nr. 8 aferent 
Asociației de proprietari nr.575, 
municipiul Galați 

CF/ evaluare N/A 3.237.311,45 POR 2014 - 2020 UAT Galați  

88 

Creșterea performanței energetice a 
blocurilor de locuințe - Programul 
Operațional Regional 2014 - 2020 - 
Bloc D1, Sc. 1, 2, Str. Furnaliștilor, nr. 
4, Micro 20, aferent Asociației de 
proprietari nr. 502 

CF/ evaluare N/A 5.613.443,40 POR 2014 - 2020 UAT Galați  
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89 

Creșterea performanței energetice a 
blocurilor de locuințe - Bloc PR3B, 
Sc. 1, 2,3, B-dul Galați, nr. 7, Micro 
21, din municipiul Galați 

CF/ evaluare N/A 7.064.456,66 POR 2014 - 2020 UAT Galați  

90 

Creșterea performanței energetice a 
blocurilor de locuințe, bloc A3, str. 
Teleajen, nr.5, Micro 16, aferent 
Asociației de proprietari nr. 317, 
municipiul Galați 

CF/ evaluare N/A 4.503.287,94 POR 2014 - 2020 UAT Galați  

91 

Creșterea performanței energetice a 
blocurilor de locuințe - bloc Jiul, din 
strada Portului, nr. 47, aferent 
Asociației de proprietari nr. 135, 
municipiul Galați 

CF/ evaluare N/A 4.043.532,47 POR 2014 - 2020 UAT Galați  

92 

Creșterea performanței energetice a 
blocurilor de locuințe - Bloc K7, sc. 1, 
3, 4, str. V. Vâlcovici, nr. 10, Micro 
21, din municipiul Galați 

CF/ evaluare N/A 3.464.457,10 POR 2014 - 2020 UAT Galați  

93 

Creșterea performanței energetice a 
blocurilor de locuințe, Bloc D11, 
sc.1, 2, 3, 4 aferent Asociației de 
proprietari nr.560, municipiul Galați 

CF/ evaluare N/A 10.162.937,12 POR 2014 - 2020 UAT Galați  

94 

Creșterea performanței energetice a 
blocului de locuințe SD5A din 
municipiul Galați aferent Asociației 
de proprietari nr. 320 

CF/ evaluare N/A 1.006.291,23 POR 2014 - 2020 UAT Galați  

95 

Creșterea performanței energetice a 
blocurilor de locuințe, POR 2020 - 
Axa Prioritara 3 - bloc D7, sc. 1, 2, 3, 
4, str. Siderurgiștilor nr. 18, aferent 
Asociației de proprietari nr. 257 

CF/ evaluare N/A 1.764.384,65 POR 2014 - 2020 UAT Galați  
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96 

Creșterea performanței energetice a 
blocurilor de locuințe, bloc E5, str. 
Constructorilor nr. 25, aferent 
Asociației de proprietari nr. 259, 
municipiul Galați 

CF/ evaluare N/A 2.184.883,07 POR 2014 - 2020 UAT Galați  

97 

Creșterea performanței energetice a 
blocurilor de locuințe - Bloc B7, str. 
Petru Rareș nr 12, Bloc C5, str. Petru 
Rareș, nr. 14, Bloc C6, str. Petru 
Rareș, nr.16, Bloc C7, str. Petru 
Rareș, nr. 18, Bloc C8, str. Al 
Lăpușneanu, nr. 39 aferent 
Asociației de proprietari Nr. 151, 
municipiul Galați 

CF/ evaluare N/A 8,949,701.71 POR 2014 - 2020 UAT Galați  

98 

Creșterea performanței energetice a 
blocurilor de locuințe: Bloc A, Str. 
Domnească nr. 20, Bloc B, Str. 
Domnească nr. 17, Bloc E, Str. 
Domnească nr. 18 și Bloc Șoim, Str. 
Fraternității nr. 1, aferente 
Asociației de proprietari nr. 110, 
municipiul Galați 

CF/ evaluare N/A 4.468.219,76 POR 2014 - 2020 UAT Galați  

99 

Creșterea performanței energetice a 
blocurilor de locuințe, bloc A, sc.1, 2, 
bloc B sc.1, bloc C sc.1, 2, Str. Cezar 
nr. 20A, aferent Asociației de 
proprietari nr.124, municipiul Galați 

CF/ evaluare N/A 7.525.891,55 POR 2014 - 2020 UAT Galați  

100 

Creșterea performanței energetice a 
blocurilor de locuințe, bloc I2, str. 
Regiment 11 Siret, nr. 45, aferent 
Asociației de proprietari nr. 225, 
municipiul Galați 

CF/ evaluare N/A 2.239.414,73 POR 2014 - 2020 UAT Galați  
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101 

Creșterea performanței energetice a 
blocurilor de locuințe -Bloc G11, str. 
Brăilei nr. 262 BIS aferent Asociației 
de proprietari nr. 381 din municipiul 
Galați 

CF/ evaluare N/A 1.592.119,73 POR 2014 - 2020 UAT Galați  

102 

Creșterea performanței energetice a 
blocurilor de locuințe, Bloc A5, Scara 
7, str. Brăilei, nr. 205, aferent 
Asociației de proprietari nr. 524, 
municipiul Galați 

CF/ evaluare N/A 1.859.418,44 POR 2014 - 2020 UAT Galați  

103 

Creșterea performanței energetice a 
blocurilor de locuințe, bloc G9, Str. 
Brăilei nr. 260, aferent Asociației de 
Proprietari nr. 360, municipiul Galați 

CF/ evaluare N/A 1.654.270,34 POR 2014 - 2020 UAT Galați  

104 
Creșterea performanței energetice a 
blocurilor de locuințe - bloc G4, 
str.Brăilei, nr. 254, Galați 

CF/ evaluare N/A 1.449.121,03 POR 2014 - 2020 UAT Galați  

105 

Creșterea performanței energetice a 
blocurilor de locuințe - bloc PR6, sc. 
1, Bdul Dunărea nr. 86 aferent 
Asociației de proprietari nr. 570 și 
bloc CL3, sc. 2, str. Armata Poporului 
nr. 6 aferent Asociației de 
proprietari nr. 188, municipiul Galați 

CF/ evaluare N/A 1.326.839,29 POR 2014 - 2020 UAT Galați  

107 

Creșterea performanței energetice a 
blocurilor de locuințe, bloc E14, sc. 
2, Bulevardul Dunărea nr.90, Micro 
21, aferent Asociației de proprietari 
nr.561, municipiul Galați 

CF/ evaluare N/A 1.163.386,32 POR 2014 - 2020 UAT Galați  

108 
Creșterea performanței energetice a 
clădirilor publice în vederea 
îmbunătățirii eficienței energetice 

Idee N/A 
 

97.522.000 

Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT-uri din 
Județul 
Galați/instituți
i publice 
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109 

Construirea de locuințe pentru 
tineri/ locuințe sociale/ locuințe de 
necesitate/ locuințe pentru 
specialiști din sănătate și învățământ 

portofoliu de proiecte N/A N/A 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT-uri din 
Județul 
Galați/instituți
i publice 

 

110 
Renovarea clădirilor publice în 
județul Galați (inclusiv măsuri 
împotriva riscului seismic) 

Idee N/A 
 

120.000.000 

Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT-uri din 
Județul 
Galați/instituți
i publice 

 

111 
Creștere eficiență energetică 
Complexul Muzeal de Științe ale 
naturii Galați 

Proiect în curs de 
pregătire 

2027 15.000.000 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Județul 
Galați 

 

112 

Îmbunătățirea izolației termice a 
anvelopei clădirii, consolidări ale 
clădirilor în care își desfășoară 
activitatea unitățile subordonate 
Primăriei Municipiului Galați pentru 
creșterea eficienței energetice, 
conform cerințelor legale în vigoare 

Idee N/A 48.761.000 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

113 

Modernizarea, reabilitarea termică 
și creșterea eficientei energetice în 
clădirile care găzduiesc instituții de 
cultură 

Idee N/A 
 

12.190.250 

Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

58 
Reabilitare clădire str. Prundului 
cartier Nicolae Bălcescu 

DALI 2019 N/A 2.500.000  

 

 

FEDR 

UAT Tecuci  

114 

Creșterea eficienței energetice a 
blocurilor de locuințe din municipiul 
Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 96 
E, bloc C Turn 

 

 

PT 2016 

N/A 
 

2.000.000 

 

FEDR 
UAT Tecuci  
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117 

Creșterea eficienței energetice a 
blocurilor de locuințe din municipiul 
Tecuci, str. Gh. Petrașcu, nr. 48, bloc 
G2 

 

PT 2016 
N/A 1.000.000 FEDR UAT Tecuci  

118 

Creșterea eficienței energetice a 
blocurilor de locuințe din municipiul 
Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 
115, bloc A1B 

 

PT 2016 
N/A 1.500.000 FEDR UAT Tecuci  

119 

Creșterea eficienței energetice a 
blocurilor de locuințe din municipiul 
Tecuci, str. Gh. Petrașcu, nr. 33, bloc 
P3 

 

PT 2016 
N/A 2.500.000 FEDR UAT Tecuci  

121 

Creșterea eficienței energetice a 
blocurilor de locuințe din municipiul 
Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 
62, bloc A62 

 

PT 2016 
N/A 1.500.000  FEDR UAT Tecuci  

122 

Creșterea eficienței energetice a 
clădirii „Veronica Micle”, Str. Eremia 
Grigorescu, nr. 77, oraș Târgu Bujor, 
Galați, România 

Cerere de finanțare – cod 
proiect 139758 

N/A 9.157.149,95 POR 
UAT Târgu 
Bujor 

 

123 
Reabilitare bloc cu 4 apartamente 
sat Slivna, comuna Berești-Meria, 
județul Galați 

Idee N/A N/A N/A UAT Barcea  

124 
Modernizarea sistemului funciar și 
piscicol de la nivelul comunei 
Bălăbănești 

Idee N/A 2.000.000 

Fonduri europene  

Fonduri 
guvernamentale 

UAT 
Bălăbănești 
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125 Amenajare torent Gliga 1 și Gliga 2 Idee N/A N/A N/A UAT Corod  

126 
 

Îmbunătățirea calității apei 
Idee N/A N/A N/A 

UAT Costache 
Negri 

 

127 Reabilitarea terenurilor degradate Idee N/A N/A 

Fonduri europene  

Fonduri 
guvernamentale 

UAT Costache 
Negri 

 

128 
Eficientizarea energetică a clădirilor 
instituționale 

Idee N/A N/A 

Fonduri europene  

Fonduri 
guvernamentale 

UAT Costache 
Negri 

 

129 
Înființarea și dotarea unui punct 
pentru monitorizarea evoluției 
situației poluării în zonă 

Idee N/A N/A 

Fonduri europene  

Fonduri 
guvernamentale 

UAT Costache 
Negri 

 

130 
Reconstrucția ecologică a zonelor 
degradate 

Idee N/A N/A 

Fonduri europene  

Fonduri 
guvernamentale 

UAT Costache 
Negri 

 

131 
Efectuarea de lucrări de întreținere 
a pășunilor 

Idee N/A N/A 

Fonduri europene  

Fonduri 
guvernamentale 

UAT Costache 
Negri 
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132 
Efectuarea lucrărilor de împădurire 
la nivelul comunei 

Idee N/A N/A 

Fonduri europene  

Fonduri 
guvernamentale 

UAT Costache 
Negri 

 

133 
Susținerea unui management 
durabil al pădurilor 

Idee N/A N/A 

Fonduri europene  

Fonduri 
guvernamentale 

UAT Costache 
Negri 

 

134 
Ecologizare și educație ecologică în 
comuna Grivița 

Idee N/A 30.000  

Bugetul 
local/Bugetul de 
Stat/Fonduri 
Europene și 
Norvegiene 

UAT Grivița  

135 
Împădurire și realizarea de 
suprafețe împădurite pe raza 
comunei Grivița 

Idee N/A 1.000.000 

Bugetul 
local/Bugetul de 
Stat/Fonduri 
Europene și 
Norvegiene 

UAT Grivița  

136 
Înființare canalizare cu stație de 
epurare în comuna Jorăști 

Idee N/A 30.000.000 Fonduri europene  UAT Jorăști  

137 
Regularizare pârâu Valea Rea în 
comuna Nicorești, județul Galați 

Idee N/A 800.000 
Fonduri 
guvernamentale 

UAT Nicorești  

138 
Consolidare/regularizare albie pârâu 
Valea Oancei – prin betonare, 
intravilan 2000 ml 

Idee N/A 5.000.000 N/A UAT Oancea  
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139 

Sprijin pentru prima împădurire și 
crearea de suprafețe împădurite – 
beneficiar UAT Comuna Șendreni, 
județul Galați 

Proiect tehnic de 
împădurire 

N/A 17.000  

 

Fondul pentru 
mediu 

UAT Șendreni  

140 Împădurire terenuri Idee N/A 4.900.000 

Instrumente 
Structurale 

Fonduri Guvern 

 

UAT Tulucești  

141 Îmbunătățirea calității apei Idee N/A 1.000.000  
Fonduri europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea 
Mărului 

 

142 

Programe de educare și 
conștientizare a proprietarilor de 
păduri în vederea asigurării 
gospodăririi durabile a pădurilor 

Idee N/A N/A 

Fonduri europene, 
fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 
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O3. ECHIPARE TEHNICO-EDILITARĂ EXTINSĂ ȘI EFICIENTĂ 

NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT 

 
GRAD DE MATURITATE 

4
 ORIZONT DE TIMP 

BUGET ESTIMAT 
(LEI) 

POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

ALTELE 

PROIECTE LA NIVEL DE UAT 

OBIECTIV SPECIFIC | SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI COLECTARE ȘI EPURARE A APELOR UZATE EXTINSE ȘI MODERNIZATE  

1 
Reabilitarea și extinderea 
infrastructurii de apă și apă uzată în 
județul Galați 

Idee N/A 1.000.000.000 
Fonduri 
europene/Buget 
local 

Operator 
regional 

 

2 

Sistem de colectare și reutilizare a 
apei pluviale pentru consumul 
municipal al serviciilor de utilitate 
publică 

Idee N/A 146.283.000 
Fonduri 
europene/Buget 
local 

UAT Galați  

3 

Sistem de monitorizare a apelor 
subterane în arealul urban (starea 
cantitativă, starea chimică, 
urmărirea în timp a distribuției, aria 
de întindere a poluanților și a 
concentrațiilor acestora în subteran) 

Idee N/A 14.628.300 
Fonduri 
europene/Buget 
local 

UAT Galați  

4 
Sistem electronic integrat de 
comunicare a calității apei potabile 
către consumatori (parteneriat) 

Idee N/A 1.706.635 
Fonduri 
europene/Buget 
local 

UAT Galați  

5 
Proiect de reutilizare a apei pluviale 
colectată la nivelul blocurilor de 
locuințe și utilizarea acesteia pentru 

Idee N/A 24.380.500 
Fonduri 
europene/Buget 
local 

UAT Galați  

                                                           
4
 idee, în implementare / SF / PT / Licitație / Evaluare proiect / Cerere de finanțare / Procedură simplificată / DALI etc 



589 
 

NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT 

 
GRAD DE MATURITATE 

4
 ORIZONT DE TIMP 

BUGET ESTIMAT 
(LEI) 

POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

ALTELE 

irigații  

6 
Reabilitare sistem de alimentare cu 
apă și de canalizare în municipiul 
Galați (2021-2027) 

Idee N/A 341.327.000 
Fonduri 
europene/Buget 
local 

UAT Galați  

7 
Reabilitare rețea apă potabilă Dn 
400 cartier Aurel Vlaicu, str. Tușnad 

Idee N/A 365.708 
Fonduri 
europene/Buget 
local 

UAT Galați  

8 
Reabilitare rețea apă potabilă Dn 
350 + Dn 300 + Dn 200 + Dn 100 str. 
A. Cernat – Armata Poporului 

Idee N/A 2.194.245 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

9 
Reabilitare rețea apă potabilă Dn 
200 str. G. Coșbuc (tronson 
Bucovinei – Zefirului) 

Idee N/A 731.415 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

10 
Reabilitare rețea apă potabilă str. 
Nae Leonard – bl. C2, C2B, C4, C8A, 
C8, C10, C12, C14 

Idee N/A 731.415 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

11 

Reabilitare rețea apă potabilă str. A. 
Iulia – Călimănești – Olănești – 
Călugăreni bl L7, P7A, L6, L5A, L4A, 
L3A, K8, K9A, K4A, K4, P2A, K6, L2A, 

Idee N/A 975.220 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 

UAT Galați  
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NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT 

 
GRAD DE MATURITATE 

4
 ORIZONT DE TIMP 

BUGET ESTIMAT 
(LEI) 

POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

ALTELE 

K10A, local 

12 

Reabilitare rețea apă potabilă str. 
Călugăreni – 1 Decembrie – Olănești 
bl. P1A, P6A, K1A, P4, P4A, P3, P3A, 
L1A, P5 

Idee N/A 585.132 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

13 

Reabilitare rețea apă potabilă str. 
Traian – Serei - Carnabel – Basarabiei 
bl A17, A10A, A, B, C, A11, A12, A13, 
A14, A3, 20 APT 

Idee N/A 731.415 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

14 

Reabilitare rețea apă potabilă Micro 
19 Dn 200 bl F7, Z2 Dn 150 str. 
Stadionului bl M3, M2, U3, Al. 
Comerțului / Dn 100 bl. G4, T4, T5, 
T6/SC33, R10, R9 /SC33, T2, T1,G6, 
T3/Z2, Șc. Gen 17/U3, D2, Șc. Gen. 
29/SC33, O7, O12/SC33, M19 

Idee N/A 975.220 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

15 

Reabilitare rețea apă potabilă Dn 
200 – Dn 100 cartier Micro 16 BL. 3A 
sc 1-7/4A-1A-4B-4C-1B-1A-1E-4D-4E-
4F/ SD9A-SD9B-SD9C-SD9D-C2-
Școala Nr.42 

Idee N/A 731.415 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

16 
Reabilitare rețea apă potabilă Dn 
600 str. G. Ventura Micro 39 B 

Idee N/A 1.097.123 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 

UAT Galați  
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NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT 

 
GRAD DE MATURITATE 

4
 ORIZONT DE TIMP 

BUGET ESTIMAT 
(LEI) 

POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

ALTELE 

local 

17 
Reabilitare rețea apă potabilă Dn 
600 str. Gen. Dragalina 

Idee N/A 1.462.830 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

18 

Reabilitarea sistemului de distribuție 
a energiei termice la nivelul 
municipiului pentru promovarea 
soluțiilor centralizate 

Idee N/A 146.283.000 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

19 
Sistem integrat de monitorizare și 
control al punctelor termice din 
municipiul Galați 

Idee N/A 7.314.150 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

20 
Modernizare rețele distribuție 
energie termică și contorizare 
individuală 

Idee N/A 73.141.500 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

21 

Modernizarea a 6 puncte termice și 
punerea în funcțiune a unui sistem 
de cogenerare care să asigure 
energia termică în sistem de 
cogenerare către 5700 apartamente 

Idee N/A 14.628.300 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  
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NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT 

 
GRAD DE MATURITATE 

4
 ORIZONT DE TIMP 

BUGET ESTIMAT 
(LEI) 

POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

ALTELE 

22 
Achiziție și montaj echipamente 
pentru modernizarea a 11 Puncte 
Termice 

Idee N/A 24.380.500 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

23 
Reabilitare rețea apă potabilă Dn 
600 – Dn 200 str. Domnească 
(tronson str. Eroilor – str. Basarabiei) 

Idee N/A 1.950.440 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

24 
Reabilitare rețea apă potabilă cartier 
Micro 18 BL. A4-A5-A6-A7A-A7B-A8-
A9-B1-B2-B3A-B3B-B4-SC.51 

Idee N/A 243.805 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

25 
Reabilitare rețea apă potabilă str. 
Olănești – Gladiolelor Dn 350 bl P2A, 
K4, P3, K1A, M1 Dn 100 BL M1-M2 

Idee N/A 487.610 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

26 

Reabilitare rețea apă potabilă str. 
Alba Iulia – Nae Leonard bl K5A, K3A, 
K7A, K2A, K2B, R2, R3, R4, R6, R1, 
R1A, R1B 

Idee N/A 487.610 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

27 
Reabilitare rețea apă potabilă str. 
Tecuci – Gladiolelor bl. O1, O2, O3, 
O4, O5, O6, O7, O8 

Idee N/A 658.274 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 

UAT Galați  
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NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT 

 
GRAD DE MATURITATE 

4
 ORIZONT DE TIMP 

BUGET ESTIMAT 
(LEI) 

POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

ALTELE 

local 

28 

Reabilitare rețea apă potabilă str. 
Nae Leonard – Nufărului Dn 200 bl 
S14, S1, S3, S13 / SC70, S4, S7, S5, 
S8, S6, S9, S11, S10, S12 / C17 Dn 
100 bl S14, S15 

Idee N/A 975.220 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

29 
Reabilitare rețea apă potabilă str. N 
Bălcescu tronson str. Brigadierilor – 
Eroilor 

Idee N/A 1.462.830 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

30 
Reabilitare rețea apă potabilă str. 
Traian – Serei bl A8, A9, A5A, A5B, 
B3B, B3A, B3 

Idee N/A 438.849 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

31 

Reabilitare rețea apă potabilă str. 
Movilei - Traian – Serei bl A1, A2, A4, 
B1, B2, D, B4, B5, B4A, B4B, C1, C2, 
C2A, C2B 

Idee N/A 731.415 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

32 
Reabilitare rețea apă potabilă Micro 
19 SC 32, bl A / Z1,F2 

Idee N/A 341.327 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  
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NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT 

 
GRAD DE MATURITATE 

4
 ORIZONT DE TIMP 

BUGET ESTIMAT 
(LEI) 

POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

ALTELE 

33 
Reabilitare rețea apă potabilă Micro 
19, bl. E1, F2 / SC34, P3/ E1, R6/ 
R6,R8 

Idee N/A 487.610 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

34 
Reabilitare rețea apă potabilă Micro 
20, bl. B7-G5 

Idee N/A 438.849 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

35 

Reabilitare rețea apă potabilă str. A. 
Iulia – Aviatorilor – Călugăreni Dn 
400 str. Aviatorilor bl Z1, U3, U9, Z4, 
U10 / Dn 200 bl Z1, Z4, Z, Z6B / Dn 
100 bl Z3, Z1 / Z4, Z6A, Z6B 

Idee N/A 585.132 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

36 

Reabilitare rețea apă potabilă str. 
Căciulata – Alba Iulia – Călugăreni bl. 
U10, U11, U12, U13, U14A, U14B, 
U6, U7, U5, U8, U9, U4, U1A, U1B, 
U2, U3 

Idee N/A 1.316.547 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

37 

Reabilitare rețea apă potabilă Dn 
400 str Căciulata – Călugăreni 
(tronson str. Silozului bl Z1, U3, U2, 
T2, U1A, T1, U1B, L2A 

Idee N/A 633.893 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

38 

Reabilitare rețea apă potabilă str. 
Călugăreni - Podu Înalt bl T1, T2, T7, 
T5, T4B, T3 / T1, T8A, T8B / T7, T6, 
T5 / T4B, T4A, T3 

Idee N/A 390.088 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 

UAT Galați  
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NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT 

 
GRAD DE MATURITATE 

4
 ORIZONT DE TIMP 

BUGET ESTIMAT 
(LEI) 

POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

ALTELE 

local 

39 
Reabilitare rețea apă potabilă Dn 
100 Mazepa 2 Bl. CL1 – CL2 – CL3 / 
M5 – M6 – M7 

Idee N/A 170.664 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

40 
Stație de epurare a apei uzate în 
cartierul Dimitrie Cantemir 

Idee N/A 3.413.270 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

41 
Reabilitarea magistralelor de 
alimentare cu apă brută – Priza Siret-
Uzina de Apă 

Idee N/A 10.727.420 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

42 
GL – CL – 04 Alimentare cu apă și 
canalizare în aglomerarea Berești 

 

Licitație 
N/A 43.000.000 

 

Fonduri de 
Coeziune prin 
POIM 2014-2020 

UAT Berești  

43 
GL – CL – 09 Lucrări de apă și apă 
uzată în aria de operare 

 

Execuție 
N/A 

 

25.000.000 

 

 

POIM 
UAT Berești  
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NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT 

 
GRAD DE MATURITATE 

4
 ORIZONT DE TIMP 

BUGET ESTIMAT 
(LEI) 

POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

ALTELE 

44 Înființare sistem de canalizare  Idee N/A 15.000.000 PNDL/PNDR/POR UAT Varlezi  

45 
Înființare sistem de canalizare de 
acumulare a apelor uzate și pluviale 
în comuna Bălăbănești 

 

Idee 
N/A 80.000.000 

Fonduri europene  

Fonduri 
guvernamentale 

UAT 
Bălăbănești 

 

46 

 

Extindere rețea canalizare în comuna 
Băleni, județul Galați 

 

Idee 
N/A 

 

5.950.000  

 

PNDR, CNI, 
Fondul de mediu 

UAT Băleni  

47 
Înființare sistem de canalizare apă 
menajeră în localitatea Roșcani, 
comuna Băneasa, județul Galați 

 

 

PreSF 

 

 

N/A 

11.115.000 
Fonduri 
nerambursabile 

UAT Băneasa  

48 
Înființare sistem de canalizare apă 
menajeră în localitatea Băneasa, 
comuna Băneasa, județul Galați 

PreSF N/A 16.125.000 
Fonduri 
nerambursabile 

UAT Băneasa  

49 

Înființarea sistemului de alimentare 
cu apă potabilă și canalizare a apelor 
uzate în localitatea Slivna, comuna 
Berești-Meria 

Dată finalizare 28 
februarie 2021 

N/A 1.700.000  

 

 

P.N.D.L. și Bugetul 
Local 

UAT Berești-
Meria 

 

50 
Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată în 
județul Galați în perioada 2014-2020 

Idee N/A 30.000  

 

 

P.O.I.M. și 
Bugetul Local 

UAT Berești-
Meria 

 



597 
 

NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT 

 
GRAD DE MATURITATE 

4
 ORIZONT DE TIMP 

BUGET ESTIMAT 
(LEI) 

POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

ALTELE 

51 
Extindere apă și canalizare în 
comuna Berești-Meria, județul Galați 

Idee N/A N/A N/A 
UAT Berești-
Meria 

 

52 
Extindere canalizare în comuna 
Brăhășești, județul Galați – Etapa 1 

SF N/A 4.886.273 
 

Buget local 

UAT 
Brăhănești 

 

53 
Alimentarea cu apă a satelor 
Corcioveni și Cosițeni, comuna 
Brăhășești, județul Galați 

Idee N/A N/A Buget local 
UAT 
Brăhănești 

 

54 

Înființare sistem de canalizare a 
apelor uzate în satele Corcioveni și 
Cosițeni, comuna Brăhășești, județul 
Galați 

Idee N/A N/A Buget local 
UAT 
Brăhănești 

 

55 
Canalizare sat Vasile Alecsandri, 
comuna Braniștea, județul Galați 

Idee N/A N/A 
 

Fonduri europene 
UAT Braniştea  

56 
Înființare rețea de alimentare cu apă 
și canalizare în satul Urlești 

Idee N/A 7.350.000 Fonduri europene UAT Corni  

57 

Extinderea sistemului de alimentare 
cu apă în satele Corod, Blânzi, 
Brătulești și Cărăpcești, comuna 
Corod, județul Galați 

SF N/A N/A 2.874.500 CNI UAT Corod  

58 
Realizarea unei rețele de cișmele, 
țâșnitori și fântâni 

Idee N/A N/A 
Fonduri 
europene/Buget 
local 

UAT Costache 
Negri 

 



598 
 

NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT 

 
GRAD DE MATURITATE 

4
 ORIZONT DE TIMP 

BUGET ESTIMAT 
(LEI) 

POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

ALTELE 

59 
Menținerea și îmbunătățirea 
resurselor de apă 

Idee N/A N/A 
Fonduri 
europene/Buget 
local 

UAT Costache 
Negri 

 

60 
Realizarea unei rețele de cișmele, 
țâșnitori și fântâni 

Idee N/A N/A 
Fonduri 
europene/Buget 
local 

UAT Costache 
Negri 

 

61 
Extindere rețea de canalizare în 
comuna Cuca, județul Galați 

Idee N/A N/A N/A UAT Cuca  

62 
Reabilitare fântâni (introducere în 
patrimoniul cultural) din comuna 
Cuca, județul Galați 

Idee N/A N/A N/A UAT Cuca  

63 
Extindere sistem de canalizare 15-20 
km 

preSF N/A 22.000.000 Fonduri europene UAT Cudalbi  

64 
Asigurare scurgere ape pluviale 
comuna Drăgănești, județul Galați 

PT N/A 90.000 Buget local 
UAT 
Drăgănești 

 

65 
Extindere rețea de canalizare în 
comuna Fârțănești, județul Galați 

În execuție N/A 5.966.606,41 Buget local 
UAT 
Fârțănești 

 

66 
Extindere rețea de canalizare și 
stație de epurare în comuna 
Fârțănești 

 

SF, PT, DDE 
N/A 3.517.754,19 

 

Fonduri 
nerambursabile, 
Buget local 

UAT 
Fârțănești 
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67 Extindere rețea de canalizare SF, PT, DDE N/A 1.199.799,57 Buget local 
UAT 
Fârțănești 

 

68 Extinderea rețelei de canalizare Idee N/A N/A 

Programe de 
finanțare, buget 
de stat, buget 
local 

UAT 
Fârțănești 

 

69 Extindere sistem de canalizare Idee N/A 1.000.000 Fonduri externe 
UAT 
Frumușița 

 

70 
Forare puț apă sat Frumușița, 
comuna Frumușița 

Idee N/A 2.000.000 Fonduri externe 
UAT 
Frumușița 

 

71 
Extindere rețea de canalizare 
menajeră în comuna Ghidigeni, 
județul Galați 

DTAC N/A 17.938.297,79 

CNI 

Buget local  

 

UAT Ghidigeni  

72 
Înființare rețea canalizare în satele 
Gohor și Nărtești 

Idee N/A 34.300.000 
Fonduri UE, 
guvernamentale 

UAT Gohor  

73 
Înființare sistem de canalizare și 
stație de epurare apa uzată în 
comuna Grivița, județul Galați 

Etapa documentație 
tehnică SF (proiect depus 
în vederea obținerii 
finanțării) 

N/A 22.870.237,98  

Bugetul 
local/Bugetul de 
Stat/Fonduri 
Europene și 
Norvegiene 

UAT Grivița  
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74 
Foraje pentru fântâni și amenajare 
spații pentru adăpat animale 

Idee N/A 1.000.000 

Bugetul 
local/Bugetul de 
Stat/Fonduri 
Europene și 
Norvegiene 

UAT Grivița  

75 
Extindere rețea alimentare cu apă – 
cartier nou tineret 

PTh N/A 314.970 N/A 
UAT 
Independența 

 

76 
Extindere canalizare – cartier nou 
tineret 

Idee N/A N/A N/A 
UAT 
Independența 

 

77 Proiect apă și canalizare (50 km) Proiect în lucru N/A 98.000.000 N/A UAT Matca  

78 
Înființare sistem de canalizare a 
apelor uzate în sat Munteni, comuna 
Munteni, județul Galați 

Licitație N/A 560.000 AFIR UAT Munteni  

79 Bazin comunal Idee N/A N/A N/A UAT Munteni  

80 
Înființare rețea de canalizare și stație 
de epurare în comuna Negrilești, 
județul Galați 

Studiu de fezabilitate N/A 19.710.964,33 
Solicitare depusă 
la C.N.I. 

