INTRODUCERE
Documentaţia “Plan de Amenajare a Teritoriului Judeţean Galaţi” face obiectul
contractului nr. 6655/27.09.2010 care are ca beneficiar şi utilizator Consiliul Judeţean Galaţi.
Elaborarea lucrării decurge din necesitatea actualizării periodice a acestui tip de
documentaţie în funcţie de politicile sectoriale şi programele de dezvoltare judeţene, regionale
şi naţionale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului
şi urbanismul.
Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean are caracter director şi reprezintă
expresia spaţială a programului de dezvoltare socio-economică a judeţului, având rolul de a
coordona şi armoniza dezvoltarea unităţilor administrative componente la nivelul întregului
judeţ. Studiul va asigura un cadru global şi unitar privind posibilităţile de dezvoltare în context
regional, naţional şi european.
P.A.T.J. urmăreşte optimizarea utilizării resurselor naturale ale solului şi subsolului,
a resurselor de muncă şi a modului de repartiţie a populaţiei în vederea creării unui echilibru
permanent între modul de valorificare a potenţialului natural şi economic, pe de o parte, şi
protecţia mediului, pe de altă parte, printr-un management responsabil al teritoriului în acord
cu principiul dezvoltării durabile.
Un alt principiu de bază avut în vedere la structurarea studiului este cel al integrării
P.A.T.J. în planurile statutare elaborate la niveluri teritoriale superioare, precum şi corelarea cu
prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate. În acest sens P.A.T.J. Galaţi este întocmit
în conformitate cu:
- Legile privind aprobarea P.A.T.N., respectiv secţiunile aprobate până în prezent:
Căi de comunicaţie (nr. 71/1996, actualizată prin nr. 363/2006), Apa (nr.
171/1997), Zone protejate (nr. 5/2000), Reţeaua de localităţi (nr. 351/2001), Zone
de risc natural (nr. 575/2001);
- Planul Naţional de Dezvoltare 2007 – 2013;
- Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud - Est;
- Cadrul Strategic Naţional de Referinţă (CSNR) 2007-2013;
- Planurile Operaţionale Sectoriale (POS) 2007-2013;
- Planul Operaţional Regional (POR) 2007-2013,
- Planul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007-2013.
- Strategiile şi programele recente de dezvoltare sectorială pe domeniile specifice
amenajării teritoriului;
- Strategia de Dezvoltare a Judeţului Galaţi, Consiliul Judeţean Galaţi – 2010;
- Planurile Urbanistice Generale aprobate ale unităţilor administrativ teritoriale ale
judeţului.
P.A.T.J. vizează rezolvarea unor probleme specifice ale teritoriului în contextul
eficienţei, echităţii, transparenţei şi implicării comunităţilor în luarea deciziilor. În acest sens şi
în acord cu Legea nr. 350/2001, documentaţia va fi supusă consultării populaţiei.

1

Informare şi consultarea publicului cu privire la elaborarea Planului de Amenajare a
Teritoriului Judeţean se va realiza în conformitate cu Ordinul 2701/30-Dec-2010 Ministerului
Dezvoltarii Regionale si Turismului pentru aprobarea Metodologiei de informare şi
consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a
teritoriului şi de urbanism. Art. 4 specifică etapele obligatorii ale acestui proces, şi anume:
- etapa pregătitoare - anunţarea intenţiei de elaborare;
- etapa de documentare şi elaborare a studiilor de fundamentare;
- etapa elaborării propunerilor ce vor fi supuse procesului de avizare;
- elaborarea propunerii finale, care include toate observaţiile avizatorilor şi care se
supune procedurii de transparenţă decizională.
În Conformitate cu „H.G. nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a
evaluării de mediu pentru planuri şi programe” avizul de mediu pentu PATJ se emite în baza
Raportului de mediu. Acesta se va elabora conform conţinutului cadru prevăzut în Anexa nr. 2
prin procedura prevăzută la art. 7 (1). În acest scop autorităţile titulare de plan vor contacta un
proiectant atestat de către Ministerul Mediului şi Pădurilor.
Totodată titularul planului va notifica autoritatea de mediu competentă asupra
intenţiei de elaborare a documentaţiei, evaluarea de mediu desfăşurându - se concomitent cu
elaborarea P.A.T.J.
P.A.T.J. Galaţi este întocmit în conformitate cu “Conţinutul cadru al documentaţiilor
de amenajare a teritoriului în concordanţă cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul” (în curs de aprobare).
Lucrarea se elaborează în cinci faze care se desfăşoară în perioada septembrie 2010 –
noiembrie 2011 şi au următorul conţinut:
- Faza I – Documentare şi studii de fundamentare;
- Faza II – Elemente care condiţionează dezvoltarea, probleme şi
disfuncţionalităţi
- Faza III – Diagnostic, priorităţi;
- Faza IV – Strategia de dezvoltare spaţială şi programul de măsuri;
- Faza V – Documentaţii pentru obţinerea avizelor şi introducerea
observaţiilor.
Strategia de dezvoltare spaţială va viza un orizont temporal de 15 ani, căruia îi
corespund propuneri şi un program de măsuri etapizat pe termen scurt şi mediu (3 – 5 ani),
mediu şi lung (5 – 10 ani) şi de perspectivă (15 ani).
Lucrarea are la bază următoarele studii de fundamentare considerate necesare
avându-se în vedere specificul problematicii din judeţul Galaţi:
- Studiu istoric privind patrimoniul cultural.
- Studiu privind transporturile.
- Studiu privind structura activităţilor economice, situaţia existentă şi tendinţe de
dezvoltare.
- Studiu de fundamentare privind energia electrică şi termică (producere, transport
şi consum).
Actualizarea bazei de date, premergătoare elaborării propriu–zise a documentaţiei, sa realizat în colaborare cu Consiliul Judeţean Galaţi, care a contactat organismele teritoriale
judeţene responsabile cu domeniile specifice amenajării teritoriului.
P.A.T.J. Galaţi este realizat în Sistem Informaţional Geografic (GIS) în care se
corelează bazele de date alfanumerice cu reprezentările grafice ale unităţilor administrativ
teritoriale, ceea ce a permis elaborarea unor analize prin care se identifică şi localizează
2

problemele specifice din teritoriu. În acest mod s-au creat premisele stabilirii direcţiilor de
acţiune şi a programului de măsuri care stau la baza formulării şi localizării concrete a
obiectivelor de investiţii propuse.
Faza actuală (faza II) are ca obiectiv identificarea elementelor care condiţionează
dezvoltarea şi s-a elaborat pe componentele cantitative şi calitative ale caracteristicilor
economico-sociale şi de mediu, grupate pe următoarele domenii – ţintă: teritoriul, structura
socio-demografică, activităţile şi contextul suprateritorial. Analizele teritoriale efectuate în
această fază vor fundamenta elaborarea diagnosticului general.
După elaborarea tuturor fazelor menţionate anterior, obţinerea avizelor necesare şi
aprobarea de către Consiliul Judeţean, prevederile cuprinse în P.A.T.J. vor constitui elemente
obligatorii de temă pentru planurile de amenajare teritorială şi urbanistică ce se vor întocmi
pentru unităţile teritorial administrative din cadrul judeţului.
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1. CONTEXTUL SUPRATERITORIAL
Analiza dezvoltării spaţiale suprateritoriale a judeţului Galaţi implică mai multe
niveluri de interacţiune şi coordonare:
-

nivelul regional - interacţiunea dintre strategiile de dezvoltare ale judeţelor componente şi
înscrierea în strategia de dezvoltare a regiunii de dezvoltare din care face parte judeţul,
respectiv Regiunea Sud-est; zone cu valenţe sau probleme comune de dezvoltare;

-

nivelul macro-zonal – strategii de dezvoltare specifice zonelor din care face parte judeţul,
cum sunt cele legate de relaţia cu zona costieră, sau relaţiile transfrontaliere;

-

nivelul naţional - înscrierea în strategiile naţionale de planificare spaţială, respectiv,
secţiunile PATN şi conceptual strategic de dezvoltare spaţială al României aflat în curs de
elaborare;

În plan teritorial, spaţiul regional şi macroregional este unificat şi capătă identitate
prin elementele cadrului natural, cum sunt marile cursuri de apă, relieful, vegetaţia s.a. sau
antropice, dintre care cele mai importante sunt centrele polarizatoare şi infrastructura majoră
de transport, care se dezvoltă pe coridoarele naţionale şi internaţionale.
1.1 CORIDOARE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE, ORAŞE POARTĂ
Regiunea este străbătută de importante coridoare de transport care asigură legătura
centrelor urbane cu capitala ţării.
Principalele căi rutiere şi de cale ferată sunt: pe direcţia est-vest Bucureşti –
Constanţa şi Bucureşti-Brăila-Galaţi şi Bucureşti-Buzău-Focşani (fie prin Ploieşti, fie prin
Urziceni), care se continuă spre nord, acestea asigurând legătura între principalele oraşe ale
regiunii.
România este traversată de coridoarele IV (Berlin/Nurenberg-Praga-BudapestaArad-Bucuresti-Constanţa-Istanbul- Salonic), VII (Dunărea, cu braţul Sulina şi Canalul
Dunăre-Marea Neagră) şi IX (Helsinki-St.Petersburg-Moscova-Pskov- Kiev-LjubasevkaChişinău-Bucuresti-Dimitrovgrad-Alexandroupolis).
Fluviul Dunărea contribuie la definirea potenţialului ridicat teritorial al regiunii de
Sud est, dar reprezintă de asemenea o barieră pentru dezvoltarea sa din mai multe aspecte. De
pildă, nu există o legătură directă între judeţele Brăila şi Constanţa.
Coridoarele internaţionale de transport IV, VII şi IX

Sursa: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, PND 2004-2006

4

Potrivit studiului ,,Potenţialul municipiilor de rang 0 şi I de funcţionare ca poli de
creştere, MDLPL- 2008”, care a clasificat accesibilitatea regiunilor României pe baza timpului
de călătorie pe căile ferate, reşedinţele de judeţ în Regiunea Sud Est dispun de o bună
accesibilitate, excepţie făcând Tulcea. Constanţa are cea mai mare accesibilitate, prin
intermediul portului său, aeroportul internaţional şi legătura autostrăzii aproape finalizate cu
Bucureşti.
Regiunea Sud Est dispun de o bună accesibilitate, excepţie făcând Tulcea. Constanţa
are cea mai mare accesibilitate, prin intermediul portului său, aeroportul internaţional şi
legătura autostrăzii aproape finalizate cu Bucureşti; Galaţiul are deasemenea o bună legătură
cu centrele din estul ţării prin poziţia sa centrală în regiune.
Distanţa între principalele oraşe regionale şi principalele coridoare europene de
transport
Municipiu

Distanţa până la
Bucureşti km

Distanţa până la
Budapesta km

Brăila
Buzău
Constanta
Galaţi
Tulcea
Focşani

235
98
225
260
228
165

725,41
649,09
826,38
722,46
788,61
649,57

Număr de ore / minute pentru
a călători până la Bucureşti
Pe drum
Cu trenul
3,00
3,00
2,00
1,43
2,30
2,30
3,30
3,30
4,30
4,78
3,10
2,43

Sursa: internet- pagini web.

Lungimea drumurilor publice din regiune era, în anul 2008, de 10.966 km, ceea ce
situează regiunea pe locul IV la nivel naţional; din totalul drumurilor publice regionale erau
modernizate numai 21,6%, regiunea ocupând ultimul loc la nivel naţional. Lungimea
drumurilor publice din judeţul Galaţi a crescut în perioada 2000-2008, fiind însă sub media
regională. Calitatea acestei reţele este scăzută; atât în judeţ cât şi în regiune drumurile judeţene
şi comunale sunt în majoritate nemodernizate.
Drumurile publice la nivel regional şi judeţean, 2000-2007-2008

1.724
2.128
2.364
220
228
463

1.642
1.902
2.137
212
220
455

75
178
180
8
8
8

8.851
8.610
8.602
1.241
1.238
1.232

Din care:
Cu
îmbrăcăm
inţi uşoare

3.358
3.919
4.052
647
674
678

Dj şi
Dc
total

Modernizate

2.426
2.120
2.375
277
292
536

Din care:
Cu
îmbrăcăm
inţi uşoare

10.575
10.738
10.966
1.461
1.466
1.695

DN
total

Modernizate

Cu
îmbrăcăm
inţi uşoare

Gl

2000
2007
2008
2000
2007
2008

Modernizate

Reg.
S-E

Din care:

Drumuri
publice total

Teritorul

Anul

784
218
238
65
72
81

3.283
3.741
3.872
639
666
670

Sursa: Direcţia Regionala de Statistica Brăila

Astfel se face că principalele axe de transport sunt constituite din drumuri naţionale,
autostrăzile şi drumurile expres nefiind prezente în regiune (cu excepţia autostrăzi nefinalizate
Bucureşti- Constanţa).
În regiune există două magistrale feroviare: Bucureşti-Galaţi (prin Urziceni-FăureiBrăila) şi Bucureşti-Mangalia (prin Feteşti- Cernavodă - Constanţa), legându-se mai departe cu
trasee internaţionale. Există două poduri peste Dunăre, care fac legătura cu Dobrogea:
Giurgeni-Vadul Oii şi Fetesti - Cernavodă, ultimul fiind străbătut şi de cale ferată.
Între infrastructura majoră, formată din căile rutiere şi feroviare există mari diferenţe
în ceea ce priveşte calitatea şi viteza de deplasare, discrepanţă ce rezultă din diferenţele de
mărime a acestor reţele şi din disponibilitatea mijloacelor utilizate în administrare a lor.
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Accesul la drumurile naţionale şi căile ferate este îngreunată de starea fizică a reţelei
de drumuri locale, judeţene şi comunale, care nu asigură condiţii convenabilă pentru
transportul către centrele importante din regiune. Pentru a atenua această discrepanţă, este
necesar să se îmbunătăţească cantitativ şi calitativ situaţia drumurilor de acces şi a căilor ferate
spre centrele economice majore şi, de asemenea, legătura dintre acestea şi coridoarele de
transport europene.
Oraşele poartă din regiunea sud-est sunt municipiile: Constanţa, Brăila, Galaţi, care
deţin infrastructuri portuare şi aeroportuare ce fac legătura în mod eficient cu restul
continentului şi al lumii.
Portul Constanţa este al şaisprezecelea port maritim în Europa şi cel mai mare la
Marea Neagră, situat la intersecţia Coridoarelor de Transport Pan-European nr. IV şi VII –
Dunărea prin Canalul Dunăre – Marea Neagră. Portul Constanţa asigură toate tipurile de
transport (rutier, feroviar, maritim, aerian, transport prin oleoducte), fiind totodată dotat cu
depozite şi terminale pentru toate tipurile de mărfuri, având potenţial pentru a deveni
principala poartă pentru Coridorul Europa-Asia. Porturile Brăila, Galaţi, Tulcea şi Sulina, cele
care fac parte din reţeaua TEN sunt fiind porturi fluvio-maritime.
În regiune există patru aeroporturi: un aeroport internaţional la Mihail Kogălniceanu
situat la 24 km de Constanţa, unul la Tulcea (care funcţionează în prezent numai pentru curse
charter), un aeroport utilitar la Tuzla (Constanţa) şi un aeroport utilitar la Buzău. Aeroportul
din Constanţa are un trafic de pasageri modest, în această privinţă ocupând poziţia 7 între
aeroporturile din România, cu 72.000 pasageri în anul 2007 şi 92.983 în anul 2008.
1.2

POLI DE DEZVOLTARE EXTERNI / INTERNI CU EFECT
EXTRAJUDEŢEAN

Regiunea Sud Est cuprinde trei dintre cele 10 cele mai populate oraşe din România:
Constanţa (302.242 locuitori), Galaţi (291.608 locuitori), şi Brăila (212.981 locuitori). Dată
fiind distanţa mică între Brăila şi Galaţi (32 km.), aceste două oraşe au un potenţial însemnat
pentru a evolua către un pol economic integrat pe termen mediu.
Prin HG 998/2008 pentru desemnarea polilor naţionali de creştere cu modificare
ulterioare (HG 1149/2008), Constanţa a fost desemnată ca „pol naţional de creştere în care se
realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională”, în timp
ce Brăila şi Galaţi au fost desemnate ca „poli de dezvoltare urbană în care se realizează cu
prioritate investiţii din POR axa prioritară 1”. Un studiu recent a ierarhizat polii naţionali de
creştere şi polii de dezvoltare urbană după cum urmează:
Model de clasificare a polilor naţionali în relaţie directă cu mun. Galaţi
Municipii de
rang 0 şi I
Bacău
Brăila
Braşov
Constanţa
Galaţi
Craiova
Ploieşti
Iaşi
Bucureşti

Populaţie

Accesibilitate

2
4*
2
3
4*
3
4*
3
5

3
2
4
4
2
2
4
3
4

Antreprenoriat Investiţii
4
2
4
4
3
4
4
4
5

Capital
Uman
4
2
4
5
4
5
5
5
5

Inovări

Total

2
2
2
3
2
3
2
4
4

15
12
16
19
15
17
19
19
23

* scorul 4 a fost atribuit municipiilor Brăila şi Galaţi pentru că acestea au împreună peste 500.000 de locuitori, şi municipiului Ploieşti care
după studiile ESPON, alcătuieşte împreună cu Bucureşti un potenţial MEGA pol.
Sursa: Potenţial de constituire în România a clusterelor pentru consolidarea competitivităţii în relaţie cu polii majori de creştere, studiul
finanţat de către MDLPL (in prezent MRDT), octombrie 2008.
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În acord cu Legea 351/2001, Conceptul strategic de dezvoltare teritorială România
2030 (CSDTR) integrează condiţiile de conformare a structurilor policentrice la nivelul
Uniunii Europene, potrivit principiilor coeziunii teritoriale şi ale articulării acestora cu
asigurarea componentei teritoriale a competitivităţii.
În cadrul CSDTR 2030, definirea structurii policentrice ierarhizate la nivelul
României a fost structurată în conexiune cu reţeaua de poli majori la nivelul Centrului şi Sud
Estului Europei, potrivit clasificărilor SPESP, ESPON, PlanetCense etc.:
-

Poli metropolitani MEGA (Zone Metropolitane de Creştere Europene) cu vocaţie
internaţională: (Bucureşti, Constanţa, Iaşi, peste 300 000 loc.)