UAT Negrilești  

81 
Achiziționarea unei autospeciale tip 
vidanjă pentru Serviciul Public de 
Alimentare cu Apă 

Idee N/A 180.000 Buget de stat UAT Negrilești  
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82 
Extindere canalizare în satul Fântâni, 
comuna Nicorești, județul Galați 

Idee N/A 7.000.000 
Fonduri 
guvernamentale 

UAT Nicorești  

83 
Amenajarea și igienizarea fântânilor 
și cișmelelor publice din comuna 
Nicorești, județul Galați 

Idee N/A 50.000 Buget local UAT Nicorești  

84 
Extindere front captare apă-rețea 
aducțiune apă, în sat Oancea, com 
Oancea, județul Galați 

SF, PT, LICITAȚIE N/A 630.557 

 

Submăsura 19.2 – 
sesiunea M5/6B - 
PNDR 

UAT Oancea  

85 
Realizare rețea aducțiune 1,2 km și 
puț forat în sat Oancea, comuna 
Oancea, județul Galați 

Idee N/A 750.000 N/A UAT Oancea  

86 Canal de colectare a apelor pluviale Idee N/A 20.000.000 
Buget local + 
fonduri externe 

UAT Pechea  

87 
Înființare rețea canalizare în sat 
Vameș în lungime de 5 km, comuna 
Piscu, județul Galați 

SF N/A 
7.104.000,00 

 
Buget local UAT Piscu  

88 
Asigurare cofinanțare Proiect 
Regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată 

Execuție N/A 229.000,00 Buget local UAT Piscu  

89 

 

Alimentare cu apă și canalizare în 
Comuna Priponești, județul Galați 

Idee N/A 40.000.000 
Fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT 
Priponești 
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90 
Extindere canalizare în comuna 
Rădești, județul Galați 

  Idee N/A 700.00 AFM UAT Rădești  

91 Canalizare în comună   Idee N/A N/A N/A UAT Rediu  

92 
Înființare rețea de canalizare în 
comuna Scânteiești, sat Scânteiești, 
județul Galați 

  Idee N/A 9.600.000  

 

Fonduri 
guvernamentale/ 
fonduri europene 

UAT 
Scânteiești 

 

93 
Branșamente și extindere rețea 
canalizare sat Fântânele, comuna 
Scânteiești, județul Galați 

  Idee N/A 

 

5.760.000 

5.760.000  

N/A 

Fonduri 
guvernamentale/ 
fonduri europene 

UAT 
Scânteiești 

 

94 Canalizare Negrea   Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene/ 

guvernamentale 

UAT Schela  

95 
Alimentare cu apă de irigare a 
gospodăriilor din satele Schela și 
Negrea 

  Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene/ 

guvernamentale 

UAT Schela  

96 
Modernizarea sistemului de 
alimentare cu apă Negrea și 
introducere apă potabilă în T41/1 

  Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene/ 

guvernamentale 

UAT Schela  
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97 
Rețea de canalizare, comuna Smulți, 
județul Galați 

  Idee N/A 10.000.000  Fonduri europene UAT Smulți  

98 
Înființare rețea canalizare și stație 
epurare 

  Idee N/A N/A N/A UAT Suhurlui  

99 
Extindere rețea canalizare menajeră 
faza 2 în comuna Tulucești, județul 
Galați 

SF N/A 28.806.632 
FDI, CNI, Fonduri 
europene, fonduri 
guvernamentale 

UAT Tulucești  

100 
Extindere sistem canalizare la nivelul 
întregii comune 

  Idee N/A 20.000.000 
Fonduri Guvern 

Fonduri europene 
UAT Tulucești  

101 
Extinderea sistemului de alimentare 
cu apa și canalizare în satele 
comunei Valea Mărului 

  Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene, 
Fonduri 
guvernamentale, 
Buget local 

 

 

UAT Valea 
Mărului 

 

OBIECTIV SPECIFIC | INFRASTRUCTURĂ ENERGETICĂ ÎMBUNĂTĂȚITĂ 

102 
Modernizare și extindere instalație 
biogaz 

HCL aprobare indicatori N/A 4.684.352,00 
Fonduri 
europene/Buget 
local 

UAT Galați  

103 
Planul integrat de acțiune „Net Zero 
Energy” în municipiul Galați 

Idee N/A  487.610 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 

UAT Galați  
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local 

104 
Planul de Acțiune pentru Energie 
Durabilă 2021-2030 

Idee  N/A 243.805 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

105 

Lucrări de extindere a rețelei de 
alimentare cu gaz metan Lucrări de 
extindere a rețelei de alimentare cu 
gaz metan 

Idee  N/A N/A 
Fonduri Guvern 

Fonduri europene 
UAT Tulucești  

106 

Modernizare Sistem Iluminat Public 
pe Bulevardul Marea Unire, Strada 
Brăilei între Inelul de Rocadă 
(inclusiv Inelul de Rocadă) și 
Bulevardul George Coșbuc, Strada 
Navelor și Bulevardul Oțelarilor, 
între Strada Brăilei și Bulevardul 
Galați 

CF/ evaluare N/A 1.883.456,51 AFM UAT Galați  

107 
Modernizare și eficientizare sistem 
de iluminat public în comuna 
Cavadinești, județul Galați 

Cerere de finanțare N/A 562.930 
 

Fonduri europene 

UAT 
Cavadinești 

 

108 
Continuare lucrări bloc locuințe în 
sat Cavadinești, comuna Cavadinești, 
județul Galați 

Idee N/A N/A 
 

Fonduri europene 

UAT 
Cavadinești 

 

109 

Creșterea eficienței energetice la 
obiectivul Școala Primară nr. 1 sat 
Gănești, comuna Cavadinești, 
județul Galați 

Idee N/A N/A 
 

Fonduri europene 

UAT 
Cavadinești 
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110 Iluminat public inteligent Idee N/A 23.892.890 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

111 
Iluminat public inteligent pe 
drumurile ce deservesc transportul 
rutier de interes județean 

Idee N/A 40.000.000 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Județul 
Galați 

 

112 
Modernizare sistem de iluminat 
public în municipiul Galați Țiglina I, II 

HCL aprobare indicatori N/A 21.716.349,00 
Fonduri 
europene/ Buget 
local 

UAT Galați  

123 
Modernizare sistem de iluminat 
public în municipiul Galați Mazepa 

HCL aprobare indicatori N/A 11.908.097,00 
Fonduri 
europene/ Buget 
local 

UAT Galați  

124 

Smart building - contoare inteligente 
pentru controlul consumului de 
utilități la clădirile publice (Smart 
metering for public buildings) 

Idee N/A 36.570.750 
Fonduri 
europene/ Buget 
local 

UAT Galați  

125 

Modernizarea ascensoarelor cu 
perioada depășită de funcționare și 
reducere a consumului de energie 
electrică cu până la 50% 

Idee N/A 10.727.420 
Fonduri 
europene/ Buget 
local 

UAT Galați  

126 

Centrul operațional pentru 
monitorizarea parametrilor de 
eficiență energetică, indicatorilor de 
performanță și pentru prioritizarea 

Idee N/A 2.925.660 
Fonduri 
europene/ Buget 
local 

UAT Galați  



606 
 

NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT 

 
GRAD DE MATURITATE 

4
 ORIZONT DE TIMP 

BUGET ESTIMAT 
(LEI) 

POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

ALTELE 

intervențiilor și investițiilor 

127 
Aplicație mobilă „Eco City Galați” de 
promovare a soluțiilor de reducere a 
consumurilor energetice  

Idee N/A 975.220 
Fonduri 
europene/ Buget 
local 

UAT Galați  

128 
Proiect „ECO Galați” pentru 
creșterea performanțelor 
iluminatului public 

Idee N/A 4.876.100 
Fonduri 
europene/ Buget 
local 

UAT Galați  

129 
Realizare sistem de producere a 
energiei din surse regenerabile 

Idee N/A 15.000.000  

Fonduri 
europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea 
Mărului 

 

130 
Modernizarea sistemului de iluminat 
public prin implementarea 
tehnologiilor de tip LED 

Idee N/A 5.000.000  

Fonduri 
europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea 
Mărului 

 

131 

Crearea de capacități de producție 
energie regenerabilă (parc 
fotovoltaic și eolian) pe terenurile 
existente la nivelul platformelor 
industriale al marilor consumatori de 
energie în vederea utilizării acesteia 
în propriile fluxuri de 
producție/servicii de 250MW 

portofoliu de proiecte N/A N/A 

Fonduri 
europene, 
guvernamentale, 
buget local 

Operatori 
economice 

 

132 

Modernizarea și extinderea 
sistemului de iluminat public prin 
înlocuirea corpurilor de iluminat și a 
rețelelor cu soluții de eficiență 
energetică ridicată, introducerea 

Idee N/A 26.818.550 
Fonduri 
europene/ Buget 
local 

UAT Galați  
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sistemelor de telemanagement și 
adoptarea de soluții integratoare 

133 

Dezvoltarea și înrolarea într-o 
platformă de telemanagement a 
tuturor elementelor componente ale 
iluminatului public  

Idee N/A 243.805 
Fonduri 
europene/ Buget 
local 

UAT Galați  

134 

Galați - Ziua Energiei, soluție 
proactivă de evidențiere a 
importanței eficienței energetice la 
nivelul municipiului 

Idee N/A 243.805 
Fonduri 
europene/ Buget 
local 

UAT Galați  

135 

„Eco-student” - Promovarea în 
instituțiile de învățământ a unor 
programe de educație ecologică prin 
organizarea de concursuri/competiții 
focusate pe reducerea consumului 
energetic 

Idee N/A 243.805 
Fonduri 
europene/ Buget 
local 

UAT Galați  

136 

„Galați MicroGrid” - Centru de 
stocare și trading pentru producția 
de energie electrică din surse 
regenerabile la nivelul municipiului  

Idee N/A 2.438.050 
Fonduri 
europene/ Buget 
local 

UAT Galați  

137 
Parc fotovoltaic pentru producția de 
energie regenerabilă – Galați Solar 
City  

Idee N/A 24.380.500 
Fonduri 
europene/ Buget 
local 

UAT Galați  

138 

Îmbunătățirea performanțelor de 
distribuție și furnizare a energiei 
electrice la nivelul municipiului 
Galați prin implementarea de soluții 
inteligente de monitorizare și 

Idee N/A 73.141.500 
Fonduri 
europene/ Buget 
local 

UAT Galați  
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intervenție  

139 

Sisteme de co-trigenerare pentru 
reducerea consumurilor energetice 
la nivelul clădirilor deținute de 
municipalitate 

Idee N/A 48.761.000 
Fonduri 
europene/ Buget 
local 

UAT Galați  

140 

Proiect de evaluare a gradului de 
consum al energiei din surse 
regenerabile pentru toate tipurile de 
clădiri din municipiul Galați 

Idee N/A 975.220 
Fonduri 
europene/ Buget 
local 

UAT Galați  

141 

Promovarea programului CASA 
VERDE și suport acordat de APM 
pentru cetățenii interesați să aplice 
pentru utilizarea energiei 
regenerabile 

Idee N/A 9.752.200 
Fonduri 
europene/ Buget 
local 

UAT Galați  

142 
Promovarea instalării de panouri 
solare pentru asigurarea apei calde 
menajere pentru clădiri rezidențiale 

Idee N/A 7.314.150 
Fonduri 
europene/ Buget 
local 

UAT Galați  

143 

Elaborare și implementare 
reglementări privind programul de 
realizare a serviciilor de utilități 
publice 

Idee N/A 48.761 
Fonduri 
europene/ Buget 
local 

UAT Galați  

144 

Montarea de sisteme pentru 
monitorizare și control al funcționării 
sistemelor de încălzire și climatizare 
în cazul clădirilor publice și 
rezidențiale 

Idee N/A 7.314.150 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  
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145 

Investiții în vederea trecerii de la 
sistemele de încălzire a locuințelor 
individuale bazat de combustibili 
fosili în sisteme de incalzire cu 
consum redus de energie și/sau 
energie regenerabilă 

portofoliu de proiecte N/A N/A 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT-uri din 
Județul 
Galați/operat
ori 
economici/per
soane 
fizice/partene
riate 

 

146 Extindere conducte gaze naturale Idee N/A 1.500.000 Buget local UAT Tecuci  

147 
Masuri pentru eficientizarea 
energetică a imobilelor aflate în 
inventarul comunei Varlezi 

Idee N/A 4.000.000 
PNDL/PNDR/POR/
CNI 

UAT Varlezi  

148 
Înființarea sistemului de distribuție a 
gazelor naturale în comuna Varlezi, 
județul Galați 

SF N/A 20.402.055 PNDL/PNDR/POR UAT Varlezi  

149 
Modernizarea sistemului de iluminat 
public în comuna Varlezi 

Idee N/A 1.500.000 PNDL/PNDR/POR UAT Varlezi  

150 
Modernizarea sistemului de iluminat 
public stradal în orașul Berești, 
județul Galați 

În curs de semnare 
contract de finanțare 

N/A 234.847,49 PNDR UAT Berești  

151 
Înființare rețea de distribuție gaze 
naturale 

Idee N/A În curs de evaluare 

Programul 
Național de 
racordare a 
populației și 
consumatorilor 

UAT Berești  
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non-casnici la 
rețeaua 
inteligentă de 
distribuție a 
gazelor naturale 

152 
Înființare sistem de distribuție gaze 
naturale în Orașul Târgu Bujor, 
județul Galați 

Cerere de finanțare – cod 
proiect 149446 

N/A 28.084.141,99 POIM 
UAT Târgu 
Bujor 

 

153 
Modernizarea și eficientizarea 
sistemului de iluminat public în 
Comuna Bălăbănești, județul Galați 

SF, Cerere de finanțare N/A 632.000 Fondul de mediu 
UAT 
Bălăbănești 

 

154 
Înființare rețea inteligentă de 
alimentare și distribuție gaze 
naturale în comuna Bălăbănești 

Pre SF N/A N/A Fonduri europene 
UAT 
Bălăbănești 

 

155 
Modernizarea și extinderea rețelei 
de distribuție energetică de la nivelul 
comunei Bălăbănești 

Idee N/A 20.000.000 
Fonduri 
guvernamentale 

UAT 
Bălăbănești 

 

156 

Creșterea eficienței energetice și 
gestionarea inteligentă a energiei în 
clădirile publice cu destinație de 
unități de învățământ din comuna 
Bălăbănești 

Idee N/A 3.000.000 

Fonduri europene  

Fonduri 
guvernamentale 

UAT 
Bălăbănești 

 

157 

Realizarea de investiții în energie 
regenerabilă la nivelul UAT și a 
gospodăriilor din comuna 
Bălăbănești 

Idee N/A 3.000.000 

Fonduri europene  

Fonduri 
guvernamentale 

UAT 
Bălăbănești 
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158 
Înființare rețele de distribuție gaze 
naturale în satele Bălășești, Ciureștii-
Noi, Ciurești și Pupezeni 

Idee N/A 4.320.000,00 
Programe 
europene și buget 
de stat 

UAT Bălășești  

159 

Modernizare și extindere de sistem 
iluminat public, prin introducerea 
sistemului fotovoltaic în comuna 
Bălășești, județul Galați 

Idee N/A 1.000.000,00 
Programe 
europene și buget 
de stat 

UAT Bălășești  

160 
Înființare rețea de alimentare și 
distribuție gaze naturale în comuna 
Băleni, județul Galați 

SF N/A 

 

25.440.091 

 

Fonduri 
europene, 
Fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Băleni  

161 Turbină eoliană 300 kw Idee N/A 4.165.000 Fondul de mediu UAT Băleni  

162 
Înființare sistem de distribuire a 
gazelor naturale în comuna Băneasa 

PreSF N/A 35.097.775 

 

Fonduri 
nerambursabile 

UAT Băneasa  

163 
Înființarea rețelei de distribuție gaz 
natural în comuna Barcea 

SF N/A 7.500.000  
 

POR 
UAT Barcea  

164 
Extinderea rețelei de energie 
electrică a comunei 

Idee N/A N/A 
Fonduri europene 
și/sau naționale 

UAT Barcea  

165 
Implementare sistem de producere a 
energiei prin metode alternative – 
construirea unei turbine eoliene 

SF N/A 500.000 N/A UAT Barcea  
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166 

Modernizarea iluminatului public 
prin implementarea iluminatului 
ecologic cu leduri pe raza comunei 
Berești-Meria, județul Galați 

Idee N/A N/A N/A 
UAT Berești-
Meria 

 

167 
Înființare rețea de gaze naturale în 
comuna Berești-Meria, județul Galați 

Idee N/A N/A N/A 
UAT Berești-
Meria 

 

168 
Înființare Rețea de distribuție Gaze 
Naturale în comuna Brăhășești, 
județul Galați 

Studiu de soluții N/A 
 

26.120.767,203 

 

Buget local 

UAT 
Brăhănești 

 

169 
Modernizarea iluminatului public și a 
rețelei electrice comunale, comuna 
Brăhășești, județul Galați 

Idee N/A N/A 
 

Buget local 

UAT 
Brăhănești 

 

170 
Dezvoltarea de parcuri fotovoltaice 
și alte surse de energie în comuna 
Brăhășești, județul Galați 

Idee N/A N/A Buget local  
UAT 
Brăhănești 

 

171 
Înființare gaze naturale comuna 
Braniștea 

N/A N/A 35.098.000,00 

 

Buget local / 
buget de stat 

UAT Braniștea  

172 

Înființare sistem de distribuție gaze 
naturale în satele Cerțești, 
Cârlomănești, Cotoroaia, 
aparținătoare comunei Cerțești, 
județul Galați 

Studiu de fezabilitate N/A 18.217.377  Fonduri europene UAT Cerțești  

173 Rețea gaze naturale Idee N/A N/A N/A UAT Corni  
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174 

Creșterea eficienței energetice și 
gestionarea inteligentă a energiei în 
clădirile publice cu destinație de 
unități de învățământ din domeniul 
public al comunei Corod, județul 
Galați 

 

 

 

SF 

N/A 4.285.000 

 

Fondul de mediu-
Buget local 

UAT Corod  

175 
Înființare rețea de alimentare și 
distribuție gaze naturale în comuna 
Corod, județul Galați 

 

SF 
N/A 46.000.000 

 

POIM 2014-2020 
UAT Corod  

176 
Modernizare și eficientizare sistem 
de iluminat public în comuna Corod 

 

SF 
N/A 900.000 

 

Fondul de mediu-
Buget local 

UAT Corod  

177 
Extindere rețea electrică în comuna 
Corod, județul Galați 

Idee N/A N/A N/A UAT Corod  

178 
Înființare rețea inteligentă de 
distribuție gaze naturale 

SF 
 

N/A 

 

38.580.000 

 

POIM  
UAT Cosmesti  

179 
Eficientizarea sistemului de iluminat 
public 

Idee N/A 1.000.000 
Fonduri naționale 
și externe 

UAT Cosmesti  

180 
Rețea distribuție gaze în localitatea 
Cosmeștii Vale 

Idee N/A 15.000.000 
Fonduri naționale 
și externe 

UAT Cosmesti  

181 Extindere rețea iluminat public PT N/A 133.000 Buget local 
UAT Costache 
Negri 
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182 Rețea alimentare cu gaze naturale 
Asociere cu comunele 
Cudalbi și Valea Mărului, 
SF în lucru 

N/A 150.000 Buget local 
UAT Costache 
Negri 

 

183 
Înființare rețea de distribuție și 
alimentare cu gaz metan 

Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene, fonduri 
guvernamentale, 
buget loca 

UAT Costache 
Negri 

 

184 
Extinderea, reabilitarea și 
modernizarea rețelei de iluminat 
public 

Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene, fonduri 
guvernamentale, 
buget loca 

UAT Costache 
Negri 

 

185 
Realizare sistem de producere a 
energiei din surse regenerabile 

Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene, fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 

 

186 

Înființare sistem de distribuție a 
gazelor naturale în comuna Cuca, 
județul Galați 

  

SF N/A N/A N/A UAT Cuca  

187 
Extindere și modernizare sistem de 
iluminat public cu led 

Idee N/A N/A N/A UAT Cuca  

188 

Înființare rețea inteligentă de 
alimentare și distribuție gaze 
naturale în comuna Cudalbi, județul 
Galați 

preSF N/A 7.178.000,31 POIM UAT Cudalbi  
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189 

Reabilitarea, modernizarea și 
eficientizarea sistemului de iluminat 
public din comuna Cudalbi, județul 
Galați 

 

Cerere de finanțare 
N/A 1.149.420,77 

 

AFM 

 

UAT Cudalbi  

190 
Înființare rețea distribuție gaze 
naturale în comuna Drăgănești, 
județul Galați 

SF N/A 480.000 Buget local 
UAT 
Drăgănești 

 

191 
PUZ Racorduri utilități publice sat 
Drăgănești, comuna Drăgănești 

Avize N/A 114.000 Buget local 
UAT 
Drăgănești 

 

192 

Reabilitare, modernizare, extindere 
și dotare racord la utilități Dispensar 
Uman în comuna Drăgușeni, județul 
Galați 

Cerere de finanțare N/A 

Se va stabili în 
momentul 
finalizării studiului 
de fezabilitate 

Compania 
Națională de 
Investiții 

UAT 
Drăgușeni 

 

193 

Extindere rețea electrică:  

- - Drăgușeni: Crama DJ 251A 

Fundeanu, Zona Cimitir 

- Căuiești: intrare în sat 

Ridicare topo N/A N/A N/A 
UAT 
Drăgușeni 

 

194 Rețea gaze în comuna Drăgușeni Studiu fezabilitate N/A 19.659.584,51 Buget de stat 
UAT 
Drăgușeni 

 

195 
Înființare rețele de alimentare și 
distribuție de gaze naturale în 
comuna Fârțănești, județul Galați 

Studiu de oportunitate, 
Aviz de principiu 
Transgaz 

N/A 27.780.816,74 
Fonduri 
nerambursabile 

UAT 
Fârțănești 
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196 
Modernizare și extindere sistem de 
iluminat public stradal, Comuna 
Foltești, județul Galați 

SF N/A 618.000 APM/PNDL UAT Foltești  

197 

Reabilitarea, modernizarea și 
extinderea sistemului de iluminat 
public din comuna Frumușița, 
județul Galați 

DALI N/A 593.486 PNDL 
UAT 
Frumușița 

 

198 
Racordarea la rețeaua de gaze 
naturale 

Idee N/A 100.000.000 Fonduri externe 
UAT 
Frumușița 

 

199 
Modernizare iluminat public în 
comuna Frumușița 

Idee N/A 1.000.000 Fonduri externe 
UAT 
Frumușița 

 

200 
Înființarea sistemului de distribuție a 
gazelor naturale în comuna Fundeni, 
județul Galați 

SF nr. 60/2019 N/A 34.342.352,34 

Depus solicitare 
de finanțare nr. 
3682/14.08.2019 
la FONDUL DE 
DEZVOLTARE SI 
INVESTIȚII 

Depus solicitare 
de finanțare nr. 
1954/25.03.2020 
la MLPDA 

UAT Fundeni  

201 
Extindere / reabilitare / modernizare 
sistemului de iluminat public satul 
Hanu Conachi 

Idee N/A N/A 
Buget de stat, 
fonduri externe, 
buget local 

UAT Fundeni  
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202 
Înființare rețea de alimentare și 
distribuție gaze naturale în comuna 
Ghidigeni, județul Galați 

SF N/A 25.591.538 

POIM 

Buget local 

 

UAT Ghidigeni  

203 
Înființarea distribuției de gaze 
naturale în comuna Grivița, județul 
Galați 

Etapa documentație 
tehnică SF (proiect depus 
în vederea obținerii 
finanțării) 

N/A 22.822.447,99 

Bugetul 
local/Bugetul de 
Stat/Fonduri 
Europene (POIM) 
și Norvegiene 

UAT Grivița  

204 
Creșterea eficienței energetice în 
clădirile publice (Sediu Consiliu Local 
și Școală) 

Idee N/A 
7.500.000 

 

Bugetul 
local/Bugetul de 
Stat/Fonduri 
Europene și 
Norvegiene 

UAT Grivița  

205 
Infrastructură de alimentare energie 
verde 

Idee N/A 260.000  

Bugetul 
local/Bugetul de 
Stat/Fonduri 
Europene și 
Norvegiene 

UAT Grivița  

206 
Extindere rețea de gaze naturale – 
cartier nou tineret 

Idee N/A N/A N/A 
UAT 
Independența 

 

207 
Înființarea rețelei inteligente de 
alimentare cu gaz în comuna Jorăști 

Idee N/A 30.000.000 Fonduri europene UAT Jorăști  

208 
Modernizarea sistemului de iluminat 
public prin creșterea eficienței 
energetice a corpurilor de iluminat și 

Idee N/A 1.084.221,10 AFM UAT Liești  
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prin gestionarea inteligentă a 
energiei electrice în infrastructura de 
iluminat public din comuna Liești, 
județul Galați 

209 
Modernizare și extindere rețea de 
gaze 

Propunere N/A N/A Propunere UAT Matca  

210 
Modernizare și extindere rețea 
electrică cu 6 posturi de 
transformare 

Propunere N/A N/A Propunere UAT Matca  

211 
Iluminat public pe toată raza 
comunei 

Propunere N/A N/A Propunere UAT Matca  

212 

Înființare sistem de distribuție gaze 
naturale în satul Movileni 
aparținător comunei Movileni, 
județul Galați 

SF N/A 17.941.321 
Fonduri 
europene/Buget 

UAT Movileni  

213 
Înființare rețea inteligentă de 
distribuție gaze naturale în comuna 
Nămoloasa, județul Galați 

Faza SF N/A N/A Fonduri europene 
UAT 
Nămoloasa 

 

214 
Înființare rețea de gaze naturale în 
comuna Negrilești, județul Galați 

Studiu de fezabilitate în 
execuție 

N/A 

Se va stabili în 
momentul 
finalizării studiului 
de fezabilitate. 

POIM UAT Negrilești  

215 
Înființare rețea inteligentă de gaze 
naturale în UAT Nicorești în comuna 
Nicorești, județul Galați 

SF N/A 45.600.000 POIM UAT Nicorești  
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216 
Modernizare și eficientizare sistem 
de iluminat public în comuna 
Nicorești, județul Galați 

DALI N/A 604.298,96 AFM UAT Nicorești  

217 
Extindere iluminat public DC 71 în 
comuna Nicorești, județul Galați 

Idee N/A 350.000 Buget local UAT Nicorești  

218 

Modernizarea sistemului de iluminat 
public pentru reducerea consumului 
de energie electrică și a CO2 prin 
montare aparate de iluminat stradal 
cu led și instalare sisteme dimare în 
comuna Oancea, județul Galați 

DALI N/A 570.775 

 

AFM 

 

UAT Oancea  

219 

Modernizarea sistemului de iluminat 
public prin creșterea eficienței 
energetice a corpurilor de iluminat și 
prin gestionarea inteligentă a 
energiei în infrastructura de iluminat 
public în comuna Pechea, județul 
Galați 

DALI N/A 1.144.954,14 
Buget local + 
fonduri externe 

UAT Pechea  

220 
Înființare sistem de distribuție gaze 
naturale în satul Pechea aparținător 
comunei Pechea, județul Galați 

SF N/A 55.322.672,3 
Buget local + 
fonduri externe 

UAT Pechea  

221 
Înființare rețea de alimentare cu 
gaze naturale în comuna Piscu, 
județul Galați 

Cerere finanțare N/A 27.231.222,00 
CNSP  

buget local 
UAT Piscu  

222 
Înființare distribuție gaze naturale în 
satele Poiana și Vișina, aparținătoare 
comunei Poiana, județul Galați 

SF N/A 9.797.881 F.D.I. UAT Poiana  
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223 
Înființare rețea de alimentate și 
distribuție gaze naturale în comuna 
Priponești, județul Galați 

faza SF 

 
N/A 

20.000.000  

 

Fonduri 
europene, buget 
local        

 

UAT 
Priponești 

 

224 
Modernizare iluminat public în 
comuna Rădești, județul Galați 

Idee N/A 550.000 AFM UAT Rădești  

225 Înființare rețea de gaze Idee N/A N/A Fonduri UE UAT Rediu  

226 
Înființare rețea de gaze în comuna 
Scânteiești, județul Galați 

Idee N/A 200.000 

 

Fonduri 
guvernamentale/ 
fonduri europene 

UAT 
Scânteiești 

 

227 
Modernizarea sistemului de iluminat 
public satul Schela 

SF, PT, DALI, Studiu de 
oportunitate/Cerere de 
finanțare SF, PT, DALI, 
Studiu de 
oportunitate/Cerere de 
finanțare 

 
797.000  

 
AFM UAT Schela  

228 Parc panouri fotovoltaice Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene/ 

guvernamentale 

UAT Schela  

229 

Înființare sistem de distribuție a 
gazelor naturale în comuna Șendreni 
pentru satul Șendreni, județul Galați 
cu conducte și instalații de racordare 

Contract de proiectare și 
execuție 

N/A 5.828.404,54 Bugetul local UAT Șendreni  
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MP din PE100SDR11 

230 
Creșterea eficienței serviciului de 
iluminat public al comunei Șendreni, 
județul Galați 

Semnare contract de 
finanțare 

N/A 160.000 
Fondul pentru 
mediu 

UAT Șendreni  

231 

Creșterea eficienței energetice și 
gestionarea inteligentă a energiei în 
unitățile de învățământ din comuna 
Șendreni, județul Galați 

Contractare DALI, auditor 
energetic și expertizare 
tehnică 

N/A 180.000 

PNDR 2014-2020, 
sesiunea 5/2020 

 

UAT Șendreni  

232 
Extindere rețea electrică în sat 
Șendreni 

Documentație în curs de 
elaborare 

N/A N/A 
Buget 
local/fonduri 
europene 

UAT Șendreni  

233 
Extinderea rețea gaze în sat Movileni 
și sat Șerbeștii Vechi, comuna 
Șendreni, județul Galați 

Documentație în curs de 
elaborare 

N/A N/A 
Buget 
local/fonduri 
europene 

UAT Șendreni  

234 

Înființare rețea distribuție gaze 
naturale în comunele Cuza Vodă, 
Piscu și Slobozia Conachi, județul 
Galați 

SF/cerere de finanțare N/A 25.539.505,54 POIM 
UAT Slobozia 
Conachi 

 

235 

Modernizarea și eficientizarea 
sistemului de iluminat public în 
comuna Slobozia Conachi, județul 
Galați 

SF/cerere de finanțare N/A 568.519,30 
Ministerul 
Mediului, Apelor 
și Pădurilor 

UAT Slobozia 
Conachi 

 

236 Dezvoltare Rețea Gaz Cerere de finanțare N/A 
34.300.000 

 
POIM UAT Smârdan  
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237 
Rețea de distribuție gaze naturale 
comuna Smulți, județul Galați 

Idee N/A 14.613.842,8 
Bugetul de 
stat+bugetul local 

UAT Smulți  

238 
Extinderea și modernizarea 
iluminatului public stradal 

Idee N/A 1.103.000 Fonduri europene UAT Smulți  

239 
Construire rețea de gaze în comuna 
Suceveni 

SF N/A 20.000.000 

 

Fonduri europene 

 

UAT Suceveni  

240 
Înființarea sistemului de distribuție a 
gazelor naturale în comuna Suhurlui, 
județul Galați 

 

Studiu de fezabilitate 
N/A 

 

16.462.378  

 

 

POIM 
UAT Suhurlui  

241 

Creșterea eficienței energetice, a 
gestionării inteligente și a utilizării 
energiei din surse regenerabile la 
Școala Gimnazială comuna Suhurlui 
– Galați  

D.A.L.I. N/A 2.600.000  ADR SE UAT Suhurlui  

242 
Creșterea eficienței energetice la 
Primăria comunei Suhurlui – Galați  

 

D.A.L.I. 
N/A 1.500.000  ADR SE UAT Suhurlui  

243 Instalare turbină eoliană Idee N/A N/A N/A UAT Suhurlui  
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244 
Modernizarea și eficientizarea 
sistemului de iluminat public în 
comuna Țepu, județul Galați 

DALI N/A 

 

640.842,57 lei 

 

Administrația 
Fondului pentru 
Mediu 

UAT Țepu  

245 

Înființare distribuție gaze naturale în 
satele Țepu și Țepu de Sus 
aparținătoare comunei Țepu, județul 
Galați 

SF N/A 6.587.518 lei Fonduri europene UAT Țepu  

246 
Înființare rețea de alimentare și 
distribuție gaze naturale în comuna 
Tudor Vladimirescu, județul Galați 

SF N/A 35.000.000 
Fonduri externe 
nerambursabile 

UAT Tudor 
Vladimirescu 

 

247 

Eficientizarea sistemului de iluminat 
public stradal prin înlocuirea 
corpurilor de iluminat cu lămpi 
stradale tehnologice LED, în comuna 
Tudor Vladimirescu, județul Galați 

Idei N/A 512.000 lei Buget local 
UAT Tudor 
Vladimirescu 

 

248 
Creșterea independenței energetice 
pentru instituțiile din Comuna 
Tulucești 

Idei N/A 9.800.000  

Instrumente 
Structurale 

Fonduri Guvern 

Fonduri europene 

UAT Tulucești  

249 

Înființarea și extinderea rețelei 
electrice și de iluminat public în 
cartierele nou înființate în comuna 
Tulucești 

Idei N/A 4.900.000  

Instrumente 
Structurale 

Fonduri Guvern 

Fonduri europene 

UAT Tulucești  

250 
Înființare distribuție gaze naturale în 
comuna Umbrărești cu satele 
Umbrărești, Umbrărești Deal, 

SF N/A 19.876.107 N/A UAT Umbrești  
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NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT 

 
GRAD DE MATURITATE 

4
 ORIZONT DE TIMP 

BUGET ESTIMAT 
(LEI) 

POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

ALTELE 

Torcești, Salcia, Condrea și Siliștea, 
județul Galați 

251 
Extindere și modernizare rețele de 
iluminat public 

SF N/A 579.647,03 

Programul privind 
sprijinirea 
eficienței 
energetice și a 
gestionării 
inteligente a 
energiei în 
infrastructura de 
iluminat public 

 

UAT Umbrești  

252 

Înființare rețea inteligentă de 
alimentare și distribuție gaze 
naturale în comuna Valea Mărului 
județul Galați 

Idei N/A 20.000.000 

Fonduri 
europene, 
Fonduri 
guvernamentale, 
Buget local 

UAT Valea 
Mărului 

 

253 
Extinderea, reabilitarea și 
modernizarea rețelei de iluminat 
public 

 

Idei 
N/A 

 

515.000 

Fonduri 
europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea 
Mărului 

 

254 
Construcție centrala electrica pe 
biomasa 

 

Idei 
N/A 1.000.000 

Fonduri 
europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea 
Mărului 

 

255 
Eficientizarea energetică a clădirilor 
instituționale 

 

Idei 
N/A 6.000.000 

Fonduri 
europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea 
Mărului 
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NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT 

 
GRAD DE MATURITATE 

4
 ORIZONT DE TIMP 

BUGET ESTIMAT 
(LEI) 

POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

ALTELE 

256 
Eficientizarea sistemului de iluminat 
stradal, ambiental, arhitectural  în 
Comuna Vânători, județul Galați 

SF N/A 1.189.525,89 În curs de 
identificare 

UAT Vânători  

257 
Extinderea rețelei de gaze naturale 
în comuna Vânători, județul Galați 

 

Prospectare de piață în 
vederea elaborării 
studiului de fezabilitate 

N/A 2.500.000,00 

 

În curs de 
identificare 

UAT Vânători  

258 
Extinderea rețelelor de iluminat 
casnic și public în comuna Vânători, 
județul Galați 

 

Prospectare de piață în 
vederea elaborării 
studiului de fezabilitate 

N/A 4.900.000,00 

 

În curs de 
identificare 

UAT Vânători  

259 
Reabilitarea și modernizarea 
sistemului de iluminat public stradal 
în comuna Vlădești, județul Galați 

DALI N/A 593.428,43  AFM UAT Vlădești  

260 
Implementare rețea de gaze 
naturale în comuna Vlădești, județul 
Galați – proiect intercomunitar 

Idee N/A 14.700.000 AFIR/buget local UAT Vlădești  

OBIECTIV SPECIFIC | SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR FUNCȚIONAL, CE ASIGURĂ TRANZIȚIA CĂTRE O ECONOMIE CIRCULARĂ 

261 
Sistem de management integrat al 
deșeurilor în județul Galați 

Proiect în curs de 
implementare 

2023 520.000.000 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Județul 
Galați 
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NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT 

 
GRAD DE MATURITATE 

4
 ORIZONT DE TIMP 

BUGET ESTIMAT 
(LEI) 

POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

ALTELE 

262 

Realizarea elementelor de 
infrastructură pentru colectarea 
selectivă, tratarea și eliminarea 
biodeșeurilor (inclusiv unități de 
compostare pentru gospodării) 

Proiect în curs de 
pregătire 

2023 100.000.000 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT-uri din 
Județul 
Galați/operat
ori delegați 

 

263 

Realizarea elementelor de 
infrastructură pentru colectarea 
selectivă, tratarea și eliminarea 
deșeurilor rezultate în urma 
activităților agricole, precum și 
sisteme de stocare, gestionare și 
compostare aerobă pentru deșeurile 
din sursa agricola 

Proiect în curs de 
pregătire 

2023 200.000.000 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT-uri din 
Județul 
Galați/operat
ori delegați 

 

264 
Stații de compostare și biogaz, 
ambalare și peletizare pentru 
deșeurile din sursa agricola 

Proiect în curs de 
pregătire 

2023 30.000.000 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT-uri din 
Județul 
Galați/operat
ori delegați 

 

265 

Realizarea elementelor de 
infrastructură pentru colectarea 
selectivă, tratarea, reciclarea și /sau 
eliminarea deșeuri reciclabile 

Proiect în curs de 
pregătire 

2023 300.000.000 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT-uri din 
Județul 
Galați/operat
ori delegați 

 

266 

Construire de platforme la nivel de 
ferme mici și medii, pentru 
colectarea, managementul și 
valorificarea gunoiului de grajd 

Proiecte în curs de 
pregătire 

N/A 30.000.000 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT-uri din 
Județul 
Galați/operat
ori  
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CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT 

 
GRAD DE MATURITATE 

4
 ORIZONT DE TIMP 

BUGET ESTIMAT 
(LEI) 

POSIBILE SURSE 
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ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

ALTELE 

267 
Amenajare Baza de Ecarisaj a 
Municipiului Galați 

Idee N/A 1.462.830 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

268 
Soluții inteligente de tip IoT pentru 
colectarea deșeurilor 

Idee N/A 1.462.830 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

269 
Amenajare puncte de colectare a 
deșeurilor 

Idee N/A 7.314.150 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

270 

Utilizarea biogazului obținut de la 
depozitul de deșeuri și de la stația de 
epurare pentru producerea energiei 
termice și electrice necesare în 
cadrul SC APA CANAL SA 

Idee N/A 48.761.000 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

271 
Sistem de management integrat al 
deșeurilor în municipiul Galați 

Idee N/A 39.008.800 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

272 

Masterplan pentru partajarea, 
reutilizarea, renovarea și reciclarea 
materialelor și produselor existente 
pentru promovarea conceptului de 

Idee N/A 487.610 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 

UAT Galați  
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NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT 

 
GRAD DE MATURITATE 

4
 ORIZONT DE TIMP 

BUGET ESTIMAT 
(LEI) 
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RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

ALTELE 

ciclul de viață extins local 

273 

Plan de măsuri pentru o guvernare 
locală bazată pe integrarea în 
investițiile proprii a conceptelor cu 
potențial de reciclare și valorificare a 
resurselor, stimulând creșterea 
economică în mod organizat și 
sustenabil 

Idee N/A 1.219.025 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

274 

Proiect de implementare a 
procedurilor de lucru pentru 
sprijinirea tranziției spre economia 
circulară la nivelul instituțiilor 
subordonate Primăriei Municipiului 
Galați 

Idee N/A 97.522 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

275 
Proiect pentru stimularea dezvoltării 
conceptelor de economie circulară în 
parteneriat cu mediul de afaceri 

Idee N/A 243.805 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

276 
Plan de conștientizarea a beneficiilor 
colectării selective în rândul 
populației Municipiului Galați 

Idee N/A 195.044 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

277 
Modernizarea sistemului de 
colectare a deșeurilor în comuna 
Bălăbănești 

Idee N/A 500.000 
Fonduri europene  

Fonduri 

UAT 
Bălăbănești 
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NR. 
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TITLU PROGRAM / PROIECT 

 
GRAD DE MATURITATE 

4
 ORIZONT DE TIMP 

BUGET ESTIMAT 
(LEI) 

POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

ALTELE 

guvernamentale 

278 
Înființarea de platforme de gunoi 
pentru depozitarea compostului și 
deșeuri animaliere 

Idee N/A 1.000.000 

Fonduri europene  

Fonduri 
guvernamentale 

UAT 
Bălăbănești 

 

279 
Platforma și stație de compostare 
gunoi de grajd 

Idee N/A 1.785.000 Fondul de Mediu UAT Băleni  

280 

Achiziție pubele ecologice pentru 
colectare selectivă 

 

Idee N/A 476.000  

Fonduri 
europene, 
Fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Băleni  

281 
Construirea unei platforme pentru 
depozitarea gunoiului animal 

Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene, fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 

 

282 
Crearea infrastructurii locale de 
colectare și depozitare intermediară 
a deșeurilor 

Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene, fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 

 

283 
Înființarea unor puncte de colectare 
selectivă a deșeurilor comunale 
(plastic, hârtie, metal, sticlă) 

Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene, fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 
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4
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ȘI POSIBILI 
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284 
Crearea infrastructurii locale de 
colectare și depozitare intermediară 
a deșeurilor 

Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene, fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 

 

285 
Înființarea unor puncte de colectare 
selectivă a deșeurilor comunale 
(plastic, hârtie, metal, sticlă) 

Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene, fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 

 

286 
Achiziționare eurocontainere deșeuri 
selective domeniu public 

Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene, fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 

 

287 
Continuarea și îmbunătățirea 
sistemului de colectare selectivă a 
deșeurilor 

Idee N/A N/A 

Programe de 
finanțare, buget 
de stat, buget 
local 

UAT 
Fârțănești 

 

288 
Platforme subterane de colectare 
selectivă a deșeurilor în satele 
Grivița și Călmățui 

Idee N/A 1.200.000 

Bugetul 
local/Bugetul de 
Stat/Fonduri 
Europene și 
Norvegiene 

UAT Grivița  

289 
Construire/amenajare platformă 
gunoi de grajd 

Idee N/A 1.200.000 

Bugetul 
local/Bugetul de 
Stat/Fonduri 
Europene și 
Norvegiene 

UAT Grivița  
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290 Achiziție autogunoieră Idee N/A 100.000 Buget local UAT Nicorești  

291 
Achiziție autoutilitară 
multifuncțională (pentru curățarea 
străzilor) 

Idee N/A 120.000 Buget local UAT Nicorești  

292 
Înființare platformă pentru colectare 
și management gunoi grajd 

Idee N/A 1.000.000,00 Buget local UAT Piscu  

293 
Rampă pentru depozitarea 
gunoaielor animaliere 

Idee N/A 2.000.000 Fonduri europene UAT Smulți  

294 
Crearea infrastructurii locale de 
colectare și depozitare intermediară 
a deșeurilor 

Idee N/A 1.000.000 

Fonduri 
europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea 
Mărului 

 

295 
Înființarea unei stații de sortare şi 
transfer a deșeurilor 

Idee N/A 8.000.000 

Fonduri 
europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea 
Mărului 

 

296 
Construirea unei platforme pentru 
depozitarea gunoiului animal 

Idee N/A 1.200.000  

Fonduri 
europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea 
Mărului 

 

297 
Achiziționare de pubele pentru 
colectarea selectivă a deșeurilor 

Idee N/A 400.000 
Fonduri 
europene, 
guvernamentale, 

UAT Valea 
Mărului 
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buget local 

298 
Platformă deșeuri vegetale și gunoi 
de grajd pentru compost 

Idee N/A 1.100.000 

Fonduri 
europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea 
Mărului 

 

299 

Dezvoltarea serviciului de salubritate 
privind colectarea selectivă a 
gunoiului în comuna Vânători, 
județul Galați 

Prospectare de piață în 
vederea elaborării 
studiului de fezabilitate 

N/A 1.960.000,00 
În curs de 
identificare 

UAT Vânători  
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O4. JUDEȚ ACCESIBIL ȘI BINE CONECTAT, CARE BENEFICIAZĂ DE O INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT LA 
STANDARDE RIDICATE 

NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT GRAD DE MATURITATE 5 ORIZONT DE TIMP 
BUGET ESTIMAT 
(LEI) 

POSIBILE SURSE DE 
FINANȚARE 

RESPONSABILI ȘI 
POSIBILI PARTENERI 

Altele 

PROIECTE LA NIVEL DE UAT 

OBIECTIV SPECIFIC | REȚEA DE TRANSPORT BINE INTEGRATĂ CU PRINCIPALELE CORIDOARE DE LA NIVEL NAȚIONAL ȘI EUROPEAN 

1 

Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii de transport 
regional pe tronsonul 
funcțional de interes județean 
DN24D - DJ 251B - DJ 251A - DJ 
251H - DJ 251 - DJ 255A – DN 
25 

Proiect în curs de pregătire 2027 169.113.000,00 
Programul 
Operațional Regional 
2021-2027 

UAT Județul Galați  

2 Aeroport în județul Galați Proiect în curs de pregătire 2027-2035 500.000.000 
Instrument mixt de 
finanțare / Fonduri 
publice 

UAT Județul Galați  

3 
Extindere și modernizare 
variantă ocolitoare a 
municipiului Galați 

Proiect în curs de execuție 2023 135.292.870,11 
Programul 
Operațional Regional 
2014-2020 

UAT Județul Galați  

                                                           
5
 idee, în implementare / SF / PT / Licitație / Evaluare proiect / Cerere de finanțare / Procedură simplificată / DALI etc 
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4 
Centura ocolitoare a 
municipiului Galați 

Proiect cu documentație 
tehnică finalizată 

2027 1.075.000.000  
Programul 
Operațional 
Infrastructură Mare 2 

CNAIR  

5 

Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii de transport 
regional pe drumul județean DJ 
242D 

Proiect cu documentație 
tehnică finalizată 

2027 60.000.000 
Fonduri ale Uniunii 
Europene 

UAT Județul Galați  

6 

Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii de transport 
regional pe drumul județean DJ 
253 

Proiect în curs de pregătire 2027 70.000.000 
Fonduri ale Uniunii 
Europene 

UAT Județul Galați  

7 

Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii de transport 
regional pe drumul județean DJ 
204N (inclusiv pod peste Siret) 

Proiect în curs de pregătire 2027 200.000.000 
Fonduri ale Uniunii 
Europene 

UAT Județul Galați  

8 

Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii de transport 
regional pe drumul județean DJ 
240 

Proiect în curs de pregătire 2027 70.000.000 
Fonduri ale Uniunii 
Europene 

UAT Județul Galați  

9 

Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii de transport 
regional pe tronsonul 
funcțional DN 24D – DJ251G – 
DJ251C – DJ251 

Proiect în curs de pregătire 2027 70.000.000 
Fonduri ale Uniunii 
Europene/fonduri 
guvernamentale 

UAT Județul Galați  



635 
 

10 
Centura ocolitoare a 
municipiului Tecuci 

Proiect în curs de pregătire 2027 62.000.000 
Fonduri ale Uniunii 
Europene 

CNAIR  

11 
Lărgire și modernizare drum 
national DN 24D 

Idee 2027 700.000.000 
Fonduri ale Uniunii 
Europene/buget 
national 

CNAIR  

12 
Arteră rutieră de legătură între 
municipiul Galați și pod peste 
Dunăre 

Proiect în curs de pregătire 2027 130.000.000 
Fonduri ale Uniunii 
Europene 

CNAIR  

13 
Modernizare drumuri de 
interes județean  

Portofoliu de proiecte în 
curs de pregătire 

2027 500.000.000 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT-uri din județul 
Galați 

 

14 
Plan de Mobilitate a zonei 
urbane funcționale aferente 
municipiului Galați 

Proiect în curs de pregătire 2027 - 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Județul Galați  

15 
Plan de Mobilitate a zonei 
urbane funcționale aferente 
municipiului Tecuci 

Proiect în curs de pregătire 2027 - 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Județul Galați  
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16 

Promovarea soluțiilor 
intermodale de transport prin 
interconectarea rețelei locale 
cu principalele rețele de 
transport de tip TEN-T 

Idee N/A 97.522.000 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

17 

Masterplan privind măsurile de 
siguranță pentru protecția 
infrastructurii critice de 
transport 

Idee N/A 975.220 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

18 
Realizare terminal de pasageri 
în portul comercial în 
colaborare cu APDM Galați 

Idee N/A 48.761.000 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Județul Galați  

19 

Modernizarea conexiunilor 
rutiere, feroviare, portuare și 
ale sistemului urban Brăila – 
Galați  

Idee N/A 146.283.000 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT-uri din județul 
Galați 

 

20 

Actualizarea Master Planului 
Național de Transport pentru 
creșterea conectivității 
Municipiului Galați 

Idee N/A 975.220 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

Ministerul 
Transporturilor 

 

21 

Crearea infrastructurii locale 
pentru facilitarea creării 
Centrul intermodal 
transfrontalier Giurgiulești 

Idee N/A 7.314.150 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  
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22 
Hub-uri intermodale de 
transport la nivelul municipiului 
și zonei funcționale urbane 

Idee N/A 5.851.320 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

23 

Asigurarea infrastructurii 
pentru transportul public 
(realizarea de benzi dedicate 
pentru transportul public; 
reabilitarea/ modernizarea/ 
extinderea căilor de rulare 
pentru transportul public; 
construirea/ reamenajarea de 
noduri intermodale) 

portofoliu de proiecte N/A N/A 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT-uri din Județul 
Galați/structuri 
asociative 

 

24 
Creare conexiune rutieră 
transfrontalieră între Copceac-
Moldova și Vânători 

SF N/A 7.564.132,95 În curs de identificare UAT Vânători  

25 
Dezvoltarea și modernizarea 
infrastructurii portuare 

Portofoliu de proiecte în 
curs de pregătire 

N/A 1.000.000.000 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

Operatori 
economici/parteneriate 

 

26 
Dezvoltarea și modernizarea 
infrastructurii feroviare 

Idei de proiecte N/A 500.000.000 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale 

Operatori 
economici/parteneriate 

 

27 

Masterplan de amenajare și 
dezvoltare a zonei de legătura 
cu Podul peste Dunăre pentru 
dezvoltarea infrastructurii 
conexe și a unei economii 
complementare tranzitului 

Idee N/A N/A 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale / 
buget local 

UAT Județul Galați  

OBIECTIV SPECIFIC | LEGĂTURI INTRAJUDEȚENE PERFORMANTE ȘI OPTIMMIZATE 
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28 
Smart Parking și eliminarea 
parcărilor ilegale 

Idee N/A 24.380.500 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

29 
Amenajare pasaje 
supra/subterane 

Idee N/A 146.283.000 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

30 
Resistematizare și lărgire la 4 
benzi Bd. Marii Uniri în zona 
Grădina Botanică 

Idee N/A 2.438.050 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

31 
Facilitarea accesului între B-dul 
Siderurgiștilor și Calea Smârdan Idee N/A 4.144.685 

Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

32 

Reabilitarea drumurilor care 
asigură legătura între porturi 
DOCURI și ROMPORTMET cu 
varianta de ocolire 

Idee N/A 12.190.250 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

33 
Conectarea accesului la BAC cu 
varianta de ocolire în zona de 
Sud  

Idee N/A 29.256.600 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

34 
Resistematizarea zonei de 
trecere cu BAC-ul 

Idee N/A 2.438.050 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

35 

Modernizare drumuri de 
interes local (drumuri 
comunale, drumuri de 
exploatare, drumuri de acces 
spre obiective locale, străzi etc) 

Idee N/A - 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT-uri din Județul 
Galați 
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36 

Infrastructură aferentă 
transportului rutier de interes 
public (inclusiv transport școlar) 
în județul Galați 

Idee N/A - 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT-uri din Județul 
Galați 

 

37 

Construire pod peste pârâul 
Horincea în sat Cavadinești, 
comuna Cavadinești, județul 
Galați 

Idee N/A N/A Fonduri europene UAT Cavadinești  

38 
Modernizare drumuri de 
interes local comuna 
Cavadinești, județul Galați 

Idee N/A N/A Fonduri europene UAT Cavadinești  

39 
Modernizare rețelei de drumuri 
de interes local în comuna 
Varlezi 

Contract de finanțare 
semnat 
Contract de lucrări 

N/A 5.466.250 PNDL+Buget loca UAT Vârlezi  

40 
Dalare șanțuri drumuri 
comunale 

Idee N/A 4.000.000  
Fonduri europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea Mărului  

41 
Modernizare rețea drumuri de 
interes local în comuna Varlezi 

Idee N/A 8.000.000 PNDL/PNDR/POR UAT Vârlezi  

42 
Amenajare trotuare în comuna 
Varlezi 

Idee N/A 1.500.000 PNDL/PNDR/POR/CNI UAT Vârlezi  

43 

Reabilitare, modernizare și 
resistematizare infrastructură 
rutieră la nivelul municipiului 
pentru creșterea mobilității 
urbane și reducerea emisiilor 

Idee N/A 121.902.500 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  
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de gaze cu efect de seră 

44 
Resistematizarea fluxurilor de 
circulație rutieră în municipiul 
Galați 

Idee N/A 24.380.500 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

45 

Studiu privind extinderea 
rețelei de artere 
carosabile/pietonale în 
cartierele slab tranzitate 
(cartier Bărboși, cartier Filești) 

Idee N/A 975.220 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

46 
Achiziție accesorii 
buldoexcavator, comuna 
Varlezi 

Idee N/A 100.000 PNDR/Buget local UAT Vârlezi  

47 
Construcție viaduct de legătură 
între Str. Stadionului și Gradina 
Botanică 

Idee N/A 7.314.150 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

48 

Modernizare și resistematizare 
Aleea Păcii (Moruzzi nr. 84-82) 
(Reabilitare rețele 
hidroedilitare, reabilitare 
iluminat public, sistematizare 
verticală) 

Idee N/A 131.654.700 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

49 
Construire, reabilitare poduri și 
podețe în comuna Varlezi 

Idee N/A 2.000.000 PNDL/PNDR/POR/CNI UAT Vârlezi  

50 

Modernizarea/reabilitarea 
infrastructurii rutiere bd 
George Coșbuc (Reabilitare 
rețele hidroedilitare, reabilitare 
iluminat public, sistematizare 
verticală) 

Idee N/A 131.654.700 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  



641 
 

51 
Modernizare și resistematizare 
strada Pictor Isser 

Idee N/A 3.657.075 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

52 
Reabilitare Viaduct Bd. 
Siderurgiștilor 

Idee N/A 97.522.000 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

53 

Masterplan de reorganizare și 
resistematizare a traseelor 
pentru accesul vehiculelor cu 
masa totală maximă autorizată 
mai mare de 3,5 tone 

Idee N/A 146.283 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

54 
Plan de reglementare a logisticii 
de aprovizionare la nivelul 
Municipiului Galați 

Idee N/A 146.283 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

55 
Resistematizare rutieră la 
nivelul rețelei urbane din 
cartierul Barboși 

Idee N/A 1.097.123 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

56 
Resistematizare rutieră la 
nivelul rețelei urbane din 
cartier Filești 

Idee N/A 9.752.200 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

57 
Modernizare sistem marcaje 
rutiere 

Idee N/A 7.314.150 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

58 
Construirea de parcări 
supraterane modulare 

Idee N/A 73.141.500 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  
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59 

Amenajarea locurilor de 
parcare existente în condiții de 
accesibilitate și siguranță 
pentru toate categoriile de 
utilizatori 

Idee N/A 9.752.200 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

60 
Implementarea de sisteme 
moderne de taxare a parcărilor 

Idee N/A 7.314.150 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

61 
Campanii de conștientizare a 
conceptului "car pooling" 
(partajare a autoturismelor) 

Idee N/A 243.805 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

62 

Elaborare și implementare de 
reglementări privind 
introducerea de restricții ale 
vitezei de circulație în zonele 
vulnerabile 

Idee N/A 48.761 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

63 
Amenajare urbanistică și 
reabilitare infrastructură 
urbană Strada Brăilei 

Idee N/A 19.504.400 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

64 
Derulare campanii de educație 
rutieră adresate tinerilor 

Idee N/A 536.371 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

65 

Derulare campanii de educație 
rutieră adresate tuturor 
categoriilor de participanți la 
trafic (conducători auto, 
pietoni, bicicliști) 

Idee N/A 536.371 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  
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66 
Reabilitare infrastructură 
transport Axa Est – Vest 

Idee N/A 165.787.400 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

67 
Realizare evidență digitalizată 
parcări cu plată 

Idee N/A 243.805 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

68 
Modernizare str. Regiment 11 
Siret 

DALI N/A 40.396.341,00 Buget local UAT Galați  

69 
Modernizare Strada 
Domnească 

DALI N/A 67.072.550,00 Buget local UAT Galați  

70 

Reabilitare infrastructură 
transport inclusiv viaducte axa 
est-vest – str. Basarabiei, 
tronson str. Traian – str. M. 
Bravu - etapa II 

HCL aprobare indicatori N/A 60.000.000,00 Buget local UAT Galați  

71 
Modernizare /reabilitare 
infrastructură și peisagistică bd. 
G. Coșbuc 

DALI N/A 131.243.715,00 Buget local UAT Galați  

72 
Amplasare stații reîncărcare 
vehicule electrice 

CF/ evaluare N/A 3.336.755,54 AFM UAT Galați  

73 
Amplasare stații reîncărcare 
vehicule electrice în județul 
Galați 

Proiect în curs de pregătire N/A 15.000.000 
AFM/fonduri 
private/fonduri 
europene 

UAT-uri din Județul 
Galați/ operatori 
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74 
Studiu de trafic și reorganizarea 
circulației la nivelul 
municipiului Galați 

CF/ evaluare N/A 975.220 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

75 
Modernizare /reabilitare 
infrastructură și peisagistică bd. 
G. Coșbuc 

DALI N/A 131.243.715,00 Buget local UAT Galați  

76 
Elaborarea Politicii de Parcare 
în municipiul Galați 

Idee N/A 146.283 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

77 

Sprijin la nivelul Regiunii Sud - 
Est pentru pregătirea de 
proiecte finanțate din perioada 
de programare 2021-2027 pe 
domeniile: mobilitate urbană, 
regenerare urbană 

CF/ evaluare N/A 4.572.090,75 POAT 2014-2020 UAT Galați  

78 
Extinderea sistemului de 
management inteligent al 
traficului 

Idee N/A 85.331.750 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

79 

Stații de reîncărcare pentru 
vehicule electrice și electrice 
hibrid plug-in în municipiul 
Galați  

Idee N/A 2.438.050 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

80 
„Galați Multi-Parking” - Proiect 
integrat de amenajare de spații 
multifuncționale de parcare 

Idee N/A 97.522.000 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  



645 
 

81 

Dezvoltarea infrastructurii 
necesare utilizării 
autovehiculelor electrice și 
hibride 

Idee N/A 3.413.270 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

82 
Modernizare str. Unirii, str. 
Traian 

PT 2018 N/A 3.300.000 Buget local UAT Tecuci  

83 
Reabilitare str. Mircea Vodă, 
str. Alecu Russo, str. Ioniță 
Hrisanti, str Siretului 

DALI 2019 N/A 2.950.000 Buget local UAT Tecuci  

84 
Reabilitare zone interblocuri str 
Aleea Strandului 

 

DALI 2019 
N/A 6.300.000 Buget local UAT Tecuci  

85 
Parcări noi – str. Aleea Cpt. 
Decuseară și str. Aleea Teilor 

 

PT 2013 
N/A 1.710.000  Buget local UAT Tecuci  

86 
Amenajare drum acces auto 
riverani str. 1 Decembrie 1918, 
municipiul Tecuci, județul Galați 

 

PT 2016 
N/A 

 

110.000  
Buget local UAT Tecuci  

87 
Reabilitare, modernizare străzi 
în municipiul Tecuci 

 

DALI 2019 
N/A 

 

75.000.000 

 

Buget de stat 
UAT Tecuci  

88 

Întreținere suprafețe asfaltice 
prin așternere covor asfaltic pe 
drumurile județene aflate în 
administrarea Consiliului Local 
UAT Orașul Berești, județul 

 

În curs de implementare 
 
N/A 

 

 

2.040.000 

 

Buget local 
 
UAT Berești 
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Galați pe DJ 242B km 16+613 – 
18+436 și km 19+000 – 19+258 

 

89 Asfaltare drumuri publice Idee N/A 7.000.000 CNI, altele UAT Berești  

90 
Întreținere prin pietruire străzi 
de pe raza UAT Orașul Berești 

Idee N/A 205.000 Buget local UAT Berești  

91 

Modernizare drumuri de 
interes local în satele 
Umbrărești, Moscu și Orașul 
Târgul Bujor, județul Galați – 
Etapa 1 

 

 

Cerere de finanțare 

N/A 

 

Se va stabili la 
momentul finalizării 
SF. 

 

Compania Națională 
de Investiții 

UAT Târgu Bujor  

92 

Modernizare drumuri de 
interes local în satele 
Umbrărești, Moscu și Orașul 
Târgul Bujor, județul Galați – 
Etapa 2 

 

 

Cerere de finanțare 

N/A 

 

Se va stabili la 
momentul finalizării 
SF. 

 

Compania Națională 
de Investiții 

UAT Târgu Bujor  

93 
Reparații drumuri comunale 
existente și înființarea de noi 
drumuri la nivelul comunei 

Idee N/A 3.000.000 
Fonduri 
guvernamentale UAT Bălăbănești  

94 
Modernizare drumuri de 
interes local în comuna 
Bălășești, județul Galați 

 

Contract de finanțare 
nr.5708/01.11.2019 
înregistrat la Comisia 
Națională de Strategie și 
Prognoză 

N/A 
 

23.608.777,00 

 

O.U.G. 114/2018 
 
UAT Bălășești 
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95 

 
Modernizare drumuri de 
interes local în satul Pupezeni, 
comuna Bălășești, județul 
Galați 

Idee N/A 7.500.000,00 
Programe europene 
și buget de stat UAT Bălășești  

96 
Modernizare rețea stradală prin 
asfaltare în comuna Băleni, 
județul Galați 

DALI N/A 10.648.427,42 

 

CNI/Programul 
național de 
construcții de interes 
public sau 
social/Drumuri de 
interes local și 
drumuri de interes 
județean 

UAT Băleni  

97 
Amenajare stație de încărcare 
autovehicule electrice 

Idee N/A 89.250 

Fonduri europene, 
Fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Băleni  

98 Asfaltare DC26 (3 km) Idee N/A 3.570.000 

Fonduri europene, 
Fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Băleni  

99 Treceri de pietoni inteligente Idee N/A 297.500 

Fonduri europene, 
Fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Băleni  

100 
Modernizare drumuri în 
comuna Băneasa 

SF N/A 26.315.716 
Fonduri 
nerambursabile UAT Băneasa  
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101 
Drumuri locale modernizate în 
comuna Barcea, județul Galați 

DALI N/A 9.000.000 CNI UAT Barcea  

102 
Modernizare străzi în comuna 
Berești-Meria 

Documentația pentru 
obținerea Certificatului de 
Urbanism a fost depusă la 
Consiliul Județean Galați 

N/A 20.605.301,96 C.N.I. și Buget Local UAT Berești-Meria  

103 
Asfaltarea ulițelor sătești de pe 
raza comunei Berești-Meria, 
județul Galați 

Idee N/A N/A N/A UAT Berești-Meria  

104 
Modernizare străzi rurale în 
comuna Brăhășești 

Contract de lucrări 

 
N/A 16.125.152 

Comisia Națională de 
Strategie și 
Prognoză/ Buget 
local 

UAT Brăhășești  

105 
Poduri și podețe peste Pârâul 
Valea Boului – Etapa 2 

SF N/A 9.721.824 Buget local UAT Brăhășești  

106 
Modernizare străzi zona Chiper, 
comuna Brăhășești, județul 
Galați 

 

DALI 
N/A 6.261.876,311 Buget local UAT Brăhășești  

107 
Modernizare drum de legătură 
între satele Traian, Braniștea și 
Vasile Alecsandri 

N/A N/A 7.603.000,00 Fonduri europene UAT Braniștea  

108 
Asfaltare drumuri comuna 
Braniștea 

N/A N/A 24.306.000,00 
Buget local / buget 
de stat UAT Braniștea  
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109 
Construirea a trei poduri ce 
traversează pârâurile Perișani, 
Gologanu și Suhurlui 

Idee N/A 3.430.000 Fonduri europene UAT Corni  

110 
Asfaltarea și modernizarea a 5 
km drumuri de interes local 

Idee N/A 4.900.000 Fonduri europene UAT Corni  

111 
Construire șanțuri betonate în 
comuna Independența, județul 
Galați 

SF + DALI 

CNI – Cerere de finanțare nr. 
4845/24.08.2020 

N/A 1.751.980  

CNI – Subprogramul 
„Drumuri de interes 
local și drumuri de 
interes județean” 

UAT Independența  

112 
Perdele forestiere la drumul 
județean DJ 251 și drumul 
comunal 

Idee N/A N/A 
Fonduri europene/ 

guvernamentale 
UAT Schela  

113 
Dalare șanțuri drumuri 
comunale 

Idee N/A 4.000.000  
Fonduri europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea Mărului  

114 
Realizare rampe de acces 
pentru persoane cu handicap 

Idee N/A 500.000  
Fonduri europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea Mărului  

115 
Asfaltare străzi și construire 
șanțuri betonate – cartier nou 
tineret 

Idee N/A N/A N/A UAT Independența  

116 
Amenajare trotuare și rigole 
betonate în comuna Nicorești, 
județul Galați 

Idee N/A 450.000 Buget local UAT Nicorești  
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117 
Șanțuri betonate în comuna 
Ivești, județul Galați 

Idee N/A 

Se va stabili în 
studiul de 
fezabilitate. 

Fonduri 
nerambursabile UAT Ivești  

118 
Trotuare în comuna Ivești, 
județul Galați 

Idee N/A 

Se va stabili în 
funcție de perioada 
emiterii studiului de 
fezabilitate. 

Fonduri 
nerambursabile UAT Ivești  

119 

Refacerea șanțurilor de 
scurgere și a trotuarelor de-a 
lungul drumurilor aferente 
comune Grivița 

Idee N/A 1.200.000 

Bugetul local/Bugetul 
de Stat/Fonduri 
Europene și 
Norvegiene 

UAT Grivița  

120 
Modernizare străzi în comuna 
Corod, județul Galați 

Idee N/A N/A N/A UAT Corod  

121 
Modernizare drumuri de 
interes local 

Idee N/A 1.000.000 
Fonduri naționale și 
externe UAT Cosmesti  

122 
Amenajare șanțuri betonate în 
sat Stoicani, comuna Foltești, 
județul Galați 

PT N/A 567.197,31 N/A UAT Foltești  

123 Modernizare străzi Idee N/A 15.000.000 
Fonduri naționale și 
externe UAT Cosmesti  

124 Modernizare drumuri și podețe PT –Cerere de finanțare N/A 4.318.000 CNI UAT Costache Negri  
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125 Pod peste pârâul Gologanu PT N/A 975.000 N/A UAT Costache Negri  

126 
Punte pietonală peste pârâul 
Gologanu 

PT N/A 240.000 Buget local UAT Costache Negri  

127 
Construirea unui pod peste 
pârâul Gologanu 

Idee N/A N/A 

Fonduri europene, 
fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache Negri  

128 
Modernizare drumuri comunale 
de interes local 

Idee N/A N/A 

Fonduri europene, 
fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache Negri  

129 Construirea unui podeț dalat Idee N/A N/A 

Fonduri europene, 
fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache Negri  

130 Realizare punți pietonale Idee N/A N/A 

Fonduri europene, 
fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache Negri  

131 
Dalare șanțuri drumuri 
comunale 

Idee N/A N/A 

Fonduri europene, 
fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache Negri  

132 
Reorganizarea tramelor 
stradale din comună 

Idee N/A N/A 

Fonduri europene, 
fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache Negri  
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133 
Modernizarea rețelei de 
drumuri de interes local 

Idee N/A N/A N/A UAT Cuca  

134 
Asfaltare drumuri comuna 
Braniștea 

Idee N/A 24.306.000,00 N/A UAT Braniștea  

135 
Construirea de stații de 
încărcare pentru autovehicule 
electrice 

Idee N/A N/A 

Fonduri europene, 
fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache Negri  

136 
Modernizarea rețelei de 
drumuri de interes local 

Idee N/A N/A N/A UAT Cuca  

137 
Amenajare garaj auto pentru 
autoturisme, autospeciale și 
utilaje din dotarea CL Cuca 

Idee N/A N/A N/A UAT Cuca  

138 
Achiziționare teren necesar 
parcului auto 

Idee N/A N/A N/A UAT Cuca  

139 
Modernizare drumuri 
comunale, lungime aprox. 15-
20 km 

preSF N/A 
 

25.000.000  

 

Fonduri europene 
UAT Cudalbi  

140 
Asfaltare drumuri urcări în noul 
intravilan, comuna Cuza Vodă, 
județul Galați 

SF + PT N/A 1.203.582,90  Finanțare proprie UAT Cuza Vodă  
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141 
Modernizare străzi în comuna 
Cuza Vodă, județul Galați II 

SF + PT N/A 7.500.000 CNI UAT Cuza Vodă  

142 
Construire podețe și căi de 
acces + taluz 

Idee N/A 10.000  Finanțare proprie UAT Cuza Vodă  

143 Balustrade podețe Idee N/A 5.000  Finanțare proprie UAT Cuza Vodă  

144 

Îmbrăcăminte asfaltică strada 
Răsăritului, strada prof. Florea 
Maria și strada Salciei, comuna 
Drăgănești, județul Galați 

PT N/A 590.000 Buget local UAT Drăgănești  

145 
Întreținere drumuri locale 
comuna Drăgănești 

SF N/A N/A Buget local UAT Drăgănești  

146 
Modernizare străzi în comuna 
Drăgușeni, județul Galați 

Cerere de finanțare N/A 

Se va stabili în 
momentul finalizării 
studiului de 
fezabilitate 

Compania Națională 
de Investiții UAT Drăgănești  

147 

Modernizare drum sătesc: DS 
1007/1016/ 1 TRONSON 1, 
comuna Drăgușeni, județul 
Galați 

Proiect tehnic N/A 700.000  Buget local UAT Drăgușeni  

148 

Modernizare rețele de drumuri 
de interes local în comuna 
Fârțănești (sat Fârțănești și sat 
Viile), județul Galați 

În execuție N/A 15.706.615,52 PNDL+Buget local UAT Fârțănești  
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149 
Modernizare străzi în satele 
Fârțănești și Viile, comuna 
Fârțănești, județul Galați 

În execuție N/A 1.180.442,29 Buget local UAT Fârțănești  

150 
Modernizare sectoare de 
drumuri în sat Viile, comuna 
Fârțănești, județul Galați 

SF, PT, DDE N/A 790.786,23 Buget local UAT Fârțănești  

151 
Pod peste Covurlui în sat Viile, 
comuna Fârțănești 

N/A N/A N/A 
Programe de 
finanțare, buget de 
stat, buget local 

UAT Fârțănești  

152 
Modernizarea drumurilor de 
interes local 

N/A N/A N/A 
Programe de 
finanțare, buget de 
stat, buget local 

UAT Fârțănești  

153 
Asfaltare drumuri locale în 
comuna Foltești, județul Galați 

PT N/A 444.000 Buget local UAT Foltești  

154 
Asfaltare drumuri în comuna 
Frumușița 

Idee N/A 80.000.000 Fonduri externe UAT Frumușița  

155 
Modernizare străzi în comuna 
Fundeni, județul Galați 

DALI nr. 04/2018 N/A 11.212.591,07 

Depus solicitare de 
finanțare nr. 
4002/09.07.2020 
COMPANIA 
NAȚIONALĂ DE 
INVESTIȚII „C.N.I.” 
S.A. 