-

Poli naţionali OPUS (Orizont Potenţial Urban Strategic) cu potenţial de Arii
Funcţionale Urbane şi potenţial MEGA pe termen lung, (Bacău, Brăila, Galaţi,
peste 200.000-250 000 loc.)

-

Poli supra-regionali OPUS (Orizont Potenţial Urban Strategic) (cu potenţial de Arii
Funcţionale Urbane, între 50 000 – 250 000 loc

-

Poli regionali OPUS (Orizont Potenţial Urban Strategic) cu potenţial de Arii
Funcţionale Urbane , între 50 000 – 250 000 loc

-

Poli regionali OPUS (Orizont Potenţial Urban Strategic) cu potenţial de Arii
Funcţionale Urbane şi cu specificitate funcţională, de ex: Tulcea

-

Poli subregionali, între 30 000 – 50 000 loc

-

Poli locali, sub 20 000 loc.
Poli de importanţă locală

Este de remarcat că legislaţia în vigoare nu prevede o clasificare a oraşelor în MICI,
MIJLOCII şi respectiv MARI. Potrivit unor studii ESPON, reţeaua policentrică în Europa se
structurează în următoarele categorii de poli:
- Poli de importanţă europeană: peste 1.000.000 locuitori
- Poli de importanţă naţională: 250.000 – 1.000.000 locuitori
- Poli de importanţă regională: 50.000 – 249.999 locuitori
- Poli de importanţă locală: 20.000 – 49.999 locuitori
Având în vedere faptul că POR 2007-2013 a finanţat oraşe cu cel puţin 10.000
locuitori, s-ar putea formula următoarea ipoteză de clasificare a oraşelor din România ca mici,
mijlocii şi respectiv mari:
-

oraşe mici 10.000 – 49.999 locuitori

-

oraşe mijlocii 50.000 – 199.999 locuitori

-

oraşe mari peste 200.000 locuitori

Pe baza clasificării de mai sus, în Regiunea Sud Est se pot desemna următorii poli
secundari:
13 Oraşe cu mai puţin de 10.000 locuitori
16 Oraşe MICI
3 Oraşe MIJLOCII
3 Oraşe MARI

Făurei, Însurăţei, Băneasa,Negru Vodă,Techirghiol,
Bereşti, Târgu Bujor, Isaccea, Sulina, Odobeşti,
Panciu
Ianca, Rm.Sărat, Nehoiu, Mangalia, Medgidia,
Cernavoda, Eforie, Hârşova, Murfatlar, Năvodari,
Ovidiu, Tecuci, Babadag, Măcin, Adjud, Mărăşeşti.
Buzău, Tulcea, Focşani
Brăila, Constanţa, Galaţi
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1.3 ZONE DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ
Regiunea Sud-est se învecinează la est cu Republica Moldova şi Ucraina, graniţa
fiind constituită de cursurile râului Prut şi Dunării, precum şi de Marea Neagră.
Graniţa între regiune, Republica Moldova şi Ucraina are o lungime de 649,4 km din
care 273,8 km terestră, 343,9 fluvială şi 31,7 maritimă. Între cele trei ţări nu există autostrăzi,
sau drumuri expres; drumurile locale utilizate se află într-o stare foarte proastă, datorită lipsei
de resurse din partea autorităţilor locale şi creşterii densităţii traficului. După cum se observă
din tabelul de mai jos traficul transfrontalier este foarte redus acolo unde nu există puncte de
traversare rutieră.
Trafic transfrontalier la graniţele din judeţele Galaţi şi Tulcea
Punctul de trecere
a frontierei
Galaţi-Giurgiuleşti
(rutier)
Oancea-Cahul (rutier)
Galaţi-Giurgiuleşti
(naval)
Sulina (naval)
Tulcea (naval)

Traficul transfrontalier
în 2006 persoane/an
687.844

% Români
3,46

% Ucraineni
Moldoveni
96,54

254.246
67.929

9,93
4,32

90,07
95,68*1

18.522
16.364

2,18
2,90

97,82*
97,10*

Sursa: Ministerul Internelor şi Reformei Administrative România, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Programul Operaţional
Comun România-Ucraina-Moldova 2007-2013

Diferenţele dintre cele tei ţări sunt observabile şi prin compararea PIB-ului pe cap de
locuitor (PPS), care este de trei ori mai ridicat în România faţă de Moldova şi de 1,2 mai mare
faţă de Ucraina.
Disparităţi de graniţă - PIB / cap de locuitor (PPS), 2004
Graniţa
MD-RO

Valoarea maximă a
indicatorului agregat
România
23,9

RO-UA
RO-BG

România
România

24,2
28,3

Valoarea minimă a
indicatorului agregat
Republica
7,9
Moldova
Ucraina
19,5
Bulgaria
25,6

Coeficient
3,0
1,2
1,1

Sursa:http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/2009_02_geographical.pdf

Un coeficient mai apropiat este înregistrat în relaţia dintre România şi Bulgaria,
favorizând schimburile dintre cele două ţări.
Situarea judeţului adiacent cursului Dunării şi în proximitatea Deltei Dunării a
generat două tipuri de relaţii au loc în cadrul suprateritorial al zonei:
colaborări şi schimburi de experienţă şi informaţii, care au loc între parteneri
interesaţi în studiul şi monitorizarea zonelor umede, acţiunile comune care au la
bază un plan managerial comun
schimburile de mărfuri şi circulaţia de persoane aferente proceselor economice ce
depăşesc cadrul zonal.
În cadrul Programului de dezvoltare regională, susţinut de Consiliul Europei, în
scopul aplicării Strategiei paneuropene de conservare a diversităţii biologice şi peisajere,
România, Republica Moldova şi Ucraina au semnat în anul 2000 Acordul privind realizarea
rezervaţiei transfrontieră "Delta Dunării şi zona inferioară a râului Prut ". Tot în anul 2000
România a iniţiat împreună cu Bulgaria, Republica Moldova şi Ucraina crearea "Coridorului
verde al Dunării". Aceste cooperări în spaţiul RBDD au generat o multitudine de iniţiative şi
acţiuni comune materializate în proiecte şi programe.
Pentru protecţia şi utilizarea apelor fluviului a fost adoptată Convenţia privind
cooperarea utilizarea durabilă a fluviului Dunărea care oferă cadrul legal de cooperare
8

pentru asigurarea protecţiei apei şi resurselor ecologice, precum şi pentru utilizarea lor
durabilă în Bazinul Dunării.
Convenţia privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului
Dunărea şi-au manifestat voinţa de a implementa Directiva Cadru pentru Apă şi de a coopera
în cadrul ICPDR pentru realizarea, până în 2009, a unui singur Plan de management bazinal
al fluviului Dunărea, la nivelul întregului bazin dunărean.
Euroregiunea "Dunărea de Jos". Înfiinţată în 1998 îşi propune printre altele şi
promovarea unor acţiuni privind protecţia mediului, conservarea diversitaţii biologice şi
dezvoltarea
durabilă
Euroregiunea "Dunărea de Jos" cuprinde judeţele Galaţi, Brăila şi Tulcea (România), judeţul
Cahul (Republica Moldova) şi Regiunea Odessa (Ucraina).
“Coridorul verde al Dunării” În 1999 a luat fiinţă "Coridorul Verde" al Dunării, la
iniţiativa României, prin încheierea unui protocol de colaborare între Ministerele Mediului din
Bulgaria, Moldova, România şi Ucraina, prin care se va crea un sistem de zone protejate de-a
lungul Dunării de Jos, inclusiv Delta Dunării.
Cooperarea pentru „Zona Naturală Protejată transfrontieră a Deltei Dunării şi
Prutului inferior” În iunie 2000, Ministerele Mediului din Republica Moldova, România şi
Ucraina au semnat Acordul de stabilire a "Zonei de protecţia naturii din Delta
Dunării(Rezervaţia Biosferei Delta Dunării- Romania, Rezervaţia Biosferei Dunării - Ucraina)
şi Prutul Inferior(Rezervaţia Stiinţifica Prutul Inferior - Republica Moldova)"
1.4 REGIUNEA DE DEZVOLTARE ÎN CARE ESTE CUPRINS JUDEŢUL ŞI
REGIUNILE DE DEZVOLTARE VECINE
Judeţul Galaţi este situat în partea de est a ţării, fiind component al Regiunii de
dezvoltare Sud Est, alături de judeţele Brăila, Constanţa, Tulcea şi Vrancea.
Situarea geografică a judeţului în cadrul Regiunii Sud Est

Sursa datelor: Violette Rey, coordonator, Atlasul României (ed a II-a), Ed. RAO, Bucureşti, 2006

Localităţile din regiune sunt structurate astfel: 11 municipii, 24 oraşe şi 355 comune
având 1.447 sate. Cel mai mare municipiu este Constanţa cu o populaţie (2008) de 302.242
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locuitori, urmat de Galaţi 291.608 locuitori, Brăila 212.981 locuitori, Buzău 132.368 locuitori,
Focşani 98.646 locuitori şi Tulcea cu 91.286 locuitori.
Organizarea administrativă a teritoriului Regiunii Sud Est la 31 decembrie 2008
Regiunea de
dezvoltare
Judeţul
Sud –Est
Brăila
Buzău
Constanţa
Galaţi
Tulcea
Vrancea

Suprafaţa
totală (km2)
35.762
4.766
6.103
7.071
4.466
8.499
4.857

% din
teritoriu
regional
100
13
17
20
12
24
14

Numărul
oraşelor şi
municipiilor
35
4
5
12
4
5
5

din care:
municipii

Numărul
comunelor

Numărul
satelor

11
1
2
3
2
1
2

355
40
82
58
61
46
68

1.447
140
475
188
180
133
331

Sursa: Anuarul Statistic al României, INS, Bucureşti,– ediţia 2009

Regiunea Sud Est aparţine provinciei fizico-geografice a Europei răsăritene, subprovincia ponto-danubiană şi are graniţe naturale formate de râul Prut, fluviul Dunărea,
precum şi Marea Neagră. Această regiune cuprinde aproape toate formele de relief: Lunca
Dunării, Câmpia Bărăganului în centru şi Câmpia Covurlului în nord, Podişul Dobrogea în est
şi sud. În partea de nord a podişului Dobrogei se află Munţii Măcinului, iar partea de nord-vest
a regiunii cuprinde o parte a Carpaţilor de Curbură şi a Subcarpaţilor de Curbură. Totodată
regiunea este străbătută de fluviul Dunărea, cuprinde Delta Dunării şi este mărginită la est de
întreg litoralul românesc al Mării Negre (245 km).
Având în vedere caracteristicile fizico-geografice, demografice, economice, de
infrastructură şi ecologice, au fost identificate mai multe zone care prezintă caracteristici
asemănătoare.
Una din zonele în care predomină factorii favorizanţi ai dezvoltării este Dobrogea de
Sud Est. Pe de altă parte, zonele Deltei Dunării, Dobrogei Centrale şi de Sud-vest, Câmpiei
Bărăganului, a Subcarpaţilor de curbură şi a Moldovei de Sud, care în pofida potenţialului lor,
rămân totuşi nedezvoltate.
Regiunea dispune de numeroase resurse balneoclimaterice şi turistice, o atracţie
specială a regiunii fiind obiectivele naturale şi culturale, precum şi zonele cu valoare
etnografică specială. O altă particularitate a regiunii este prezenţa celor mai renumite podgorii
şi centre de producţie a vinului din România, acestea găsindu-se în toate judeţele regiunii.
Zonele caracteristice ale regiunii sunt: Câmpia Bărăganului, în care se includ
suprafeţe din judeţele Buzău, Brăila şi Vrancea, Dobrogea de Nord acoperită în exclusivitate
de Judeţul Tulcea, Dobrogea de Sud Est, Dobrogea Centrală şi de Sud-Vest, zona Moldovei de
Sud, care cuprinde părţi din judeţele Galaţi şi Vrancea, zona Subcarpaţilor de Curbură, ce
cuprinde arii din judeţele Vrancea şi Buzău.
Populaţia Regiunii Sud - Est era la data de 1 iulie 2008 de 2.819.565 persoane ceea
ce reprezintă 13,11% din populaţia României.
Populaţia regiunii şi judeţelor componente (2008)
Teritoriul
Regiunea Sud Est
Judeţul Brăila
Judeţul Buzău
Judeţul Constanţa
Judeţul Galaţi
Judeţul Tulcea
Judeţul Vrancea

Nr. Locuitori
2.819.565
362.352
484.724
720.303
611.590
249.022
391.574

Sursa date: Direcţia Regională de Statistică Brăila
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În perioada 1992-2008, populaţia regiunii a înregistrat o scădere continuă, tendinţa
păstrându-se în continuare. Dacă în perioada 1992-1999, judeţele Constanţa şi Galaţi au
cunoscut creşteri nesemnificative de populaţie (0,4% - Constanţa şi 0,49% Galaţi), iar
populaţia judeţului Vrancea s-a majorat cu 0,09% în perioada 2000-2008, per total fiecare
judeţ al regiunii a înregistrat scăderi ale populaţiei în perioada 1992-2008.
Evoluţia populaţiei la nivelul Regiunii Sud Est şi a judeţelor componente din
1992 până în 2008

SURSA: Direcţia Regională de Statistică Brăila

În ceea ce priveşte dinamica populaţiei pe medii în perioada 1992-2008 se observă o
scădere a ponderii populaţiei din mediul urban la nivelul întregii regiuni, de la 56,87% în 1992
la 55,08% în 2008. Tendinţa este observabilă în judeţele Brăila, Constanţa, Galaţi şi Vrancea,
în timp ce judeţele Buzău şi Tulcea au înregistrat creşteri ale populaţiei urbane în perioada
studiată.
Procentul deţinut de populaţia urbană în judeţele regiunii SE în 2008
Teritoriul
Uniunea Europeană
România
Regiunea Sud Est
Judeţul Brăila
Judeţul Buzău
Judeţul Constanţa
Judeţul Galaţi
Judeţul Tulcea
Judeţul Vrancea

% Urban
74,00%79
55,04%
55,08%
64,99%
41,04%
70,03%
56,41%
49,08%
37,55%

Surse: Direcţia Regională de Statistică Brăila, EUROSTAT

În privinţa ratei de activitate şi ratei de ocupare a forţei de muncă, Regiunea Sud Est
înregistra în 2008 o rată de activitate de 60,3% şi o rată de ocupare de 57,5%, clasându-se
astfel pe penultimul loc în România, după Regiunea Nord Est.
Analiza ratei de activitate pe judeţele componente ale Regiunii Sud Est relevă faptul
că judeţele Constanţa, Buzău şi Vrancea depăşesc media regională, dar fără a se apropia de
media naţională, în timp ce judeţul Galaţi are cea mai mică rată de activitate, respectiv 54,1%.
În privinţa ratei de ocupare se constată că judeţul Constanţa prezintă o valoare apropiată de
media naţională, respectiv 63% faţă de 63,6% la nivel naţional şi că doar judeţul Buzău mai
depăşeşte media regională. Cel mai mic grad de ocupare (50,6%) este înregistrat de judeţul
Galaţi.
Rata de activitate şi rata de ocupare a forţei de muncă în Regiunea Sud Est (2008)

Regiunea Sud Est
Judeţul Brăila
Judeţul Buzău
Judeţul Constanţa

Populaţia
totală mii
persoane
2.819,565
362,352
484,724
720,303

Populaţia
activă mii
persoane
1.109,3
138,3
189,5
318,6

Populaţia
ocupată civila
mii persoane
1.057,6
132,3
178,6
309,0

Rata de
activitate %

Rata de
ocupare %

60,3
59,2
64,1
64,9

57,5
56,6
60,4
63,0
11

Judeţul Galaţi
Judeţul Tulcea
Judeţul Vrancea

611,59
249,022
391,574

220,8
90,8
151,3

206,3
86,8
144,6

54,1
54,5
61,5

50,6
52,1
58,8

Sursa: Direcţia Regională de Statistică Brăila

Regiunea Sud Est înregistrează o rată a locurilor de muncă vacante în creştere în
2008 faţă de 2005 care este inferioară ratei naţionale (1,5% în 2008 şi 1,22% în 2005), iar
tendinţele de evoluţie în 2008 fată de 2005 sunt în general asemănătoare cu cele naţionale. Se
remarcă însă activităţi precum construcţiile şi învăţământul care prezintă tendinţe opuse în
această regiune fată de media naţională.
După o perioada de scădere a ratei şomajului între anii 2000-2007, în anul 2008, rata
şomajului a început să crească ajungând în 2009 până la 8,4%, faţă de 4,4% în 2007, fiind cu
0.6 puncte procentuale mai mare decât la nivel naţional. Rata şomajului a înregistrat în
Regiunea Sud Est o creştere de 90,9% în doar doi ani.
Caracterizată în perioada 2000-2006 de un trend de creştere a economiei, regiunea nu
a egalat totuşi nivele de dinamism ale economiei naţionale (PIB-ul +314,66% faţă de
+328,79% înregistrat la nivelul întregii ţări), PIB-ul regional pe cap de locuitor rămânând sub
media naţională. Judeţul cel mai performant este Constanţa, care în 2006 a depăşit cu 28%
PIB/locuitor înregistrat la nivel naţional, fiind dublu faţă de cel din judeţul Vrancea. Judeţul
Tulcea a cunoscut o creştere şi mai susţinută (+382%), menţinând un PIB/locuitor sub media
regională. Calculat pe baza parităţii puterii de cumpărare (PPC), PIB/locuitor la nivel regional
a reprezentat, în 2006, 32,51% din media UE27, regiunea poziţionându-se între ultimele 10
regiuni din UE conform acestui parametru.
Evoluţia PIB pe cap de locuitor în 2005-2007 şi prognoza până 2012 comparativ cu alte
regiuni şi cu nivelul naţional (lei)

Sursa: date din Prognoza în profil teritorial – 2009, Comisia de prognoză, şi D.R.S. Brăila

Cu 66.492 întreprinderi locale active, Regiunea Sud Est se situează pe locul IV la
nivel naţional, după Regiunile Bucureşti- Ilfov, Nord-Vest şi Centru. În perioada 2000-2008
numărul unităţilor active a înregistrat o creştere de +63,21%, dinamica acestei creşteri fiind
însă mai redusă decât la nivel naţional (+79% în aceeaşi perioadă). Din punctul de vedere al
clasei de mărime al întreprinderilor, în anul 2008, cea mai mare pondere o deţinea, la nivel
regional, clasa de mărime 0-9 (88,63% microîntreprinderi) - care au în medie o durată de viaţă
mai scurtă decât a celorlalte clase de mărime. Întreprinderile mici reprezentau 9,13% din
totalul unităţilor, iar întreprinderile mijlocii reprezentau 1,91% ; întreprinderile mari
reprezentau 0,33% din totalul unităţilor active.
Activitatea industrială este concentrată în judeţele Constanţa, Buzău şi Galaţi, unde
se află 32,6%, 18,54% şi respectiv, 17,5% din unităţile active în domeniu.