UAT Fundeni  
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156 
Reabilitarea și modernizarea 
drumurilor comunale 

Idee N/A N/A 
Buget de stat, 
fonduri externe, 
buget local 

UAT Fundeni  

157 
Amenajarea de parcări auto, 
trotuare și șanțuri dalate în 
toate satele comunei 

Idee N/A N/A 
Buget de stat, 
fonduri externe, 
buget local 

UAT Fundeni  

158 

Modernizare drumuri locale 
satele: Gefu, Ghidigeni, Gura 
Gârbovăț, Gârbovăț, Tălpigi, 
Tăplău, Slobozia Corni, comuna 
Ghidigeni, județul Galați 

DALI N/A 34.478.792,39 
CNI 

Buget local 
UAT Ghidigeni  

159 
Întreținere drumuri locale 
pietruite, comuna Ghidigeni, 
județul Galați 

Idee N/A 95.000 Buget local UAT Ghidigeni  

160 
Modernizare drumuri sătești în 
comuna Gohor, județul Galați 

Idee N/A 29.400.000 
Fonduri UE, 
guvernamentale UAT Gohor  

161 
Îmbunătățirea infrastructurii 
rutiere în comuna Grivița 

Idee N/A 5.200.000  

Bugetul local/Bugetul 
de Stat/Fonduri 
Europene și 
Norvegiene 

UAT Grivița  

162 
Reabilitare și construire poduri, 
podețe, punți pietonale și spații 
verzi în comuna Grivița 

Idee N/A 2.500.000  

Bugetul local/Bugetul 
de Stat/Fonduri 
Europene și 
Norvegiene 

UAT Grivița  

163 
Betonare șanțuri, Str. Basarab I, 
comuna Cuza Vodă, județul 
Galați 

SF + PT N/A 473.000  
 

Finanțare proprie 
UAT Cuza Vodă  
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164 
Betonare șanțuri, Str. 
Alexandru Ioan Cuza, comuna 
Cuza Vodă, județul Galați 

SF + PT N/A 589.669  Finanțare proprie UAT Cuza Vodă  

165 
Construire trecere la nivel cu 
calea ferată, linia 704 I + II km 
288 + 643.00 

PTh N/A 1.186.272 N/A UAT Independența  

166 
Modernizare și reabilitare 
drumuri locale în satele Bucești 
și Ivești, județul Galați 

 

Cerere de finanțare 

 

N/A 

Se va stabili în 
studiul de 
fezabilitate. 

 

CNI 

 

UAT Ivești  

167 
Reabilitare străzi în lungime de 
aproximativ 6 km în comuna 
Jorăști 

DALI N/A 8.000.000 
CNI/PNRR/Fonduri 
europene UAT Jorăști  

168 
Modernizare prin asfaltare a 
străzilor din comuna Liești, 
județul Galați 

SF N/A 21.601.670,44 CNI UAT Liești  

169 
Amenajare alei blocuri comuna 
Liești, județul Galați 

Idee N/A 450.000 Buget local UAT Liești  

170 
Modernizare drumuri comunale 
în comuna Liești, județul Galați 

Idee N/A 40.000.000 Buget local UAT Liești  

171 Drumuri comunale (15,6 km) Depus la C.N.I. N/A 19.475.569,56 C.N.I. UAT Matca  
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172 
Construire varianta ocolitoare a 
comunei 

Proiect în lucru  N/A N/A N/A UAT Matca  

173 
Construire varianta ocolitoare 
în vederea facilitării traficului 
către piață 

N/A N/A Propunere Propunere UAT Matca  

174 Achiziționarea a 2 autoturisme N/A N/A Propunere Propunere UAT Matca  

175 Amenajare acostament N/A N/A Propunere Propunere UAT Matca  

176 
Achiziționarea unei basculante 
40 t 

N/A N/A Propunere Propunere UAT Matca  

177 
Achiziționarea unui 
buldoexcavator 

N/A N/A Propunere Propunere UAT Matca  

178 
Modernizare Strada Stejarului 
comuna Movileni, județul Galați 

Contract semnat – în curs de 
realizare N/A 399.999,99  Buget local UAT Movileni  

179 
Modernizare Strada 
Dispensarului comuna 
Movileni, județul Galați 

Contract semnat – în curs de 
realizare N/A 511.519,08  Buget local UAT Movileni  
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180 
Modernizare străzi în comuna 
Movileni 

Cerere de finanțare N/A 3.496.931,09 Buget de stat/PNDL UAT Movileni  

181 
Modernizare Străzi și Drumuri 
comunale din comuna 
Movileni, județul Galați 

Idee N/A 8.000.000 Fonduri europene UAT Movileni  

182 Reabilitare drumuri comunale Idee N/A N/A N/A UAT Munteni  

183 
Modernizare străzi, amenajare 
șanțuri și podețe în comuna 
Negrilești, județul Galați 

DALI N/A 12.779.708,41 
Solicitare depusă la 
C.N.I. UAT Negrilești  

184 

Construire arteră de legătură 
pentru trafic greu între DJ252 și 
DJ252I în comuna Nicorești, 
județul Galați 

 

 

SF 

N/A 36.265.000 Fonduri europene UAT Nicorești  

185 

Construire drum de legătură 
între DS 671 și drum de acces la 
Barajul Pădureni, în comuna 
Nicorești, județul Galați 

 

 

SF 

N/A 5.028.342,11 
Fonduri 
guvernamentale UAT Nicorești  

186 
Modernizare drumuri de 
interes local în comuna 
Nicorești, județul Galați 

 

SF 
N/A 29.376.622,75 Fonduri europene UAT Nicorești  

187 
Estacade pentru susținerea 
indicatoarelor rutiere 

PTH N/A 450.000 Buget local UAT Nicorești  
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188 
Modernizare drum sătesc 
DS236, sat Fântâni, comuna 
Nicorești, județul Galați 

Idee N/A 2.500.000 
Fonduri 
guvernamentale UAT Nicorești  

189 

Amenajare parcare auto la 
Școala Gimnazială „Gabriel 
Drăgan” în comuna Nicorești, 
județul Galați 

Idee N/A 120.000 Buget local UAT Nicorești  

190 
Modernizare drumul Stânilor în 
comuna Oancea, județul Galați 

SF, Studiu geotehnic, 
Ridicare topo N/A 3.932.420 CNI UAT Oancea  

191 
Amenajare platformă 
multifuncțională în sat Oancea, 
com. Oancea, județul Galați 

SF, PT N/A 1.117.430 N/A UAT Oancea  

192 
Modernizare drumuri locale în 
comuna Pechea, județul Galați 

SF N/A 28.568.806 
Buget local + fonduri 
externe UAT Pechea  

193 
Reabilitare drumuri în comuna 
Piscu, județul Galați 

PT+DE N/A 1.900.000,00 Buget local UAT Piscu  

194 
Modernizare străzi în comuna 
Piscu, județul Galați 

Cerere finanțare N/A 13.700.000,00 CNI și buget local UAT Piscu  

195 
Modernizare drum de interes 
local în comuna Poiana, județul 
Galați 

Execuție procent 65% N/A 1.600.000 C.J. Galați UAT Piscu  
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196 
Modernizare drumuri sătești 
din comuna Poiana, Vișina și 
Hulești – 14 km 

Idei N/A 31.845.987 C.N.I. UAT Poiana  

197 
Modernizare străzi în comuna 
Priponești, județul Galați 

Cerere de finanțare N/A 5.000.000 
Fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Priponești  

198 
Asfaltare drumuri de interes 
local în comuna Rădești, județul 
Galați – 7 km 

Idei N/A 2.500.000 PNDL UAT Rădești  

199 Achiziționare autoturism Idei N/A 80.000 Buget local UAT Rădești  

200 Asfaltare drumuri comunale Idei N/A 24.500.000 N/A UAT Rediu  

201 
Modernizarea rețelei de 
drumuri de interes local în satul 
Schela 

SF, PT, DALI, Studiu de 
oportunitate/SF, PT, DALI, 
DTAC 

N/A 41.004.400,61 
Fonduri europene/ 

guvernamentale 
UAT Schela  

202 
Modernizare drumuri locale sat 
Negrea, comuna Schela 

 

Solicitare CNI 
N/A N/A 

Fonduri 
guvernamentale 
(CNI) 

UAT Schela  

203 
Modernizarea drumuri, sat 
Negrea 

Idei N/A N/A 
Fonduri europene/ 

guvernamentale 
UAT Schela  



661 
 

204 
Drum de exploatare ocolitor sat 
Negrea 

Idei N/A N/A 
Fonduri europene/ 

guvernamentale 
UAT Schela  

205 
Modernizare rețea stradală prin 
asfaltare în comuna Șendreni, 
județul Galați 

 

DALI 
N/A 

 

10.822.099,78 

 

Bugetul local 
UAT Șendreni  

206 

Modernizarea rețelei de 
drumuri de interes local în 
comuna Șendreni, județul 
Galați 

 

DALI 
N/A 

 

32.098.229,85 

 

Bugetul local 
UAT Șendreni  

207 
Construire sens giratoriu pe DN 
25 Galați-Tecuci zona Motel 
Didona B 

N/A N/A 
Documentație în 
curs de elaborare 

Buget local/fonduri 
europene UAT Șendreni  

208 
Construire podețe pe strada 
Pârâu Obreja 

N/A N/A 
Documentație în 
curs de elaborare 

Buget local/fonduri 
europene UAT Șendreni  

209 
Modernizare drumuri în 
comuna Slobozia Conachi, 
județul Galați 

SF/cerere de finanțare N/A 19.696.390 CNI UAT Slobozia Conachi  

210 
Obiectiv 15 km reabilitare 
drumuri comunale 

N/A N/A 12.250.000 N/A UAT Smârdan  

211 Obiectiv Modernizare DJ 255C N/A N/A 12.250.000 N/A UAT Smârdan  
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212 

Modernizarea rețelei de 
drumuri de interes local în 
comuna Smulți, județul Galați 
(servicii de proiectare, asistență 
tehnică, execuție lucrări) – 5km 

Licitație N/A 8.362.081,84 CNI UAT Smulți  

213 

Modernizarea rețelei de 
drumuri de interes local în 
comuna Smulți, județul Galați – 
5 KM 

Idee N/A 8.362.081,84 CNI UAT Smulți  

214 
Amenajare străzi rurale cu 
piatră cubică 3 km 

Idee N/A 3.801.042 Buget local UAT Smulți  

215 
Modernizare străzi interioare 
localitatea Suceveni 

SF N/A 22.000.000 CNI UAT Suceveni  

216 

Modernizarea rețelei de 
drumuri de interes local în 
comuna Suhurlui – Galați, 8,6 
km 

Studiu de fezabilitate N/A 18.754.337 C.N.I. UAT Suhurlui  

217 
Modernizare D.C. 26, Suhurlui – 
Băleni 

Idee N/A N/A N/A UAT Suhurlui  

218 
Modernizare DJ 241G Țepu-
Brăhășești 

Idee N/A N/A Buget CJ UAT Țepu  

219 
Modernizare DJ 251G Țepu-
Buciumeni 

Idee N/A N/A Buget CJ UAT Țepu  
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220 

Modernizare drumuri de 
interes local în comuna Tudor 
Vladimirescu, județul Galați – 
Etapa I 

 

DALI 
N/A 

 

9.637.156,97  

 

Solicitare depusă la 
CNI pentru finanțare 

UAT Tudor 
Vladimirescu 

 

221 

Modernizare drumuri de 
interes local în comuna Tudor 
Vladimirescu, județul Galați – 
Etapa I 

 

DALI 
N/A 

 

10.425.460,85 

 

Solicitare depusă la 
CNI pentru finanțare 

UAT Tudor 
Vladimirescu 

 

222 
Dezvoltarea infrastructurii de 
drumuri în comuna Tulucești, 
județul Galați 

selectat la finanțare N/A 10.780.000 

Program Operațional 
Comun România – 
Republica Moldova 
ENI 2014-2020 

UAT Tulucești  

223 
Modernizare infrastructură 
rutieră în comuna Tulucești, 
județul Galați 

SF N/A 40.586.742,14 
CNI, Fonduri 
europene, fonduri 
guvernamentale 

UAT Tulucești  

224 
Asfaltare drumuri sătești și 
comunale 

Idee N/A 24.500.000 

Instrumente 
Structurale 
Fonduri Guvern 
Fonduri europene 

UAT Tulucești  

225 
„Instalare stații de reîncărcare a 
autovehiculelor cu energie 
electrică” 

Idee N/A 2.450.000 Fonduri Guvern 
Fonduri europene 

UAT Tulucești  

226 
Modernizare străzi în comuna 
Umbrărești 

SF – Solicitare CNI N/A 9.042.975,15 

Programul național 
de construcții de 
interes public, 
Subprogramul 
„Drumuri de interes 
local și drumuri de 
interes județean” 

UAT Umbrești  
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227 
Amenajare parcări și piste 
pietonale în comuna 
Umbrărești 

Studiu de prefezabilitate N/A 550.000 N/A UAT Umbrești  

228 
Modernizare drumuri de 
interes local în comuna Valea 
Mărului, județul Galați 

DALI N/A 12.176.293,72 CNI, buget local UAT Valea Mărului  

229 
Asfaltare străzi în toate satele 
comunei Valea Mărului 

N/A N/A 60.000.000 

Fonduri europene, 
guvernamentale, 
buget local 

 

UAT Valea Mărului  

230 

Modernizarea rețelelor de 
transport rutier: asfaltare, 
rigole scurgere, trotuare, piste 
bicicliști, rampe de acces 
pentru persoane cu handicap 

Idee N/A 
 

65.000.000  

Fonduri europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea Mărului  

231 

Îmbunătățirea infrastructurii de 
drumuri sătești inclusiv a 
drumurilor cu acces la 
exploatațiile agricole 

Idee N/A 
 

15.000.000 

Fonduri europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea Mărului  

232 
Modernizarea și reabilitarea 
drumurilor agricole din comuna 
Grivița 

Idee N/A 2.000.000  

Bugetul local/Bugetul 
de Stat/Fonduri 
Europene și 
Norvegiene 

UAT Grivița  

233 
Stație de reîncărcare mașini 
electrice 

Idee N/A 4.000.000 
Fonduri europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea Mărului  

234 
Modernizare drumuri locale în 
Comuna Vânători, județul 
Galați 

SF N/A 11.969.220,00 În curs de identificare UAT Vânători  
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235 
Modernizare și reabilitare străzi 
în Comuna Vânători, județul 
Galați 

 

SF 
N/A 7.540.782,00 

 

În curs de identificare 
UAT Vânători  

236 
Asfaltare drumuri locale în 
Comuna Vânători, județul 
Galați 

 

SF 
N/A 10.154.707,00 

 

În curs de identificare 
UAT Vânători  

237 

Amenajarea parcării în jurul 
instituțiilor publice, bisericilor, 
parcurilor și cimitirelor în 
Comuna Vânători, județul 
Galați 

Prospectare de piață în 
vederea elaborării studiului 
de fezabilitate 

N/A 4.900.000,00 În curs de identificare UAT Vânători  

238 

Construirea de piste de ciclo-
turism în județul Galați, inclusiv 
pe traseul Eurovelo 6 și a altor 
trasee velo europene  

portofoliu de proiecte N/A N/A 
Fonduri 
europene/bugete 
locale 

UAT-uri din Județul 
Galați 

 

239 
Trotuare, șanțuri betonate și 
podețe 

Idee N/A 1.500.000 AFIR/buget local UAT Vlădești  

240 
Construire 2 poduri zona Valea 
Viilor și Dumitru Benea 

Idee N/A N/A N/A UAT Cuca  

241 
Servicii de peisagistica pe 
drumurile publice 

Idee N/A N/A N/A UAT Cuca  

242 Amenajare intrare în localitate Idee N/A N/A N/A UAT Cuca  
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OBIECTIV SPECIFIC | TRANSPORT PUBLIC JUDEȚEAN MODERNIZAT, EFICIENT ȘI SIGUR 

243 

Benzi dedicate pentru 
transportul public corelate cu 
fluxul de mijloace de transport 
sau cu orele de blocaj în trafic 

Idee N/A 17.553.960 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

244 

Spațiu multifuncțional pentru 
educație activă și promovarea 
soluțiilor intermodale de 
transport 

Idee N/A 4.876.100 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

245 

Aplicație de mobilitate urbana 
de tip „MaaS” (solutie 
electronică integrată de 
facilitarea mobilității ca un 
serviciu) 

Idee N/A 2.925.660 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

246 
Derularea de campanii de 
informare publică referitoare la 
utilizarea transportului public 

Idee N/A 243.805 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

247 
Sistem de tip ride sharing 
pentru transportul elevilor 
către instituțiile de învățământ 

Idee N/A 2.438.050 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  
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248 
Amenajare terminal de călători 
zona Nord (intrare de pe DN 
26) 

Idee N/A 9.752.200 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

249 
Amenajare autobază transport 
public 

Idee N/A 24.380.500 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

250 Modernizare depou tramvaie Idee N/A 48.761.000 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

251 

Dotarea vehiculelor de 
transport public existente în 
vederea asigurării accesibilității 
și siguranței tuturor categoriilor 
de calatori 

Idee N/A 731.415 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

252 

Aplicații informatice integrate 
care să furnizeze utilizatorilor 
informații în timp real asupra 
ofertei de transport, mobilitate 
urbană și puncte de interes 

Idee N/A 2.925.660 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  
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253 
Flotă nouă modernă de 
troleibuze 

Idee N/A 39.008.800 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

254 

Baze de tip Parc&Ride 
interconectate cu rețeaua de 
transport public și soluții 
alternative de mobilitate 

Idee N/A 
 

48.761.000 

Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

255 
Amenajare terminale 
intermodale de călători Idee N/A 48.761.000 

Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

256 
Amenajare terminal de călători 
zona Sud (intrare de pe E87) 

Idee N/A 9.752.200 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

257 
Amenajare terminal de călători 
zona stație CF Galați 

Idee N/A 9.752.200 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  
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258 

Centrul operațional integrat al 
Mobilității Urbane din 
Municipiul Galați și Zona 
Funcțională Urbană 

Idee N/A 17.066.350 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

259 

Modul aplicație informatică 
integrată care să ofere 
informații în timp real cu privire 
la incidentele de trafic urban și 
zona funcțională de influență 

Idee N/A 731.415 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

260 

Implementarea de aplicații 
informatice care să furnizeze 
utilizatorilor informații 
actualizate asupra ofertei de 
transport public, mobilitate 
urbană și puncte de interes. 

Idee N/A 975.220 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

261 

Extindere Sistem Integrat 
Management al traficului urban 
(Subsistem de comunicații pe 
fibra optică; Subsistem adaptiv; 
Subsistem de supraveghere 
video trafic auto; Integrare 
camere video din sistemul de e-
ticketing; Prioritizare transport 
public; Extindere și la alte 
intersecții/străzi; Multiplicare 
Dispecerat (sediu PMG, Poliția 
Rutieră, Transurb)) 

Idee N/A 9.752.200 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  
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262 
Dotare semafoare treceri 
pietoni cu dispozitive pentru 
semnalizare acustică 

Idee N/A 195.044 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

263 

Internet în spații publice (Wi-Fi 
în diferite tehnologii și 
amplasamente, ex: bănci smart, 
stații de autobuz smart) 

Idee N/A 18.285.375 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

264 
Amenajare treceri de pietoni 
inteligente 

Idee N/A 12.190.250 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

265 

Implementarea reglementărilor 
privind limitarea vitezei de 
circulație în zonele vulnerabile 
cu sisteme inteligente de 
identificare a vitezei de 
deplasare 

Idee N/A 2.438.050 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

266 

Plan local de acțiune pentru 
încurajarea utilizării vehiculelor 
electrice, inclusiv pentru 
companiile private 

Idee N/A 487.610 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  
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267 
Modernizare infrastructură de 
tramvai 

Idee N/A 85.575.555 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

268 
Modernizare infrastructură de 
troleibuz 

Idee N/A 24.282.978 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

269 
Extindere infrastructură de 
troleibuz 

Idee N/A 33.547.568 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

270 
Amenajare de culoare cu benzi 
dedicate pentru transportul 
public 

Idee N/A 4.681.056 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

271 
Extindere rețea de transport cu 
troleibuzul în zonele 
„Domnească – Traian” 

Idee N/A 14.628.300 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  
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272 
Adaptare rețea stații transport 
public local la normele privind 
persoanele cu dizabilități 

Idee N/A 9.752.200 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

273 
Modernizare și amenajare stații 
redresare transport public local 

Idee N/A 7.314.150 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

274 

Extinderea sistemului de 
ticketing și migrarea către 
soluții exclusiv electronice de 
taxare 

Idee N/A 
 

9.752.200 

Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

275 

Modernizare facilități operator, 
inclusiv dotarea cu sisteme de 
alimentare pentru autobuzele 
electrice, alimentare cu energie 
electrică la substații 

Idee N/A 48.761.000 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

276 
Reorganizare rețelei existente 
de transport public urban și 
zona funcțională 

Idee N/A 1.462.830 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  
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277 

Adaptarea regulamentelor de 
transport urban de tip taxi în 
vederea stimulării achiziționării 
de vehicule electrice/hibrid în 
cadrul furnizorilor de servicii de 
taxi 

Idee N/A 146.283 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

278 

Sistem electronic de informare 
în timp real a călătorilor și 
migrarea către conceptul de 
aplicații de tip „MaaS” (Mobility 
as a Service) 

Idee N/A 4.876.100 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

279 

Înlocuirea flotei de vehicule de 
transport cu autobuze cu 
propulsie electrică pentru zona 
centrala „Coridor Verde” 

Idee N/A 
 

48.761.000 

Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

280 

Achiziția de autobuze electrice 
noi pentru atingerea 
obiectivului „Flota cu Emisii 
Zero” 

Idee N/A 
 

121.902.500 

Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

281 
Amenajarea stațiilor de 
transport public pe întreaga 
rețea de transport public 

Idee N/A 10.239.810 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  
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282 
Realizare linie tramvai Galați – 
Brăila (parteneriat) 

Idee N/A 146.283.000 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

283 
Sistem inteligent integrat de 
management al transportului 
public  

Idee N/A 73.141.500 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

284 

Creșterea performanțelor 
tehnice de operare a 
transportului public și 
integrarea cu soluții de 
mobilitate alternative 

Idee N/A 
 

7.314.150 

Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

285 

Modernizarea stațiilor de 
transport public și instalarea de 
echipamente interactive pentru 
aducerea la standardul de 
„Smart Bus Station” 

Idee N/A 
 

39.008.800 

Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

286 

„e-School Bus” Flota de 
autobuze/microbuze electrice 
și stație încărcare pentru 
transportul elevilor din 
municipiul Galați 

Idee N/A 9.752.200 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  
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287 
Modernizare depou mijloace de 
transport 

CF/ evaluare N/A 76.332.271,73 POR 2014 - 2020 UAT Galați  

288 
Centrul intermodal de transport 
al municipiului Galați 

CF/ evaluare N/A 15.676.916,68 POR 2014 - 2020 UAT Galați  

289 

Internet în spații publice (Wi-Fi 
în diferite tehnologii și 
amplasamente, ex: bănci smart, 
stații de autobuz smart) 

Idee N/A 18.285.375 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

290 

Crearea de puncte Wi-Fi publice 
în mediul rural/urban cu acces 
la platforme de servicii 
securizate, oferite online 

portofoliu de proiecte N/A 40.000.000 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT-uri din Județul 
Galați/instituții publice 

 

291 

Extinderea sistemului de 
supraveghere video (CCTV), 
inclusiv a camerelor pentru 
spații publice ample (crowd-
cameras) 

Idee N/A 124.340.550 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  
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292 
Amenajare zonă interblocuri, 
str. Gheorghe Petrascu 

Idee N/A 15.000.000 Buget de stat UAT Tecuci  

293 
Centura ocolitoare a 
Municipiului Tecuci zona S-E 

Idee N/A 20.000.000 Buget de stat UAT Tecuci  

294 Stații de transport inteligente Idee N/A N/A 
Fonduri europene 
și/sau naționale 

UAT Barcea  

295 
Modernizarea și reabilitarea 
refugiilor/stațiilor pentru 
călători în toată comuna 

Idee N/A N/A 

Fonduri europene, 
fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache Negri  

296 

Durabilitate, mobilitate și 
accesibilitatea regiunii 
transfrontaliere Cahul-Oancea – 
Îmbunătățirea infrastructurii de 
transport 

SF, PT N/A 2.279.500 
UE, POC, România-
Republica Moldova 

UAT Oancea  
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297 
Amplasare stații mijloace de 
transport în comun, comuna 
Pechea, județul Galați 

SF N/A 400.000 Buget local UAT Pechea  

OBIECTIV SPECIFIC | INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT CARE ASIGURĂ CONDIȚII OPTIME PENTRU DEPLASĂRI NEMOTORIZATE 

298 

Sistem Alternativ de Mobilitate 
Urbană Utilizând Stații 
Automate de închiriere a 
bicicletelor – Galați Velocity 

CF/ evaluare N/A  POR 2014 - 2020 UAT Galați  

299 

Realizarea unui MasterPlan 
multianual pentru lucrări 
necesare de reparații / 
mentenanță a rețelei pietonale 
/ stradale, cu prioritizare în 
funcție de zonă, complexitate și 
resurse financiare necesare 

Idee N/A 487.610 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

300 
Galați VeloCity – Sistem 
integrat de mobilitate 
alternativă de tip bike sharing 

Idee N/A 12.190.250 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

301 
Amenajarea de zone exclusiv 
pietonale 

Idee N/A 48.761.000 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

302 
Amenajarea de zone de tip 
„shared-space” 

Idee N/A 36.570.750 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

303 
Amenajare trotuare și alei 
pietonale 

Idee N/A 97.522.000 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

304 
Realizare și implementare 
politica de utilizare a spațiilor 
pietonale și shared space 

Idee N/A 243.805 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  
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305 

Implementarea unui sistem 
bike-sharing, interoperabil cu 
sistemul de transport public 
local 

Idee N/A 14.628.300 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

306 
Implementarea unui sistem 
bike-sharing în zona urbană 
funcțională Galați 

Idee N/A 10.000.000 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Județul Galați  

307 
Implementarea unui sistem 
bike-sharing în Pădurea 
Gârboavele 

Idee N/A 10.000.000 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Județul Galați  

308 
Rețea de stații de încărcare 
biciclete electrice (parteneriat) 

Idee N/A 1.462.830 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

309 
Realizarea primului coridor 
pentru biciclete între Galați – 
Brăila (parteneriat) 

Idee N/A 24.380.500 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

310 
Dezvoltarea rețelei de piste 
pentru biciclete conectate într-
o abordare intermodală 

Idee N/A 
 

26.818.550 

Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

311 
Rețea de parcări pentru 
biciclete la nivelul municipiului 

Idee N/A 4.876.100 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

312 

Încurajarea înființării de spații 
de parcare sigure pentru 
biciclete în proximitatea 
blocurilor de locuințe 

Idee N/A 
 

9.752.200 

Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

313 
Amenajarea zonei pietonale 
centrale din fața Primăriei 
Municipiului Tecuci 

Idee N/A 5.000.000 FEDR UAT Tecuci  

314 
Piste de bicicletă pe digul râului 
Bârlad 

Idee N/A 9.800.000 Buget de stat UAT Tecuci  
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315 
Amenajare alei pietonale cu 
pistă pentru bicicliști 

Idee N/A 2.380.000 

Fonduri europene, 
Fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Băleni  

316 
Șanțuri dalate și piste pentru 
biciclete 

Idee N/A N/A Fonduri europene 
și/sau naționale 

UAT Barcea  

317 
Amenajare alei pietonale satul 
Ghidigeni, comuna Ghidigeni, 
județul Galați 

PT 

EXECUȚIE 
N/A 450.000 

 

Buget local 
UAT Ghidigeni  

318 

Amenajare șanțuri și accese 
proprietăți satul Ghidigeni, 
Comuna Ghidigeni, județul 
Galați 

PT 

EXECUȚIE 
N/A 250.000 Buget local UAT Ghidigeni  

319 
Alei pietonale în comuna 
Pechea, județul Galați 

Idee N/A 750.000 

 

Buget local + fonduri 
externe 

UAT Pechea  

320 
Piste de biciclete în comuna 
Pechea, județul 

Idee N/A 1.100.000  
Buget local + fonduri 
externe UAT Pechea  

321 
Reabilitare trotuare sat Piscu, 
județul Galați 

Idee N/A 600.000,00 Buget local UAT Piscu  

322 
Reabilitare trotuare sat Vameș 
și cartier „Un zâmbet”, comuna 
Piscu, județul Galați 

Idee N/A 150.000,00 
 

Buget local 
UAT Piscu  

323 
Construire șanțuri, trotuare și 
piste bicicliști în comuna 
Șendreni, DN 25 Galați-Tecuci 

Idee N/A 
Documentație în 
curs de elaborare 

Buget local/fonduri 
europene UAT Șendreni  

324 
Construire de trotuare 
pietonale 10 km 

Idee N/A 4.665.342  Fonduri europene UAT Smulți  
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325 
Reabilitare trotuare pietonale 
în comuna Țepu, județul Galați 

Idee N/A N/A Buget local UAT Țepu  

326 
Amenajare pistă bicicliști în 
comuna Tulucești 

Idee N/A 1.960.000 

Instrumente 
Structurale 
Fonduri Guvern 
Fonduri europene 

UAT Tulucești  

327 
Amenajare piste pentru 
biciclete în Comuna Vânători, 
județul Galați 

Prospectare de piață în 
vederea elaborării studiului 
de fezabilitate 

N/A 4.900.000,00 În curs de identificare UAT Vânători  

328 
Amenajare trotuare pietonale 
în toată localitatea Cuca 

Idee N/A N/A N/A UAT Cuca  
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O5. BUNA GUVERNANȚĂ A JUDEȚULUI GALAȚI BAZATĂ PE UN CADRU PARTENERIAL SOLID ÎNTRE ACTORII 
LOCALI RELEVANȚI ÎN DEZVOLTAREA ȘI GESTIONAREA ACESTUIA 

NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT 
GRAD DE MATURITATE 
6
 

ORIZONT DE 
TIMP 

BUGET ESTIMAT 
(LEI) 

POSIBILE SURSE DE 
FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

ALTELE 

PROIECTE LA NIVEL DE UAT 

OBIECTIV SPECIFIC | ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ PERFORMANTĂ 

1 
Renovarea clădirilor publice din 
județul Galați 

Portofoliu de proiecte 
în curs de pregătire 

N/A 20.000.000 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Județul 
Galați 

 

2 
Digitalizarea documentelor de 
planificare urbană din județul 
Galați 

Proiect finalizat cu 
toată documentația 
aferentă acestuia 

2023 8.500.000 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Județul 
Galați, UAT-uri 
partenere 

 

3 

Digitalizarea și actualizarea 
documentațiilor de urbanism de tip 
Plan Urbanistic General/ Plan 
Urbanistic Zonal în format digital 

Proiect finalizat cu 
toată documentația 
aferentă acestuia 

2023 16.500.000 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT-uri din 
Județul Galați 

 

4 

Creșterea capacității de 
implementare a măsurilor de 
prevenire a corupției în cadrul 
Primăriei Municipiului Galați 

Idee N/A 243.805 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

5 
Baza logistică electronică a 
Primăriei Municipiului Galați 

Idee N/A 2.438.050 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

                                                           
6
 idee, în implementare / SF / PT / Licitație / Evaluare proiect / Cerere de finanțare / Procedură simplificată / DALI etc 
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NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT 
GRAD DE MATURITATE 
6
 

ORIZONT DE 
TIMP 

BUGET ESTIMAT 
(LEI) 

POSIBILE SURSE DE 
FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

ALTELE 

6 

Reorganizarea instituțională la 
nivelul municipalității pentru 
creșterea performanțelor în 
aplicarea actului administrativ 

Idee N/A 731.415 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

7 Construirea sediului Primariei Idee N/A 10.000.000  
Fonduri europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea 
Mărului 

 

8 Extindere primarie 
Contract de finanțare 
semnat 

N/A 566.466 PNDR+Buget local UAT Varlezi  

9 

Integrare și interoperaționalizare 
baze de date existente în cadrul 
instituției publice, în vederea 
reducerii/eliminării timpului de 
așteptare al cetățenilor 

Idee N/A 731.415 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

10 

Dezvoltarea unei platforme on-line 
pentru depunerea și obținerea 
documentelor de natură fiscală, în 
vederea creșterii calității serviciilor 
oferite de administrația locală și 
reducerea/eliminarea timpului de 
așteptare al cetățenilor 

Idee N/A 877.698 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

11 

Dotarea serviciului voluntar pentru 
situații de urgență cu mijloace de 
alarmare a populației în caz de 
situații de forță majoră 

Idee N/A 1.000.000  
Fonduri europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea 
Mărului 

 

12 
Construirea și dotarea unei baze de 
utilaje și echipamente pentru 
intervenții în caz de forță majoră 

Idee N/A 1.000.000  
Fonduri europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea 
Mărului 
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NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT 
GRAD DE MATURITATE 
6
 

ORIZONT DE 
TIMP 

BUGET ESTIMAT 
(LEI) 

POSIBILE SURSE DE 
FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

ALTELE 

13 
Achiziționare autospecială pentru 
stingerea incendiilor 

Idee N/A 1.000.000  
Fonduri europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea 
Mărului 

 

14 
Formulare electronice inteligente 
și interfețe de integrare cu 
sistemele informatice existente 

Idee N/A 146.283 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

15 
Implementarea unui sistem de 
monitorizare video la nivelul 
comunei Tulucești 

Idee N/A N/A N/A UAT Tulucești  

16 
Obiectiv Extindere sediu 
administrativ 

Idee N/A 2.450.000 N/A UAT Smârdan  

17 
Reabilitare remiză pompieri și 
dotare cu mașină de pompieri 

Idee N/A N/A N/A UAT Rediu  

18 

Dotarea Serviciului Voluntar 
pentru Situații de Urgență cu 
autospecială pentru stingerea 
incendiilor 

Idee N/A 330.000  Buget de stat UAT Negrești  

19 Obiectiv Digitalizare UAT Smârdan Idee N/A 245.000 N/A UAT Smârdan  

20 

Sistem informatic de tip ERP 
pentru creșterea performanțelor 
activității Primăriei Municipiului 
Galați 

Idee N/A 4.144.685 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

21 
Achiziționarea a două autoutilitare 
multifuncționale pentru stingerea 
incendiilor 

Idee N/A Propunere 
 

Propunere 
UAT Matca  
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22 

Achiziționarea a două autocare și a 
două microbuze pentru a veni în 
sprijinul elevilor și cadrelor 
didactice 

Idee N/A Propunere Propunere UAT Matca  

23 
Achiziționare de 
microbuze/autobuze școlare în 
județul Galați 

Proiect în curs de 
pregătire 

2023 10.000.000 

Fonduri 
europene/fonduri 
guvernamentale/buget 
local 

UAT-uri din 
Județul Galați 

 

24 
Cadastrare și evidență digitalizată 
cimitire 

Idee N/A 487.610 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

25 
Realizarea unei arhive electronice 
pentru sediul Gospodărire Urbană 
din str. Traian nr. 246 

Idee N/A 975.220 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

26 

Realizarea unui proces de retro-
digitalizare a documentelor din 
arhivă și administrarea electronică 
a documentelor din arhiva proprie 
operațională fiscală 

Idee N/A N/A 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT-uri din 
Județul Galați 

 

27 

Retro-digitalizare a documentelor 
din arhivele fizice ale instituției și 
realizare arhivă digitală cu 
interfețe de integrare cu sistemele 
informatice existente 

Idee N/A 1.462.830 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

28 

Dezvoltarea unei structuri interne 
având responsabilități de 
monitorizare a implementării 
PMUD pentru municipiul Galați 

Idee N/A 487.610 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  



685 
 

NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT 
GRAD DE MATURITATE 
6
 

ORIZONT DE 
TIMP 

BUGET ESTIMAT 
(LEI) 

POSIBILE SURSE DE 
FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

ALTELE 

29 
Centru de prioritizare și 
monitorizare a investițiilor majore 
la nivelul Municipiului Galați 

Idee N/A 487.610 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

30 
Realizarea unei strategii Smart 
Village 

Idee N/A 35.000  

Bugetul local/Bugetul 
de Stat/Fonduri 
Europene și 
Norvegiene 

UAT Grivița  

31 
Aplicație de management al 
proiectelor cu trasabilitate pentru 
o monitorizare proactivă 

Idee N/A 975.220 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

32 
Strategia de reziliență urbană a 
Municipiului Galați 

Idee N/A 975.220 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

33 Planul Urbanistic General Idee N/A 2.438.050 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

34 
Planul de Mobilitate Urbana 
Durabilă 2021-2030 

Idee N/A 1.462.830 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

35 
Achiziționarea unui autoturism de 
serviciu în cadrul Primăriei 
Bălăbănești 

Idee N/A 130.000 
Fonduri 
guvernamentale 

UAT 
Bălăbănești 

 

36 
Modernizarea sediului primăriei 
comunei Bălăbănești 

Idee N/A 1.000.000 
Fonduri 
guvernamentale 

UAT 
Bălăbănești 

 

37 
Achiziționarea de utilaje de 
intervenție în cadrul serviciilor 
utilitare din cadrul comunei 

Idee N/A 3.000.000 
Fonduri europene  

Fonduri 

UAT 
Bălăbănești 
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Bălăbănești guvernamentale 

38 Construire Sediu Primăria Băleni Idee N/A 7.140.000 CNI UAT Băleni  

39 
Achiziție utilaje gospodărire 
comunală 

Idee N/A 119.000 Gal, Venituri proprii UAT Băleni  

40 Actualizare site web Idee N/A 59.500 Venituri proprii UAT Băleni  

41 
Digitalizarea administrației publice 
locale 

Idee N/A N/A 
Fonduri europene 
și/sau naționale 

UAT Barcea  

42 
Automat selfpay pentru taxele și 
impozitele locale 

Idee N/A N/A 
Fonduri europene 
și/sau naționale 

UAT Barcea  

43 Construire sediu administrativ Idee N/A 2.450.000 Fonduri europene UAT Corni  

44 
Reabilitare și extindere sediu 
primărie 

Idee N/A 3.500.000 
Fonduri naționale și 
externe 

UAT Cosmesti  

45 Realizarea evidenței cadastrale Idee N/A N/A 
Buget de stat, fonduri 
externe, buget local 

UAT Fundeni  

46 

Servicii de proiectare „Anexă garaj 
utilaje pentru Primărie sat 
Ghidigeni, comuna Ghidigeni, 
județul Galați” 

PT N/A 50.000 N/A UAT Ghidigeni  

47 

Sistematizare și cadastrare 
intravilan comună pentru 
sprijinirea cetățenilor în vederea 
întocmirii de cărți funciare 

Idee N/A N/A 
Fonduri europene, 
fonduri 
guvernamentale 

UAT Costache 
Negri 
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48 

Dezvoltarea infrastructurii de 
bandă largă Broadband pe 
principalele magistrale de 
transport rutier 

Idee N/A 9.752.200 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

49 
Dezvoltarea infrastructurii de 
bandă largă Broadband în județul 
Galați 

Idee N/A 30.000.000 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT-uri din 
Județul 
Galați/alți 
operatori de 
infrastructura 

 

50 
Implementarea componentei 
locale a Planului național și 
regional privind banda largă 

Idee N/A 24.380.500 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

51 
Galați Safe City – Platforma 
proactivă și interactivă de 
management al securității urbane  

Idee N/A 4.876.100 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

52 

Sistem de supraveghere video 
pentru prevenirea criminalității în 
spațiile publice și creșterea 
siguranței publice (video content 
analysis) 

Idee N/A 24.380.500 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

53 
Instalarea de sisteme video de 
supraveghere în parcuri și 
monitorizare de tip video analitics 

Idee N/A 9.752.200 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

54 

Instalarea de sisteme video de 
supraveghere în Cimitirele 
„Eternitatea”, „Ștefan cel Mare” și 
„Sfântul Lazăr” 

Idee N/A 975.220 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  
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55 
Montare baterii solare pentru 
încărcarea telefoanelor mobile în 
parcuri 

Idee N/A 487.610 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

56 Extinderea rețelei publice de Wi-Fi Idee N/A 487.610 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

57 
Extindere sistem de supraveghere 
video 

Idee N/A 9.752.200 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

58 
Rețea de butoane de panică la 
nivelul domeniului public pentru 
prevenirea incidentelor 

Idee N/A 975.220 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

59 Amenajare bloc operator SF 2019 N/A 41.780.000 Buget de stat UAT Tecuci  

60 

Realizare sistem 
monitorizare/supraveghere video 
în intravilanul comunei Bălășești, 
județul Galați (artere circulație, 
instituții publice și gospodăriile 
persoanelor singure vulnerabile) 

Idee N/A 200.000,00 
Programe europene și 
buget de stat 

UAT Bălășești  

61 
Extindere sistem de supraveghere 
video 

Idee N/A 59.500 Venituri proprii UAT Băleni  

62 Monitorizarea video a comunei Idee N/A N/A 
Fonduri europene 
și/sau naționale 

UAT Barcea  

63 
Sistem de supraveghere video 
stradală în comuna Berești-Meria 

Idee N/A N/A N/A 
UAT Berești-
Meria 
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64 
Implementarea unui sistem de 
monitorizare video în comună 

Idee N/A N/A 

Fonduri europene, 
fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 

 

65 
Realizarea unei rețele Wi-Fi la 
nivelul centrului comunei 

Idee N/A N/A 

Fonduri europene, 
fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 

 

66 

Dotarea serviciului voluntar pentru 
situații de urgență cu mijloace de 
alarmare a populației în caz de 
situații de forță majoră 

Idee N/A N/A 

Fonduri europene, 
fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 

 

67 
Achiziție și montaj sistem de 
supraveghere video 

Idee N/A N/A N/A UAT Cuca  

68 
Lucrări de înregistrare sistematică 
pentru intravilanul comunei Cuca 

Idee N/A N/A N/A UAT Cuca  

69 

Reabilitare și modernizare sediu 
primărie, racord la utilități și 
împrejmuire în comuna Drăgușeni, 
județul Galați 

Cerere de finanțare N/A 

Se va stabili în 
momentul 
finalizării studiului 
de fezabilitate 

Compania Națională 
de Investiții 

UAT Drăgușeni  

70 Reabilitare sediu Primărie  Idee N/A 800.000 Buget local UAT Frumușița  

71 
Construire magazie pentru 
depozitarea mijloacelor fixe ale 
primăriei 

Idee N/A 300.000 Buget local UAT Frumușița  

72 Amenajare sediu secundar 
primarie satul Ghidigeni, comuna 

DALI N/A 450.000 Buget local UAT Ghidigeni  
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Ghidigeni, județul Galați 

73 
Elaborare Strategie de dezvoltare 
locală comuna Ghidigeni, județul 
Galați 

Idee N/A 50.000 Buget local UAT Ghidigeni  

74 
Amenajare mansardă Primărie, 
comuna Ghidigeni, județul Galați 

Idee N/A 96.226 Buget local UAT Ghidigeni  

75 
Reabilitarea și modernizarea 
sediului administrativ al Primăriei 
Grivița 

Idee N/A 1.500.000  

Bugetul local/Bugetul 
de Stat/Fonduri 
Europene și 
Norvegiene 

UAT Grivița  

76 
Extinderea rețelei de acces gratuit 
la Wi-Fi în spațiile publice din 
comuna Grivița 

Idee N/A 70.000  

Bugetul local/Bugetul 
de Stat/Fonduri 
Europene și 
Norvegiene 

UAT Grivița  

77 Construire sediu primărie Depus la C.N.I. N/A 10.735.481  C.N.I. UAT Matca  

78 
Construire sediu PSI în satul 
Nicorești, comuna Nicorești, 
județul Galați 

N/A N/A 3.000.000 
Fonduri 
guvernamentale 

UAT Nicorești  

79 
Construire centru de documentare 
și informare în satul Nicorești, 
comuna Nicorești, județul Galați 

Idee N/A 2.000.000 
Fonduri 
guvernamentale 

UAT Nicorești  

80 PUG 
Studii consultative și 
prospective, Studiu 
geotehnic 

N/A 35.000,00 Buget local UAT Piscu  
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81 
Actualizare plan urbanistic general 
– comuna Rădești 

Idee N/A 50.000 Buget local UAT Rădești  

82 Sediu nou Primărie Idee N/A N/A N/A UAT Rediu  

83 
Dotare cu echipamente IT și 
birotică pentru actualul sediu de 
primărie 

Idee N/A 294.000 GAL Eremia Grigorescu UAT Rediu  

84 Construire sediu Primărie Șendreni Idee N/A 
Documentație în 
curs de elaborare 

Buget local/fonduri 
europene 

UAT Șendreni  

85 
Implementarea unor sisteme 
informatice de management a 
activităților Primăriei 

Idee N/A 400.000 
Fonduri europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea 
Mărului 

 

86 

Implementarea unui sistem de 
monitorizare video la nivelul 
tuturor satelor componente ale 
comunei 

Idee N/A 100.000  
Fonduri europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea 
Mărului 

 

87 Construire sediu ISU și SMURD Idee N/A 3.000.000  
Fonduri europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea 
Mărului 

 

90 
Achiziționarea unui program 
informatic de tip GIS 

Idee N/A 100.000  
Fonduri europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea 
Mărului 

 

91 
Construirea și dotarea unei baze de 
utilaje și echipamente pentru 
intervenții în caz de forță majoră 

Idee N/A N/A 

Fonduri europene, 
fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 
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92 
Achiziționare autospecială pentru 
stingerea incendiilor 

Idee N/A N/A 

Fonduri europene, 
fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 

 

93 

Realizarea unui sistem 
informațional geografic (GIS) 
pentru culegerea, administrarea și 
analizarea bazelor de date 
Integrarea planificării spațiale și a 
amenajării teritoriului cu 
planificarea infrastructurii de 
transport 

Idee N/A N/A 

 

Fonduri europene, 
fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 

 

94        

 

Dezvoltare centru de consultanță 
pentru obținerea și implementarea 
programelor europene la nivel 
local 

Idee N/A N/A 

Fonduri europene, 
fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 

 

96 
Elaborarea unui model/sistem de 
colectare, arhivare, interpretare și 
publicare a datelor 

Idee N/A N/A 

Fonduri europene, 
fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 

 

97 

Înlocuirea treptată a parcului de 
autovehicule al Primăriei și al 
subordonatelor cu autovehicule 
electrice, hibride sau pe bază de 
hidrogen 

Idee N/A N/A 

Fonduri europene, 
fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 

 

98 Dotarea SVSU al UAT Comuna Cuca Idee N/A N/A N/A UAT Cuca  
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99 
Achiziționarea mașină curățat 
străzile 

Idee N/A N/A N/A UAT Cuca  

OBIECTIV SPECIFIC | GUVERNANȚĂ MULTI-NIVEL EFICIENTĂ, BAZATĂ PE O IMPLICARE ACTIVĂ A TUTUROR ACTORILOR RELEVANȚI ÎN DEZVOLTAREA ȘI GESTIONAREA 
JUDEȚULUI 

100 

Digitalizarea proceselor și 
procedurilor de autorizare și 
monitorizare a lucrărilor de 
construcții 

Idee N/A N/A 

Fonduri europene, 
fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 

 

101 

Dezvoltare unei aplicații mobile cu 
o interfață prietenoasă și accesibilă 
care să faciliteze interacțiunea cu 
autoritățile 

Idee N/A N/A 

Fonduri europene, 
fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 

 

102 

Dezvoltarea platformei GIS în 
vederea automatizării procesului 
de autorizare prin folosirea 
motoarelor de inteligență 
artificială astfel încât solicitantului 
autorizării de construire să 
primească răspunsul online cu 
documentul final (ori, după caz, cu 
solicitări suplimentare în vederea 
eliberării acestuia) 

Idee N/A N/A 

 

 

Fonduri europene, 
fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 

 

103 

Reactualizarea hărții cadastrale 
prin implementarea unui sistem 
informatic pentru sprijinirea 
cetățenilor în vederea întocmirii de 
cărți funciare 

Idee N/A 
 

500.000  

Fonduri europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea 
Mărului 

 

104 Consolidarea aplicațiilor TIC pentru 
e-guvernare, e-învățare, e-

  980.000  UAT Smârdan  
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incluziune, e-cultură, e-sănătate Cerere de finanțare N/A POC 
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PROIECTE LA NIVEL DE UAT 

OBIECTIV SPECIFIC | JUDEȚ CU UN CAPITAL UMAN TÂNĂR ȘI PROACTIV, IMPLICAT ÎN VIAȚA COMUNITĂȚII 

 1 
Conservarea moștenirii rurale și a 
tradițiilor locale 

Idee N/A N/A 
Fonduri europene 
și/sau 

UAT Barcea  

2 
Întărirea capacității locale de 
asociere și dezvoltarea spiritului de 
voluntariat al locuitorilor. 

Idee N/A N/A 

Fonduri europene, 
fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 

 

OBIECTIV SPECIFIC | JUDEȚ CU O REȚEA DE SĂNĂTATE MODERNĂ ȘI INOVATOARE, CARE DESERVEȘTE TOȚI LOCUITORII 

3 Spital Regional Galați 
Proiect în curs de 
pregătire 

2027-2035 1.250.000.000 

Fonduri europene, 
fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Județul Galați  

4 
Extindere, modernizare și dotare 
Spital Clinic Județean de Urgență Sf. 
Apostol Andrei Galați 

Proiect în curs de 
pregătire 

2027 440.000.000 

Fonduri europene, 
fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Județul Galați  

5 Construcție pavilion nou Spitalul CF/ evaluare N/A 2.200.000 Fonduri europene, UAT Județul Galați  

                                                           
7
 idee, în implementare / SF / PT / Licitație / Evaluare proiect / Cerere de finanțare / Procedură simplificată / DALI etc 
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Orășenesc Târgu Bujor buget local 

6 
Creștere eficiență energetică Spital 
Pneumoftiziologie Galați 

Proiect în curs de 
pregătire 

2027 800.000 
Fonduri europene, 
buget local 

UAT Județul Galați  

7 
Centrală termică Spital Boli 
Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva 
Galați 

Proiect în curs de 
pregătire 

2027 300.000 
Fonduri europene, 
buget local 

UAT Județul Galați  

8 

Redimensionare, modernizare 
utilități și elemente de infrastructură 
aferente unităților sanitare din 
județul Galați  

Proiect în curs de 
pregătire 

2027 48.000.000 

Fonduri europene, 
fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT-uri din Județul 
Galați 

 

9 

Modernizare infrastructură 
spitalicească și pentru unitățile 
medico-sociale pentru conformarea 
la normele igienico-sanitare, seismice 
și normele tehnice 

Proiect în curs de 
pregătire 

2027 65.000.000 

Fonduri europene, 
fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT-uri din Județul 
Galați 

 

10 
Modernizare și dotare cabinete 
medicina școlară (inclusiv asistența 
stomatologică școlară) 

Proiect în curs de 
pregătire 

2027 65.000.000 

Fonduri europene, 
fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT-uri din Județul 
Galați 

 

11 
Reabilitare și eficiență energetică 
Spitalul Clinic Obstetrică Ginecologie 

CF/ evaluare N/A 8.636.371,02 POR 2014 - 2020 UAT Galați  

12 

Reabilitarea și eficientizarea 
energetică a Corpului A - Spitalul 
Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. 
Ioan” 

CF/ evaluare N/A 7.251.439,90 POR 2014 - 2020 UAT Galați  
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13 
Îmbunătățirea sistemului de selecție 
şi pregătire a asistenților sociali 

Idee N/A 243.805 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

14 

O ȘANSĂ LA SĂNĂTATE (Decontare 
de servicii medicale specializate; 
Amenajare și dotare cabinet medical 
în incinta centrului) 

Idee N/A 2.438.050 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

15 
Modernizare și eficientizare 
energetică Pavilion C5 – Centrul 
Medico-Social Pechea 

Idee N/A 5.851.320 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

16 
Reabilitarea și echiparea unităților 
spitalicești 

Idee N/A 48.761.000 
Fonduri europene, 
Buget local, Buget de 
stat 

UAT Galați  

17 

Dotarea cu echipamente și tehnologii 
moderne a spitalelor şi 
ambulatoriilor, centrelor preventorii, 
centrelor de sănătate și a altor tipuri 
de unități medico-sanitare  

Idee N/A 24.380.500 
Fonduri europene, 
Buget local, Buget de 
stat 

UAT Galați  

18 

Centru de preluare și îngrijire a 
pacientului critic, inclusiv copii 
(tratarea accidentelor vasculare 
cerebrale, pacientului cardiac în stare 
critică, mari arși, politraumă, 
neonatologie-prematuri) 

portofoliu de proiecte N/A 40.000.000 
Fonduri europene, 
Buget local, Buget de 
stat 

UAT Județul Galați  

19 
Creare centru regional de excelentă 
în tratarea cancerului 

proiect în curs de 
pregătire 

2023 45.000.000 
Fonduri europene, 
Buget local, Buget de 
stat 

UAT Județul Galați  
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20 

Dotarea cu echipamente și tehnologii 
moderne a ambulatoriilor de 
specialitate, centrelor preventorii, 
centrelor de sănătate și a altor tipuri 
de unități medico-sanitare  

portofoliu de proiecte N/A 40.000.000 
Fonduri europene, 
Buget local, Buget de 
stat 

UAT Județul Galați  

21 
Dotare Ambulatoriu integrat de 
specialitate Spitalul Clinic Judetean 
de Urgenta Sf. Apostol Andrei 

proiect în curs de 
pregătire 

2023 25.000.000 
Fonduri europene, 
Buget local, Buget de 
stat 

UAT Județul Galați  

22 
Dotare Ambulatoriu integrat de 
specialitate Spitalul Orășenesc Târgu 
Bujor 

proiect în curs de 
pregătire 

2023 15.000.000 
Fonduri europene, 
Buget local, Buget de 
stat 

UAT Județul Galați  

23 
Dotare Spital Clinic de Boli 
Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva 

proiect în curs de 
pregătire 

2023 15.000.000 
Fonduri europene, 
Buget local, Buget de 
stat 

UAT Județul Galați  

24 
Construcție heliport (Spitalul Clinic 
Judetean de Urgenta Sf. Apostol 
Andrei Galați) 

proiect în curs de 
implementare 

2023 20.000.000 
Fonduri europene, 
Buget local, Buget de 
stat 

UAT Județul Galați  

25 
Construcția și/sau dotarea de centre 
medicale integrate în zonele rurale și 
urbane vulnerabile 

portofoliu de proiecte N/A N/A 
Fonduri europene, 
Buget local, Buget de 
stat 

UAT-uri din Județul 
Galați 

 

26 

Dotarea cabinetelor cu facilități de 
screening, diagnostic precoce și 
monitorizare a pacienților cronici, 
prioritizând centrele din mediul rural 
și urbanul mic 

portofoliu de proiecte N/A N/A 
Fonduri europene, 
Buget local, Buget de 
stat 

UAT-uri din Județul 
Galați 

 

27 Investiții în infrastructura cabinetelor 
medicilor de familie, infrastructura 

portofoliu de proiecte N/A N/A Fonduri europene, 
Buget local, Buget de 

UAT-uri din Județul 
Galați/parteneriate
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pentru servicii de asistență medicală 
școlară și comunitară, inclusiv servicii 
de asistență stomatologică 

stat /operatori 

furnizori de servicii 
medicale 

28 
Reabilitarea și dotarea de centre de 
planificare familială 

portofoliu de proiecte N/A N/A 
Fonduri europene, 
Buget local, Buget de 
stat 

UAT-uri din Județul 
Galați 

 

29 
Caravane medicale și de servicii 
sociale 

portofoliu de proiecte N/A N/A 
Fonduri europene, 
Buget local, Buget de 
stat 

UAT-uri din Județul 
Galați 

 

30 
Construirea și înființarea de centre 
de reabilitare, paliație și îngrijiri pe 
termen lung 

portofoliu de proiecte N/A N/A 
Fonduri europene, 
Buget local, Buget de 
stat 

UAT-uri din Județul 
Galați/ furnizori de 
servicii medico-
sociale acreditați 

 

31 

Creşterea utilizării tehnologiei 
informațiilor și comunicațiilor în 
sistemul socio-medical, prin 
implementarea de soluții de tip e-
sănătate, utilizarea rețelelor de tele-
medicină, etc. 

Idee N/A 9.752.200 
Fonduri europene, 
Buget local, Buget de 
stat 

UAT Galați  

32 
Consolidare clădire Spital de 
Psihiatrie I și II „Elisabeta Doamna”, 
municipiul Galați 

Idee N/A 4.388.490 
Fonduri europene, 
Buget local, Buget de 
stat 

UAT Galați  

33 

Plan de măsuri pentru asigurarea 
accesului real al tuturor categoriilor 
de populație la un pachet de bază de 
servicii medicale gratuite  

Idee N/A 97.522 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  
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34 
Modernizarea sistemului sanitar al 
comunei Bălăbănești 

Idee N/A 1.000.000 

Fonduri europene  

Fonduri 
guvernamentale 

UAT Bălăbănești  

35 
Dotare cu echipament medical 
performant la Centrul de 
permanență Băleni 

Idee N/A 238.000 

Fonduri europene, 
Fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Băleni  

36 
Construire Dispensar uman, comuna 
Băneasa 

Idee N/A 450.000 
Fonduri 
nerambursabile 

UAT Băneasa  

37 
Construire Dispensar comunal sat 
Braniștea 

Lucrare executată în 
proporție de 28% 

N/A 
 

2.351.000,00 

 

Buget local / buget 
de stat 

UAT Braniștea  

38 
Construire Dispensar sat Vasile 
Alecsandri 

N/A N/A 1.070.000,00 
Buget local / buget 
de stat 

UAT Braniștea  

39 
Construire dispensar în sat Blânzi, 
comuna Corod, județul Galați 

Idee N/A N/A N/A UAT Corod  

40 

Creșterea gradului de încredere 
publică în vaccinare și sporirea 
nivelului de conștientizare prin 
activități de educare și campanii de 
informare 

Idee N/A N/A 

 

Fonduri europene, 
fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 

 

41 
Înființarea unui punct de prelevare 
probe pentru analize medicale 

Idee N/A N/A 

Fonduri europene, 
fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 

 



701 
 

NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT GRAD DE MATURITATE 
7
 

ORIZONT DE 
TIMP 

BUGET ESTIMAT 
(LEI) 

POSIBILE SURSE DE 
FINANȚARE 

RESPONSABILI ȘI 
POSIBILI 
PARTENERI 

ALTELE 

42 
Înființarea unui centru medical de 
tratament al afecțiunilor pulmonare 

Idee N/A N/A 

Fonduri europene, 
fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 

 

43 

Achiziționarea unei mașini pentru a 
asigura servicii medicale persoanelor 
greu transportabile sau aflate în 
situații de urgență 

Idee N/A N/A 

Fonduri europene, 
fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 

 

44 Construire sediu ISU și SMURD Idee N/A N/A 

Fonduri europene, 
fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 

 

45 

Reducerea efectelor pe care 
poluarea atmosferică le are asupra 
sănătății umane și a mediului prin 
acordarea unei atenții deosebite 
calității aerului 

Idee N/A N/A 

Fonduri europene, 
fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 

 

46 
Dotarea tehnică a Serviciului pentru 
Situații de Urgență 

Idee N/A N/A 

Fonduri europene, 
fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 

 

47 
Modernizare cabinet medical primar 
cu aparatură de ultima generație 

Idee N/A N/A N/A UAT Cuca  

48 Achiziționare defibrilator cardiac Idee N/A N/A N/A UAT Cuca  

49 
Reabilitare dispensar uman din 
comuna Frumușița 

Idee N/A 300.000 Buget local UAT Frumușița  
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50 
Construire dispensar uman în sat 
Bucești, comuna Ivești, județul Galați 

Cerere de finanțare N/A 

 

Se va stabili în 
studiul de 
fezabilitate. 

CNI UAT Ivești  

51 

Construire și dotare dispensar uman 
și centru medical de permanență în 
satul Ivești, comuna Ivești, județul 
Galați 

Cerere de finanțare N/A 

 

Se va stabili în 
studiul de 
fezabilitate. 

CNI UAT Ivești  

52 
Reabilitare dispensar în comuna 
Jorăști 

DALI, PT N/A 1.350.000 Buget local UAT Jorăști  

53 
Construire dispensar uman în 
comuna Liești, județul Galați 

Idee N/A 10.000.000 Buget local UAT Liești  

54 Înființarea Centrului de permanență Proiect în lucru N/A N/A N/A UAT Matca  

55 
Reabilitare dispensar uman, comuna 
Piscu, județul Galați 

SF/DALI/PTE N/A 513.000,00 Buget local UAT Piscu  

56 
Reabilitare dispensar uman în sat 
Rădești, comuna Rădești, județul 
Galați 

Idee N/A 1.100.000 PNDL UAT Rădești  

57 Clădire dispensar comuna Rediu Idee N/A N/A N/A UAT Rediu  

58 Reabilitare dispensar uman Schela Solicitare CNI N/A N/A 

Fonduri europene/ 

guvernamentale 
(CNI) 

UAT Schela  
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59 Obiectiv Dispensar medical Smârdan Idee N/A 980.000 N/A UAT Smârdan  

60 
Obiectiv Dispensar medical 
Kogălniceanu 

Idee N/A 980.000 N/A UAT Smârdan  

61 
Solicitare construire dispensar 
medical 

Solicitare N/A N/A C.N.I. UAT Suhurlui  

62 
Construirea și dotarea cabinetului 
stomatologic 

Idee N/A 2.000.000 
Fonduri europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea Mărului  

63 
Reabilitare și dotare dispensar uman, 
comuna Valea Mărului 

Idee N/A 4.000.000 
Fonduri europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea Mărului  

64 
Înființarea unui punct de prelevare 
probe pentru analize medicale 

Idee N/A 500.000 
Fonduri europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea Mărului  

65 
Înființare unui centru medical de 
tratament al afecțiunilor pulmonare 

Idee N/A 3.000.000 
Fonduri europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea Mărului  

66 Construire farmacie veterinară Idee N/A 1.100.000 
Fonduri europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea Mărului  

67 

Achiziționarea unei mașini pentru a 
asigura servicii medicale persoanelor 
greu transportabile sau aflate în 
situații de urgență 

Idee N/A 200.000 
Fonduri europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea Mărului  
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68 

Construirea unui centru medical 
dotat cu heliport, în care să se 
regăsească cabinet de medicină 
generală, ortopedie, stomatologie, 
servicii medicale de permanență în 
comuna Vânători, județul Galați 

Prospectare de piață în 
vederea elaborării 
studiului de fezabilitate 

N/A 24.500.000,00 În curs de identificare UAT Valea Mărului  

OBIECTIV SPECIFIC | JUDEȚ CARE BENEFICIAZĂ DE O REȚEA COMPLEXĂ DE CENTRE ȘI SERVICII SOCIALE, ADAPTATE NEVOILOR TUTUROR TIPURILOR DE BENEFICIARI  

69 

Intervenție din surse proprii privind 
promovarea spiritului comunitar, a 
înțelegerii reciproce precum și 
prevenirea și combaterea 
discriminării 

Idee N/A 243.805 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

70 
Centru de prevenire a bolilor 
favorizate de viața profesională 
dezechilibrată 

Idee N/A 1.462.830 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

71 
Program de repatriere a cetățenilor 
municipiului Galați aflați în afara țării 

Idee N/A 1.462.830 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

72 

Mecanisme de integrare 
multidisciplinară a politicilor din 
ocupare, educație, asistență socială 
și sănătate 

Idee N/A 1.950.440 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

73 
Centrul multifuncțional de consiliere 
și asigurare a echilibrului dintre viața 
profesională și cea privată 

Idee N/A 
 

2.438.050 

Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  
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74 
Centru multifuncțional parohia 
Tălpigi, sat Tălpigi, comuna 
Ghidigeni, județul Galați 

PT N/A 730.000 
CNI 

Buget local 
UAT Ghidigeni  

75 
Proiect de promovare a conceptului 
de angajat senior – asociat 

Idee N/A 1.950.440 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

76 Centru de zi pentru batran Idee N/A 3.000.000 PNDL/PNDR/POR/CNI UAT Vârlezi  

77 

Stimularea responsabilității sociale a 
angajatorilor, publici sau privați, 
pentru angajarea de persoane 
aparținând grupurilor vulnerabile 

Idee N/A 48.761 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

78 

Campanii de informare și 
conștientizare pentru integrarea pe 
piața muncii a persoanelor din 
grupurile marginalizate și 
combaterea discriminării la locul de 
muncă, inclusiv la angajare 

Idee N/A 146.283 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

79 

Creșterea eficienței energetice în 
clădirile Centrului Multifuncțional de 
Servicii Sociale Galați, corpurile A, B 
și C - Galați, str. Domnească. nr. 160 

Idee N/A 5.851.320 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

80 
Construire locuințe sociale Drumul 
Viilor nr. 8 

PT N/A 33.182.540,00 Buget local UAT Galați  
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81 

Sprijin pentru îmbunătățirea justiției 
pentru minori (extindere proiect pilot 
de la Brașov, 2004) – Înființarea unui 
tribunal pentru minori și familie, pe 
lângă Curtea de Apel Galați 

Idee N/A 146.283 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

82 

Asistență juridică pentru 
reglementări acte (reglementarea 
actelor de identitate, de proprietate, 
de stare civilă (acolo unde este 
cazul), de obținere a drepturilor de 
asistență socială (beneficii de 
asistență/servicii sociale) 

Idee N/A 243.805 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

83 
Creșterea gradului de digitalizare a 
serviciilor publice de asistență socială 
la nivel județean 

portofoliu de proiecte N/A N/A 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT-uri din Județul 
Galați 

 