12

Sectorul industrial în Regiunea Sud Est este orientat spre sectoarele cu valoarea
adăugată scăzută (alimentar, îmbrăcăminte) existând, în acelaşi timp, un număr însemnat de
agenţi economici din industria mecanică şi a produselor metalice. Domeniul de tradiţie şi de
importanţă în aproape toate judeţele, este construcţia mijloacelor de transport acvatice.
Sectorul mecanic este mai dezvoltat în judeţul Galaţi, unde întreprinderile sunt
concentrate îndeosebi în industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (16%);
fabricarea altor mijloace de transport (6,69%), în special transport naval; repararea întreţinerea
şi instalarea de maşini şi echipamente (8,73%).
Activitatea întreprinderilor din sectorul industrial în Galaţi (2008)

Sursa datelor: Lista Firme, Borg Design 2009

În prezent pe teritoriul Regiunii Sud Est există două parcuri industriale; unul
amplasat în apropierea municipiului Galaţi (21,8 ha), celălalt în mun. Mangalia (13,1 ha).
Importantă pentru dezvoltarea economică a regiunii a fost existenţa a 3 “zone libere”
– localizate în Brăila (42,63 ha); Sulina, judeţul Tulcea (100,89 ha) şi în Galaţi (42,36 ha).
Caracteristică pentru Regiunea Sud-Est este existenţa unui vast spaţiu rural, aici
aflându-se a doua exploataţie agricolă ca mărime din România, pe primul loc situându-se
Regiunea Sud - Muntenia a cărei suprafaţă agricolă reprezintă 71% din suprafaţa sa totală.
Componenţa producţiei agricole judeţene comparativ cu nivel regional şi naţional
România
Total

100,00%

Regiunea
Sud Est
100,00%

Vegetală

68,28%

72,29%

Animală

30,65%

25,12%

Servicii
Agricole

1,07%

2,60%

Brăila

Buzău

Constanţa

Galaţi

Tulcea

Vrancea

100,0
0%
61,69
%
30,76
%
7,55%

100,00
%
68,25
%
31,40
%
0,35%

100,00%

100,00
%
76,18
%
19,93
%
3,89%

100,00
%
75,15
%
24,19
%
0,67%

100,00%

79,40%
18,81%
1,79%

71,23%
28,57%
0,20%

Sursa: Direcţia Regională de Statistica Brăila

Sectorul pescuitului nu dispune de capacitatea suficientă pentru exploatarea
stocurilor de peşte existente. Sunt necesare investiţii pentru relansarea sectorului care, în
pofida contribuţiei reduse la nivel regional – doar 0,02% din VAB, deţine un rol fundamental
pentru economia locală a unor zone din judeţele Tulcea şi Constanţa.
În Regiunea Sud Est există 147 de ferme piscicole înscrise în Registrul Unităţilor
de Acvacultură, din care 43 pepiniere şi 104 crescătorii22. Numărul cel mai mare de ferme
piscicole este localizat în judeţul Tulcea (54) şi în judeţul Constanţa (31). Există în regiune
7 unităţi de procesare a peştelui localizate în judeţul Constanţa (3), Tulcea (2), Brăila şi
Galaţi (2).
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Regiunea Sud Est este caracterizată printr-un potenţial turistic ridicat. Existenţa
unui patrimoniu bogat de resurse naturale – Delta Dunării, litoralul Mării Negre, staţiuni
balneo-climaterice, parcuri naturale – şi culturale – vestigii istorice, mănăstiri.
Contribuţia turismului la PIB-ul regional care se ridică la 6,67% (2007), este sub
nivelul mediu european de 10,1%, dar depăşeşte valoarea la nivel naţional de 5,4%: aceasta
valoare nu este surprinzătoare având în vedere că Regiunea Sud Est concentrează o treime din
structurile de cazare turistică ale ţării, şi cu 1,8 înnoptări/locuitor în 2007, este prima regiune
din România în ceea ce priveşte fluxurile de turişti.
Contribuţia sectorului turistic la generarea PIB în Regiunea sud Est – comparaţie cu
ţării europene (2007)

Sursa: calculele noastre pe baza datelor World Tourism and Travel Council

Regiunea Sud Est concentrează aproximativ un sfert – 25,99% în anul 2008 - din
structurile de primire turistică ale ţării a căror capacitate de cazare este de 132.668 locuri. În
anul 2008, hotelurile din regiune au reprezentat 31,41% din hotelurile existente în România.
hotelurile existente în România.
În perioada 2001-2008 numărul de structuri din regiune a crescut cu 20%: numărul
de hoteluri a crescut cu acelaşi procent, în timp ce pensiunile turistice urbane şi rurale au
crescut cu 179% şi respectiv cu 200%.
În anii 2000-2008, tendinţa a fost pozitivă astfel încât numărul de turişti a crescut, în
general cu 33,42%. De remarcat faptul că Regiunea Sud Est este vizitată în mod predominant
de turişti români, cele mai multe înnoptări având loc în jud. Constanţa (83,41% din total
regiune).
Capacitatea de primire în funcţiune, sosiri şi înnoptări - locuri-zile şi număr (2000-2008)

Sursa datelor: Direcţia Regională de Statistică Brăilă
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Regiunea Sud Est este pe primul loc în România în ceea ce priveşte conservarea
biodiversităţii: este regiunea cu cea mai mare suprafaţă din ariile protejate din totalul
României (43,8% din totalul suprafeţelor protejate din România), precum şi regiunea cu cea
mai mare suprafaţă din ariile protejate din totalul suprafeţei regiunii (19,9%). Suprafaţa
însumată a acestor arii este de aproximativ 689.567 ha (109.567 ha fără Delta Dunării), ariile
protejate fiind localizate în toate judeţele.
Parcuri Naţionale, Naturale şi Rezervaţia Biosferei din Regiunea Sud Est
Denumire
Rezervaţii ale Biosferei din
Delta Dunării
Parcul Natural Balta Mică a
Brăilei
Parcul Naţional Munţii
Măcinului

Parcul Natural Lunca Joasă a
Prutului Inferior
Parcul Natural Putna Vrancea

Suprafaţa şi descriere
suprafaţă (580.000 ha), Sit al
Patrimoniului Mondial Natural şi
Cultural.
suprafaţă de 17.529 ha, tipuri de
habitate 13 - 7 pe Lista Directivei
Habitate Fauna şi Flora.
suprafaţă de 11.321 hectare; două
zone: Culmea Pricopanului şi
Munţii Măcinului; peste 50% din
speciile de floră şi faună ale
României.
suprafaţă de 8.247 ha; cuprinde 4
rezervaţii naturale şi zone de
protejare specială.
suprafaţă 38.204 ha; habitate
forestiere extrem de compacte,
inaccesibile, al doilea areal din
ţară ca densitate a carnivorelor
mari (lup, râs, urs).

Localizare
Jud. Tulcea şi Constanţa, în
nord-est- ul al regiunii.
Jud. Brăila, în lunca inundabilă
a Dunării, între Câmpia Brăilei
şi Insula Mare a Brăilei.
Jud. Tulcea

Lunca Prutului Inferior se află
situată în partea de est a
judeţului Galaţi
Jud. Vrancea

Surse: Date furnizate de MAPM,

Suprafaţa ocupată de Siturile de Importanţă Comunitară şi de Zonele de Protecţie
Specială Avifaunistică la nivelul judeţului Galaţi este de aproximativ 9% din teritoriu.
Economia verde oferă multe oportunităţi, majoritatea încă neexploatate, în cadrul
Regiunii Sud Est; în anul 2007, Regiunea Sud Est a cultivat ecologic aproximativ 20.000 ha de
pământ, din totalul naţional de 140.000 ha. În prezent, aproximativ 18.000 ha de pământ sunt
considerate în conversie iar numărul de eco-fermieri este în creştere.
Deficitul de vegetaţie forestieră se încearcă a se compensa prin proiectele de
reconstrucţie ecologică în fond forestier şi prin împăduriri pe terenuri degradate preluate din
sectorul agricol.
Conform Ordinului nr. 107/17.02.2004 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi
mediului se va asigura majorarea fondului forestier proprietate publică a statului în cadrul
Programului de extindere a fondului forestier naţional. În zonele deficitare în păduri din sudul
ţării, s-a interzis exploatarea masei lemnoase pentru o perioadă de 3 ani.
Pentru 2010, pe teritoriul Judeţului Galaţi au fost identificate 416 ha cu
disponibilitate de împădurire.
Apele uzate epurate evacuate depăşesc, în general, limitele la indicatorii de calitate
impuşi prin legislaţie. Aceste depăşiri se datorează exploatării necorespunzătoare a
echipamentelor existente, dar şi necesităţii de retehnologizare a acestora. Majoritatea staţiilor
de epurare sunt dotate doar cu treaptă mecanică, nu şi biologică, calitatea apelor evacuate fiind
necorespunzătoare. Unele localităţi (de ex. Mun. Galaţi şi Mun. Tulcea) nu au staţie de
epurare, apele uzate fiind deversate direct în Dunăre.
Depozitarea deşeurilor ridică încă probleme în regiune; în anul 2008 gradul de
acoperire cu servicii de salubritate a fost de 84,68 % în mediul urban si 8% în mediul rural.
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Procentul populaţiei deservite de servicii de salubritate din totalul populaţiei a înregistrat o
medie regională de 50,17.

Regiuni învecinate
Regiunea Sud Est se învecinează la nord cu Regiunea Nord-est, la vest cu Regiunea
Centru, la sud-vest cu Regiunea Sud-Muntenia şi Regiunea Bucureşti - Ilfov, la sud cu
Bulgaria, la est cu Republica Moldova, Ucraina şi ţărmul Mării Negre. Acoperind 35.762 km2
sau 15% din suprafaţa totală a ţării, regiunea este a doua ca mărime din cele 8 regiuni ale
României.
Economia regională este caracterizată de un trend pozitiv de creştere, însă indică un
dinamism mai scăzut decât la nivelul naţional. Având un produs intern brut de 44.273 milioane
de lei, Regiunea Sud Est se clasifică pe locul şase între regiunile din ţară: contribuţia la
formarea PIB-ului naţional a fost de 10,65% în anul 2008, faţă de 11,55% în anul 2000. PIB-ul
pe cap de locuitor este cu 20 de puncte procentuale sub media naţională şi veniturile totale ale
populaţiei însumează 90% din media naţională, diferenţa dintre nivelul regional şi cel naţional
arătând o creştere alarmantă în ultimii ani. Analiza VAB-ului confirmă faptul că regiunea este
în tranziţie de la o economie de producţie, la o economie bazată pe servicii.
1.5 ZONE METROPOLITANE, PERIURBANE
În vederea utilizării eficiente a potenţialului de dezvoltare al marilor municipii şi a
sporirii rolului lor teritorial, funcţionarea într-un sistem urban coerent este soluţia optimă şi
şansa de realizare a unor zone metropolitane cu o poziţie deosebit de favorabilă în teritoriul
naţional- poziţia frontalieră spre est, la limita teritoriului UE, porturi fluviale şi maritime,
apropierea de zone de mare atractivitate turistică.
Municipul Constanţa este singurul din regiunea Sud-Est care a instituit o zonă
metropolitană în care sunt incluse localităţile din zona sa de influenţă, având ca scop
dezvoltarea de ansamblu şi în comun a funcţiilor economice şi a infrastructurii.
Municipiile Galaţi şi Brăila au, datorită poziţiei lor, un mare potenţial de dezvoltare a
teritoriului lor limitrof printr-o zonă metropolitană. Studiile teritoriale au pus în lumină
avantajele şi provocările pe care un astfel de demers le presupun, stabilind deopotrivă
obiectivele, acţiunile, priorităţile, necesar a fi aplicate în utilizarea terenurilor şi conformarea
infrastructurilor majore din zona studiată.
Configurarea Zonei Periurbane a Municipiilor Galaţi şi Brăila se va face printr-o
documentaţie de urbanism de tip PATZ pentru localităţile cuprinse pe o rază de 20 km. Chiar
dacă în urma studiului de delimitare, zona periurbană va fi delimitată cu aproximaţie prin raza
de 20 km, întreaga dezvoltare a comunelor va fi influenţată. UAT-urile care intră în zona de
influenţă a municipiilor şi respectiv în acest parteneriat sunt:
-

din judeţul Galaţi: Municipiul Galaţi, comunele Şendreni şi Braniştea

-

din judeţul Brăila: comunele Vădeni, Cazaşu, Chişcani, Frecăţei, Măraşu, Siliştea,
Romanu, Tichileşti, Gropeni, Unirea

-

din judeţul Tulcea: Oraşul Măcin şi comunele I.C. Brătianu, Smârdan, Jijila,
Carcaliu

Constituirea sistemului urban Brăila-Galaţi este necesar să se realizeze pe baza unui
parteneriat liber consimţit şi cu şanse egale de dezvoltare pentru ambele localităţi, care să
asigure dezvoltarea integrată a acestui teritoriu.
16

2. TERITORIUL
2.1. LOCALIZARE
TERITORIAL

GEOGRAFICĂ,

CADRUL ADMINISTRATIV

Beneficii şi dezavantaje determinate de localizarea judeţului Galaţi pe teritoriul
României
Se poate spune că judeţul Galaţi beneficiază de o poziţie strategică la graniţa de sud
est a ţării. Judeţul Galaţi face parte din Regiunea de Dezvoltare 2 Sud-Est (constituită în baza
Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România), care cuprinde de asemenea
judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Tulcea şi Vrancea.
Ca poziţie geografică, judeţul Galaţi se înscrie în aria judeţelor pericarpato-dunărene,
fiind situat în extremitatea sudica a Moldovei, la confluenta raurilor Dunărea, Siretul şi Prutul
- în sectorul fluvio-maritim al ţării.
Prin poziţia sa la exteriorul arcului carpatic, judeţul Galaţi ocupă zona de
întrepătrundere a marginilor provinciilor fizico-geografice est-europeană, sudeuropeană şi nu
în ultimul rând central-europeană, ceea ce se reflectă fidel atât în condiţiile climatice, în
învelişul vegetal şi de soluri, cât şi în structura geologică a reliefului.
Judeţul Galaţi ocupă o poziţie apropiată faţă de două principale artere de transport
din Europa de Est, aşa numitele Coridoarele Helsinki sau Coridoare Pan - Europene. Astfel,
judeţul este traversat de Coridorul VII Pan European, ce corespunde traseului Fluviului
Dunărea (Nuremberg - Viena - Budapesta - Bratislava - Belgrad - Drobeta Turnu Severin Vidin/Calafat - Giurgiu/Ruse - Galaţi - Marea Neagră). Acest lucru oferă judeţului multiple
posibilităţi de colaborare cu sudul Republicii Moldova şi Ucraina.