84 
Centre/Echipe mobile de îngrijire/ 
reabilitare de zi destinate copilului cu 
dizabilități 

portofoliu de proiecte N/A N/A 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT-uri din Județul 
Galați 

 

85 

Program de burse punte pentru liceu 
- pentru elevi în risc de abandon 
școlar la trecerea de la gimnaziu la 
liceu 

portofoliu de proiecte N/A N/A Fonduri europene 
UAT-uri din Județul 
Galați 

 

86 

Înființare centre de pregătire pentru 
viața independentă, locuințe 
protejate pentru persoanele cu 
dizabilități care părăsesc sistemul de 
protecție specială ori care doresc să 
trăiască independent în comunitate 

portofoliu de proiecte N/A N/A Fonduri europene 
UAT-uri din Județul 
Galați 
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87 
Centre tip respiro pentru persoanele 
cu dizabilități 

portofoliu de proiecte N/A N/A Fonduri europene 
UAT-uri din Județul 
Galați 

 

88 

Centre de reintegrare socială și 
suport pentru persoanele care se 
confruntă cu adicția/dependența de 
droguri sau alcool 

portofoliu de proiecte N/A N/A Fonduri europene 
UAT-uri din Județul 
Galați 

 

89 
Dezvoltarea infrastructurii de 
locuințe protejate pentru victimele 
traficului de persoane 

portofoliu de proiecte N/A N/A Fonduri europene 
UAT-uri din Județul 
Galați 

 

90 
Servicii terapie ocupațională pentru 
vârstnici  

portofoliu de proiecte N/A N/A Fonduri europene 
UAT-uri din Județul 
Galați 

 

91 

Call center de urgenta și dispozitive 
(brățări etc.) pentru asistarea 
persoanelor dependente (persoane 
în vârstă singure, persoane cu 
dizabilități) 

portofoliu de proiecte N/A N/A Fonduri europene 
UAT-uri din Județul 
Galați 

 

92 
Înființarea/ dezvoltarea de 
centre/cluburi de tineret la nivel 
comunitar 

portofoliu de proiecte N/A N/A Fonduri europene 
UAT-uri din Județul 
Galați 

 

93 
Înființarea/ dezvoltarea de centre de 
joacă, ludoteci, asigurarea 
materialelor educaționale 

portofoliu de proiecte N/A N/A Fonduri europene 
UAT-uri din Județul 
Galați 

 

94 
Dezvoltarea unei rețele de ateliere 
protejate destinate copiilor cu 
dizabilități sau CES 

portofoliu de proiecte N/A N/A Fonduri europene 
UAT-uri din Județul 
Galați 

 



708 
 

NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT GRAD DE MATURITATE 
7
 

ORIZONT DE 
TIMP 

BUGET ESTIMAT 
(LEI) 

POSIBILE SURSE DE 
FINANȚARE 

RESPONSABILI ȘI 
POSIBILI 
PARTENERI 

ALTELE 

95 

Activități de scouting/ identificare de 
copii cu abilități înalte, susținerea 
echipelor/centrelor educaționale de 
excelență, cercetare și inovare 
dedicate descoperirii și dezvoltării 
abilităților copiilor cu potențial înalt 

portofoliu de proiecte N/A N/A Fonduri europene 
UAT-uri din Județul 
Galați 

 

96 

Organizarea de schimburi de 
experiență la nivelul regiunii 
Moldovei, în domeniul serviciilor 
sociale 

Idee N/A 24.381 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

97 
Program de asigurare a condițiilor 
egale de acces la servicii publice 
pentru persoane defavorizate 

Idee N/A 146.283 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

98 
Înființarea unei spălătorii publice 
sociale 

Idee N/A 487.610 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

99 

Servicii de proiectare – Bloc ANL de 
tip locuințe sociale/locuințe pentru 
tineri cu 20 unități de locuit sat 
Ghidigeni, comuna Ghidigeni, județul 
Galați 

Idee N/A 135.000 
 

Buget local 
UAT Ghidigeni  

100 
Responsabilizarea cetățenilor în ceea 
ce privește utilizarea infrastructurii și 
spațiului public 

Idee N/A 97.522 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

101 
Responsabilizarea cetățenilor în ceea 
ce privește utilizarea locuințelor 
sociale 

Idee N/A 487.610 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  



709 
 

NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT GRAD DE MATURITATE 
7
 

ORIZONT DE 
TIMP 

BUGET ESTIMAT 
(LEI) 

POSIBILE SURSE DE 
FINANȚARE 

RESPONSABILI ȘI 
POSIBILI 
PARTENERI 

ALTELE 

102 
Construire, reabilitare, modernizare 
locuințe sociale 

Idee N/A 24.380.500 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

103 
Dezvoltarea Strategiei pentru Zone 
Defavorizate 2021-2030 

Idee N/A 487.610 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

104 
Proiect integrat de dezvoltarea locală 
plasată sub responsabilitatea 
comunității 

Idee N/A 24.380.500 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

105 

Reabilitarea și modernizarea 
Centrului Terapeutic pentru o Viață 
Activă - locația Complex Țiglina 1 
(Saturn 6A) 

Idee N/A 2.438.050 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

106 
Înființare/construire club de 
socializare pentru persoanele în 
vârstă 

Idee N/A 4.388.490 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

107 
Renovarea clădirii Asociației Sf. 
Antonie cel Mare 

Idee N/A 1.950.440 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

108 
Reabilitarea Centrului de Locuințe și 
sprijin pentru Tineri Galați – Galați, 
str. Zimbrului, nr. 5 

Idee N/A 4.388.490 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

109 
Centrul integrat pentru copii aflați în 
situație de risc - Galați, str. Arieșului, 
nr. 5 (grădiniță) 

Idee N/A 
 

3.900.880 

Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  
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110 

„Reabilitarea și modernizarea 
Centrului Financiar Creșe Galați" - 
Galați, str. Regiment 11 Siret, nr. 33 
bis 

Idee N/A 3.900.880 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

111 

Adăpostul de noapte – Centrul 
rezidențial pentru Persoane fără 
Adăpost Galați/Regenerarea urbană 
a unității teritoriale de referință 8/CZ 
302 (cazarmă Bd. George Coșbuc) 

Idee N/A 5.851.320 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

112 

Realizarea și implementarea unui 
sistem de tip „e-social” - bază de 
date interactivă care să permită 
monitorizarea situației beneficiarilor, 
cererea de servicii sociale, precum și 
serviciile sociale existente 

Idee N/A 1.462.830 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

113 

Reabilitarea și dotarea Căminului 
pentru persoane vârstnice „Ștefan 
cel Mare și Sfânt” – Galați, Str. Traian 
nr. 203, corpurile C6 și C7 

Idee N/A 3.413.270 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

114 

Reabilitarea, consolidarea (inclusiv 
seismică), modernizarea, extinderea 
sau reconstrucția și dotarea 
căminelor publice pentru persoane 
vârstnice care funcționează în baza 
standardului minim de calitate (clasa 
a III-a de calitate) 

portofoliu proiecte N/A N/A 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT-uri din Județul 
Galați 

 

115 
Construirea de centre verzi, noi, de 
dimensiuni reduse – case de tip 
familial, locuințe protejate pentru 

portofoliu proiecte N/A N/A 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT-uri din Județul 
Galați 
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persoanele instituționalizate (cu 
dizabilități și copii) 

116 
Amenajare Centru Civic, comuna 
Fârțănești 

SF, PT, DDE  745.365,99 Buget local UAT Fârțănești  

117 

Acțiuni integrate în domeniul 
furnizării de servicii, combaterii 
discriminării și promovării 
multiculturalismului, educației, 
ocupării forței de muncă și asistență 
juridică 

Idee N/A 2.438.050 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

118 Construire locuințe sociale Idee N/A 5.000.000 PNDL/PNDR/POR/CNI UAT Vârlezi  

119 
Centrul de voluntariat pentru 
activități comunitare 

Idee N/A 4.876.100 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

120 
Amenajare creșă în comuna Liești, 
județul Galați 

Idee N/A 7.000.000 Buget local UAT Liești  

121 
Extindere centru în comuna Liești, 
județul Galați 

Idee N/A 10.000.000 Buget local UAT Liești  

122 

Intervenții în domeniul combaterii 
discriminării și promovării 
multiculturalismului: campanii de 
informare și conștientizare/ acțiuni 
specifice în domeniul combaterii 
discriminării și acțiuni de implicare 
activă și voluntariat al membrilor 
comunității în soluționarea 
problemelor cu care se confruntă 

Idee N/A 975.220 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  
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comunitatea/acțiuni de facilitare și 
mediere pentru identificarea și 
consolidarea de parteneriate 

123 

Sprijinirea dezvoltării/furnizării de 
servicii sociale/furnizarea de servicii, 
inclusiv în cadrul centrelor 
comunitare integrate (medico-
sociale) 

Idee N/A 487.610 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

124 

Amenajarea peisagistică a parcului 
Căminului pentru Persoane Vârstnice 
Sf. Spiridon Galați" – Galați. str. 
Domnească, nr. 160 bis 

Idee N/A 1.219.025 
Fonduri europene/ 
fonduri naționale/ 
buget local 

UAT Galați  

125 
Centru de zi pentru persoane 
vârstnice str. Transilvaniei nr. 11A, 
municipiul Tecuci 

DALI 2017 N/A 4.900.000 FEDR UAT Tecuci  

126 
Centru de zi pentru persoane 
vârstnice B-dul Victoriei 

Idee N/A 4.500.000 FEDR UAT Tecuci  

127 
Construire/amenajare și dotare 
Centru de Tineret 

Idee N/A 650.000 

Bugetul local/Bugetul 
de Stat/Fonduri 
Europene și 
Norvegiene 

UAT Grivița  

128 

Înființarea/construirea/modernizarea 
și dotarea infrastructurii sociale 
destinate serviciilor sociale de tipul 
centrelor rezidențiale 

Idee N/A 3.600.000 

Bugetul local/Bugetul 
de Stat/Fonduri 
Europene și 
Norvegiene 

UAT Grivița  

129 
Achiziția de utilaje, echipamente 
pentru serviciile publice locale și 
Serviciul Voluntar pentru Situații de 

Idee N/A 1.600.000 
Bugetul local/Bugetul 
de Stat/Fonduri 
Europene și 

UAT Grivița  
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Urgență Norvegiene 

130 Amenajare centru comunal (piațetă) Idee N/A 250.000 

Bugetul local/Bugetul 
de Stat/Fonduri 
Europene și 
Norvegiene 

UAT Grivița  

131 
Realizarea de locuințe sociale în 
comuna Bălăbănești 

Idee N/A 50.000.000 

Fonduri europene  

Fonduri 
guvernamentale 

UAT Bălăbănești  

132 
Reabilitare, modernizare centru 
integrat comunitar în comuna 
Bălășești, județul Galați 

Contractare servicii 
proiectare 

N/A 595.065,00 
Programe europene 
și buget de stat și 
local 

UAT Bălășești  

133 
Înființare, dotare centru îngrijire 
persoane vârstnice în comuna 
Bălășești, județul Galați 

Idee N/A 15.000.000,00 
Programe europene 
și buget de stat 

UAT Bălășești  

134 Construire locuințe sociale Idee N/A 1.190.000 ANL UAT Băleni  

135 Centrul îngrijire persoane vârstnice Idee N/A 1.190.000  AFIR UAT Băleni  

136 
Amenajare casă mortuară/sală 
ceremonii funebre în comuna Băleni, 
județul Galați 

Idee N/A 1.785.000 Venituri proprii UAT Băleni  

137 
Pregătire pentru dezastre – achiziția 
de echipamente pentru dotarea 
SVSU Barcea 

Idee N/A N/A 
Fonduri europene 
și/sau naționale 

UAT Barcea  
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138 Înființarea Clubului Pensionarilor Idee N/A N/A 
Fonduri europene 
și/sau naționale 

UAT Barcea  

139 Modernizare Centrul Civic Idee N/A N/A 
Fonduri europene 
și/sau naționale 

UAT Barcea  

140 Construire capelă funerară Idee N/A N/A 
Fonduri europene 
și/sau naționale 

UAT Barcea  

141 Gard împrejmuitor cimitir sat Traian Idee N/A 144.000,00 N/A UAT Braniștea  

142 
Împrejmuire cimitir, comuna Cuza 
Vodă, județul Galați 

 

SF + PT 
N/A 

 

321.420,09  

 

Finanțare proprie 
UAT Cuza Vodă  

143 
Împrejmuire cu gard cimitirul nou 
Frumușița 

Idee N/A 150.000 Buget local UAT Frumușița  

144 
Modernizare centru civic în sat 
Corod, comuna Corod, județul Galați 

Idee N/A N/A N/A UAT Corod  

145 
Construire locuințe pentru 
tineri/locuințe sociale 

Idee N/A N/A N/A 
UAT Costache 
Negri 

 

146 
Construire capele Biserica Ijdileni și 
cimitir vechi Frumușița 

Idee N/A 200.000 Buget local UAT Frumușița  

147 

Construirea facilităților esențiale 
pentru copii, persoane de dizabilități 
li diferențiate pe bază de sex 
asigurând în același timp de mediu 
sigur, inclusiv și care să ofere 
învățătură de calitate pentru toți 
elevii 

Idee N/A N/A 
Fonduri europene, 
fonduri 
guvernamentale 

UAT Costache 
Negri 
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148 

Înființarea unui post de psiholog și 
personal specializat în vederea 
consilierii persoanelor aflate în 
dificultate (persoane fără adăpost, 
victime ale violenței domestice, copii 
abandonați, mame singure) 

Idee N/A N/A 
Fonduri europene, 
fonduri 
guvernamentale 

UAT Costache 
Negri 

 

149 
Înființare centru asistență 
comunitară 

Idee N/A N/A 
Fonduri europene, 
fonduri 
guvernamentale 

UAT Costache 
Negri 

 

150 

Proiectarea, dezvoltarea și 
implementarea unui sistem integrat 
de servicii de consiliere și suport 
educațional care să asigure accesul 
părinților și elevilor la servicii de 
consiliere educațională, psihologică 
precum și suport pentru prevenirea 
și remedierea eșecului emoțional 

Idee N/A N/A 
Fonduri europene, 
fonduri 
guvernamentale 

UAT Costache 
Negri 

 

151 
Programe privind inserția rromilor pe 
piața muncii 

Idee N/A N/A 
Fonduri europene, 
fonduri 
guvernamentale 

UAT Costache 
Negri 

 

152 
Măsuri de sprijin privind combaterea 
excluziunii sociale a categoriilor 
defavorizate 

Idee N/A N/A 
Fonduri europene, 
fonduri 
guvernamentale 

UAT Costache 
Negri 

 

153 

Eradicarea fenomenului violenței 
împotriva femeilor și asigurarea 
accesului la un sistem integrat de 
servicii pentru victime ale violenței 
domestice, inclusiv într-un centru 
specializat cu primirea acestora în 

Idee N/A N/A 
Fonduri europene, 
fonduri 
guvernamentale 

UAT Costache 
Negri 
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regim de urgență 

154 Înființare cantină socială Idee N/A N/A 
Fonduri europene, 
fonduri 
guvernamentale 

UAT Costache 
Negri 

 

155 Construire sediu pază comunală Idee N/A N/A 
Fonduri europene, 
fonduri 
guvernamentale 

UAT Costache 
Negri 

 

156 

Înființarea unităților de servicii 
publice de îngrijire la domiciliu, în 
coordonarea serviciului public de 
asistență socială 

Idee N/A N/A 
Fonduri europene, 
fonduri 
guvernamentale 

UAT Costache 
Negri 

 

157 

Implementarea unui serviciu de 
teleasistență la nivelul comunității 
locale a sectorului 1 (call center de 
urgență, dispozitive de tip brățări 
pentru asistarea persoanelor 
dependente) ar veni în întâmpinarea 
nevoilor persoanelor vârstnice care 
prezintă un risc din cauza dizabilității, 
bolii sau izolării sociale la domiciliu. 

Idee N/A N/A 
Fonduri europene, 
fonduri 
guvernamentale 

UAT Costache 
Negri 

 

158 

Reducerea sărăciei financiare și 
asigurarea accesului la resurse 
financiare a persoanelor din grupuri 
de risc foarte ridicat de excluziune 

Idee N/A N/A 
Fonduri europene, 
fonduri 
guvernamentale 

UAT Costache 
Negri 

 

159 
Înființarea unui punct de informare 
pentru locuitorii comunei 

Idee N/A N/A 
Fonduri europene, 
fonduri 
guvernamentale 

UAT Costache 
Negri 
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160 Construire „Casă Socială” Idee N/A N/A N/A UAT Cuca  

161 Amenajare centru civic Idee N/A N/A N/A UAT Cuca  

162 
Construire locuințe pentru tineri, 
destinate închirierii – Blocuri ANL 

SF + PT N/A 5.939.319,60 
Agenția Națională 
pentru Locuințe 

UAT Cuca  

163 Construire centru bătrâni Idee N/A Propunere Propunere UAT Matca  

164 
Înființarea centru de zi pentru 
bătrâni 

Idee N/A 980.000 
Fonduri europene 
și/sau fonduri 
guvernamentale 

UAT Nămoloasa  

165 
Construire capelă mortuară în incinta 
Bisericii „Sfântul Nicolae” Negrilești 

Idee N/A 3.000.000  Buget de stat UAT Negrești  

166 
Construire centru social de zi în 
comuna Nicorești, județul Galați 

Idee N/A 3.500.000 Fonduri europene UAT Nicorești  

167 
Construire locuințe tip ANL în 
comuna Nicorești, județul Galați 

Idee N/A 2.500.000 
Fonduri 
guvernamentale 

UAT Nicorești  

168 
Construire casă mortuară în loc. 
Oancea, comuna Oancea, județul 
Galați 

SF, PT, DALI N/A 543.031 N/A UAT Oancea  

169 
Construire și dotare centru 
multifuncțional în satul Oancea, 
comuna Oancea, județul Galați 

Idee N/A 6.000.000 N/A UAT Oancea  

170 Construire locuințe pentru tineri 
destinate închirierii – bloc ANL, 

SF/DALI N/A 4.647.581,00 
Fonduri 
guvernamentale 

UAT Piscu  



718 
 

NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT GRAD DE MATURITATE 
7
 

ORIZONT DE 
TIMP 

BUGET ESTIMAT 
(LEI) 

POSIBILE SURSE DE 
FINANȚARE 

RESPONSABILI ȘI 
POSIBILI 
PARTENERI 

ALTELE 

comuna Piscu, județul Galați 

171 
Înființare centru comunitar integrat 
în comuna Priponești, județul Galați 

faza DALI 

 
N/A 

958.000  

 

Fonduri europene, 
buget local 

UAT Priponești  

172 
Cămin pentru bătrâni în satul Plevna, 
comuna Rediu 

Idee N/A N/A N/A UAT Rediu  

173 
Extindere și modernizare cimitire sat 
Schela și Negrea 

Idee N/A N/A 
Fonduri europene/ 

 
UAT Schela  

174 
Construire Centru social de zi, sat 
Tulucești 

Idee N/A 4.900.000 

Instrumente 
Structurale 

Fonduri Guvern 

Fonduri europene 

UAT Tulucești  

175 
„Construire bloc ANL de tip locuințe 
sociale-locuințe pentru tineri cu 20 
de unități de locuit” 

Idee N/A 9.800.000 

CNI 

Fonduri Guvern 

Fonduri europene 

 

UAT Tulucești  

176 
Construire centru de asistență 
bătrâni în sat Tătarca, comuna 
Tulucești 

Idee N/A 9.800.000  Fonduri Guvern 

Fonduri europene 
UAT Tulucești  

177 
Înființare centru permanent pentru 
persoane aflate în dificultate 

Idee N/A N/A  Fonduri Guvern 

Fonduri europene 
UAT Tulucești  

178 

Complex multifuncțional pentru 
activități didactice și sport în sat 
Valea Mărului, comuna Valea 
Mărului, județul Galați 

Licitație N/A 14.515.691,27 
POR 2017, 10.1b, 
7REGIUNI, buget 
local 

UAT Valea Mărului  
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POSIBILE SURSE DE 
FINANȚARE 

RESPONSABILI ȘI 
POSIBILI 
PARTENERI 

ALTELE 

179 
Înființare centru permanent pentru 
persoane aflate în dificultate 
(bătrâni, persoane fără adăpost etc.) 

Idee N/A 
 

5.000.000  

Fonduri europene, 
guvernamentale, 
buget local 

 

UAT Valea Mărului  

180 Construire locuințe sociale Idee N/A 6.000.000  
Fonduri europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea Mărului  

181 Înființare casă mortuară Idee N/A 5.000.000  
Fonduri europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea Mărului  

182 Reabilitarea bisericilor din localitate Idee N/A 12.000.000  
Fonduri europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea Mărului  

183 Înființare cantină socială Idee N/A 6.000.000  
Fonduri europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea Mărului  

184 

Înființarea unui post de psiholog și 
personal specializat în vederea 
consilierii persoanelor aflate în 
dificultate (persoane fără adăpost, 
victime ale violenței domestice, copii 
abandonați, mame singure) 

Idee N/A 500.000 
Fonduri europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea Mărului  

185 
Înființare centru asistență 
comunitară 

Idee N/A 1.000.000  
Fonduri europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea Mărului  

186 
Programe privind inserția rromilor pe 
piața muncii 

Idee N/A 200.000  Fonduri europene, 
guvernamentale, 

UAT Valea Mărului  
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NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT GRAD DE MATURITATE 
7
 

ORIZONT DE 
TIMP 

BUGET ESTIMAT 
(LEI) 

POSIBILE SURSE DE 
FINANȚARE 

RESPONSABILI ȘI 
POSIBILI 
PARTENERI 

ALTELE 

buget local 

187 
Măsuri de sprijin privind combaterea 
excluziunii sociale a categoriilor 
defavorizate 

Idee N/A 2.000.000 
Fonduri europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea Mărului  

188 
Program de sprijin pentru copii şi 
familii aflate în dificultate 

Idee N/A 5.000.000  
Fonduri europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea Mărului  

189 Construire capelă Idee N/A 2.000.000  
Fonduri europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea Mărului  

190 

Lucrări de întreținere drum acces 
cimitir sat Brănești și drum acces 
cimitir sat Vlădești, comuna Vlădești, 
județul Galați 

În derulare N/A 417.000 Buget local UAT Vlădești  

191 

 

Modernizarea Centrului social de zi 
din comuna Brănești prin dotarea cu 
mobilier și echipamente  

 

În derulare cu finanțare 
obținută 

N/A 49.000  GAL/AFIR UAT Vlădești  

192 

Măsuri de sprijin privind plata 
transportului și a costurilor aferente 
persoanelor din mediul rural care 
practică cursuri de 
calificare/recalificare în mediul urban 

Idee N/A N/A Buget local UAT județul Galați  
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O7. JUDEȚ CARE OFERĂ TUTUROR LOCUITORILOR SĂI OPORTUNITĂȚI DE EDUCARE ȘI FORMARE PE TOT 
PARCURSUL VIEȚII 

NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT GRAD DE MATURITATE 
8
 ORIZONT DE TIMP 

BUGET ESTIMAT 
(LEI) 

POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

ALTELE 

PROIECTE LA NIVEL DE UAT 

OBIECTIV SPECIFIC | ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR MODERN, DOTAT ȘI PERFORMANT 

1 

Îmbunătățirea infrastructurii TIC în 
domeniu e-educație prin achiziția de 
echipamente IT pentru unitățile 
școlare din municipiul Galați, în 
contextul crizei pandemice create de 
coronavirusul SARS-CoV-2 

CF/ evaluare N/A 55.357.174,16 POC 2014-2020 UAT Galați  

2 
Creșterea capacității de gestionare a 
crizei sanitare COVID-19 pentru 
unitățile școlare din municipiul Galați 

CF/ evaluare N/A 6.624.402,72 POIM 2014 - 2020 UAT Galați  

3 

Infrastructură socială (cămine, 
cantine, spații de învățare) care să 
deservească învățământului 
profesional dual, atât preuniversitar 
cât și universitar, inclusiv campusuri 

portofoliu de proiecte N/A N/A 
fonduri ale 
Uniunii Europene 

UAT-uri din 
Județul Galați 

 

4 
Dezvoltarea infrastructurii liceelor 
agricole și sprijin pentru ferme 
didactice partenere 

portofoliu de proiecte N/A N/A 
fonduri ale 
Uniunii Europene 

UAT-uri din 
Județul Galați 

 

                                                           
8
 idee, în implementare / SF / PT / Licitație / Evaluare proiect / Cerere de finanțare / Procedură simplificată / DALI etc 
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PARTENERI 

ALTELE 

5 

Construire teren sport, reabilitare, 
modernizare și dotare spații 
educaționale Școala Profesională 
Specială PP Neveanu 

proiect în curs de 
pregătire 

N/A N/A 
fonduri ale 
Uniunii Europene 

UAT Județul 
Galați 

 

6 
Consolidare, modernizare și dotare 
Școala Gimnazială Specială „Emil 
Gârleanu” Galați 

proiect în curs de 
pregătire 

N/A N/A 
fonduri ale 
Uniunii Europene 

UAT Județul 
Galați 

 

7 

Construcție bazin terapeutic de înot, 
săli de clasă și teren minifotbal 
Școala specială profesională „Emil 
Gârleanu” Galați 

Idee N/A N/A 
fonduri ale 
Uniunii Europene 

UAT Județul 
Galați 

 

8 
Eficiență energetică Școala specială 
profesională „Emil Gârleanu” Galați 

Idee N/A N/A 
fonduri ale 
Uniunii Europene 

UAT Județul 
Galați 

 

9 
Reabilitare corp de clădire veche 
Școala specială profesională „Emil 
Gârleanu” Galați 

Idee N/A N/A 
fonduri ale 
Uniunii Europene 

UAT Județul 
Galați 

 

10 

Construire teren sport, reabilitare, 
modernizare și dotare spații 
educaționale/ateliere/corp cantină, 
cabinete terapie Liceul tehnologic 
„Simion Mehedinți” Galați 

proiect în curs de 
pregătire 

N/A N/A 
fonduri ale 
Uniunii Europene 

UAT Județul 
Galați 

 

11 

Construire Campus școlar aferent 
Liceului tehnologic „Simion 
Mehedinți” Galați şi dotarea 
corespunzătoare a acestuia 

Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Județul 
Galați 
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NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT GRAD DE MATURITATE 
8
 ORIZONT DE TIMP 

BUGET ESTIMAT 
(LEI) 

POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

ALTELE 

12 

Modernizare spații educaționale și 
conexe Școala Gimnazială Specială 
„Constantin Pufan” Galați (școală, 
cantină, curte interioară) 

proiect în curs de 
pregătire 

N/A N/A 
fonduri ale 
Uniunii Europene 

UAT Județul 
Galați 

 

13 
Eficiență energetică Școala specială 
gimnazială „Constantin Pufan” Galați 

Idee N/A N/A 
fonduri ale 
Uniunii Europene 

UAT Județul 
Galați 

 

14 
Reabilitarea și eficientizarea 
energetică a Liceului cu Program 
Sportiv 

CF/ evaluare N/A 15.816.992,75 POR 2014 - 2020 UAT Galați  

15 

Reabilitare și extindere Școala 
Gimnazială nr. 17, prin construirea 
unui grup alimentar pentru program 
After School 

Idee N/A 58.513.200 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

16 

Creșterea eficienței energetice în 
clădirile aferente Colegiului de 
Industrie Alimentară „Elena 
Doamna” 

Idee N/A 4.876.100 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

17 
Îmbunătățirea confortului termic și 
eficienței energetice Cămin C1, Str. 
Pictor Isser, Nr. 2A 

Idee N/A 2.438.050 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

18 
Modernizare/reabilitare Colegiul 
Național „Costache Negri” 

Idee N/A 14.628.300 
Fonduri 
europene/ 
fonduri 

UAT Galați  
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NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT GRAD DE MATURITATE 
8
 ORIZONT DE TIMP 

BUGET ESTIMAT 
(LEI) 

POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

ALTELE 

naționale/ buget 
local 

19 
Grădinița cu program normal cu Săli 
de grupă 

Contract de finanțare 
semnat+contract de 
lucrări semnat 

N/A 1.365.858 PNDL+Buget local UAT Vârlezi  

20 
Modernizare, dotare și extindere 
școala gimnazială 

Idee N/A 3.500.000 PNDL//PNDR/POR UAT Vârlezi  

21 Amenajare After School Idee N/A 2.000.000 
PNDL//PNDR/POR
/CNI 

UAT Vârlezi  

22 
Școala Gimnazială nr. 1 sat 
Cavadinești, comuna Cavadinești, 
județul Galați 

Idee N/A N/A Fonduri europene 
UAT 
Cavadinești 

 

23 

Crearea, extinderea, modernizarea 
infrastructurii pentru organizarea 
serviciilor de educație timpurie 
pentru copiii de la naștere la 6 ani, în 
vederea creșterii ratei de participare 
și favorizării revenirii părinților în 
câmpul muncii 

portofoliu proiecte N/A N/A Fonduri europene 
UAT-uri din 
Județul Galați 

 

24 

Investiții în transformarea 
grădinițelor cu program normal în 
grădinițe cu program prelungit sau 
transformarea acestora în servicii 
educaționale și de îngrijire cu 
program prelungit pentru copiii de la 

portofoliu proiecte N/A N/A Fonduri europene 
UAT-uri din 
Județul Galați 
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NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT GRAD DE MATURITATE 
8
 ORIZONT DE TIMP 

BUGET ESTIMAT 
(LEI) 

POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

ALTELE 

naștere la 6 ani 

25 
Crearea de programe de ucenicie la 
nivel sectorial în domenii cu 
specializare inteligentă 

portofoliu proiecte N/A N/A Fonduri europene 

UAT-uri din 
Județul 
Galați/partene
riate 
locale/operat
ori economici 

 

26 
Reabilitare Școală Gimnazială 
„Constantin Gheorghe Marinescu” 

Idee N/A 9.752.200 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

27 
Construire Grădiniță cu 12 grupe în 
Str. 1 Decembrie 1918. nr. 15 

Idee N/A 17.066.350 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

28 
Modernizare și dotare Colegiul 
Tehnic „Paul Dimo” 

Idee N/A 26.818.550 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

29 
Modernizare Colegiul Tehnic „Aurel 
Vlaicu” 

Idee N/A 7.314.150 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  
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CRT. 
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8
 ORIZONT DE TIMP 

BUGET ESTIMAT 
(LEI) 
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DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

ALTELE 

30 
Modernizare Liceu cu program 
sportiv 

Idee N/A 9.752.200 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

31 
Resistematizare zona Colegiu 
Național „Mihail Kogălniceanu” 

Idee N/A 18.529.180 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

32 
Reabilitarea și eficientizarea 
energetică a Colegiului Național 
"Alexandru Ioan Cuza" Galați 

CF/ evaluare N/A 5.804.513,50 POR 2014 - 2020 UAT Galați  

33 
Reabilitare Colegiul Tehnic „Paul 
Dimo” 

HCL aprobare indicatori N/A 25.073.916,00 
Fonduri 
europene/ Buget 
local 

UAT Galați  

34 
Modernizare și reabilitare Colegiul 
Național „Costache Negri” 

SF N/A 59.097.027,00 CNI UAT Galați  

35 
Modernizare și reabilitare Școala 
gimnazială nr. 28 Galați 

CF/ evaluare N/A 13.694.551,79 POR 2014 - 2020 UAT Galați  

36 
Modernizare și Reabilitare Școala 
Gimnazială nr. 16 - Corp C1 

CF/ evaluare N/A 2.031.424,67 POR 2014 - 2020 UAT Galați  
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8
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PARTENERI 

ALTELE 

37 
Reabilitarea și Eficientizarea 
Energetică Colegiul Național „Mihail 
Kogălniceanu” - Corp C1+C3 Galați 

CF/ evaluare N/A 2.151.437,93 POR 2014 - 2020 UAT Galați  

38 
Reabilitare și modernizare Școala 
Gimnazială nr. 18 

CF/ evaluare N/A 2.619.183,62 POR 2014 - 2020 UAT Galați  

39 
Modernizarea Școlii Gimnaziale nr. 
18 

Idee N/A 4.876.100 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

40 
Reabilitarea și Eficientizarea 
Energetică a Școlii Gimnaziale nr. 29 
Galați 

CF/ evaluare N/A 1.853.506,10 POR 2014 - 2020 UAT Galați  

41 
Reabilitare și eficientizare energetică 
Școala Gimnazială nr. 25 

CF/ evaluare N/A 3.825.593,46 POR 2014 - 2020 UAT Galați  

42 

Reabilitarea și eficientizarea 
energetică a Școlii Gimnaziale „Miron 
Costin” Galați - Corp C1 și C2, strada 
Alba Iulia nr. 1 Galați 

CF/ evaluare N/A 6.908.914,55 POR 2014 - 2020 UAT Galați  

43 
Reabilitare imobil din str. Al. I. Cuza 
nr. 24 în vederea înființării unei creșe 

CF/ evaluare N/A 2.783.240,95 POR 2014 - 2020 UAT Galați  

44 
Reabilitare și eficientizare energetică 
a Grădiniței cu program prelungit 
Motanul Încălțat 

CF/ evaluare N/A 1.081.933,67 POR 2014 - 2020 UAT Galați  



728 
 

NR. 
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8
 ORIZONT DE TIMP 

BUGET ESTIMAT 
(LEI) 

POSIBILE SURSE 
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ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

ALTELE 

45 
Reabilitarea și eficientizarea 
energetică a Grădiniței cu program 
prelungit nr. 9 - Corp A+B Galați 

CF/ evaluare N/A 1.264.325,11 POR 2014 - 2020 UAT Galați  

46 
Reabilitare și eficientizare energetică 
a Grădiniței cu Program Prelungit 
„Codruța” 

CF/ evaluare N/A 1.094.819,09 POR 2014 - 2020 UAT Galați  

47 
Reabilitare și eficientizare energetică 
a Grădiniței cu program prelungit nr. 
30 

CF/ evaluare N/A 5.993.175,18 POR 2014 - 2020 UAT Galați  

48 

Galați e-Save – Reabilitarea 
energetică a 30 instituții (spitale, 
școli, licee, instituții destinate 
tinerilor) pentru creșterea eficienței 
energetice 

Idee N/A 
 

73.141.500 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

49 

Reabilitarea termică a clădirilor 
publice din administrarea primăriei 
(școli, grădinițe, alte clădiri ale 
instituțiilor publice din administrarea 
primăriei) 

Idee N/A N/A 

Fonduri europene  

Fonduri 
guvernamentale 

UAT Costache 
Negri 

 

50 
Modernizarea și creșterea eficienței 
energetice a Colegiului Național 
„Costache Negri” 

Idee N/A 
 

3.900.880 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

51 
Creșterea eficienței energetice în 
clădirile Colegiului „Mihail 
Kogălniceanu” 

Idee N/A 3.900.880 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 

UAT Galați  
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local 

52 
Creșterea eficienței energetice în 
clădirile Colegiului Tehnic „Radu 
Negru” 

Idee N/A 3.900.880 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

53 
Creșterea eficienței energetice în 
clădirile Liceului Teoretic „Mircea 
Eliade” 

Idee  N/A 3.900.880 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

54 
Reabilitare imobil Str. Tecuci, nr. 116 
(Grădinița Mihaela) 

HCL aprobare indicatori N/A 854.000,00 Buget local UAT Galați  

55 
Grădiniță cu 12 săli de grupă nr. 10 
cu program prelungit 

HCL aprobare indicatori N/A 16.475.111,00 CNI UAT Galați  

56 
Programe de tip zone prioritare de 
educație/ școală după școală 

Idee N/A 97.522 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

57 
Programe de ucenicie la locul de 
muncă 

Idee N/A 146.283 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

58 Programe de stagii pentru absolvenții Idee N/A 97.522 Fonduri 
europene/ 

UAT Galați  
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de învățământ superior fonduri 
naționale/ buget 
local 

59 
Amenajare și dotare grup sanitar la 
Școala Gimnazială nr. 1 Condrea, 
corp A și B 

Solicitare CNI N/A 
 

310.000 

Programul 
național de 
construcții de 
interes public sau 
social, 
Subprogramul 
Fose septice, 
microstații de 
epurare și 
sisteme de 
alimentare cu apă 

UAT 
Umbrărești 

 

60 Programe de tip a doua șansă Idee N/A 1.462.830 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

61 

Campanii de informare și 
conștientizare care vizează 
desegregarea școlară, combaterea 
abandonului școlar 

Idee N/A 243.805 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

62 
Dotarea școlilor cât și a grădinițelor 
din comună cu toalete în interiorul 
clădirilor 

Idee N/A 5.000.000 

Fonduri europene  

Fonduri 
guvernamentale 

UAT 
Bălăbănești 

 

63 Înființarea unei grădinițe moderne la Idee N/A 10.000.000 Fonduri europene  UAT  
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nivelul comunei Bălăbănești Fonduri 
guvernamentale 

Bălăbănești 

64 
Înființarea sistemului After School în 
cadrul comunei Bălăbănești 

Idee N/A 20.000.000 

Fonduri europene  

Fonduri 
guvernamentale 

UAT 
Bălăbănești 

 

65 

Modernizarea sistemului de 
învățământ din cadrul comunei cât și 
dotarea acestora cu echipament 
modern de predare 

Idee N/A 5.000.000 

Fonduri europene  

Fonduri 
guvernamentale 

UAT 
Bălăbănești 

 

66 

Dotarea unităților de învățământ cu 
instrumente și echipamente de 
laborator etc. care să corespundă ca 
nivel de performanță cerințelor 
actuale de pe piața muncii 

Idee N/A 24.380.500 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

67 

Creșterea nivelului de dotare cu 
tehnică de calcul în unitățile de 
învățământ și asigurarea conexiunii 
la internet 

Idee N/A 4.876.100 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

68 

Măsuri de creștere a siguranței în 
școli (supraveghere video, pază 
sporită) şi campanii de prevenire a 
violenței în școli  

Idee N/A 24.380.500 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

69 
Construire/ reabilitare/modernizare 
de unități de învățământ 
preuniversitar (creșe, grădinițe, școli) 

Idee N/A 97.522.000 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 

UAT Galați  
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70 
Reabilitare Colegiul Național Calistrat 
Hogaș, Tecuci 

DALI 2018, Cerere de 
finanțare, admis după 
evaluare administrativă 
și eligibilitate. Pe lista de 
rezervă SUERD 

N/A 15.500.000 FEDR UAT Tecuci  

71 

Creșterea eficienței energetice a 
clădirilor publice din municipiul 
Tecuci – Școala Generală nr. 10-
Dimitrie Sturdza – Corp nou școală, 
str. 1 Decembrie 1918, nr. 26 

DALI 2017 N/A 1.500.000 FEDR UAT Tecuci  

72 

Creșterea eficienței energetice a 
clădirilor publice din municipiul 
Tecuci – Grădinița nr. 2, strada 
Ecaterina Teodoroiu, nr. 3 Bis 

 

DALI 2017 
N/A 800.000 FEDR UAT Tecuci  

73 

Creșterea eficienței energetice a 
clădirilor publice din municipiul 
Tecuci – Colegiul Național de 
Agricultură și Economie Tecuci 

DALI 2017 N/A 13.800.000  FEDR UAT Tecuci  

74 
Reabilitare grădinița nr 12 din 
municipiul Tecuci, județul Galați 

DALI 2017 N/A 3.300.000  FEDR UAT Tecuci  

75 
Construcție noua Grădinița nr. 17 
Zona Industrială 

Idee N/A 5.000.000 FEDR UAT Tecuci  

76 
Construire grădiniță nouă cu creșa 
Școala 5 

Idee N/A 8.000.000 FEDR UAT Tecuci  
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77 
Construire grădinița și școala nouă, 
str. Ana Ipătescu 

Idee N/A 15.000.000 FEDR UAT Tecuci  

78 

Dotarea tuturor spațiilor 
educaționale aferente Școlii 
Gimnaziale Speciale „Constantin 
Păunescu” Tecuci  

Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Tecuci  

79 
Reabilitare termică a clădirilor cu 
destinație unitate de învățământ 

Idee N/A 1.500.000 AFM UAT Berești  

80 
Reabilitare internat la Liceul 
Tehnologic „Eremia Grigorescu”, 
localitatea Târgu Bujor, județul Galați 

Cerere de finanțare N/A 
Se va stabili la 
momentul 
finalizării SF. 

Compania 
Națională de 
Investiții 

UAT Târgu 
Bujor 

 

81 
Reabilitare corp B la Liceul 
Tehnologic „Eremia Grigorescu”, 
localitatea Târgu Bujor, județul Galați 

Cerere de finanțare N/A 

 

Se va stabili la 
momentul 
finalizării SF. 

 

Compania 
Națională de 
Investiții. 

UAT Târgu 
Bujor 

 

82 
Amenajare grupuri sanitare la Școala 
Petru Rareș Frumușița 

Tema de proiectare N/A 569.417 HG 479/2020 
UAT 
Frumușița 

 

83 
Dotarea unităților de învățământ din 
orașul Târgu Bujor, județul Galați cu 
echipamente electronice 

Cerere de finanțare N/A 1.873.728,50 
POC (85% FEDR + 
13% buget de stat 
+ 2% buget local) 

UAT Târgu 
Bujor 

 

84 Reabilitare și dotare Grădinița Băleni Idee N/A 2.975.000  
CNI, POR 
Reabilitare 
termica 

UAT Băleni  

85 Acoperire teren sintetic Școala 
Gimnazială nr. 1 Băleni cu balon 

Idee N/A  Fonduri 
europene, 

UAT Băleni  
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presostatic 368.900  Fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

86 Amenajare teren sintetic Idee N/A 400.000  Fonduri europene UAT Jorăști  

87 Înființare program After School Idee N/A 476.000  AFIR, CNI UAT Băleni  

88 
Modernizare Școala Gimnazială nr. 1 
Băneasa 

PreSF N/A 7.687.952 

 

Fonduri 
nerambursabile 

UAT Băleni  

89 Școala Inteligentă Idee N/A N/A 
Fonduri europene 
și/sau naționale 

UAT Barcea  

90 
Reabilitarea și dotarea școlilor de pe 
raza comunei Berești-Meria, județul 
Galați 

Idee N/A N/A N/A 
UAT Berești-
Meria 

 

91 
Reabilitarea și dotarea grădinițelor 
de pe raza comunei Berești Meria, 
județul Galați 

Idee N/A N/A N/A 
UAT Berești-
Meria 

 

92 
Reabilitarea și dotarea grădinițelor 
de pe raza comunei Berești Meria, 
județul Galați 

Idee N/A N/A N/A 
UAT Berești-
Meria 

 

93 

Cofinanțare proiect fonduri 
nerambursabile FEDR „Dotarea 
unităților de învățământ din comuna 
Braniștea, județul Galați cu 
echipamente electronice” 

Idee N/A 740.000,00 
Buget FADR / stat 
și buget local 

UAT Braniștea  
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94 
Construire grădiniță cu program 
prelungit 

Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene, fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 

 

95 

Transformarea curților instituțiilor de 
învățământ în spații pentru 
comunitate și integrarea lor în 
infrastructura verde 

Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene, fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 

 

96 

Creșterea eficientei energetice, a 
gestionării inteligente a energiei din 
surse regenerabile la Școala 
Gimnazială Sf. Gheorghe din sat 
Cuca, județul Galați 

DALI N/A N/A N/A UAT Cuca  

97 

Creșterea eficienței energetice, a 
gestionării inteligente a energiei din 
surse regenerabile la Grădinița din 
sat Cuca, județul Galați 

DALI N/A N/A N/A UAT Cuca  

98 
Reabilitarea infrastructurii școlare 
Liceul nr. 1 Cudalbi 

Licitație N/A 4.525.396,97 POR UAT Cudalbi  

99 

Achiziția de echipamente TIC pentru 
utilitățile de învățământ 
preuniversitar din comuna Cudalbi, 
județul Galați 

 

 

Cerere de finanțare 

N/A 

 

 

2.062.956,63  

 

 

POIM 

UAT Cudalbi  

100 
Dotarea unităților de învățământ din 
comuna Cudalbi cu echipamente de 
protecție și dispozitive medicale 

Cerere de finanțare 

 

Cerere de finanțare 

N/A 

 

2.283.168,27 

2.283.168,27 

 

AFM 

AFM 

UAT Cudalbi  
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101 
Modernizarea școlilor și a 
grădinițelor 

Idee N/A N/A 

Programe de 
finanțare, buget 
de stat, buget 
local 

UAT 
Fârțănești 

 

102 
Amenajare grupuri sanitare la Școala 
Petru Rareș Frumușița 

Tema de proiectare N/A 569.417 HG 479/2020 
UAT 
Frumușița 

 

103 
Achiziționarea unui microbuz școlar 
la Școala Gimnazială Petru Rareș 
Frumușița 

Idee N/A 200.000 Fonduri externe 
UAT 
Frumușița 

 

104 
Modernizare, extindere și dotare 
Școala Gimnazială nr.1 sat Ghidigeni, 
comuna Ghidigeni, județul Galați 

DALI N/A N/A 
CNI 

Buget local 
UAT Ghidigeni  

105 

Reabilitare, asigurare cu utilități și 
dotarea cu echipamente didactice, 
Școala Primară, sat Gefu Nou, 
comuna Ghidigeni, județul Galați 

DATC N/A 1.222.770 
CNI 

Buget local 
UAT Ghidigeni  

106 
Amenajare teren sport Școala 
Generală Gefu Nou, comuna 
Ghidigeni, județul Galați 

PT 

EXECUȚIE 
N/A 450.000 Buget local UAT Ghidigeni  

107 
Construire și dotare Grădiniță cu 3 
grupe în satul Călmățui 

idee N/A 2.300.000  

Bugetul 
local/Bugetul de 
Stat/Fonduri 
Europene și 
Norvegiene 

UAT Grivița  

108 
Modernizare, reabilitare și dotare 
Școala Gimnazială nr. 1 Grivița 

Idee N/A 4.000.000  
Bugetul 
local/Bugetul de 
Stat/Fonduri 

UAT Grivița  
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Europene și 
Norvegiene 

109 
Înființarea unui centru comunitar 
pentru învățare permanentă 

Idee N/A 370.000 

Bugetul 
local/Bugetul de 
Stat/Fonduri 
Europene și 
Norvegiene 

UAT Grivița  

110 
Reabilitare, modernizare, extindere 
și dotare Școala Gimnazială nr. 1 
Jorăști 

Idee N/A 3.000.000 
CNI/PNRR/Fondur
i europene 

UAT Jorăști  

111 
Modernizare și extindere școală cu 
un corp în comuna Matca 

Depus la C.N.I. N/A 4.152.366  C.N.I. UAT Matca  

112 Modernizare școală 

D.A.L.I. în curs, proiect 
propus în vederea 
obținerii de fonduri 
europene având în 
vedere lansarea 
programului privind 
creșterea eficienței 
energetice și gestionarea 
inteligentă a energiei în 
clădirile publice cu 
destinație de unități de 
învățământ 

N/A N/A 

Ministerul 
Mediului, Apelor 
și Pădurilor prin 
Administrația 
Fondului de 
Mediu 

UAT Matca  

113 
Facilitarea accesului la învățământ 
pentru elevii din comuna Matca 

Cerere de finanțare N/A 11.713.313 P.O.C. UAT Matca  

114 Împrejmuire Școala Gimnazială 
„Gabriel Drăgan” în comuna 

N/A N/A 100.000 Buget local UAT Nicorești  
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Nicorești, județul Galați 

115 

Extindere, modernizare și inclusiv 
dotare corp clădire Liceul Tehnologic 
„Costache Conachi”, comuna Pechea, 
județul Galați 

SF N/A 

 

 

3.047,442,66  

 

 

Buget local + 
fonduri externe 

UAT Pechea  

116 
Consolidare, reabilitare, extindere și 
modernizare Școala Gimnazială nr. 4, 
comuna Pechea, județul Galați 

N/A N/A 8.000.000 
Buget local + 
fonduri externe 

UAT Pechea  

117 Terminare grădiniță cu 2 săli de clasă idee N/A 330.000 C.J. Galați UAT Poiana  

118 Extindere și anvelopare grădiniță idee N/A N/A N/A UAT Rediu  

119 
Reabilitare și modernizare grădinița 
Schela 

 

Solicitare CNI 
N/A 3.414.764,53 

Fonduri 
europene/ 

guvernamentale 
(CNI) 

UAT Schela  

120 
Eficientizarea energetică a Școlii 
Gimnaziale Schela 

 

Studiu de oportunitate 
N/A 

1.500.000  

(AFM) 

150.000 (buget 
local) 

 

AFM 
UAT Schela  

121 
Construire grădinița cu program 
prelungit în sat Șendreni 

idee N/A 
Documentație în 
curs de elaborare 

Buget 
local/fonduri 
europene 

UAT Șendreni  
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122 
Consolidare și modernizare localuri 
Școala Gimnazială nr. 1 Slobozia 
Conachi, județul Galați 

SF/cerere de finanțare N/A 
9.219.543,97 

 
  PNDL II 

UAT Slobozia 
Conachi 

 

123 

Dotarea unităților de învățământ din 
comuna Slobozia Conachi cu 
echipamente de protecție și 
dispozitive medicale 

SF/cerere de finanțare N/A 

 

 

1.227.162,27 

 

 

POIM 

UAT Slobozia 
Conachi 

 

124 Obiectiv Grădiniță + Creșă Smârdan idee N/A 1.225.000 N/A UAT Smârdan  

125 
Obiectiv Școală + Grădiniță + Creșă 
Kogălniceanu 

idee N/A 7.350.000 N/A UAT Smârdan  

126 

Dotarea unităților de învățământ 
preuniversitar de stat cu 
echipamente de protecție medicală 
de tip măști de protecție medicală, 
dezinfectanți, precum și alte 
echipamente de acest tip, necesare 
pentru a preveni răspândirea 
coronavirusului SARS-Cov-2 în 
comuna Tulucești, județul Galați 

Cerere de Finanțare 
depusă 

N/A 560.513,26 

Componentă 1 - 
Apel : 
POIM/881/9/1/C
onsolidarea 
capacității de 
gestionare a crizei 
sanitare COVID-
19/1/Consolidare
a capacității de 
gestionare a crizei 
sanitare COVID-
19 

UAT Tulucești  

127 
Dotarea unităților de învățământ din 
comuna Tulucești, județul Galați cu 
echipamente electronice 

 

 

Cerere de Finanțare în 
evaluare  

N/A 

 

 

1.382.970,34 

Componentă 1 - 
Apel 
POC/882/2/4/Îmb
unătățirea 
conținutului 
digital şi a 

UAT Tulucești  
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infrastructurii TIC 
sistemice în 
domeniul e-
educație, e-
incluziune, e-
sănătate și e-
cultură/4/Îmbună
tățirea 
conținutului 
digital şi a 
infrastructurii TIC 
sistemice în 
domeniul e-
educație, e-
incluziune, e-
sănătate și e-
cultură 

128 
Dotarea unităților de învățământ din 
comuna Tulucești, județul Galați cu 
echipamente electronice 

Portofoliu de proiecte N/A N/A 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/buget 
local 

UAT-uri din 
Județul Galați 

 

129 

Creşterea eficienței energetice şi 
gestionarea inteligentă a energiei în 
clădirea publică Școala Gimnazială 
nr.1, sat Șivița cu destinația de 
unitate de învățământ din domeniul 
public al comunei Tulucești, județul 
Galați 

 

 

 

Cod proiect 144082 

N/A 

 

 

 

4.285.000  

 

AFM Programul 
privind creşterea 
eficienței 
energetice şi 
gestionarea 
inteligentă a 
energiei în 
clădirile publice 

UAT Tulucești  



741 
 

NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT GRAD DE MATURITATE 
8
 ORIZONT DE TIMP 

BUGET ESTIMAT 
(LEI) 

POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

ALTELE 

cu destinație de 
unități de 
învățământ 

130 
Construire Creșă cu program 
prelungit cu două grupe în sat 
Tulucești 

Idee N/A 4.900.000  

Instrumente 
Structurale 

Fonduri Guvern 

Fonduri europene 

UAT Tulucești  

131 
Construire centru After School în sat 
Tulucești 

Idee N/A 4.900.000  

Instrumente 
Structurale 

Fonduri Guvern 

Fonduri europene 

UAT Tulucești  

132 
Înființarea unui centru de învățare a 
tinerilor meșteșugurile locale 

Idee N/A 5.000.000 

Fonduri 
europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea 
Mărului 

 

133 Construire și dotare After School Idee N/A 6.000.000 

Fonduri 
europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea 
Mărului 

 

134 

Modernizare, reabilitare termică și 
dotare cu echipamente specifice a 
școlilor și a grădinițelor din comuna 

 

Idee N/A 5.000.000 

Fonduri 
europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea 
Mărului 

 

135 
Îmbunătățirea calității serviciilor 
educaționale prin modernizarea și 
dotarea laboratoarelor școlare 

Idee N/A 5.000.000 

Fonduri 
europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea 
Mărului 
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136 

Dezvoltare infrastructura sistem de 
învățământ dual, inclusiv 
parteneriate locale pentru 
funcționarea acestora 

Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT-uri din 
Județul Galați 
/ instituții 
publice / 
parteneriate 
locale 

 

137 
Investiții în laboratoare în unitățile 
școlare preuniversitare 

Portofoliu de proiecte N/A N/A 

Fonduri 
europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT-uri din 
Județul Galați 
/ instituții 
publice / 
parteneriate 
locale 

 

138 
Înființare Grădinița cu program 
prelungit în Sat Vânători, județul 
Galați 

SF N/A 
 

2.588.347,00 

 

În curs de 
identificare 

UAT Vânători  

139 
Reabilitare și modernizare Grădiniță, 
sat Vlădești, comuna Vlădești 

În derulare (cerere de 
finanțare) 

N/A 
 

200.000 

 

Buget local/AFIR 
UAT Vlădești  

140 Construirea unor creșe Idee N/A N/A 

Fonduri 

europene, fonduri 

guvernamentale, 

buget local 

UAT Costache 
Negri 

 

141 
Modernizarea gardului împrejmuitor 
la Școala Gimnazială Cuca 

Idee N/A N/A 

Fonduri 

europene, fonduri 

guvernamentale, 

buget local 

UAT Cuca  

142 
Construcție sisteme de panouri 
fotovoltaice pentru consum public 

idee N/A N/A N/A UAT Cuca  
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OBIECTIV SPECIFIC | MUNICIPIUL GALAȚI – ORAȘ UNIVERSITAR INTERNAȚIONAL 

143 

Promovarea parteneriatelor între 
unitățile de învățământ și mediul de 
afaceri, în vederea facilitării stagiilor 
de practică a elevilor și adaptarea 
curriculei educaționale 

Idee N/A 487.610 

Fonduri 

europene/ 

fonduri 

naționale/ buget 

local 

UAT Galați  

144 
Sprijinirea parteneriatelor 
firmă/universitate/institute de 
cercetare 

Idee N/A 243.805 

Fonduri 

europene/ 

fonduri 

naționale/ buget 

local 

UAT Galați  

OBIECTIV SPECIFIC | OPORTUNITĂȚI DIVERSE DE FORMARE CONTINUĂ 

145 
Perfecționarea profesională continuă 
a cadrelor didactice 

idee N/A N/A 

Fonduri 
europene, fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 

 

146 
Perfecționarea profesională continuă 
a personalului din administrația 
publică 

idee N/A N/A 

Fonduri 
europene, fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 

 

147 
Cursuri de calificare pentru 
reconversia forței de muncă 

idee N/A 700.000  

Fonduri 
europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea 
Mărului 
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NR. 
CRT. 
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8
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BUGET ESTIMAT 
(LEI) 
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DE FINANȚARE 
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ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

ALTELE 

148 
Perfecționarea profesională continuă 
a personalului din administrația 
publică 

idee N/A 100.000  

Fonduri 
europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea 
Mărului 

 

149 
Măsuri de sprijin pentru creşterea 
natalității 

idee N/A 500.000  

Fonduri 
europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea 
Mărului 

 

150 
Program pentru consiliere şi 
orientare în carieră a elevilor 

idee N/A 1.000.000  

Fonduri 
europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea 
Mărului 
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O8. JUDEȚ VIBRANT, CARE SE BUCURĂ DE O ATRACTIVITATE SPORITĂ ATÂT PENTRU LOCUITORI, CÂT ȘI 
PENTRU VIZITATORI, PRIN DIVERSITATEA OFERTEI CULTURALE, SPORTIVE ȘI DE PETRECERE A TIMPULUI 
LIBER 

NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT GRAD DE MATURITATE 
9
 ORIZONT DE TIMP 

BUGET ESTIMAT 
(LEI) 

POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

ALTELE 

PROIECTE LA NIVEL DE UAT 

OBIECTIV SPECIFIC | VITALITATE CULTURALĂ SPORITĂ 

1 
Extinderea și promovarea 
manifestărilor culturale la nivel 
național și internațional 

Idee N/A 243.805 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

2 
Construire sediu și dotare Muzeu 
de Artă Vizuală Galați 

Proiect în curs de realizare 2023 9.000.000 Buget local 
UAT Județul 
Galați 

 

3 
Modernizarea și crearea de muzee 
adaptate pentru educația 
interactivă 

portofoliu de proiecte 2027 15.000.000 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Județul 
Galați 

 

4 Crearea Circuitului Drumul Unirii Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 

UAT Județul 
Galați 

 

                                                           
9
 Idee, în implementare / SF / PT / Licitație / Evaluare proiect / Cerere de finanțare / Procedură simplificată / DALI etc 
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local 

5 
O zi la muzeu pentru copiii din 
mediul rural din județul Galați 

Idee N/A 400.000 Buget local 
UAT Județul 
Galați / 
instituții publice 

 

6 
Realizarea unui Muzeu al Navigației 
și Pescuitului la Galați 

Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Județul 
Galați / 
instituții publice 

 

7 
Consolidare și Modernizare a 
Muzeului "Hortensia Papadat-
Bengescu" 

Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Județul 
Galați / 
instituții publice 

 

8 

Amenajare spațiu muzeal pentru 
Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” 
Galați (care să cuprindă și spații 
administrative, eliberându-se astfel 
spațiul muzeal al Secției Muzeale 
de Medalistică, Numismatică și 
Filatelie aflat în imobilul nr. 2 din 
Str. Cuza Vodă nr. 80) 

Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Județul 
Galați / 
instituții publice 

 

9 

Realizarea Liniei de fortificație din 
zona Nămoloasa, com. Nămoloasa, 
aferentă Sistemului de fortificații 
Galați-Nămoloasa-Focșani 

Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Județul 
Galați / 
instituții publice 
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10 

Organizarea anuală a Festivalului 
de reconstituire istorică „Antiquitas 
Rediviva” pentru promovarea 
monumentelor istorice: Castrul 
roman de la Tirighina și Cavoul 
roman 

Implementat anterior 2021-2027 (anual) N/A Buget local 
UAT Județul 
Galați / 
instituții publice 

 

11 

Organizarea anuală a Festivalului 
de reconstituire istorică „La pas 
prin Grădina Publică în Galații de 
altădată”, (1850-1947), de punere 
în valoare a monumentului istoric 
Grădina Publică și a tradițiilor 
comunităților din Galați (armeni, 
turci, greci, evrei, ruși-lipoveni, 
ucraineni, italieni, germani, români) 

Implementat anterior 2021-2027 (anual) N/A Buget local 
UAT Județul 
Galați / 
instituții publice 

 

12 
Modernizare și extindere Teatrul 
Național de Operă și Operetă „Nae 
Leonard” 

Idee N/A 15.847.325 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

13 
Modernizare și extindere Teatrul 
Național de Operă și Operetă „Nae 
Leonard” 

DALI N/A 15.357.388,00 Buget local UAT Galați  

14 

Înființare Muzeul Cărții în vederea 
dezvoltării economice a turismului 
cultural și creșterii competitivității 
Municipiului Tecuci – clădire 
monument istoric 

DALI 2015 N/A 10.850.000 FEDR UAT Tecuci  
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15 
Reabilitarea cinematografului Arta 
Tecuci 

Idee N/A 5.000.000 FEDR UAT Tecuci  

16 
Reabilitarea și modernizarea 
Bibliotecii Municipale Tecuci – 
monument istoric 

Idee N/A 15.000.000 FEDR UAT Tecuci  

17 Aqua Parc Zatun  Idee N/A 15.000.000 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Județul 
Galați 

 

18 
Modernizare observator 
astronomic și planetariu 

Idee N/A 15.000.000 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Județul 
Galați 

 

19 
Reabilitare, modernizare și dotare 
spații de interes cultural din județul 
Galați 

Idee N/A 15.000.000 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Județul 
Galați/instituții 
publice 

 

20 
Reabilitare, modernizare și dotare 
tabere școlare în județul Galați 

Idee N/A 30.000.000 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Județul 
Galați/instituții 
publice 

 

21 
Restaurare, lucrări de conservare și 
dotare Casă Memorială Costache 
Negri 

Idee N/A 10.000.000 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 

UAT Județul 
Galați/instituții 
publice 
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local 

22 
Consolidare, modernizare, 
restaurare Casa Rurală „Ion Avram 
Dunăreanu" 

Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Județul 
Galați/instituții 
publice 

 

23 
Dotare cămine culturale în județul 
Galați  

Idee N/A 15.000.000 PNDR/Buget local 
UAT-uri din 
județul Galați 

 

24 
Modernizare Casa de Cultură – oraș 
Berești, județul Galați 

Cerere de finanțare N/A 982.758,40 PNDR UAT Berești  

25 
Modernizarea căminelor culturale 
și înființare de cămin cultural în 
comuna Bălăbănești 

Idee N/A 
 

15.000.000 

Fonduri 
guvernamentale 

UAT 
Bălăbănești 

 

26 
Reabilitarea și modernizarea 
lăcașelor de cult și a infrastructurii 
aferente 

Idee N/A 1.000.000 

Fonduri europene  

Fonduri 
guvernamentale 

UAT 
Bălăbănești 

 

27 
Construire și dotare cămin cultural, 
comuna Bălășești, sat Bălășești, 
județul Galați 

SF N/A 3.997.178,07 M.D.R.A.P. UAT Bălășești  

28 
Construire muzeu de sit în comuna 
Negrilești 

Idee N/A 5.000.000  Fonduri europene UAT Negrești  

29 
Dotare cu echipament informatic, 
Centrul de informare (Biblioteca 
comunală) 

Idee N/A 59.500  Venituri proprii UAT Băleni  
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ALTELE 

30 
Construire Cămin Cultural, sat 
Roșcani 

Idee N/A 5.000.000 
Fonduri 
nerambursabile 

UAT Băneasa  

31 
Modernizare Cămin Cultural, sat 
Băneasa 

Idee N/A 2.500.000 
Fonduri 
nerambursabile 

UAT Băneasa  

32 Reabilitare cămin cultural 

Cerere de finanțare nr. 
652/08.01.2020 

SF 

N/A 
 

3.068.000 

CNI – 
Subprogramul 
„Așezăminte 
culturale 

 

UAT 
Independența 

 

33 
Reabilitare, modernizare, extindere 
și dotare așezământ cultural în 
comuna Barcea, județul Galați 

 

Proiectare și execuție 
N/A 

 

4.000.000 

 

 

CNI 

UAT Barcea  

34 
Construire Centru Multifuncțional 
în sat Podoleni, comuna Barcea 

SF N/A 
 

2.500.000  

 

FRDS 
UAT Barcea  

35 
Reabilitarea și Modernizarea 
Bibliotecii Comunale 

Idee N/A N/A 
Fonduri europene 
și/sau naționale 

UAT Barcea  

36 

Construire și dotare sală de 
manifestări social-culturale în sat 
Pleșu, comuna Berești-Meria, 
județul Galați 

Idee N/A N/A N/A 
UAT Berești-
Meria 

 

37 Cămin Cultural, sat Traian 
Lucrare executată în 
proporție de 67% 

N/A 1.587.000,00 
Buget local / 
buget de stat 

UAT Braniştea  

38 
Reabilitarea bisericilor din 
localitate 

Idee N/A N/A N/A 
UAT Costache 
Negri 
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39 Construire și dotare Muzeul Satului Idee N/A N/A N/A 
UAT Costache 
Negri 

 

40 
Modernizare și dotare bibliotecă 
comunală 

Idee N/A N/A N/A 
UAT Costache 
Negri 

 

41 
Construire Centru Cultural, comuna 
Cuza Vodă, județul Galați 

SF + PT N/A 8.751.800 CNI UAT Cuza Vodă  

42 
Modernizare cămin cultural în sat 
Grivița, comuna Grivița, județul 
Galați 

Etapa documentație 
tehnică SF (proiect depus 
în vederea obținerii 
finanțării) 

N/A 6.104.758,59 

Bugetul 
local/Bugetul de 
Stat/Fonduri 
Europene și 
Norvegiene 

UAT Grivița  

43 
Punerea în valoare a patrimoniului 
cultural imaterial local 

Idee N/A 40.000 

Bugetul 
local/Bugetul de 
Stat/Fonduri 
Europene și 
Norvegiene 

UAT Grivița  

44 
Dezvoltarea activităților culturale și 
artistice din comuna Grivița 

Idee N/A 650.000  

Bugetul 
local/Bugetul de 
Stat/Fonduri 
Europene și 
Norvegiene 

UAT Grivița  

45 Reabilitare cămin cultural 

Cerere de finanțare nr. 
652/08.01.2020 

SF 

N/A 
 

3.068.000 

 

CNI – 
Subprogramul 
„Așezăminte 
culturale” 

UAT 
Independența 
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46 
Reabilitare și dotare cămin cultural 
în sat Bucești, comuna Ivești, 
județul Galați 

Cerere de finanțare N/A 

 

Se va stabili în 
studiul de 
fezabilitate. 