Fig.1. Poziţia judeţului Galaţi în cadrul Coridorului Pan European VII
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Judeţul Galaţi se poate constitui ca o poartă de legătură între Europa de Est şi
teritoriul Uniunii Europene. Mai mult, o cooperare în domeniu vamal şi al controlului
frontierelor poate fi benefică, alături de definirea şi adoptarea unor măsuri comune pentru
combaterea criminalităţii la frontieră.
Vecinătatea judeţului Galaţi cu judeţele Vaslui, Vrancea, Brăila şi Tulcea constituie o
oportunitate pentru a pune bazele unei colaborări cu aceste judeţe pe toate planurile: economic,
social, cultural, de mediu. Poate fi menţionat în acest context realizarea unui proiect de
anvergură, agro – alimentar, ce va transforma oraşul Tecuci într-un centru important de
dezvoltare a industriei alimentare prin depozitarea şi apoi transportul produselor alimentare la
nivelul întregii regiuni de dezvoltare.
Distanţa dintre judeţul Galaţi şi capitala Bucureşti poate fi şi mai mult redusă din
punct de vedere temporal prin construirea unui drum expres Galaţi – Bucureşti. Acest drum va
constitui o variantă rapidă de transport între cele două oraşe, cu posibilitatea ulterioară de a fi
transformat în autostradă. Alte drumuri expres sunt necesare pentru a lega municipiul Galaţi de
oraşele Târgu Bujor – Bereşti – Bârlad şi Tecuci.
Vecinătatea geografică a judeţului faţă de punctele vamale Giurgiuleşti, Oancea şi
Ismail, care fac legătura cu Republica Moldova şi Ucraina reprezintă un factor determinant în
expansiunea relaţiilor comerciale ale României cu aceste ţări.
Stimularea relaţiilor comerciale între jucătorii anterior menţionaţi, prin acţiuni de
ordin bugetar şi financiar - bancar, de eliminare a unor obstacole de ordin tarifar, fiscal şi
valutar vor contribui decisiv la dezvoltarea judeţului Galaţi şi vor avea un efect multiplicator la
nivelul întregii Regiuni de Dezvoltare Sud - Est.
În vederea valorificării acestor atuuri ale judeţului ar fi necesare proiecte care să aibă
drept finalitate îmbunătăţirea condiţiilor de transport pe râurile Siret, Prut, fluviul Dunărea, cu
îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe canalul Dunăre – Marea Neagră, precum şi
implementarea unor sisteme informatice pentru eficientizarea transportului naval şi evitarea
riscurilor poluărilor accidentale. În acest context, există necesitatea realizării de lucrări de
consolidare a malurilor, în vederea evitării riscurilor produse de eroziunea acestora, dar şi a
inundaţiilor.
Din punct de vedere rutier, judeţul Galaţi poate deveni un important nod de tranzit
sau de comunicaţii de impact internaţional, pe traseul Marea Baltică – Marea Neagră. În acest
sens pot fi planificate şi implementate două proiecte de infrastructură, şi anume construirea
unui pod peste Dunăre cu ieşire la un drum expres spre municipiul Constanţa şi un drum
expres Galaţi – Tecuci cu ieşire la drumul european E 581, spre Tişiţa.
Un alt element important poate fi în acest context şi conectarea judeţului cu Regiunea
Centru, prin construirea unor drumuri expres spre Braşov şi implicit către autostrada
Transilvania. Măsurile pentru sprijinirea şi îmbunătăţirea infrastructurii fluviale vor contribui
şi la dezvoltarea relaţiilor comerciale dintre regiunea de Sud – Est şi restul Europei, proces
susţinut şi de apropierea judeţului de Coridorul VII Pan European. Îmbunătăţirea condiţiilor de
transport rutier şi feroviar pe distanţa dintre Galaţi şi Coridorul IX, prin construirea unor artere
rutiere noi sau menţinerea rutei actuale de acces la un nivel ridicat de eficienţă va avea cu
siguranţă efecte benefice asupra dezvoltării economice a judeţului.
Suprafaţa mică a judeţului, alături de numărul mare de localităţi oferă Galaţiului
posibilitatea unei colaborări interne eficiente. Pot fi organizate în acest context, manifestări
culturale şi educaţionale care să unească locuitorii tuturor localităţilor judeţului sau poate fi
posibilă structurarea acestuia pe zone. Spectacole, competiţii sportive sau de altă natură,
concursuri ce pot avea ca teme protecţia mediului şi măsuri pentru combaterea poluării, pot
constitui veritabile mecanisme de stimulare a dezvoltării sociale a judeţului, favorizând
coeziunea şi cooperarea socială.
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2.2. CADRUL NATURAL / PROBLEME ALE MEDIUL
2.2.1. RELIEF, CLIMĂ, FAUNĂ, FLORĂ, BIODIVERSITATE
Caracteristicile de relief
Relieful judeţului Galaţi se caracterizează prin unităti de câmpie si podis, cu înăltimi
ce variază între 10-20 m (în sud) si 310 m (în nord). Prin pozitia sa la exteriorul arcului
carpatic, judeţul Galaţi ocupă zona de întrepătrundere a marginilor provinciilor fizicogeografice est-europene, sud-europene si în partea central-europeană, ceea ce se reflectă fidel
atât în conditiile climatice, în învelisul vegetal si soluri cât si în structura geologică a reliefului.
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Judeţul Galaţi are un relief tabular cu o fragmentare mai accentuată în nord si mai
slabă în sud, distingându-se, după altitudine, pozitie si particularităti de relief, cinci unităti
geomorfologice:
• podisul Covurluiului,
• Câmpia Tecuciului,
• Câmpia Covurluiului,
• lunca Siretului inferior,
• lunca Prutului.
Podisul Covurluiului ocupă cea mai mare parte a teritoriului judeţului, alcătuit din
pietrisuri si nisipuri cu intercalatii de argile, caracterizat prin paralelismul dealurilor si văilor
cu directia nord-sud. Văile au fundul plat, destul de larg şi mlăstinos. Se remarcă şi văi cu
versanti abrupţi ce sunt supuşi puternic degradării torentenţiale.
Câmpia Tecuciului este o câmpie subcolinară de terase care aparţin Câmpiei
Române, slab fragmentată si alcătuită dintr-un complex de alte patru terase. Văile care
fragmentează câmpia Tecuciului sunt paralele si orientate de la nord la sud si nu au apă decât
la viituri. Albia râului Bârlad este mai joasă decât cea a râului Siret, ceea ce face să fie
împotmolită mereu de aluviunile cărate de Siret, ca urmare provoacă inundatii la cele mai mici
viituri.
Câmpia Covurluiului se întinde la sud de culmile deluroase ale podisului
Covurluiului si se desfăsoară până la lunca Prutului. Este o zonă de terase cu podisuri largi,
acoperite cu straturi de loess, nisipuri si luturi argiloase.
Lunca Siretului inferior este o unitate individualizată ce se desfăsoară din dreptul
localitătii Mărăsesti până la confluenta râului Siret cu fluviul Dunărea, formată dintr-un ses
larg si terase locale de luncă. Este un relief tipic de acumulare format din râul Siret si afluentii
lui de pe ambele maluri, bogat în aluviuni. În lungul luncii Siretului se află zona de subzistentă
unde miscările de lăsare ocupă o arie întinsă, având o maximă intensitate tocmai pe cursul lui
la contactul dintre podis si câmpie ce corespunde în aval de Nămoloasa cu linia tectonică
Pascani-Nămoloasa-Galaţi.
Lunca Prutului se întinde de la confluenta râului Prut cu fluviul Dunărea, până la
nordul judeţului Galaţi, în depresiunea Horincea. Are înăltimi ce variază între 4-6 m si o lătime
ce variază de la 1,5 - 10-11 km.
Relieful variat al judeţului Galaţi este insuficient valorificat prin amenajarea de
centre turistice pentru iubitorii de natură. Judeţul Galaţi cuprinde preponderent zone de câmpie
(Valea Prutului şi Câmpia Siretului Inferior), însă mai sunt prezente şi forme de relief specifice
precum podişuri cu văi largi, dealuri, terase şi lunci. Relieful de câmpie poate fi valorificat
prin dezvoltarea agriculturii, inclusiv a viticulturii şi pomiculturii, iar ca domeniu conex, poate
fi promovat turismul rural.
Caracteristicile climatice
Dat fiind faptul că judeţul Galaţi reprezintă o deschizătură spre nord-est si spre sudvest, el se găseste sub influenta maselor de aer continental estice si mai putin sudice, lipsind
aproape cu totul influenta aerului vestic care este oprit de paravanul muntilor Carpati.
Temperatura medie anuală este, calculată pe o perioadă de 70 de ani, este la Galaţi de
10ºC si la Tecuci de 9,8ºC. Temperatura medie a verii este de cuprinsă între 21ºC la Tecuci si
21,3ºC la Galaţi.
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În timpul iernii, deasupra judeţului Galaţi vin din nord si nord - est mase de aer rece
care produc scăderi de temperatură care oscilează între 0,2ºC -3ºC. Temperatura medie lunară
este mai scăzută în ianuarie când are valori de -3 -4 0C. Temperatura medie a lunii iulie este de
21,7ºC. În timpul anului sunt cca.210 zile cu temperaturi de peste 10ºC. Repartitia anuală a
precipitatiilor este neuniformă, cele mai mari cantităti de apă cad în anotimpul de vară, sub
formă de averse.
Vântul predominant este Crivătul, care reprezintă 29% din frecventa anuală a
vânturilor. Al doilea vânt predominant este cel din sud, cu o frecventă de 16% si bate mai mult
vara si este destul de uscat. Clima, asa cum rezultă din cele prezentate, este temperatcontinentală.
Dezavantajul precipitaţiilor reduse poate fi depăşit prin amenajarea sistemelor de
irigaţii în judeţ. Condiţiile climaterice ale judeţului pot fi valorificate în primul rând prin
măsuri de sprijinire a culturilor de grâu, porumb, orz, viţă de vie, floarea soarelui şi soia, care
au condiţii favorabile. Pot fi vizate în acest caz înfiinţarea unor asociaţii sau organizaţii de
sprijinire şi consultare a agricultorilor în vederea rezolvării eventualelor probleme, acordarea
de subvenţii pentru impulsionarea acestor tipuri de culturi, furnizarea de soluţii pentru
creşterea productivităţii respectivelor culturi şi înfiinţarea unor întreprinderi pentru prelucrarea
şi valorificarea acestor culturi. Vânturile existente în zonă favorizează utilizarea energiilor
alternative prin înfiinţarea de parcuri eoliene.
Complexul de ecosisteme
Din punct de vedere biogeografic şi al regiunilor ecologice (clasificarea WWF-G
200), judeţul Galaţi, situat în partea sud-estică a României, cuprinde porţiuni ale regiunilor
biogeografice continentală şi a stepei pontice şi a regiunilor ecologice ale pădurilor centraleuropene de amestec, stepei împădurite est-europene şi stepei pontice (Fig. 1).

Fig. 1. Regiuni biogeografice şi ecologice în judeţul Galaţi
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Tipuri de ecosisteme
Având în vedere scara spaţială de abordare a acestui tip de studiu recomandată de
ecologia sistemică în raport cu tipologia stabilită de Nomenclatorul Unităţilor Statistice
teritoriale (NUTS), cadrul natural poate fi descris prin analiza complexelor de ecosisteme
regionale (Tabelul 1), pe baza datelor de acoperire şi utilizare a terenurilor din cadrul
programului CORINE (Informaţii de Mediu Coordonate pentru Europa) la nivelul al treilea al
clasificării (Petrişor, 2007). În plus, Fig. 2a şi b prezintă situaţia primul, respectiv la al treilea
nivel al clasificării.
Aceste date arată că, în ordine descrescătoare a suprafeţelor ocupate, cele mai
importante tipuri de ecosisteme sunt agroecosistemele (80% din suprafaţa totală), în particular
terenurile arabile neirigate (61% din suprafaţa totală), urmate de pădurile de foioase (8%) şi
ţesutul urban (6%).
Datele europene permit şi evidenţierea schimbărilor survenite în ocuparea şi
utilizarea terenurilor în perioadele 1990-2000 şi 2000-2006. Pentru prima perioadă, potrivit
metodologiei prezentate de Petrişor (2008), la nivelul I al clasificării, ce indică acoperirea
terenului, modificările totalizează cca. 1155 ha (în principal datorită fenomenelor de
urbanizare – 669 ha şi inundaţiilor – 459 ha, a se vedea Tabelul 2 şi Fig. 3a), iar la nivelul al
III-lea, care indică utilizarea terenului, suprafeţele afectate totalizează cca. 6793 ha, cele mai
importante fiind cele datorate restructurării agriculturii (2799 ha) şi împăduririlor (2876 ha) –
Tabelul 3 şi Fig. 3b. În cea de-a doua perioadă, modificările legate de acoperirea terenului se
datorează urbanizării (535 ha), iar cele ale utilizării terenului (552 ha) se datorează
restructurării agriculturii.
Tabelul 1
Tipuri de ecosisteme din judeţul Galaţi, conform clasificării CORINE
Nivelul 1

Suprafete
artificiale
(34588,62
ha)

Nivelul 2

Nivelul 3

Tesut urban

Tesut urban discontinuu
Unitati industriale sau comerciale
Drumuri, cai ferate si terenuri aferente
Arii portuare
Zone de extragere a minereurilor
Santiere de constructii
Zone de halde
Spatii verzi urbane
Facilitati pentru sport si loisir
Teren arabil neirigat
Vii
Plantatii pomicole si floricole
Pasuni
Culturi complexe
Teren mai ales agricol cu zone naturale semnificative
Paduri de foioase
Paduri de amestec
Pajisti naturale
Zone de tranzitie paduri-tufisuri (liziera)

Infrastructura industriala,
comerciala, de transport
Mine, halde, santiere de
constructii
Zone non-agricole cu
vegetatie artificiala
Teren arabil

Regiuni
agricole
(357229,25
ha)
Paduri si
zone seminaturale
(41336,03
ha)
Zone umede
(4463,44 ha)
Ape
(8736,67 ha)

Culturi permanente
Pasuni
Zone agricole eterogene
Paduri

Arbusti si asociatii
vegetale erbacee
Spatii deschise cu putina
Plaje, dune, nisipuri
vegetatie sau fara
Zone umede interioare
Ape interioare

Suprafaţă Supra(ha)
faţă (%)
27014,46
6,05
5360,08
1,20
736,11
0,16
144,24
0,03
194,67
0,04
206,28
0,05
258,26
0,06
571,18
0,13
103,35
0,02
270707,86
60,65
28515,10
6,39
1443,85
0,32
28504,59
6,39
13386,39
3,00
14671,47
3,29
34346,13
7,69
39,93
0,01
978,16
0,22
5946,77
1,33
25,04

0,01

Mlastini interioare

4463,44

1,00

Ape curgatoare
Ape statatoare

3594,00
5142,68

0,81
1,15
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Fig. 2a. Acoperirea terenului în judeţul Galaţi

Fig. 2b. Utilizarea terenului în judeţul Galaţi
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Tabelul 2
Modificări ale utilizării terenului în judeţul Galaţi în perioada 1990-2000, conform clasificării CORINE
Cauza modificării
Suprafaţa (ha)
Tipul modificării
Urbanizare
85,29 Utilizare
Restructurarea agriculturii
2799,29 Utilizare
Defrisari
652,80 Utilizare
Impaduriri
2875,67 Utilizare
Indiguiri
359,34 Utilizare
Altele
20,64 Utilizare
Inundatii
458,99 Acoperire
Urbanizare
668,52 Acoperire
Desecari in agricultura
27,89 Acoperire
Tabelul 3
Modificări ale utilizării terenului în judeţul Galaţi în perioada 2000-2006, conform clasificării CORINE
Cauza modificării
Suprafaţa (ha)
Tipul modificării
Urbanizare
534,77 Acoperire
Restructurarea agriculturii
551,99 Utilizare

Habitatele naturale
Principalele tipuri de habitate prioritare inventariate pe teritoriul judeţului Galaţi
sunt:
─

Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetaţie din Littorelletea uniflorae
şi/sau Isoëto-Nanojuncetea

─

Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel
montan şi alpin

─

Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetaţie din
Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion

─

Lacuri distrofice şi iazuri

─

Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition

─

Pajişti aluviale din Cnidion dubii

─

Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

─

Pajişti panonice şi vest-pontice pe nisipuri

─

Păduri dacice de stejar şi carpen

─

Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau
Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris)

─

Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie de Chenopodion rubri şi Bidention

─

Stepe ponto-sarmatice

─

Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice

─

Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.

─

Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos

─

Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba
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Fig. 3a. Modificări în utilizarea terenurilor în judeţul Galaţi.

Biotopul
Datele privind relieful, clasificat în funcţie de altitudine (Petrişor, 2009) sunt
prezentate în Fig. 4. Se observă că relieful este mai ridicat în partea de nord şi scade progresiv
către vest, sud şi est.
Schimbări climatice – temperatura şi precipitaţiile
Datele utilizate sunt prezentate în articolul publicat de Govindasamy şi colab. (2003);
din acestea a fost decupată situaţia la nivelul judeţului Galaţi pentru unităţi pătrate cu latura de
2,50 longitudine × 2,50 latitudine. Schimbările climatice afectează şi această regiune. Conform
datelor publicate de Hijmans şi colab. (2005), distribuţia spaţială a diferenţelor dintre
temperatura actuală şi valorile predicţiilor climatice pentru anul 2100 (Fig. 5). Configuraţia
spaţială indică o creştere a temperaturilor actuale şi prezise de la nord către sud şi a
diferenţelor dintre acestea de la sud-est către nord-vest cu 2,5-2,60 C. Este, de asemenea,
important de subliniat faptul că aceste date indică o creştere generalizată în judeţul Galaţi –
altfel spus, predicţiile climatice indică doar creşteri ale temperaturi, neexistând regiuni în care
să se preconizeze o răcire comparativ cu situaţia actuală a temperaturii. În ceea ce priveşte
precipitaţiile, ele au fost analizate pe baza aceloraşi date, situaţia actuală fiind prezentată în
Fig. 5. Configuraţia este identică cu cea a temperaturilor (temperaturilor mari le corespund
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precipitaţii puţine), dar diferenţele indică o situaţie inversă, precipitaţiile crescînd pe aceeaşi
direcţie cu temperaturile şi în sens invers.

Fig. 4. Relieful în judeţul Galaţi, în funcţie de altitudine.

Configuraţia temperaturilor şi precipitaţiilor din judeţul Galaţi corespunde reliefului,
în sensul că altitudinilor mai ridicate le corespund precipitaţii mai bogate şi temperaturi mai
scăzute.
2.2.2. RESURSELE DE APĂ
Caracteristicile hidrologice
Apele curgătoare din judeţul Galaţi se încadrează în tipul de regiune continental
accentuat. Specific dealurilor si podisurilor Moldovei, acestea au scurgere predominantă în
sezonul de primăvară si vară, cu ape mari primăvara si viituri în timpul verii si al toamnei.
Fluviul Dunărea, curge pe o distantă de 22 km si colectează apele râurilor Siret si
Prut. Siretul are afluent important râul Bârlad, care la rându-i colectează Corozelul. Prutul are
ca afluenti Elanul si Horincea. Pârâul Chineja se varsă în Lacul Brateţ. Dintre apele stătătoare
mai important este Lacul Brateş, cu o - suprafată de 74 km².
Reteaua hidrografică a judeţului Galaţi - constituită de cursul inferior al râurilor Siret
(cu afluentii principali: Bârlad, Geru si Suhu), Prut (cu principalii afluenti: Elan-bazinul
inferior, Liscov si Chineja), precum si de bazinul hidrografic al fluviului Dunărea (de la Km
155 - confluenta cu râul Siret si până la Km 134 – confluenta cu râul Prut), se înscrie, în
totalitatea ei, într-un profil hidro-economic complex, care cuprinde alimentări pentru centre
urbane si rurale, acumulări pentru irigatii, măsuri antierozionale, lucrări de apărare contra
inundatiilor si desecări.
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Aceste cursuri de apă, împreună cu afluentii lor, au generat o lungime de retea
hidrografică codificată de 1524 Km (din care 110 Km frontieră de stat – râu Prut), cu o
suprafată de 4465 Km.p., în cele trei bazine hidrografice: Dunăre, Siret si Prut.
In bazinul hidrografic Siret, nivelurile maxime istorice la statiile hidrometrice sunt:
-râu Bârlad – 90,6 mc/s, în anul 1988, faţă de capacitatea de transport a albiei minore
de 224 mc/s la statia hidrometrică Tecuci
-râu Tecucel – 99,4 mc/s, în anul 2005, fata de 56 mc/s – debitul capabil al albiei
minore, la statia hidrometrica Tecuci
-râu Geru – 76,1 mc/s, în mai 1996, fata de 40,0 mc/s – debit capabil, la statia
hidrometrica Cudalbi
-râu Suhurlui – 49,0 mc/s, în august 1997, fata de 3,70mc/s – debitul capabil al albiei,
la statia hidrometrică Pechea
Până în anii 1973 - 1974 în lunca Siretului si 1979 - 1982 în lunca Bârladului s-au
produs inundatii din revărsâri ce au afectat cca. 25.000 ha teren agricol.
Realizarea lucrărilor de îndiguire pe râul Siret (126,0 Km), pe râul Bârlad (166,5
Km), cât si lucrările de îndiguire existente de pe râul Prut (58,0 Km) si fluviul Dunărea (10,5
Km), au scos de sub efectul inundatiilor din revărsări ale cursurilor de apă un număr de 64
localităti si peste 63.500 ha terenuri agricole din judeţul Galaţi.
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În ultimii ani judeţul Galaţi s-a confruntat cu probleme generate de precipitatii sub
formă de aversă, căzute în cantităti mari (max. în 24 de ore – 113,7 l/mp. la S.M. Tecuci), în
special în bazinul Bârladului si Prutului.
Aceste precipitatii, căzute într-un interval de timp relativ scurt, au generat scurgeri
masive de pe versanti, cu concentrări rapide de debite, care au inundat zonele depresionare ale
localitătilor si au produs revărsarea râurilor mici, neamenajate din punct de vedere al apărării
împotrtiva inundatiilor, provocînd pagube importante.

Fig. 2. Inundaţiile din zona Galaţi, iunie 2010, Agenţia Spaţială Română

Fig. 3. Inundaţiile din zona Galaţi, 2005, Agenţia Spaţială Română
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Astfel, numai în perioada 1996 – 2005, au fost afectate 25 de localităti, iar valoarea
pagubelor produse depăseste 129765 milioane lei, reprezentînd: 593 case si gospodării anexă,
45.397 ha teren agricol, 3 obiective social – economice, 3,7 Km drumuri nationale si judeţene,
8 poduri si 6 constructii hidrotehnice. Astfel de situatii au fost în localitătile: Tecuci,
Buciumeni, Brăhăsesti-Toflea, Corod, Gohor, Movileni, Tulucesti, Corod, Cudalbi, Valea
Mărului, Nicoresti, Vânători - sat Odaia Manolache în Matca, Munteni, Drăgănesti, Barcea,
Umbrăresti.
Pentru prevenirea acestor dezastre naturale, este necesară construcţia unor diguri,
baraje şi alte amenajări hidrotehnice cu rol de protecţie împotriva inundaţiilor.
Existenţa a numeroase lacuri şi bălţi naturale pe teritoriul judeţului poate fi
valorificată prin amenajarea unor rezervaţii sau spaţii naturale protejate sau construirea unor
baze de agrement. Aceste proiecte sunt destinate ameliorării problemelor de mediu sau
impulsionării turismului.
În aceea ce priveşte prelevarea apei subterane, cele două surse existente necesită
retehnologizări şi reabilitări pentru a evita pierderile şi a exploata eficient resursele de apă
bogate ale judeţului.
2.2.3. RESURSELE SOLULUI ŞI SUBSOLULUI
Caracteristicile pedologice, vegetaţia, solul şi resursele naturale ale solului.
În conditiile de climă mentionate, pe un strat alcătuit din loess care ocupă cea mai
mare suprafată, ca si din nisip pe valea Bârladului şi Siretului, s-a instalat o vegetaţie ierboasă
tipic de stepă, care apare astăzi numai pe terenurile unde nu se practică agricultura.
Vegetatia, reprezintă rezultatul interactiunii ariilor de influentă este europeană,
atlantică, sudică, al elementelor eudemice si al activitătii antropice.
În ansamblu, vegetatia de silvostepă se întâlneste în colinele Tutovei, Covurluiului si
câmpia Tecuciului, iar cea de stepă propriu-zisă în câmpia Covuiluiului. Pe valea inferioară a
Bârladului apar nuclee de păduri de salcâm, iar pe văile Prutului, Siretului si Dunării
predomină vegetatia de luncă.
Cea mai mare parte din podisul Covurluiului, colinele Tutovei si câmpia Tecuciului
este acoperită de terenuri agricole si de pajisti puternic modificate, sub raport antropic cu
păiusi, jiscă, colilie sau bărboasă.
Câmpia Covurluiului este dominată de terenuri agricole si de pajisti puternic
modificate de firuta cu bulb, pelinită, alior, bărboasa. Pe alocuri apar culturi de salcâm, mai
ales în aria nisipurilor din câmpia Tecuciului, asociate cu complexe de vegetatie agricolă pe
nisipuri.
Fragmentele de păduri ce reprezintă resturile codrilor Bârladului de odinioară,
cantonate în aria colinelor Tutovei si a podisului Covurluiului – nordul judeţului – sunt
formate din păduri de amestec cu specii de stejar si alte foioase, alcătuind sleauri, în complex
cu păduri de gorun sau stejar. Pe valea Bârladului se întâlnesc fragmente de stejar, frasin si
ulm.
Culturile de salcâm din câmpia Tecuciului si din alte arii dispersate ale câmpiei
Covurluiului reprezintă o importantă bază meliferă în sud-estul României, împreună cu cea din
nordul Dobrogei. Asadar, vegetatia arborescentă este alcătuită din păduri de gorun.
Stratul vegetal ce acoperea cândva acest teritoriu a fost treptat modificată de om. În
secolul al XVIII-lea procentul de împădurire era de aproximativ 50%. În judeţul Galaţi sunt
soluri cernoziomice, cu profil normal sau cernoziomuri degradate, deci cu profil de la moderat
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până la puternic erodat, soluri coluviale sau aluvionare de pantă si vale precum si regosoluri si
psaneorogosoluri.
În partea de sud a Câmpiei Covurluiului se întâlneste cernoziomul carbonatic format
în partea cea mai uscată a stepei de pajisti xerofile cu graminee. Vegetatia specifică acestor
soluri este pădurea de stejar, tei, frasin si carpen. Cercetările geologice au scos la iveală unele
structuri de hidrocarburi în zona Schela si Slobozia Conache.

Pentru activitătile din agricultură judeţul Galaţi dispune de 358.456 ha, din care
289.800 ha arabil, 42.771 ha păsuni, 548 ha fânete, 23.050 ha vii şi pepiniere viticole şi 2.287
ha livezi si pepiniere pomicole. Judeţul mai dispune de 44.881 ha păduri si alte terenuri cu
vegetaţie forestieră, 13.047 ha luciu de ape şi bălţi, precum şi 30.278ha alte suprafete.
Eroziunea si alunecările de teren au impus amenajări specifice pe cca.80.000 ha în
bazinele hidrografice Chineja, Suhurlui s.a. Datorită conditiilor de silvostepă cu soluri
sărăturoase, nisipoase, perioade de secetă, care alternează uneori cu inundatii mai cu seamă în
interiorul judeţului, s-au amenajat sisteme de irigatii pentru 141.391 ha, ceea ce reprezenta
39,4 % din suprafata agricolă totală. În prezent, nu se pot face estimări asupra situatiei actuale
a sistemului de irigatii.
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Structura ocupării teritoriului este următoarea:
vegetaţie forestieră - cca. 8,3% din teritoriu;
terenuri agricole - cca. 80%;
ape de suprafaţă - 3%;
alte suprafeţe - 6,08%.
În urma aplicării prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, a Legii nr. 36/1991
privind organizarea societăţilor agricole, a Legii privatizării societăţilor comerciale nr.
58/1991, a Legii nr. 54/1998, a avut loc restructurarea şi diversificarea formelor de proprietate.
Astfel 99,9 % din terenurile agricole şi forestiere sunt proprietate privată. Acestea sunt
cultivate de 576 exploataţii agricole comerciale, având în medie 258 ha fiecare şi de 163
exploataţii agricole familiare care deţin în medie 46 ha (Sursa: Agenţia pentru Protecţia
Mediului Galaţi – Raport privind Starea Mediului, 2008).
În judeţul Galaţi datorita solului fertil se cultivă în principal grâu, secară, orz,
orzoaică, ovăz, porumb, plante uleioase, legume, viţă de vie (podgoriile de la Nicoreşti), etc. În
ceea ce priveşte legumicultura, lunca Siretului şi a Prutului prezintă condiţii favorabile datorită
solurilor aluvionare.
Vegetaţia naturală a judeţului este reprezentată de 1442 de speciii, în special petice
mici de pajişti degradate, alcătuite din firuţa (Poa bulbosa), pelinişa (Artemisia austiaca), păiuţ
(Festuca valeisiaca) şi asociaţii vegetale derivate reprezentate prin Andropogon ischaemum.
Vegetaţie lemnoasă de silvostepă apare în câmpia Covurlui şi este reprezentată de
Quercus pendunculiflora şi Quercus pubescens. De altfel, Galaţi deţine o serie de arii protejate
a căror valorificare va înlesni dezvoltarea turismului şi reducerea gradului de poluare a
mediului natural. Ca primă etapă a procesului de valorificare a acestor arii, este necesară
întocmirea unor planuri de management pentru ariile naturale protejate. Ca şi proiecte
specifice, pot fi menţionate cele din Aria Naturală Protejată Pădurea Gârboavele, Parcul
Naţional Lunca Prutului Inferior şi Parcul Dendrologic Tecuci. Pot fi create chiar şi trasee sau
circuite turistice, bine organizate, care să includă vizitarea tuturor acestor obiective naturale.
Galaţiul deţine o faună bogată (24 de specii de mamifere, 230 de specii de păsări, 13
specii de reptile, 14 specii de amfibii, 35 de specii de ihtiofaună), localizată, de obicei, în
cadrul rezervaţiilor naturale. Multe dintre acestea sunt periclitate şi sunt înscrise în Cartea
Roşie a României (broasca de pământ, şarpele rău, ţestoasa de baltă, corcodelul de iarnă,
buhaiul de baltă, egreta mare, lebăda de iarnă, cormoranul mic, barza neagră, pisica sălbatică,
vidra, dihorul de stepă, popândăul).
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Majoritatea solurilor din judeţul Galaţi sunt nisipoase şi argiloase. Acest lucru
impune includerea în circuitul agricol a unor specii potrivite pentru acest tip de soluri, sau
împădurirea zonelor care nu se pretează pentru activitatea de creştere a plantelor. Pe teritoriul
judeţului Galaţi se regăsesc mai multe categorii de soluri, care au ca efect distribuţia inegală a
activităţilor agricole. În unele regiuni solurile sunt potrivite pentru a fi folosite ca şi terenuri
arabile, însă alte zone ale judeţului nu permit acest lucru. Este necesar în acest caz
identificarea plantelor, culturilor, potrivite pentru fiecare tip de sol. În plus, pentru dezvoltarea
agriculturii este necesară cultivarea plantelor care nu necesită un aport bogat de apă.
2.2.4. CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU
Starea calităţii atmosferei
Poluanţi emişi în atmosfera
Emisii de dioxid de sulf (SO2).
Surse: arderi în energetică şi industrii de transformare, arderi în industria de
prelucrare, trafic. Valorile emisiilor de dioxid de sulf sunt prezentate în tabelul de mai jos.
SO2 (tone/an)
Indicator,
2007
2008
2009
tone/an
SO2

21 285,32

12 365,02

6 824,88

Emisiile de SO2 au înregistrat o scădere de 44,80% faţă de anul 2008 ca urmare a
reducerii activităţilor de productie si alte surse mobile şi utilaje.
Emisii de oxizi de azot (NOx).
Surse: arderi în energetică şi industrii de transformare, arderi în industria de
prelucrare, traffic, alte surse mobile şi utilaje. Pentru anul 2009, emisiile de NO x au înregistrat
o valoare totală de 7221,29 tone, ceea ce reprezintǎ o scădere de 42,74 % faţă de anul 2008 ca
urmare a reducerii activităţilor de productie şi alte surse mobile şi utilaje.
Valorile emisiilor de oxizi de azot sunt prezentate în tabelul de mai jos.
NOx ( tone/an)
Indicator
2007
2008
2009
(tone/an)
NOx

18827,447

12613,05

7221,29

Emisii de amoniac (NH3).
Surse: tratarea şi depozitarea deşeurilor, agricultura, arderi în industria de prelucrare.
Emisiile brute de NH3 de la nivelul judeţului Galaţi sunt de 3707,79 tone, în scădere
cu 11,55% faţǎ de cele înregistrate în anul 2008, datorate agriculturii ca urmare a reducerii
culturiilor cu şi fără fertilizatori precum si managementului dejecţiilor animale.
Valorile emisiilor de amoniac sunt prezentate în tabelul de mai jos:
NH3 ( tone/an)
Indicator,
tone/an
NH3

2007

2008

2009

5746,9

4192,15

3707,79
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Emisii de compuşi organici volatili (COV) nemetanici.
Surse: utilizarea solvenţilor şi a altor produse, traffic, arderi în industria de
prelucrare, alte surse (păduri, fâneţe, mlaştini, lacuri), extracţia şi distribuţia combustibililor
fosili. Din inventarul emisiilor de poluanţi atmosferici în anul 2009 rezultă următoarele
cantităţi de COV nemetanici:
NMCOV ( tone/an)
Indicator,
tone/an

2007

2008

2009

COV

9858,979

4884,91

2881,79

În anul 2009, compuşii organici volatili nemetanici au înregistrat o valoare de
2881,79 tone, ceea ce reprezintă o scădere de 41,00% faţă de anul precedent, ca urmare a
reducerii activităţilor de arderi în industria de prelucrare precum si utilizarea solvenţilor.
Emisii de metale grele – plumb.
Surse: arderi în industria de prelucrare, procese în industria fontei şi oţelului, trafic.
Din inventarul emisiilor în anul 2009 rezultă că emisiile de plumb au înregistrat o
valoare de 21,273 tone ceea ce reprezintă o scădere de 48,63 % faţă de anul 2008, ca urmare a
restrângerii activităţii pe sectoarele corespunzătoare: arderi în industria de prelucrare şi
procese în industria fontei şi oţelului.
Valorile rezultate din calculul emisiilor la nivelul judeţului Galaţi sunt prezentate în
tabelul alăturat.
Pb (t)
Indicator,
Judeţul
2007
2008
2009
t/an
Pb (t)

Galati

54,185

41,418

21,273

Nivelul global al poluării cu plumb este în scădere faţă de anul 2008 cu 48, 63 %.
Emisii anuale de metan.
Surse: agricultura, reţele de distribuţie gaze cod, arderi în industria de prelucrare,
tratarea şi depozitarea deşeurilor.
Emisii anuale de CH4
tone/an
2007
2008
2009
CH4

12 186

13 366

12 502

În anul 2009 emisiile anuale de CH4 au înregistrat o valoare de 12502 tone ceea ce
reprezintă o scadere de 6,46 % faţă de anul precedent.
Emisiile anuale de protoxid de azot (N2O).
Surse: Agricultura, arderi în centrale termice, alte surse (păduri, mlaştini, lacuri).
Emisii anuale de N2O
Indicator tone/an
2007
2008
2009
N2O

1306

1033

879

În anul 2009 emisiile totale de N2O au înregistrat o valoare de 879 tone, ceea ce
reprezintă o scădere de 14,90 % faţă de anul precedent, datorită reducerii suprafeţelor
cultivate.
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Emisiile anuale de pulberi totale în suspensie.
Surse naturale: erupţii vulcanice, eroziunea rocilor şi dispersia polenului. Surse
antropice: activitatea industrială, sistemul de încălzire a populaţiei, centralele termoelectrice.
Traficul rutier contribuie prin pulberile produse de pneurile maşinilor la oprirea acestora .
Indicator tone/an

2007

2008

2009

TSP

19535.59

14193.34

8433.51

În anul 2009, emisiile totale de TSP au înregistrat o valoare de 8433.51 tone, ceea ce
reprezintă o scădere de 40,58 % faţă de anul precedent, datorită restrângerii activităţilor
industriale.
DEPASIREA CONCENTRATIILOR MAXIME ADMISIBILE
Studiile privind “Evaluarea Calităţii Aerului prin modelarea dispersiei poluanţilor în
aer, inclusiv investigarea „zonelor fierbinţi”, sub aspectul calităţii aerului, realizate în scopul
evidenţierii aportului surselor majore de poluare” pentru anii 2007 şi 2008 au pus în evidenţă
depaşiri ale concentraţiei medii anuale şi concentraţiei maxime zilnice ale fracţiunii PM10
(particulele solide cu diametrul până la 10µm) din pulberile totale în suspensie, dupǎ cum
urmeazǎ:
Pentru anul 2007
Concentraţia medie anuală - Depǎşirea valorii limită a concentraţiei medii anuale pe
o arie extinsă ce include municipiul Galaţi, platforma industrială Galaţi şi localităţile Smârdan
şi Şendreni.
Concentraţia maximă zilnică - Depǎşirea valorii limită a concentraţiei maxime
zilnice pe o arie foarte extinsă ce include municipiul Galaţi, platforma industrială Galaţi şi
localităţile învecinate.
Aceste depăşiri ale valorii limită se datorează îndeosebi surselor de suprafaţă cu
înălţime de emisie joasă asociate activităţilor de încălzire rezidenţială.
Depăşirile valorii limită a concentraţiei medii anuale precum şi a valorii limită a
concentraţiei maxime zilnice au dus la încadrarea municipiului Galaţi şi a localităţilor
învecinate Braniştea, Independenţa, Schela, Smârdan, Şendreni, Vânători în Lista 1, conform
Ordinului MAPM nr. 745/2002.
Pentru anul 2008
Concentraţia medie anuală - Depǎşirea valorii limită a concentraţiei medii anuale în
aproape tot perimetrul municipiului Galaţi (exceptând partea de sud).
Concentraţia maximă zilnică - Valoarea limită a concentraţiei maxime zilnice este
depăşită pe o arie extinsă pe întreaga suprafaţă a municipiului Galaţi şi pe perimetre din
nordul acestuia.
Aceste depăşiri ale valorii limită se datorează îndeosebi surselor de suprafaţă cu
înălţime de emisie joasă asociate activităţilor de încălzire rezidenţială şi traficului, precum şi
contribuţiei surselor majore industriale de poluare.
Depăşirile valorii limită a concentraţiei medii anuale precum şi a valorii limită a
concentraţiei maxime zilnice au dus la încadrarea municipiului Galaţi şi a localităţilor
învecinate Şendreni şi Vânători în Lista 1, conform Ordinului MAPM nr. 745/2002.
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Din aceste considerente, ARPM Galaţi a elaborat, in anul 2010, programul de
gestionare a calităţii aerului pentru municipiul Galaţi şi localităţile învecinate Şendreni şi
Vânători, pentru perioada 2010-2013. Programul de gestionare a calitǎţii aerului are drept
scop îmbunătăţirea calităţii aerului înconjurător în cel mai scurt timp posibil (încadrarea în
limita maximă admisibilă pentru indicatorul pulberi în suspensie – fracţiunea PM10), şi
ulterior menţinerea calităţii aerului înconjurător în limitele prevăzute de normele în vigoare
pentru indicatorii de calitate.
În 2008 calitatea aerului în judeţul Galati a fost monitorizată prin măsurători orare
sau zilnice în 5 staţii automate de monitorizare a calităţii aerului. Numărul şi tipul locaţiilor au
fost stabilite astfel încât să fie reprezentative pentru protecţia sănătăţii umane şi a mediului,
asigurând alinierea la normele internaţionale şi la reglementările Uniunii Europene după cum
urmează:
─
1 staţie de trafic amplasată în str. Brăilei, nr. 181, astfel încât nivelul de poluare măsurat
să fie influenţat în special de emisiile provenite de la o stradă apropiată, cu trafic intens ;
─
2 staţii de tip industrial amplasate în Galaţi, b-dul Dunărea, nr. 8 (zona din faţa Sidexului)
şi în Tecuci, str. 1 Decembrie, nr. 146B, pentru determinarea nivelului de poluare
influenţat în special de surse industriale ;
─
1 staţie de fond urban amplasată în str. Domnească, nr. 7, pentru evaluarea expunerii
populaţiei la combinaţii de poluanţi cu acţiune sinergică;
─
1 staţie de fond suburban amplasată în str. Traian, nr. 431, pentru evaluarea expunerii
populaţiei şi vegetaţiei de la marginea aglomerării;
─
1 panou exterior de informare a publicului amplasat în str. Brăilei c/c str. G. Coşbuc,
destinat afişării în mod regulat a concentraţiilor poluanţilor în aerul înconjurător.
Amplasarea staţiilor s-a făcut, conform prevederilor Ordinului M.A.P.M.
nr.592/2002, astfel încât nivelul de poluare să nu fie influenţat de o singură sursă ci de
aportul integrat al tuturor surselor.
Poluanţii SO2, NO2/NOx, CO, benzen, pulberi în suspensie, plumb şi ozon sunt
monitorizaţi şi evaluaţi în conformitate cu Ordinul Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului
nr. 592/2002, care transpune cerinţele prevăzute de reglementările europene; iar amoniacul în
conformitate cu STAS nr. 12574/87 - Aer din zonele protejate.
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Fig. 5a. Temperatura actuală în judeţul Galaţi. Culorile
deschise indică valori mai scăzute, iar cele închise valori
mai ridicate.