CNI UAT Ivești  

47 
Înființare și dotarea Căminului 
Cultural cu cortină pentru scenă 

Idee N/A N/A N/A UAT Cuca  

48 Achiziționare clădire Fedralcoop Idee N/A N/A N/A UAT Cuca  

49 
Reabilitare, modernizare, extindere 
și dotare Cămin Cultural Jorăști 

Idee N/A 2.000.000 
CNI/PNRR/Fondur
i europene 

UAT Jorăști  

50 
Construire Cămin Cultural comuna 
Movileni, județul Galați 

SF/Cerere de finanțare N/A 1.391.787,96 CNI UAT Movileni  

51 
Construire muzeu de sit în comuna 
Negrilești 

Idee N/A N/A Fonduri europene UAT Negrești  

52 
Construire muzeu de sit în comuna 
Negrilești 

Idee N/A 5.000.000 Fonduri europene UAT Negrești  

53 

Consolidare, reabilitare, 
modernizare și dotare Cămin 
Cultural Pechea, situat în comuna 
Pechea, județul Galați 

DALI N/A 

 

 

6.012.606,41  

 

 

Buget local + 
fonduri externe 

UAT Pechea  

54 

Modernizare monument în zona 
Primăriei și în zona Căminului 
Cultural din comuna Pechea, 
județul Galați 

PT N/A 85.976,72  Buget local UAT Pechea  
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55 
Reabilitare, modernizare și dotare 
Cămin Cultural, sat Vameș, comuna 
Piscu, județul Galați 

DALI N/A 
 

3.000.000,00 

 

Buget local 
UAT Piscu  

56 
Construire sală de evenimente în 
sat Cruceanu, comuna Rădești 

Idee N/A 1.000.000 
Fonduri externe 
nerambursabile 

UAT Rădești  

57 Obiectiv Centru Cultural Idee N/A 2.450.000 N/A UAT Smârdan  

58 Reabilitare Cămin Cultural Rogojeni SF N/A 800.000 CNI UAT Suceveni  

59 Solicitare și dotare cămin cultural Solicitare N/A N/A C.N.I. UAT Suhurlui  

60 
Construire Muzeul satului Tulucești 
„Valul lui Traian” 

Idee N/A 1.715.000 

Instrumente 
Structurale 

Fonduri Guvern 

UAT Tulucești  

61 
Construire și dotare așezământ 
cultural, comuna Valea Mărului, 
județul Galați 

Licitație N/A 2.386.948,92 CNI, buget local 
UAT Valea 
Mărului 

 

62 Construire și dotare Cămin Cultural Idee N/A 
 

5.000.000  

Fonduri 
europene, 
guvernamentale, 
buget local 

 

UAT Valea 
Mărului 

 

63 
Construire și dotare bibliotecă 
comunală 

Idee N/A 1.200.000 

Fonduri 
europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea 
Mărului 
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64 
Monumente ale naturii (Stejar, 
monumente istorice) – Identitatea 
vălmăreană 

Idee N/A 
 

3.000.000  

Fonduri 
europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea 
Mărului 

 

65 Construire muzeu etno și istoric Idee N/A 2.000.000 

Fonduri 
europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea 
Mărului 

 

66 
Construire Casa Memorială 
Smaranda Brăescu 

Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Buciumeni  

OBIECTIV SPECIFIC | PATRIMONIU CONSTRUIT PROTEJAT ȘI VALORIFICAT ÎNTR-O MANIERĂ SUSTENABILĂ 

67 
Restaurare și amenajare Sediul 
Comisia Europeană a Dunării 

Cerere de finanțare N/A 7.200.000 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Județul 
Galați 

 

68 
Amenajare Sală de spectacole a 
Centrului Cultural Dunărea de Jos 
Galați 

Cerere de finanțare N/A 4.000.000 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Județul 
Galați 

 

69 
Consolidare, restaurare, reabilitare 
și punere în valoare a Casei 
Memoriale Costache Negri 

Notă conceptuală N/A N/A 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Județul 
Galați 
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70 
Reabilitare monument istoric 
Statuia lui Ioan Voda cel Viteaz 

Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Județul 
Galați / UAT 
Băneasa 

 

71 
Reabilitarea Conacului „Costache 
Conachi” de la Țigănești 

Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Județul 
Galați / 
Academia 
Română 

 

72 

Revitalizarea Palatului 
Chrissoveloni de la Ghidigeni și 
introducerea acestuia în circuitul 
turistic 

Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Județul 
Galați / 
proprietari 
privați 

 

73 

Realizarea în municipiul Galați a 
unui Centrul Regional de S-E de 
Conservare-Restaurare a 
patrimoniului cultural național 
mobil 

Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Județul 
Galați  

 

74 
Reabilitarea și valorificarea 
potențialului Porții Turcești 

Idee N/A 9.752.200 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  
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75 
Reabilitarea zonei istorice a 
orașului – străzile Al. I. Cuza și 
Domnească 

Idee N/A 70.703.450 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

76 

Reabilitarea, modernizarea și 
dotarea aferentă a muzeelor și 
altor așezăminte culturale, în 
vederea promovării patrimoniului 

Idee N/A 24.380.500 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

77 Casa Dunării (proiect multifond) Idee N/A 14.628.300 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

78 
Revitalizarea și punerea în valoare 
a Cavoului Roman 

Idee N/A 4.876.100 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  
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79 
Transformarea Cimitirului 
„Eternitatea” în cimitir monument 
istoric 

Idee N/A 7.314.150 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

80 

Reabilitarea, modernizarea şi 
dotarea aferentă a muzeelor şi 
altor așezăminte culturale, în 
vederea promovării patrimoniului 
cultural 

Idee N/A 19.504.400 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

81 
Regenerarea urbană a vechiului 
port comercial Galați 

Idee N/A 24.380.500 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

82 
Reabilitare statuie CFR municipiul 
Tecuci, județul Galați 

PT 2016 N/A 1.820.000  Buget local UAT Tecuci  
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ALTELE 

83 

 

 

Reabilitare monument istoric str. 1 
Decembrie 1918, nr. 64 

Idee N/A 6.000.000 FEDR UAT Tecuci  

84 
Reabilitare și modernizare 
Monumentul eroilor 

SF N/A 
 

500.000  

 

PNDR 
UAT Barcea  

85 
Construire sală de manifestări 
social culturale în comuna Berești-
Meria, sat Balintești, județul Galați 

Idee N/A 1.439.000 
A.F.I.R. și Buget 
Local 

UAT Berești-
Meria 

 

86 
Reabilitare monument și Movila 
Corod 

Idee N/A N/A N/A UAT Corod  

87 Reabilitare Cavoul Cantacuzino Idee N/A 238.000  
Ministerul 
Culturii/Consiliu J 

UAT Băleni  

88 Reabilitare monumente istorice Idee N/A N/A N/A UAT Cuca  

89 
Punerea în valoare istorico-turistică 
a conacului „Tache Anastasiu" 

Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 

UAT Grivița  
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local 

90 
Punerea în valoare turistică a sitului 
arheologic de la Piroboridava-
Poiana 

Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Poiana  

91 
Reabilitarea monumentelor istorice 
şi a bisericilor din comuna Tulucești 

Idee N/A N/A 
Fonduri Guvern 

Fonduri europene 
UAT Tulucești  

92 

Reconstituirea Valului lui Traian, 
segment Odaia Manolache-
Pădurea Gârboavele, comuna 
Tulucești 

Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Tulucești  

93 
Reabilitare, modernizare, extindere 
și dotare Așezământ cultural, satul 
Umbrărești, județul Galați 

Licitație N/A 4.501.446 

Programul 
național de 
construcții de 
interes public, 
Subprogramul 
„Așezăminte 
culturale”/Buget 
local 

UAT Umbrărești  

OBIECTIV SPECIFIC - OFERTĂ DIVERSIFICATĂ ȘI ACCESIBILĂ A ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE 
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94 
Sala sport Colegiul Național „Mihail 
Kogălniceanu” 

Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

95 Construire teren multisport Idee N/A 440.000 
PNDL/PNDR/POR/
CNI 

UAT Varlezi  

96 
Infrastructură sport (terenuri de 
minifotbal, handbal, baschet, volei) 

Portofoliu de proiecte N/A N/A 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT-uri din 
Județul Galați 

 

97 
Sală de sport Colegiul National 
„Vasile Alecsandri” 

Idee N/A 9.752.200 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

98 
Construire sală de sport în comuna 
Cavadinești, județul Galați 

Idee N/A N/A Fonduri europene 
UAT 
Cavadinești 
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99 Sală de sport multifuncțională Idee N/A 58.513.200 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

100 Modernizarea stadionului Dunărea Idee N/A 12.190.250 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

101 Obiectiv Bazin de Înot Idee N/A 3.920.000 N/A UAT Smârdan  

102 
Bază sportivă și de agrement, 
strada Cloșca 

Idee N/A 24.380.500 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

103 Sală de sport Idee N/A N/A N/A UAT Rediu  
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104 
Construire Baza Sportivă 
Multifuncțională Tip II, comuna 
Cuza Vodă, județul Galați 

SF + PT N/A 
 

2.701.505  

 

CNI 
UAT Cuza Vodă  

105 
Construire etaj și acoperiș clădire 
vestiare stadion, comuna 
Ghidigeni, județul Galați 

Idee N/A 
 

560.000  

 

Buget local 
UAT Ghidigeni  

106 Finalizare construcție bazin înot Idee N/A 2.000.000 Buget de stat UAT Tecuci  

107 Modernizare complex sportiv Idee N/A 300.000 CNI UAT Berești  

108 
Înființare teren de sport sat Moscu, 
Oraș Târgu Bujor, județul Galați 

Cerere de finanțare nr. 
F1920074A21 

0721805247 

N/A 360.241,38 AFIR 
UAT Târgu 
Bujor 
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109 
Realizarea de investiții în 
infrastructura sportivă – înființare 
terenuri și sală de sport 

Idee 

 

 

N/A 
 

10.000.000 

Fonduri europene  

Fonduri 
guvernamentale 

UAT 
Bălăbănești 

 

110 
Înființare și dotare bază sportivă 
(fotbal, handbal și tenis de câmp) în 
comuna Bălășești, județul Galați 

Idee 

 

 

N/A 4.320.000,00 
Programe 
europene și buget 
de stat 

UAT Bălășești  

111 
Amenajare teren sport – Sală de 
educație fizică Școala Gimnazială 
Sf. Gheorghe Cuca 

Idee 

 

 

N/A N/A N/A UAT Cuca  

112 Reabilitare Bază sportivă 

Idee 

 

 

N/A 1.190.000  CNI UAT Băleni  

113 
Construire sală de sport în comuna 
Băneasa 

Idee 

 

 

N/A 7.500.000 
Fonduri 
nerambursabile 

UAT Băneasa  
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114 
Sală de Sport 180 locuri – proiect 
pilot 

SF N/A 2.500.000  CNI UAT Barcea  

115 
Modernizarea Stadion comuna 
Brăhășești 

Idee N/A N/A Buget local UAT Brăhășești  

116 Sală de sport sat Braniștea 
Lucrare executată în 
proporție de 37%. 

N/A 4.157.000,00 
Buget local / 
buget de stat 

UAT Corod  

117 
Realizare sală de sport în comuna 
Corod, județul Galați 

Idee N/A N/A N/A UAT Corod  

118 
Realizare bază de agrement în 
comuna Corod, județul Galați 

Idee N/A N/A N/A UAT Corod  
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119 
Reabilitare teren de fotbal în sat 
Corod, comuna Corod, județul 
Galați 

Idee N/A N/A N/A UAT Corod  

120 Amenajare teren de sport În execuție N/A 766.000 Fonduri UE UAT Cosmesti  

121 Complex sportiv Cerere de finanțare N/A 400.000 CNI 
UAT Costache 
Negri 

 

122 
Construire bază sportivă 
multifuncțională 

Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene, fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 

 

123 
Construirea și dotarea unui centru 
de echitație 

Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene, fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 
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124 
Amenajare teren sport acoperit sat 
Drăgănești, comuna Drăgănești 

Execuție N/A 55.000 Buget local UAT Drăgănești  

125 
Construire și dotare bază sportivă, 
racord la utilități și împrejmuire în 
comuna Drăgușeni, județul Galați 

Cerere de finanțare N/A 

Se va stabili în 
momentul 
finalizării studiului 
de fezabilitate 

Compania 
Națională de 
Investiții 

UAT Drăgușeni  

126 
Teren de sport cu gazon sintetic în 
sat Viile, comuna Fârțănești 

Idee N/A N/A 

Programe de 
finanțare, buget 
de stat, buget 
local 

UAT Fârnești  

127 Sală de sport în comuna Fârțănești Idee N/A N/A 

Programe de 
finanțare, buget 
de stat, buget 
local 

UAT Fârnești  

128 
Construirea unui teren de sport în 
curtea Școlii Gimnaziale Petru 
Rareș Frumușița 

Idee N/A 400.000 Buget local UAT Frumușița  
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129 
Împrejmuire teren sport – incinta 
școala Hanu Conachi 

PT nr. 28/2019 N/A 92.659,24 Buget local UAT Fundeni  

130 Sală de sport în comuna Idee N/A N/A 
Buget de stat, 
fonduri externe, 
buget local 

UAT Fundeni  

131 
Construire sală de sport școlară sat 
Tălpigi, comuna Ghidigeni, județul 
Galați 

 

PT 

EXECUȚIE 

N/A 
 

6.556.708,06  

 

CNI 

Buget local 

UAT Ghidigeni  

132 
Amenajare teren de minifotbal, 
acoperit cu structură metalică, 
comuna Ghidigeni, județul Galați 

SF  

PT 

EXECUȚIE 

N/A 
 

750.000  

CNI 

Buget local 

 

UAT Ghidigeni  

133 
Teren de sport, sat Slobozia Corni, 
comuna Ghidigeni, județul Galați 

Idee N/A 380.000 
Buget de stat 

Buget local 
UAT Ghidigeni  
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134 
Construire și dotare sală sport 
școlară 

Idee N/A 2.200.000  

Bugetul 
local/Bugetul de 
Stat/Fonduri 
Europene și 
Norvegiene 

UAT Grivița  

135 Construire complex sportiv Idee N/A 3.500.000 

Bugetul 
local/Bugetul de 
Stat/Fonduri 
Europene și 
Norvegiene 

UAT Grivița  

136 
Reabilitare și dotare bază sportivă 
în satul Ivești, comuna Ivești, 
județul Galați 

 

Cerere de finanțare 
N/A 

 

Se va stabili în 
studiul de 
fezabilitate. 

 

CNI 
UAT Ivești  

137 
Reabilitare stadion și construire 
corp vestiare – anexă în satul Ivești, 
comuna Ivești, județul Galați 

 

Cerere de finanțare 
N/A 

 

Se va stabili în 
studiul de 
fezabilitate. 

CNI UAT Ivești  

138 Bazin de înot Schela Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene/ 

guvernamentale 

UAT Schela  
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139 
Reabilitare sală de sport în sat 
Ivești, comuna Ivești, județul Galați 

 

Cerere de finanțare 

 

N/A 

 

Se va stabili în 
studiul de 
fezabilitate. 

 

CNI 
UAT Ivești  

140 Înființare bază sportivă Idee N/A Propunere Propunere UAT Matca  

141 
Construire Teren Sport Școala 
Alexei Mateevici Movileni, județul 
Galați 

Idee N/A 200.000 Fonduri europene UAT Movileni  

142 
Amenajare teren de sport în satul 
Munteni, comuna Munteni, județul 
Galați 

Licitație N/A 

 

808.500 

 

 

AFIR 
UAT Munteni  

143 
Modernizare stadion în sat 
Nicorești, comuna Nicorești, 
județul Galați 

Idee N/A 250.000 
Fonduri 
guvernamentale 

UAT Nicorești  
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144 
Modernizare bază sportivă – 
stadion în comuna Pechea, județul 
Galați 

PT N/A 
 

1.792.626,08 

 

Buget local + 
fonduri externe 

UAT Pechea  

145 
Modernizarea stadionului din 
comună 

Idee N/A 330.000 C.J. Galați UAT Poiana  

146 
Amenajare bază sportivă în satul 
Schela 

Solicitare CNI N/A N/A 
Fonduri 
guvernamentale 
(CNI) 

UAT Schela  

147 
Construire bază sportivă TIP 1, sat 
Slobozia Conachi, comuna Slobozia 
Conachi, județul Galați 

SF/cerere de finanțare N/A 600.000 CNI 
UAT Slobozia 
Conachi 

 

148 Obiectiv Sală de Sport Idee N/A 4.900.000 N/A UAT Smârdan  
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149 Sală sport Idee N/A N/A N/A UAT Suhurlui  

150 
Construire Bază Sportivă în comuna 
Țepu, județul Galați 

Idee N/A N/A Buget local UAT Țepu  

151 
Construire Bază sportivă în sat 
Șivița, comuna Tulucești 

Idee N/A N/A 
Fonduri Guvern 

Fonduri europene 
UAT Tulucești  

152 
Realizarea unei baze sportive 
multifuncționale 

Idee N/A 
 

4.000.000  

Fonduri 
europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea 
Mărului 

 

153 Construire și dotare sală de sport Idee N/A 10.000.000 

Fonduri 
europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea 
Mărului 
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154 
Construire sală de sport, sat 
Vânători, județul Galați 

SF N/A 3.320.333,74 În curs de 
identificare 

UAT Vânători  

155 
Amenajare teren multisport, sat 
Odaia Manolache, comuna 
Vânători, județul Galați 

SF N/A 545.543,00 În curs de 
identificare 

UAT Vânători  

156 Complex sportiv Idee N/A 1.000.000 AFIR/buget local UAT Vlădești  

OBIECTIV SPECIFIC | OFERTĂ DIVERSIFICATĂ ȘI ACCESIBILĂ A ACTIVITĂȚILOR DE AGREMENT ȘI PETRECEREA TIMPULUI LIBER 

157 

Modernizare 3 locuri de joacă 
Micro 38 - bl. B3, B4, Micro 39C - 
bl. G-A9, Micro 39A - bl. W2-W3 în 
municipiul Galați 

CF/ evaluare N/A 100,000.00 POR 2014 - 2020 UAT Galați  

158 
Reamenajarea și revitalizarea Văii 
Țiglina 

Idee N/A 9.752.200 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  
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159 

Modernizarea. amenajarea și 
dotarea Falezei Dunării cu material 
dendrologic și mobilier urban 
inteligent 

Idee N/A 112.150.300 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

160 
Promovarea și punerea în valoare a 
Grădinii Botanice 

Idee N/A 1.950.440 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

161 

Regenerarea urbană a zonelor 
centrale, zonelor gărilor, zonelor 
industriale, zonelor cu mari 
ansambluri de locuit, zonelor 
aferente cursurilor de apă 

portofoliu de proiecte N/A N/A 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT-uri din 
Județul 
Galați/instituții 
publice 

 

162 
Regenerarea urbană a Falezei 
Dunării 

Idee N/A 24.380.500 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

163 
Regenerarea și modernizarea 
Parcului Selgros 

Idee N/A 4.876.100 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

164 
Amenajare parcuri în localitatile 
Varlezi și Crăiești 

Idee N/A 1.000.000 
PNDL/PNDR/POR/
CNI 

UAT Varlezi  
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165 Reabilitare Parc Turn TV Idee N/A 2.438.050 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

166 
Extinderea și modernizarea 
spațiilor pentru locurile de joacă 
existente 

Idee N/A 14.628.300 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

167 

Crearea/reabilitarea/modernizarea 
spațiilor publice urbane – zone 
verzi neamenajate, terenuri 
abandonate, zone pietonale și 
comerciale 

Idee N/A 14.628.300 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

168 

Desființarea bateriilor de garaje și 
amenajarea de noi locuri de 
parcare, spații verzi și spații publice 
urban de agrement  

Idee N/A 97.522.000 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

169 
Amenajarea zonelor tampon 
pentru protejarea zonelor urbane 
intens afectate de urbanism 

Idee N/A 24.380.500 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

170 
Consolidarea Falezei Inferioare a 
Dunării și supraînălțare dig de 
protecție 

Idee N/A 97.522.000 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 

UAT Galați  
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local 

171 

Creșterea atractivității spațiilor 
publice prin îmbunătățirea gradului 
de confort urban – fațade și 
mobilier urban inteligent 
personalizat 

Idee N/A 
 

14.628.300 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

172 
Reabilitarea și extinderea spațiilor 
de recreere și agrement 

Idee N/A 24.380.500 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

173 

Sistem integrat cu mobilier urban 
activ cu senzori de calitate a 
mediului – Soluție de tip „Smart 
Urban Furniture” pentru 
interactivitatea cu cetățenii 

Idee N/A 24.380.500 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

174 
Modernizare Parc Carol (fost Parc 
CFR) 

CF/ evaluare N/A 9.613.081,87 POR 2014 - 2020 UAT Galați  

175 
Amenajarea unui complex de 
agrement Plaja Dunărea Galați 

Idee N/A 14.628.300 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  
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176 
Modernizare parc și amenajare 
parcări subterane 

Studiu prefezabilitate N/A 75.116.800,00 Buget local UAT Galați  

177 

Dezvoltarea infrastructurii de 
agrement de pe malul Lacului 
Brateș, dar și prin construcția unui 
Aqua Park 

Idee N/A 48.761.000 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

178 
Reamenajare și modernizare Bază 
de Agrement „Lac Vânători" 

Idee N/A 12.190.250 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

179 
Modernizare și regenerare urbană 
a Plajei Dunărea 

Idee N/A 48.761.000 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

180 
Racordarea bazei de agrement 
„Vânători” la rețeaua de energie 
electrică 

Idee N/A 1.219.025 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

181 
Reabilitare, modernizare și 
repoziționare Port de ambarcațiuni 
de agrement 

Idee N/A 24.380.500 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  
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182 
Sistem inteligent pentru irigarea 
spațiilor verzi 

Idee N/A 24.380.500 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

  

183 
Revitalizarea și regenerarea zonei 
urbane a Parcului Ocaua lui Cuza 

Idee N/A 3.000.000  FEDR UAT Tecuci  

184 
Revitalizarea și regenerarea zonei 
urbane a Parcului Oltea Doamna 
(insula Cercetașilor) 

Idee N/A 
 

2.000.000 
FEDR UAT Tecuci  

185 Modernizare piață publică Idee N/A 700.000 
CNI, bugetul local, 
altele 

UAT Berești  

186 Modernizare Parc Berești Idee N/A 500.000 
Bugetul local, 
AFIR 

UAT Berești  

187 Amenajare locuri joacă copii Idee N/A 500.000 
Bugetul local, 
AFIR 

UAT Berești  



778 
 

NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT GRAD DE MATURITATE 
9
 ORIZONT DE TIMP 

BUGET ESTIMAT 
(LEI) 

POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

ALTELE 

188 

Îmbunătățirea serviciilor recreative 
și a spațiilor publice prin construire 
Centru de tineret și amenajare parc 
în Orașul Tg. Bujor, județul Galați 

Cerere de finanțare – cod 
proiect 125564 

N/A 

 

6.532.125 

 

N/A 
UAT Târgu 
Bujor 

 

189 
Amenajarea de spații verzi și 
parcuri de joacă 

Idee N/A 1.000.000 

Fonduri europene  

Fonduri 
guvernamentale 

UAT 
Bălăbănești 

 

190 Reabilitare parc zona centrală Idee N/A 357.000  

Fonduri 
europene, 
Fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Băleni  

191 Reabilitare spațiu de joacă Idee N/A 297.500  

Fonduri 
europene, 
Fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Băleni  

192 
Amenajare zonă agrement Lac 
artificial de acumulare  

Idee N/A 2.975.000  AFIR UAT Băleni  

193 
Amenajare peisagistică domeniul 
public 

Idee N/A 535.500  

Fonduri 
europene, 
Fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Băleni  
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194 Spații de joacă N/A N/A N/A 
Fonduri europene 
și/sau naționale 

UAT Barcea  

195 

Construire spații de joacă și 
agrement pentru copii pe raza 
comunei Berești-Meria, județul 
Galați 

N/A N/A N/A N/A 
UAT Berești-
Meria 

 

196 
Realizare parc în sat Corod, 
comuna Corod, județul Galați 

N/A N/A N/A N/A UAT Corod  

197 
Amenajare baraj – loc de agrement 
în comuna Băneasa 

Idee N/A 5.000.000 
Fonduri 
nerambursabile 

UAT Băneasa  

198 

Întocmirea unui plan arhitectural 
detaliat privind îmbunătățirea 
esteticii localității (amenajare 
trotuare, spații verzi, etc) 

Idee N/A N/A 
Fonduri 
europene, fonduri 
guvernamentale 

UAT Costache 
Negri 

 

199 
Construirea și dotarea unui centru 
de echitație 

Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene, fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 
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200 
Crearea unor zone de agrement 
suplimentare sezoniere – ștrand, 
parc aventura 

Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene, fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 

 

201 
Construirea unui centru de 
agrement 

Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene, fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 

 

202 
Dotare mobilier urban – zonele de 
odihna a localității 

Idee N/A N/A N/A UAT Cuca  

203 
Amenajare loc de joacă pentru 
copii 

Idee N/A N/A  UAT Cuca  

204 Amenajare spații verzi Idee N/A N/A 

Programe de 
finanțare, buget 
de stat, buget 
local 

UAT Fârțănești  

205 
Amenajare loc de joacă situat în sat 
Stoicani, comuna Foltești, județul 
Galați 

SF N/A 301.979 
Buget local 

 
UAT Foltești  



781 
 

NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT GRAD DE MATURITATE 
9
 ORIZONT DE TIMP 

BUGET ESTIMAT 
(LEI) 

POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

ALTELE 

206 
Amenajare curte bază de agrement 
cu specific pescăresc Frumușița 

DALI N/A 
 

1.177.781 

 

POPAM 
UAT Frumușița  

207 
Amenajare loc de joacă pentru 
copii în comuna Frumușița 

Idee N/A 300.000 Buget local UAT Frumușița  

208 Amenajare curte Cămin Cultural Idee N/A 200.000 Buget local UAT Frumușița  

209 Dotare și amenajare spații publice Idee N/A N/A 
Buget de stat, 
fonduri externe, 
buget local 

UAT Fundeni  

210 
Amenajare spații de joacă sat Gefu, 
comuna Ghidigeni, județul Galați 

Idee N/A 135.000  Buget local UAT Ghidigeni  

211 
Amenajare parc de joacă pentru 
copii în satele Tălpigi și Gârbovăț, 
comuna Ghidigeni, județul Galați 

Idee N/A 
 

1.612.903  

Buget de stat 

Buget local 
UAT Ghidigeni  
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212 
Înființare parc în comuna 
Ghidigeni, județul Galați 

Idee N/A 
 

1.050.038,65  

Buget de stat 

Buget local 
UAT Ghidigeni  

213 
Dezvoltarea infrastructurii de 
recreere și agrement în satul 
Călmățui 

Idee N/A 780.000 

Bugetul 
local/Bugetul de 
Stat/Fonduri 
Europene și 
Norvegiene 

UAT Grivița  

214 
Bază de agrement (piscină, teren 
tenis, masă ping-pong, sală fitness, 
masă biliard, parc) 

Idee N/A Propunere Propunere UAT Matca  

215 
Amenajări parcuri cu spații de joacă 
în comuna Movileni, județul Galați 

Idee N/A 400.000  Fonduri europene UAT Matca  

216 
Realizarea de parcuri și locuri de 
joacă pentru copii 

Idee N/A 490.000 
Fonduri europene 
și/sau fonduri 
guvernamentale 

UAT Nămoloasa  

217 
Modernizare parc în satul Nicorești, 
comuna Nicorești, județul Galați 

Idee N/A 500.000 Fonduri locale UAT Nicorești  
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218 
Amenajare spațiu verde în satul 
Dobrinești, comuna Nicorești, 
județul Galați 

Idee N/A 600.000 Fonduri locale UAT Nicorești  

219 
Amenajare spațiu verde în sat 
Coasta Lupei, comuna Nicorești, 
județul Galați 

Idee N/A 300.000 Buget local UAT Nicorești  

220 
Modernizare parc și construire 
monument în comuna Piscu, 
județul Galați 

SF N/A 
 

116.000,00 

 

Buget local 
UAT Piscu  

221 
Amenajare parc copii în sat Rădești, 
comuna Rădești, județul Galați 

Idee N/A 40.000  Buget local UAT Rădești  

222 
Înființare parcuri publice în comuna 
Șendreni 

Idee N/A 
Documentație în 
curs de elaborare 

Buget 
local/fonduri 
europene 

UAT Șendreni  

223 Obiectiv Parc Idee N/A 735.000 N/A UAT Smărdan  
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224 
Amenajare parc în comuna 
Tulucești, județul Galați 

Licitație N/A 
 

688.704,17 
AFIR UAT Tulucești  

225 
Amenajarea de parcuri şi spații 
verzi în comuna Tulucești 

Idee N/A N/A 
Fonduri Guvern 

Fonduri europene 
UAT Tulucești  

226 Creare bază de agrement Idee N/A N/A Fonduri Guvern 

Fonduri europene 
UAT Tulucești  

227 
Amenajare parc și locuri de joacă 
pentru copii 

Idee N/A 500.000  

Fonduri 
europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea 
Mărului 

 

228 
Construirea și dotarea unui centru 
de echitație 

Idee N/A 600.000  

Fonduri 
europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea 
Mărului 

 

229 
Amenajare spații de picnic în 
comuna 

Idee N/A 300.000  

Fonduri 
europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea 
Mărului 
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230 

Amenajare locuri de joacă pentru 
copii, spații verzi, parcuri de 
petrecere a timpului liber pentru 
pensionari în comuna Vânători, 
județul Galați 

Prospectare de piață în 
vederea elaborării 
studiului de fezabilitate 

N/A 

 

 

2.450.000,00 

 

 

În curs de 
identificare 

UAT Vânători  

231 
2 parcuri de joacă – sat Vlădești și 
sat Brănești 

Idee N/A 500.000 AFIR/buget local UAT Vlădești  

OBIECTIV SPECIFIC | DESTINAȚIE TURISTICĂ ATRACTIVĂ, DE NOTORIETATE REGIONALĂ ȘI NAȚIONALĂ 

232 

Sprijin la nivelul Regiunii Sud - Est 
pentru pregătirea de proiecte 
finanțate din perioada de 
programare 2021-2027 pe 
domeniile: infrastructură rutieră de 
interes județean, inclusiv variante 
ocolitoare și/sau drumuri de 
legătură, infrastructură și servicii 
publice de turism, inclusiv 
obiectivele de patrimoniu cu 
potențial turistic, centre de 
agrement/baze turistice (tabere 
școlare) 

CF/ evaluare 2020-2024 2.180.140,00 POAT 2014-2020 UAT Galați 
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233 
Modernizarea și crearea de zone de 
agrement în zonele de interes 
turistic 

Idee N/A 24.380.500 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

234 
Construire și dotare Bază agrement 
Gârboavele 

Idee N/A 25.000.000 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Județul 
Galați 

 

235 
Infrastructură turistică publică în 
Pădurea Gârboavele 

portofoliu de proiecte N/A N/A 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Județul 
Galați/actori 
publici și privați 

 

236 
Creare și extindere Parc Aventura, 
în Pădurea Gârboavele 

Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Județul 
Galați/actori 
publici și privați 
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237 
Extindere și modernizare spații 
culturale și de agrement în județul 
Galați 

Idee N/A 75.000.000 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Județul 
Galați 

 

238 
Portal informatic de promovare 
turistică 

Idee N/A 146.283 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

239 
Stimularea extinderii și 
modernizării unităților de cazare 
turistică 

Idee N/A 14.628.300 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

240 

Formarea profesională a 
personalului care activează în 
domeniul turismului, în vederea 
creșterii calității serviciilor 

Idee N/A 195.044 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  
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241 
Asigurarea de spații de parcare în 
zona obiectivelor turistice 

Idee N/A 2.438.050 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

242 

Implementare sistem fizic și digital 
de semnalizare privind accesul la 
principalii poli de atracție ai 
orașului 

Idee N/A 243.805 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

243 

Realizarea de stații pentru închiriat 
biciclete și de parcări pentru 
biciclete în punctele de interes 
turistic 

Idee N/A 2.438.050 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

244 

Program de conștientizare a 
cetățenilor referitor la valorile 
turistice și culturale ale 
municipiului și la necesitatea 
conservării acestora 

Idee N/A 48.761 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  



789 
 

NR. 
CRT. 

TITLU PROGRAM / PROIECT GRAD DE MATURITATE 
9
 ORIZONT DE TIMP 

BUGET ESTIMAT 
(LEI) 

POSIBILE SURSE 
DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

ALTELE 

245 
Implementare sistem indicatoare 
de orientare privind accesul la polii 
de atracție turistică ai orașului 

Idee N/A 
 

731.415 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

246 

Campanie de promovare și 
integrare a zonei municipiului 
Galați în ofertele agențiilor de 
turism fluvial 

Idee N/A 97.522 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

247 
Înființarea unui Centru de 
informare culturală și turistică 

Idee N/A 487.610 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

248 
Concept identitar pentru 
promovarea elementelor definitorii 
ale municipiului Galați 

Idee N/A 1.462.830 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  
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249 
Realizarea Strategiei de Dezvoltare 
a Turismului  

Idee N/A 487.610 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

250 
Restaurare, conservare și punere în 
valoare obiective istorice în județul 
Galați 

Idee N/A 12.500.000 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Județul 
Galați 

 

251 
Restaurare, conservare și punere în 
valoare Palatul Comisiei Europene 
a Dunării 

Idee N/A 2.500.000 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Județul 
Galați 

 

252 

Promovarea potențialului turistic al 
municipiului prin organizarea de 
târguri, expoziții muzeale, 
etnografice și manifestări culturale, 
festivaluri 

Idee N/A 1.462.830 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  
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253 
Crearea și promovarea unei agende 
a evenimentelor pentru fiecare 
sezon 

Idee N/A 48.761 

Fonduri 
europene/ 
fonduri 
naționale/ buget 
local 

UAT Galați  

254 
Realizarea unei strategii turistice pe 
termen mediu și lung 

Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene, fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 

 

255 
Crearea infrastructurii pentru 
turism și agroturism, căi de acces și 
utilități 

Idee N/A N/A 

Fonduri 
europene, fonduri 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Costache 
Negri 

 

256 
Amenajare/restaurare și reabilitare 
obiective turistice și marcare de 
trasee turistice tematice 

Idee N/A 9.500.000 

Bugetul 
local/Bugetul de 
Stat/Fonduri 
Europene și 
Norvegiene 

UAT Grivița  
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257 
Dezvoltarea de aplicații mobile 
pentru promovarea turistică a 
Comunei Grivița 

Idee N/A 45.000 

Bugetul 
local/Bugetul de 
Stat/Fonduri 
Europene și 
Norvegiene 

UAT Grivița  

258 
Centru local de informare turistică 
în comuna Tulucești și proximități; 
Dezvoltare și marketing turistic 

Idee N/A 1.470.000 

Instrumente 
Structurale 

Fonduri Guvern 

Fonduri europene 

UAT Tulucești  

259 
Crearea infrastructurii pentru 
turism şi agroturism, căi de acces şi 
utilități 

Idee N/A N/A Fonduri Guvern 

Fonduri europene 

 

 

UAT Tulucești  

260 

Campanii pentru încurajarea 
activităților de interes turistic în 
asociere cu alte activități care pot 
căpăta specific local 

Idee N/A N/A Fonduri Guvern 

Fonduri europene 

 

 

UAT Tulucești  
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DE FINANȚARE 

RESPONSABILI 
ȘI POSIBILI 
PARTENERI 

ALTELE 

261 
Valorificarea patrimoniului istoric 
„Valul lui Traian” – amenajarea şi 
introducerea în circuitul turistic 

Idee N/A N/A 
Fonduri Guvern 

Fonduri europene 

 

 

UAT Tulucești  

262 
Crearea infrastructurii pentru 
turism prin crearea și dotarea unor 
spații speciale 

Idee N/A 500.000  

Fonduri 
europene, 
guvernamentale, 
buget local 

UAT Valea 
Mărului 

 



 