Fig. 5b. Precipitaţiile medii actuale în judeţul Galaţi.
Culorile închise indică valori mai ridicate, iar cele
deschise valori mai scăzute.

Fig. 5c. Predicţiilor climatice pentru anul 2100 în judeţul
Galaţi – temperatura. Culorile deschise indică valori mai
scăzute, iar cele închise valori mai ridicate.

Fig. 5d. Predicţiilor climatice pentru anul 2100 în judeţul
Galaţi – precipitaţiile. Culorile închise indică valori mai
ridicate, iar cele deschise valori mai scăzute.
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Fig. 5e. Diferenţe dintre temperatura actuală şi valorile
predicţiilor climatice pentru anul 2100 în judeţul Galaţi.
Culorile deschise indică valori mai scăzute, iar cele
închise valori mai ridicate.

Fig. 5f. Diferenţe dintre precipitaţiile medii actuale şi
valorile predicţiilor climatice pentru anul 2100 în judeţul
Galaţi. Culorile închise indică valori mai ridicate, iar cele
deschise valori mai scăzute.

Monitorizarea poluanţilor gazoşi se realizează în următoarele puncte :
─

S.C. AGROMEC S.A. Şendreni – Galaţi, amplasat la 2 Km S - SV faţă de MITTAL
STEEL SA Galaţi. Poluarea se datorează emisiilor specifice din zonă: creşterea păsărilor,
combinatului siderurgic şi triajului MOVILENI, precum şi traficului rutier.
- indicatori : NO2, NH3, SO2.

─

SEDIUL A.P.M. Galaţi - este situat la aprox. 5 Km Est de MITTAL STEEL SA Galaţi,
influenţat în special de traficul din zonă şi parţial de emisiile caracteristice datorate
combinatului siderurgic, atunci când direcţia vântului este de la vest la est (aprox 5,7% din
timp).

─

- indicatori : NO2, NH3, SO2.
S.C. ATLAS S.A. Galaţi este situat la cca. 1,5 Km N-NE de MITTAL STEEL SA Galaţi
şi analizează poluarea datorată traficului rutier, prin antrenarea pulberilor foarte intense
din zonă. Influenţa S.C. MITTAL STEEL S.A. Galaţi se simte în zilele cu calm atmosferic
şi în cazurile în care vântul are direcţia SV - NE (aprox. 14,8% din timp).
- indicatori : NO2, NH3, SO2.
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Pulberi în suspensie
Monitorizarea pulberilor în suspensie se realizează la Sediul A.P.M. Galaţi.

Fig. 3a. Calitatea atmosferei în municipiul Galaţi. Evoluţia anuală a NO 2 în punctele monitorizate
0,005
0,004

Sediu APM Galati

0,003
AGROMEC
Şendreni

0,002

ATLAS
0,001
0
2007

2008

Fig. 3b. Calitatea atmosferei în municipiul Galaţi. Evoluţia anuală a SO 2 în punctele monitorizate

Fig. 3c. Calitatea atmosferei în municipiul Galaţi. Evoluţia anuală a NH 3 în punctele monitorizate
În baza inventarului instalaţiilor cuprinse în Anexa I a Directivei 2003/87/CE privind
schema de comercializare a emisiilor de gaze cu efect de seră, în judeţul Galaţi au fost
identificaţi şi autorizaţi pentru comerţul cu certificate de emisii de gaze cu efect de seră în anul
2008, următorii operatori economici care au intrat în tranzacţionarea Certificatelor de emisie
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gaze cu efect de seră: SC MITTAL STEEL SA Galaţi –Autorizaţia nr. 14/29.01.2007, SC
ELECTROCENTRALE SA Galaţi - Autorizaţia nr. 18/29.02.2008.
Concentraţiile medii ale poluanţilor monitorizaţi în judeţul Galaţi prin reţeaua clasică
Tip staţie

POLUANT

Sediu A.P.M.
SO2 (µg/mc) AGROMEC Şendreni
S.C. ATLAS
PM10 (µg/mc)
Sediu A.P.M.
Sediu A.P.M.
NO2 (µg/mc) AGROMEC Şendreni
S.C. ATLAS
Sediu A.P.M.
NH3 (mg/mc) AGROMEC Şendreni
S.C. ATLAS

Concentraţia medie anuală
2007

2008

0,0018
0,0023
0,0024
41,90
0,0184
0,0264
0,0211
0,0299
0,0363
0,0306

0,0014
0,0012
0,0020
40,44
0,0201
0,0170
0,0228
0,0273
0,0320
0,0342

Poluarea radioactivă: Valorile activităţilor beta globale ale probelor de aer s-au
situat sub valorile limitei de atenţionare (Calitatea factorilor de mediu în municipiul Galaţi şi
zona Galaţi-Cahul. Proiect RO 2006/018-447.01.01.07).
Starea calitatăţii apei
Cantitatea şi tipul poluanţilor deversaţi în emisari, pânza freatică:
- Volum ape uzate evacuate: 126,070 mil. mc;
- Tipul poluanţilor deversaţi în emisari şi pânza freatică:
materii in suspensie,
substanţe organice,
nutrienţi (amoniu, azotiţi, azotaţi, azot total, ortofosfaţi, fosfor total),
metale (zinc, cupru, crom total, arsen, fier total, mangan total, plumb,
cadmiu, mercur, nichel).
Volumul apelor menajere şi industriale netratate: 122,66 mil.mc
Volumul apei tratate mecanic, chimic, biologic în staţiile de epurare:
- Volum suficient epurat: 3,114 mil. mc;
- Volum insuficient epurat: 0,296 mil. Mc.
Lungimea cursurilor de apă degradate şi poluate
Evaluarea calităţii apelor şi încadrarea secţiunilor de control în clase de calitate s-a
realizat de catre Administraţia bazinală de apă Prut-Bârlad, conform Ordinului nr.161/2006
pentru aprobarea Normativului privind clasificarea apelor de suprafaţă în vederea stabilirii
stării ecologice a corpurilor de apă, corelând rezultatele evaluării chimice cu cele biologice.
În anul 2009, zona pregnant critică sub aspectul calităţii necorespunzătoare a
apelor a fost râul Geru aval Cudalbi – confluenţă cu râul Gologan, care a înregistrat depǎşiri
sistematice ale limitelor admisibile la indicatorii: nutrienţi şi ioni generali de salinitate (reziduu
filtrabil uscat, sodiu, calciu, magneziu, cloruri, sulfaţi), fapt ce l-a situat în clasa a V-a de
calitate pe un tronson de 9 km din lungimea totală de 62 km, conform tabelului:
Repartiţia lungimilor pe clase de calitate
Lungime
An
I
II
III
IV
V
Pârâul
(km)
Geru
km %
km %
km %
km %
km %
2009
62
18
29
35 56,4
9
14,6
Sursa de date: Administraţia bazinală de apă Prut-Bârlad Iaşi
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Suprafeţe lacustre afectate de procese de eutrofizare:
- Situaţia calităţii globale a apei principalelor lacuri în anul 2009
Calitatea apei
(categoria)

Lac

Nume
Lozova
Brateş

Tip
Acumulare
Acumulare

AT – atenuarea viiturilor;
P – piscicultură;
H - hipertrof

Curs de
apă

Volum
total
(mil. mc)

Folosinţa
principală

Lozova
Chineja

11,30
45,00

AT
P

Chimic

Biologic

V
III

H
H

Sursa de date: Administraţia bazinală de apă Prut-Bârlad Iaşi

Starea apelor
Clase de calitate ale fluviului Dunǎrea în anul 2008
Curs de apǎ
Dunǎre
Dunǎre
Dunǎre

Secţiunea de control
Port Galaţi
Aval
Uzina de apă

Normativ de referinţǎ - OM nr. 161/2006
II
II
II

Situaţie sintetică privind caracterizarea apei de suprafaţă destinate potabilizării
Nr.
crt

Nume
ecţiune de
relevare

1.

Priza Galaţi

Sursa de
apa
Fluviul
Dunărea

Numele utilizatorului pentru
potabilizare

Populaţia
deservita

Categoria de calitate
onform HG 100/2002
(medie anuală)
2005 2006 2007

S.C. ARCELOR MITTAL S.A.
A1A1Galaţi (livrează apă pt. S.C.
239000
A1-A2
A2
A2
APA CANAL S.A. Galaţi)
Sursa de date: SGA Galaţi, Direcţia Apelor Iaşi

S.C. APĂ CANAL S.A. GALAŢI - Autorizaţie nr. 176/septembrie 2007 valabilă până
la data de 30.09.2008 însoţită de un program de etapizare.
Evacuarea apelor uzate orăşeneşti ale municipiului Galaţi se face prin intermediul a
şapte colectoare din care şase în Dunăre şi unul în râul Siret: Uzina 1, Micro 21 respectiv în
fluviul Dunarea prin Popas Dunărea, Libertatea, punct de vărsare Valurile Dunării, punct de
vărsare 13 iunie şi punct de vărsare SP3. Municipiul Galaţi nu are staţie de epurare a apelor
uzate, în anul 2008 a fost evacuat un volum apă uzată neepurată 19,180 milioane mc. în emisar
Dunăre şi 0,474 în emisar Siret.
Deci un total de apă evacuată uzată în emisar în anul 2008 a fost aproximativ de
19653 mii mc. Pentru evacuarea apelor uzate şi pluviale, sistemul de canalizare dispune de 5
staţii de pompare: SP 13 Iunie, SP3, SP V ulcan, SP Nordului, Tudor Vladimirescu.
In vederea menţinerii calităţii apelor uzate, impuse de legislaţia în vigoare S.C. APĂ
CANAL S.A., are un program de monitorizare care prevede recoltarea şi analizarea probelor
de apă uzată cu o frecvenţă stabilită, atât de la egenţii economici urmăriţi cât şi apă uzată
rezultată din procesul de tratare al apei.
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S.C ARCELORMITTAL Galaţi S.A
Apele uzate menajere sunt evacuate la reţeaua de canalizare a municipiului Galaţi.In
cadrul societăţii sunt 6 uzine deservite cu utilităţi hidro de către 17 gospodării de apă, care sunt
dotate în special cu instalaţii de dozare coagulanţi şi cu treaptă mecanică (decantor, filtre),
având ca indicator preponderent suspensiile, apele uzate de la aceste gospodării sunt evacuate
în colectoarele interioare care le evacuează în Iazurile tehnologice Mălina şi Cătuşa. Înainte de
deversare în râul Siret, apele uzate sunt trecute prin iazurile decantoare pentru reţinerea
suspensiilor şi o epurare aerobă naturală.
Monitoringul calităţii apei râului Siret, nu scoate în evidenta modificări ale
parametrilor calitativi ai râului Siret, apa acestuia încadrându-se în categoria a II-a de calitate.
Evacuarea apelor uzate rezultate în Municipiul Galaţi se face prin intermediul a şase
guri de vărsare.
În urma finalizării evaluării calităţii apei la nivelul municipiului Galaţi şi a zonei
Galaţi - Oancea s-a constat că nu se înregistrează depăşiri ale concentraţiilor maxime admise
de poluanţi şi că aceasta se încadrează conform Ordinului MMGA nr. 161/2006 în general în
stările ecologice I-III. Valorile activităţilor beta globale ale probelor de apă s-au situat, de
asemenea, sub valorile limitei de atenţionare (Calitatea factorilor de mediu în municipiul
Galaţi şi zona Galaţi-Cahul. Proiect RO 2006/018-447.01.01.07).
Starea solurilor
În partea de sud a câmpiei Covurluiului se întâlneşte cernoziomul carbonatic format
în partea cea mai uscată a stepei pe pajişti xerofile cu graminee. Acest subtip de cernoziom
mai este cunoscut sub numele de cernoziom castaniu deschis sau cernoziom ciocolatiu
carbonatat. În podişul Covurlui ca şi în câmpia Covurluiului apare pe depozitele loessoide
cernoziomul levigat. Un alt subtip de cernoziom este cel freatic - umed sau cernoziomul de
fâneaţă, care se formează pe reliefuri joase. Regimul hidric al acestor soluri este favorabil
culturii viţei de vie pentru că are un sistem de rădăcini radiculare profunde, cu ajutorul cărora
poate folosi apa din stratul acvifer.
Situaţia siturilor contaminate sau potenţial contaminate aferente judeţului Galaţi este
prezentată în Anexă.
Precizăm faptul vă aceste informaţii au fost preluate din baza de date naţională, care
conţine siturile contaminate identificate în conformitate cu Articolul 9, alineatul (2) al HG nr.
1408/2007.
2.2.5. ZONELE DE RISC NATURAL
Inundaţii
Riscul la inundaţii la nivelul teritoriului judeţean este analizat în documentaţia „Master
Plan pentru managementul riscului la inundaţii în bazinul hidrografic Prut – Bârlad”elaborată de ROMAIR Consulting şi HYDER Consulting în anul 2009.
Cauzele majore şi mecanismele producerii inundaţiilor în bazinul hidrografic Prut Bârlad prezentate în documentaţia amintită sunt:
- scurgeri rapide de apă pe versanţii abrupţi, cu un nivel scăzut de infiltrare. Acest
fenomen este cu deosebire sever în cazul ploilor torenţiale din anotimpurile calde;
- apa din inundaţii bălteşte natural în câmpiile inundabile joase, meandrate din
bazinele hidrografice Bahlui, Jijia şi sistemul Prut;
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-

-

în bazinul Bârlad, râurile abrupte, liniare, din zonele înalte descarcă rapid apa,
favorizând inundaţii cu propagare rapidă, la confluenţa râurilor Bârlad, Siret şi
Tecucel;
sistemele urbane de canalizare au capacitate insuficientă de colectare şi evacuare a
apelor.

Factorii naturali şi antropici care amplifică inundaţiile sunt:
peste 900 de mil. m2 de suprafeţe cu eroziune de adâncime, la nivelul bazinului
hidrografic Prut – Bârlad. Aceste suprafeţe sunt lipsite de vegetaţie, favorizând
scurgerile foarte rapide ale apei din precipitaţii;
managementul defectuos al terenurilor arabile şi practicile de păşunat cresc ratele
scurgeriilor de suprafaţă şi a eroziunilor şi reduc infiltrarea apei în sol;
infiltraţiile scăzute în solul de pe pante determină creşterea procentului precipitaţiilor
care ajung în râuri;
frecvenţa crescută a eroziunii contribuie la colmatarea râurilor şi acumulărilor,
reducând astfel capacitatea lor hidraulică;
digurile înălţate de-a lungul râurilor cresc energia mecanică a apei. Astfel sunt erodate
albiile râurilor pe perioada debitelor crescute, conducând la erodarea culeelor podurilor
şi prăbuşirea acestora.
Situaţia localităţilor din judeţ, afectate de fenomenul de inundaţii, conform anexelor
din Legea 575/2001:

No
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Localităţi
1
mun. Galaţi
mun. Tecuci
o. Bereşti
o. Târgu Bujor
Bălăbăneşti
Bălăşeşti

Băleni
Băneasa
Barcea
Bereşti-Meria
Brăhăşeşti
Braniştea
Buciumeni
Căvădineşti
Certeşti
Corod
Corni
Cosmeşti
Costache Negri

Tipuri de inundaţii
Legea 575/2001
1998 - 2006
Pe cursuri de Pe torenţi Pe cursuri de apă
Pe torenţi
apă
2
3
4
5
nu
nu
nu
nu
da
nu
nu
nu
nu
da
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
da
da
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
da
nu
da
nu
nu
da
nu
nu
da
nu
nu
nu
nu
nu
da
nu
nu
nu
da
nu
da
da
nu
nu
nu
nu
nu
nu
da
da
nu
nu
da
da
nu
nu
nu
nu
da
nu
nu
nu
nu
nu
42

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Cuca
Cudalbi
Cuza Vodă
Drăgăneşti
Drăguşeni
Fârtăneşti
Frumuşiţa
Folteşti
Fundeni
Ghidigeni
Gohor
Griviţa
Independenţa
Iveşti
Jorăşti
Lieşti
Matca
Măstăcani
Movileni
Munteni
Nămoloasa
Negrileşti
Nicoreşti
Oancea
Pechea
Piscu
Poiana
Priponeşti
Rădeşti
Rediu
Scânteieşti
Schela
Şendreni
Slobozia Conachi
Smârdan
Smulţi
Suceveni
Suhurlui
Ţepu
Tudor Vladimirescu
Tuluceşti
Umbrăreşti
Valea Mărului
Vărlezi
Vânători
Vlădeşti

nu
da
nu
da
nu
nu
nu
nu
nu
nu
da
nu
nu
nu
nu
da
da
da
da
nu
nu
nu
da
nu
da
da
nu
da
nu
nu
nu
da
da
da
nu
nu
da
nu
da
nu
nu
nu
da
nu
nu
2da

da
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
da
nu
nu
nu
da
nu
nu
da
nu
da
nu
nu
da
nu
da
da
nu
nu
nu
da
nu
nu
nu
nu
nu
nu
da
nu
da
nu
da
nu
da
nu
da
da

nu
nu
da
nu
nu
nu
nu
nu
da
nu
da
nu
da
da
nu
nu
nu
nu
nu
nu
da
nu
da
nu
nu
da
da
nu
nu
nu
nu
nu
da
nu
nu
nu
nu
nu
da
da
nu
da
nu
nu
nu
nu

nu
nu
da
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
da
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu

Sursă date: Legea 575/2001, HG 1.512/2005
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Din datele prezentate se observă o frecvenţă ridicată a inundaţiilor în perioada de
observaţie considerată în legea privind riscurile naturale (575/2001), la nivelul uninăţilor
administrative Bălăşeşti, Cavădineşti, Corod, Corni, Gohor, Măstăcani, Nicoreşti, Pechea,
Piscu, Suceveni, Ţepu, Valea Mărului şi Vlădeşti.
În perioada 1998-2005, ca urmare a precipitaţiilor cu intensitate deosebită şi a
condiţiilor create de modificări antropice vizând în special fondul forestier, acest fenomen a
luat o amploare deosebită. Astfel noi inundaţii au apărut şi în Braniştea, Buciumeni, Cosmeşti,
Cuza Vodă, Fundeni, Independenţa, Iveşti, Nămoloasa, Poiana, Tudor Vladimirescu şi
Umbrăreşti.
Lucrări hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor
Lucrările hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor existente pe teritoriul
judeţului sunt acumulările, îndiguirile şi apărările de maluri:
Acumulări:
Ijdileni, amplasată pe pr. Ijdileni, V=3,2 mil. m3, acumulare nepermanentă;
Frumuşiţa, amplasată pe pr, Frumuşiţa, V=1,1 mil. m3, acumulare nepermanentă;
Corod, amplasată pe pr. Corozel, V= 1,8 mil .m3, are folosinţă complex;
Lupele (V=3,2 mil m3), Schela (V=4,8 mil. m3), Lozova (V=11,3 mil m3), amplasate pe
pr. Lozova, sunt acumulări nepermanente;
Pepiniera Lozova, pe pr. Lozova, V= 1,81 mil. m3, este amenajare piscicolă;
Mălina, amplasată pe pr. Mălina, V=6,82 mil. m3, cu folosinţă complexă;
Folteşti, amplasată pe pr. Chineja, V=1,5 mil. m3 are destinaţie piscicolă;
Brateş, amplasată pe pr. Chineja, V=45,0 mil. m3 are folosinţă complexă;
Îndiguiri şi apărări de maluri:
râul Siret, pe sectoarele Latinu – Vădeni şi Piscu – Braniştea, cu o lungime de cca.
40km;
râul Prut, lucrări de apărări de maluri între Brateşul de Sus – Şiviţa, Brateşul de Jos –
Şiviţa, cu lungimi de cca. 81km;
r. Chineja, îndiguiri pe sectoarele Brateşul de Sus – Folteşti – Şiviţa şi Brateşul de Jos –
Şiviţa – Galaţi, cu lungimi totale de cca. 27km;
râul Bârlad este sistemul de îndiguiri şi regularizări Bârlad, care se întinde şi în judeţul
Vaslui, cu o lungime totală de cca. 161,0km.
Pentru mărirea siguranţei la ape mari şi evitarea producerii de pagube materiale
obiectivelor amplasate în zone a căror clasă de importanţă nu este asigurată de lucrările de
îndiguire sau pentru situaţia în care viitura depăşeste asigurarea de calcul sau chiar de
verificare a acestor lucrări de apărare, în judeţ sunt prevăzute următoarele zone pentru
inundare dirijată:
în bazinul hidrografic Prut: comuna Vlădeşti, sat Brăneşti, confluenţă pr. Stoeneasa –
lac Bacău (suprafaţă agricolă – proprietate privată) – cca. 1500 ha;
în bazinul hidrografic Chineja: teritoriul comunei Măstăcani şi Folteşti – pod peste r.
Chineja (sat Chiraftei), pe DC – pasarelă cale ferată, localitatea Folteşti (plantaţie de
salcie – 250 ha aparţinând ocolului silvic Galaţi);
în bazinul hidrografic Bârlad: comuna Priponeşti, amonte confluenţă râu Pereschiv –
750 ha plantaţie de salcie şi pădure aparţinând ocolului silvic Tecuci.
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În urma analizei privind riscurile naturale realizată în documentaţia de master Plan,
pentru judeţul Galaţi au rezultat ca fiind necesare următoarele lucrări de apărare împotriva
inundaţiilor:
Tip de lucrare
Diguri şi apărări de maluri

Acumularea Lupele
Acumularea Schela

Cursul de apă
Prut

Locaţia
Galaţi

Valea Lupului

Gohor

Bârlad

Ghidigeni

Bârlad
Bârlad

Tecuci
Umbrăreşti

Bârlad

Priponeşti

Bârlad

Gohor

Bãlãneasa

Ghidigeni

Bârlad

Munteni

Bârlad

Drăgăneşti

Corozel
Bârlad

Barcea
Barcea

Blăneasa

Munteni

Bârlad

-

Lozova
Lozova

Pechea
Schela

Lucrări propuse

Reabilitare coronament dig,
taluz, picior dig, consolidare mal
Reabilitare coronament dig,
taluz, picior dig, consolidare mal
Reabilitare coronament dig,
taluz, picior dig, consolidare mal
Reabilitare corononament, taluz
Reabilitare coronament,
taluz, picior dig, consolidare mal
râu
Reabilitare coronament, taluz,
picior dig
Reabilitare coronament,
taluz, picior dig, consolidare mal
râu
Reabilitare coronament,
taluz, picior dig, consolidare mal
râu
Reabilitare coronament, taluz,
picior dig
Reabilitare coronament,
taluz, picior dig, consolidare mal
râu
Reabilitare coronament, taluz
Reabilitare coronament,
taluz, picior dig, consolidare mal
râu
Reabilitare coronament, taluz,
picior dig
Punerea în siguranţă a lucrărilor
existente şi aducerea la clasa de
importanţă
Reabilitarea descărcătorului
Reabilitarea descărcătorului

Sursă date: Master Plan pentru managementul riscului la inundaţii în bazinul hidrografic Prut – Bârlad, anul 2009

Alunecări de teren.
Conform studiului “Identificarea si delimitarea hazardurilor naturale (cutremure,
alunecari de teren si inundatii). Harti de Hazard la nivelul teritoriului judetean. Regiunea 2
(Judeţ Galaţi)”, estimarea valorii şi a distribuţiei geografice a coeficienţilor de risc (Ka-h) s-a
realizat pentru cei opt factori luaţi în considerare pe baza informaţiilor din lucrări de
specialitate şi a normativelor în vigoare interpretate conform legislaţiei referitoare la zonele de
risc natural (HG nr. 447/2003, Anexa 1/Anexa C): factorul litologic – Ka, factorul
geomorfokogic – Kb, factorul structural – Kc, factorul hidrologic şi climatic – Kd , factorul
hidrogeologic Ke; factorul seismic – Kz, factorul silvic – Kg,factorul antropic – Kh.
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Harta factorului litologic – Ka
Analiza hărţilor geologice a permis delimitarea unor suprafeţe în care depozitele ce au
caracteristici litologice apropiate au fost încadrate în intervale ale coeficienţilor de risc cu
potenţial variabil de producere a alunecărilor de teren. Funcţie de diversitatea litologică,
valorile coeficientului Ka au fost încadrate astfel:
-

Ka=0,60 a fost dat complexelor de gresii tufogene, cinerite, marne, nisipuri kersonianmeoţiene;

-

Ka=0,70 a fost acordat nivelelor de nisipuri, marne, pietrişuri şi argile ponţian-daciene;

-

Ka=0,80 revine nisipurilor, argilelor şi pietrişurilor levantine;

-

intervalul Ka>0,81, cu probabilitate foarte mare de producere a alunecărilor de teren a fost
acordat acumulărilor deluvial – proluviale pleistocen – holocene, diferitelor nivele de
argile, nisipuri, pietrişuri întâlnite în albiile cursurilor de ape, în conuri de dejecţie şi terase
joase precum şi în alcătuirea dunelor şi a paturilor lacustre.
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Harta factorului morfologic – Kb
Teritoriul judeţului Galaţi este alcătuit în cea mai mare parte din câmpie (C. Covurlui,
C. Tecuciului, C. Siretului) podiş (Pod. Covurlui) şi coline (col. Tutovei). Altitudinile sunt
reduse (250 – 300 m) şi se dezvoltă descrescător de la nord la sud. Harta factorului
geomorfologic Kb (anexa 2), ne prezintă un teritoriu constituit din segmentul sudic a Podişului
Moldovei şi un segment al Câmpiei Române.
Analiza hărţii factoriale indică cuprinderea pe teritoriul judeţului a unor suite de valori
de la 0,05 la 0,9. Intervalul de valori Kb = 0,05 – 0,10 corespund în mare unor porţiuni din
versanţii cursurilor de apă ce fragmentează relieful.
Valorile Kb = 0,40 corespund culmilor şi interfluviilor din cadrul podişului dar şi unor
sectoare restrînse din câmpie.
Valorile Kb = 0,70 şi Kb = 0,90 sunt caracteristice zonelor cu versanţi înalţi şi abrupţi
ce mărginesc cursurile de apă.
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Harta factorului structural – Kc
Teritoriul judeţului Galaţi se suprapune pe aria de scufundare a plăcilor tectonice,
Depresiunea Bârladului, Orogenele dobrogene şi Platforma moesică. Au fost atribuite valori
diferite coeficientului Ka, după cum urmează:
-

Kc=0,10 a fost dat extremei nordice a Platformei moesice, care se întinde până
lângă localităţile Nămoloasa şi Piscu;

-

Kc=0,30, revine jumătăţii estice, delimitată aproximativ de aliniamentul Bălăşeşti –
Fundeni;

-

Kc=0,31 – 0,50, cu probabilitate medie - mare de producere a alunecărilor de teren,
este reprezentat numai prin valoarea maximă Kc=0,50, dată părţii vestice a
arealului gălăţean.

-
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Harta factorului hidroclimatic – Kd
Indicatorii luati in considerare pentru elaborarea acestei harti sunt: regimul climatic,
radiaţia solară, temperatura aerului, reţeaua hidrografică vânturile, precipitaţiile atmosferice,
stratul de zăpadă.
In nordul judeţului pe areale corespunzând Podişului Covurlui, factorului de influenţă
hidroclimatic, Kd, i s-a atribuit valoarea de 0,5. Cea mai mare parte a judeţului, suprapusă
pe zona de câmpie (Câmpia Siretului, Câmpia Tecuciului, Câmpia Covurlui) are valoarea
mediei precipitaţiilor anuale mai scăzută (400 mm), iar pe un areal restrâns, în extremitatea
sud-vestică, corespunzând Câmpiei Siretului Inferior, aceasta este de 450 mm. Pentru aceste
areale, factorului de influenţă hidroclimatic, Kd, i s-a atribuit valoarea de 0,4.
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Harta factorului hidrogeologic – Ke
Au fost conturate 3 tipuri de suprafeţe in care probabilitatea de producere a alunecărilor din
punctul de vedere al coeficientului de risc hidrogeologic este:
-

redusă (Ke = 0,05). În această zonă curgerea apelor freatice are loc la gradienţi hidraulici
foarte mici. Forţele de filtraţie sunt neglijabile. Nivelul liber al apei freatice se află la
adâncime mare (> 5 m);

-

medie (Ke = 0,4). Pentru această zonă gradienţii de curgere ai apei freatice sunt moderaţi.
Forţele de filtraţie au valori care pot influenţa sensibil starea de echilibru a versanţilor.
Nivelul apei freatice se situează la adâncimi mici (< 5 m); Acestui tip de suprafaţă îi revin
zonele acoperite de aluviunile albiilor majore ale văilor mai importante din regiune, un mic
sector cu depozite loessoide care acoperă câmpul înalt situat în N – NV-ul judeţului,
precum şi zonele lacustre;

-

mare (Ke = 0,7). În această zonă curgerea apelor freatice are loc sub gradienţi mari. La
baza versanţilor, uneori şi pe versanţi, apar izvoare. Astfel de zone sunt foarte restrânse ca
suprafaţă, suprapunându-se strict peste punctele de descărcare ale apelor subterane
(izvoare).
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Harta factorului seismic - Kf
Suprafaţa judeţului Galaţi se află în apropierea focarului seismic vrâncean, încadrată în
macrozona cu intensitate seismică 9. Această situaţie impune acordarea valorilor maxime ale
coeficientului Kf, astfel: Kf=0,90 pentru majoritatea arealului gălăţean, Kf=0,99 numai pentru
sectorul Nicoreşti – Cosmeşti.
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Harta factorului vegetaţie - Kg
Valorile Kg = 0,10, caracteristice unui potenţial mediu de producere a alunecărilor de
teren, definesc suprafeţe poligonale suprapuse peste pădurile de stejar brumăriu, pufos, asociat
cu carpen, tei, arţar sau păduri de gorun, cu tei şi carpen. Acestea se regăsesc ca suprafeţe
poligonale reduse ca dimensiuni aproximativ pe toată suprafaţa judeţului.
Valorile coeficientului Kg = 0,20 şi Kg = 0,30 sunt caracteristice viilor şi livezilor, ce
pot fi încadrate la un domeniu de probabilitate medie la declanşarea alunecărilor de teren.
Valorilor Kg = 0,40 şi Kg = 0,50, corespunzătoare unui potenţial mediu – mare de
producere a alunecărilor de teren, se regasesc în vegetaţia de stepă şi silvostepă.
Valorilor Kg = 0,80, caracteristice unui potenţial mare de producere a alunecărilor de
teren, se intalnesc pe suprafeţe extinse utilizate pentru culturi agricole.
Mai pot fi întâlnite şi suprafeţe de dimensiuni foarte reduse rezultate pentru valori Kg =
0,95 ce corespund unui potenţial foarte mare de producere a alunecărilor de teren şi care
reunesc zonele cu vegetaţie fluvio – lacustră din lungul văilor şi din preajma lacurilor naturale.
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Harta factorului antropic – Kh
Influenţa factorului antropic Kh asupra alunecărilor de teren din judeţul Galaţi este
ilustrată, sub forma unui amestec de suprafeţe poligonale ce se orientează vest – est şi nord –
sud şi care au rezultat pentru valori ale coeficientului situate în intervalul (0,01 – 0,90).
-Kh = 0,10. - valori corespunzătoare terenurilor neafectate şi care corespund unui
domeniu de probabilitate redusă.
-Kh = 0,10 – 0,30. - corespunzătoare terenurilor cu livezi şi vii dar şi localităţilor
rurale.
-Kh = 0,30 – 0,50. - probabilitate medie – mare de producere a alunecărilor de teren
specifice terenurilor agricole cu mare pondere în acest judeţ. Suprafeţele corespund şi arealelor
de extindere a oraşelor (Bereşti, Tg. Bujor etc.).
-Kh = 0,30, 0,60, 0,70. - suprafeţe ocupate de reţelele de drumuri şi căi ferate bine
dezvoltate în acest judeţ.
-Kh = 0,80. - probabilitate mare de declanşare a alunecărilor de teren care corespund
oraşelor mai importante (Tecuci) şi municipiului Galaţi caracterizate de dezvoltarea mai
puternică a industriei (combinatul de la Galaţi) şi de prezenţa reţelelor de străzi şi canalizare
dar şi a altor utilităţi.
Privind în ansamblu harta factorului antropic – Kh, putem aprecia că potenţialul
producerii unor alunecări de teren este preponderent mediu – mare şi subordonat mediu şi
ridicat.
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Harta factorului mediu de influenţă în producerea alunecărilorm de teren - Km
Harta de hazard la alunecări de teren a teritoriului administrativ al judeţului Galaţi s-a
realizat prin combinarea celor opt hărţi tematice. Harta reprezintă o serie de suprafeţe
poligonale cărora le corespund diferite valori ale coeficientului mediu de hazard - Km.
Valorile coeficientului mediu de hazard Km rezultate se înscriu într-un interval larg, de
la 0,0134 (factor minim), până la 0,7212 (factor maxim), ceea ce semnifică un potenţial de
producere al alunecărilor de teren de la redus la mare.
Distribuţia geografică a valorilor coeficientului mediu de hazard la alunecări de teren
Probabilitate (Potenţial) de producere a
alunecărilor de teren
Practic zero (lipsă)
Redusă
Medie
Medie - Mare
Mare
Foarte mare

Valoarea factorului mediu Km
0
< 0,10
0,10 - 0,30
0,31 - 0,50
0,51 - 0,80
0,81 - 1,00

Analiza acestei hărţi, pe lângă o figurare detaliată a suprafeţelor poligonale rezultate
la diferite valori ale potenţialului de declanşare a alunecărilor de teren, oferă unele trăsături
generale ale suprafeţei teritoriale a judeţului Galaţi:
- teritoriul judeţului prezinta probabilitate medie de declanşare a alunecărilor de teren
localizata în zonele de podiş, de câmpie, bazele versanţilor unor cursuri de apă ce
fragmentează relieful;
- valorile situate în domeniul cu potenţial mediu – mare de producere a alunecărilor de teren
se grupează într-un sector mai restrâns din nord-vestul judeţului. Aceste suprafeţe
corespund unor porţiuni din versanţii cursurilor de apă ce brăzdează relieful;
- valorile situate în domeniul de probabilitate mare de producere a alunecărilor de teren sunt
caracteristice suprafeţelor care se regăsesc pe versanţii şi terasele cursurilor de apă,
ogaşelor şi ravenelor.
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● Cutremure
Evaluarea cat mai corecta a hazardului seismic intr-un anumit amplasament este
importanta in vederea punerii in siguranta a fondului construit existent si/sau viitor.
Conform Codului de proiectare seismica P100-1/2006 si a studiului IPTANA
“Identificarea si delimitarea hazardurilor naturale (cutremure, alunecari de teren si inundatii).
Harti de Hazard la nivelul teritoriului judetean. Regiunea 2 (Judeţ Galaţi)”, estimarea valorii
şi a distribuţiei geografice a indicatorilor seismici specifici judetului Galati este prezentata in
cartogramele urmatoare. perioada de colt, TC a spectrului de raspuns si acceleratia terenului.
Valoarea perioadei de colt este influentata de conditiile de amplasament.

Figura 1. Valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare, ag pentru cutremure avand
intervalul mediu de recurenta IMR = 100 ani (reprezentarea judetului Galati)

Figura 2. Zonarea teritoriului României în termeni de perioada de control (colţ), TC a spectrului
de raspuns (reprezentarea judetului Galati)
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In Tabelul 1 sunt prezentate date statistice reprezentative pentru Judetul Galati,
privind populatia municipiilor/oraselor dar si numarul total de locuinte, caracterizand astfel
expunerea la hazard seismic a acestui judet.
Tabel 1. Fondul de locuinte si populatia in Galati (Anuarul Statistic al Romaniei – 2005)
Judet
Galati

Locuinte
217706

Locuitori
620500

Municipii/Orase
Galati
Tecuci
Beresti
Targu Bujor

Locuitori
298366
43287
3526
7668

Tabel 2. Caracteristicile macroseismice ale principalelor localitaţi din Galati (perioada de colt
-control al spectrului de raspuns, acceleratia terenurilor)
Localitate
Galati
Tecuci
Beresti
Targu Bujor

TC (sec)
1,0
1,0
0,7
0,7

ag pentru IMR=100ani
0,24g
0.28g
0.28g
0.28g

2.2.6. ZONE DE RISC TEHNOLOGIC
Hazardele tehnologice cuprind o gamă largă de accidente legate de activităţile
industriale (explozii, incendii, scurgeri de substanţe toxice, exploatarea necontrolată a unor
substanţe minerale, emisii şi poluări accidentale etc.) şi de managementul defectuos al
întreprinderilor, cu impact asupra omului şi mediului ambiant. Existenţa obiectivelor
industriale în arealele intens poluate, cu densitate mare a populaţiei şi a construcţiilor
amplifică riscul producerii unor accidente de amploare.
Sunt şi situaţii în care accidentele tehnologice cum sunt ruperile de baraje sau
exploziile unor instalaţii sunt iniţiate de cauze naturale (inundaţii, cutremure) având loc o
succesiune de evenimente extreme complexe sub forma unor reacţii în lanţ.
Hazarde legate de industria chimică
Hazarde legate de industria chimică pun în evidenţă eliberarea posibilă în mediul
înconjurător a unor cantităţi de substanţe chimice periculoase, în concentraţii care afectează
echilibrul ecologic pe termen lung, mediu sau scurt. Printre substanţele potenţial periculoase,
eliberate de intreprinderile industriale se disting clorul şi amoniacul.
În zona studiată există întreprinderi (în special SIDEX Galaţi) care utilizează
substanţe periculoase: substanţele foarte toxice, substanţele cu proprietăţi toxice specifice
(alergice, cancerigene, mutagene), substanţele inflamabile, explozive şi oxidante şi substanţele
cu impact dăunător asupra mediului. Poluările accidentale cu substanţe periculoase sunt legate
de gradul ridicat de uzură şi de proiectarea necorespunzătoare a instalaţiilor şi din reţeaua de
distribuţie şi transport a substanţelor respective.
Tipurile de hazarde chimice şi localităţile în care există intreprinderi generatoare de
acest tip de riscuri sunt:
-

Potenţial mic de poluare cu amoniac (0 – 100 tone) - Galaţi

-

Potenţial foarte mare de explozie (250.000 – 500.000 tone) – Galaţi

-

Potenţial mic de explozie (0 – 1000 tone) – Tecuci, Matca

56

Unităţi industriale cu riscuri tehnologice conform Directivei SEVESO II.
Accidentele industriale care implică substanţe periculoase sunt reglementate la nivel
european prin directiva Seveso II 96/82/EC. În acest cadru sunt reglementate unitar activităţile
legate de producţia, depozitarea, transportul, utilizarea sau deversarea unor substanţe
periculoase, în vederea limitării consecinţelor pentru om şi mediu. Integrarea României în UE
implică respectarea Directivei 96/82 CE Seveso II privind gestiunea accidentelor majore
implicând substanţe periculoase şi a Directivei IPPC privind prevenirea şi controlul integrat al
poluării, ambele transpuse în legislaţia românească.
Cele mai multe din obiectivele Seveso II din judeţul Galati sunt legate de folosirea şi
depozitarea unor substanţe periculoase, precum şi de transportul acestora.
În judeţul Galati existau în anul 2012 un număr de 8 obiective sub incidenţa
Directivei SEVESO II: 7 dintre ele amplasate in Municipiul Galati si unul in comuna Fundeni:
SC UNICOM OIL TERMINAL SA, SC ELECTROCENTRALE SA, SC ARCELOR
MITTAL GALATI SA, SC CITY GAS SRL, SC LINDE GAZ ROMANIA SRL-, FABRICA
DE ACETILENĂ GALAŢI, SC LINDE GAZ ROMANIA SRL, S.C. APA CANAL SA Galati
si S.C. LINZER AGRO TRADE ROMÂNIA S.R.L din comuna Fundeni.
Inventarul obiectivelor SEVESO din judetul Galati decembrie 2012 cuprinde
urmatoarele obiective:

Nr.
Crt.

Nume agent economic

Adresa
amplasament

Galati,
SC UNICOM OIL TERMINAL Port Bazinul
1
SA
Nou,
Dana 54

Galati,
2 SC ELECTROCENTRALE SA sos. Smardan
nr. 3

4

SC CITY GAS SRL

SC LINDE GAZ ROMANIA
SRL5
FABRICA DE ACETILENĂ
GALAŢI

6

SC LINDE GAZ ROMANIA
SRL

Zona Libera
Galati,
Platforma I
Galati, str.
Alexandru
Moruzzi,
nr.132

Galati,
sos. Smardan
nr. 1

Cantitatea
totala de
substanta

10700

332

1860

Efect Domino

DA
cu
CITY GAS
DA
cu
ARCELORMITTAL si
LINDE GAZ
F-ca de oxigen
DA
cu
UNICOM OIL
TERMINAL

Stadiul
Obiectiv autorizarii, aviz
care poate
de inchidere
genera (avize si acorduri
accidente
de mediu),
majore cu
revizuire ,
alte state
actualizare
AM/AIM,

Obs.

DA

AM
86/07.04.2008

-

NU

AI nr. 1/
29.08.2005
revazuta la
11.09.2008

-

DA

AM 15/
18.01.2008

Notificare
SEVESO
nr.7715/
24,05,2012
Notificare
SEVESO
nr.5915/
23.04.2012

12,5

NU

NU

AI nr. 1/
16.02.2010

3037,2

DA
cu
ARCELORMITTAL si
ELECTROCENTRALE

NU

AM 174/
16.08.2011
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Com.
Fundeni,
S.C. LINZER AGRO TRADE
7
Baza recepţie
ROMÂNIA S.R.L
Hanu
Conachi II.
Galati, Valea
8 S.C. APA CANAL SA Galati
Tiglinei, nr.1

4200

NU

NU

20,8

NU

NU

AM 138/
18.07.2011
AM 12/
16.01.2012

Hazardele legate de construcţiile hidrotehnice
Hazardele legate de avarierea construcţiilor hidrotehnice pot să afecteze lucrările de
îndiguire şi barajele pentru acumulări de apă. Cedarea parţială sau distrugerea digurilor şi a
barajelor este produsă de viituri puternice şi este urmată de inundaţii cu efecte catastrofale.
Lacurile de acumulare cu o capacitate mai mică de 100 mil. m3 care reprezintă
potenţial de risc tehnologic sunt Acumularea Calimanesti la granita cu judetul Vrancea si
Acumularea Brateş din sudul judetului.
Hazarde legate de poluarea cu petrol şi apă sărată
Elementul de mediu cel mai afectat de activităţile de exploatare şi de prelucrare a
petrolului este solul, suprafeţele cu sol poluat cu substanţe specifice (produse petrolifere sau
apă sărată) fiind legate de industria de exploatare şi prelucrare a petrolului dar şi accidental,
prin spargerea conductelor de distribuţie a petrolului şi a produselor petrolifere.
Arealele cu potenţial de poluare cu petrol şi apă sărată sunt localizate in zona lacului
Mălina.
Areale cu mediu critic datorat activităţilor tehnologice
În zona studiată a fost delimitat un areal cu mediu critic activ datorat activităţilor
tehnologice, specific industriei siderurgice, în jurul municipiului Galaţi. Acest areal a fost
selectat avâdu-se în vedere existenţa unei industrii poluante şi a populaţiei expuse la riscuri
tehnologice şi sociale. Acest areal a fost delimitat pe baza studiilor efectuate în diferite unităţi
de cercetare: ICIM, ICPA etc.
PATRIMONIUL NATURAL ŞI CONSTRUIT
Patrimoniul natural şi cultural al unui teritoriu include valorile culturale materiale sau
spirituale (istorice, arheologice, arhitecturale, urbanistice, etnografice) ale unei localităţi,
precum şi valorile naturale (rezervaţii şi monumente ale naturii, parcuri, peisaje) situate în
proximitatea unei localităţi sau într-un teritoriu mai larg căruia îi aparţine aceasta. Valorile de
patrimoniu natural şi cultural oferă o oportunitate de dezvoltare socio-economică a aşezărilor
umane prin valorificarea potenţialului turistic pe care îl constituie.
Importanţa acestora ca rezervă şi alternativă de dezvoltare a determinat
conştientizarea necesităţii unei amenajări responsabile a teritoriului care să aibă în vedere
reabilitarea, conservarea, protejarea şi punerea în valoare corespunzătoare a patrimoniului
natural şi cultural.
În acest sens, a apărut necesitatea delimitării unor zone protejate ca teritorii valoroase
din punct de vedere al importanţei şi complexităţii valorilor naturale sau culturale cuprinse,
teritorii care asigură prestigiul şi identitatea unităţii administrative căreia îi aparţin, indiferent
de nivelul de referinţă (regional, judeţean sau local).
Se prezintă în continuare analiza cantitativă şi calitativă, precum şi dispersia în
teritoriu a valorilor de patrimoniu natural şi cultural, în vederea identificării zonelor şi
localităţilor cu resurse deosebite din teritoriul judeţean.
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2.3.1. PATRIMONIUL NATURAL
Ariile naturale protejate
Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor publică, prin intermediul paginii sale
Internet, lista ariilor protejate, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului
României nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial nr. 442 din 29 iunie 2007,
pentru următoarele grupe de arii naturale protejate:
1. Parcuri naţionale şi naturale
2. Rezervaţii ştiinţifice, rezervaţii naturale şi monumente ale naturii
3. Situri de Importanţă Comunitară (reţeaua ecologică europeană Natura 2000)
4. Situri de Protecţie Avifaunistică (reţeaua ecologică europeană Natura 2000)
5. Limita de aplicare a Convenţiei-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a
Carpaţilor (Convenţia Carpatică), adoptată la Kiev la 22 mai 2003 - nu este cazul
Ariile naturale protejate din categoria a II-a corespund prevederilor OM nr. 776/2007
privind declararea siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice
Natura 2000 în România, publicat în Monitorul Oficial nr. 615 din 15 septembrie 2007, iar
cele din categoria a III-a HG nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială
avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România,
publicată în Monitorul Oficial nr. 739 din 31 octombrie 2007.

Fig. 6. Arii naturale protejate în judeţul Galaţi.

În cele ce urmează sunt listate ariile naturale protejate, siturile Natura 2000,
prezentarea lor în detaliu făcându - se în anexa.
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1. Lunca Joasă a Prutului
2. Lunca Prutului - Vlădeşti - Frumuşiţa
3. Lunca Siretului Inferior
4. Dunele de nisip de la Hanul Conachi
5. Pădurea Breana-Roşcani
6. Pădurea Mogoş-Mâţele
7. Pădurea Pogăneşti
8. Pădurea Balta-Munteni
9. Pădurea Gârboavele
10. Pădurea Merişor - Cotul Zătuanului
11. Pădurea Torceşti
12. Pădurea Tălăşmani
13. Râul Prut
14. Delta Dunării şi Complexul Razim – Sinoie

Rezervaţii naturale
Pe teritoriul Municipiului Galaţi există două rezervaţii naturale: Ostrovul Prut (62 ha)
şi locul fosilifer Tighina-Barboşi (1 ha).
Locul fosilifer Tirigina Barboşi – localizare: pe teritoriul municipiului GALAŢI, în
partea de sud-vest. Caracter: Paleontologic/Interes naţional. Motivul constituirii: zăcăminte
fosilifere din ere geologice îndepărtate.
În această formaţiune de origine marină se află cochilii de moluşte (melci şi scoici)
cuaternare. Primele cercetări asupra acestui sit paleontologic fosilifer au fost făcute de
geologul român Grigore Cobălcescu, care, în materialul colectat, a identificat 12 specii noi
pentru ştiinţă.
Ostrovul Prut – localizare: pe fluviul Dunărea, în dreptul gurii de vărsare a Prutului
în fluviu, pe raza administrativă a municipiului Galaţi. Caracter: Forestier/ interes naţional.
Motivul constituirii: Habitate de pădure naturală de zonă umedă predeltaică din Lunca Dunării,
cu zăvoaie naturale de plop indigen (Populus alba) şi Populus nigra şi salcie (Salix alba) ;
Floră de pădure aluvială cu Rubus sp., Polygonum sp., Mentha sp., Lycopus sp., Iris sp.,
Agrostis sp., Juncus sp., Carex sp.
Alte arii naturale protejate
Arii naturale protejate de interes judeţean instituite prin Hotărârea Consiliului
Judeţului Galaţi nr. 46/1994 privind instituirea regimului de protecţie oficială a unor zone şi
monumente, pe teritoriul judeţului Galaţi:
Grădina Botanică Galaţi
Grădina Publică Galaţi
Faleza Dunării
Parc CFR Galaţi
Parc Mihai Eminescu
Parc Turn TV
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Arii naturale protejate de tip rezervaţie naturală de pe teritoriul judeţului Galaţi
declarate prin Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a III-a - zone protejate:
Dunele de nisip de la Hanu Conachi
Pădurea Gârboavele
Pădurea Breana - Roşcani
Locul fosilifer Tirighina Barboşi
Locul fosilifer Rateş
Pădurea Fundeanu
Pădurea Tălăşmani
Pădurea Buciumeni
Ostrovul Prut
Balta Potcoava
Balta Tălăbasca
Locul fosilifer Bereşti
Lunca Joasă a Prutului (Maţa-Rădeanu)
Balta Pochina
Balta Vlăşcuta
Pădurea Pogăneşti
În anul 2004, prin H.G. 2151/2004 privind instituirea regimului de arie naturală
protejată pentru noi zone, în Galaţi a fost declarat Parcul Natural „Lunca Joasă a Prutului
Inferior.
Situri de importanţă comunitară declarate, la nivelul judeţului Galaţi, prin Ordinul
1964/2007 privind declararea siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei
ecologice europene Natura 2000 în România:
Dunele de nisip de la Hanul Conachi
Lunca Joasă a Prutului
Pădurea Balta-Munteni
Pădurea Breana-Roşcani
Pădurea Gârboavele
Pădurea Merişor - Cotul Zătuanului
Pădurea Mogoş-Mâţele
Pădurea Pogăneşti
Pădurea Tălăşmani
Pădurea Torceşti
Râul Prut
Delta Dunării
Ariile de protecţie specială avifaunistică declarate, la nivelul judeţului Galaţi, prin
H.G. 1284/24.10.2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte
integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România:
Delta Dunării şi Complexul Razim-Sinoe
Lunca Prutului - Vlădeşti - Frumuşiţa
Lunca Siretului Inferior
2.3.2. PATRIMONIUL CONSTRUIT
● Istoricul judetului - evolutia teritorial - administrativa.
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Prima atestare documentară a judetului Galati (numit Covurlui) datează din 1435.
Din vremea lui Ştefan cel Mare s-au păstrat documente care atesta existenţa unor localităţi
gălăţene: Beresti, Crăiesti, Drăguşeni, Găneşti, Iveşti, etc. Dupa 1484 Galaţiul ramâne singurul
port românesc liber la Dunare, in timp ce vestitele porturi moldoveneşti Chilia si Cetatea Alba
sunt integrate in Imperiul Otoman.
Continuitatea populaţiei este dovedită de culturile materiale apartinând perioadei de
tranzitie spre epoca bronzului, reprezentate prin asezări de tip “Sălaş”, la Stoicani.
Epoca fierului a lasat numeroase urme materiale descoperite si cercetate în peste 15
localităţi actuale, aratând patrunderea unor influente ale civilizatiei grecesti dinspre Dobrogea.
Astfel, ceramica si monede grecesti au fost descoperite la Galati, Barboşi si Frumuşiţa, iar la
Galaţi se pare ca a existat chiar o aşezare greceasca.
Vestigiile arheologice permit reconstituirea unui ax al pătrunderii civilizaţiei si
culturii materiale greceşti pe directia Histria - gura Siretului - Barboşi - Poiana (Tecuci) Trotuş - Oituz, ceea ce demonstreaza intensitatea activităţii materiale şi spirituale a
autohtonilor. Cultura geto-dacică este reprezentata prin aşezari localizate pe vetrele actuale de
la Galaţi si Frumuşiţa şi prin asezarea Piroboridava (Poiana, comuna Nicoresti).
Viata romană a fost deosebit de intensă. Castrul militar de la Barboşi si asezarea
civilă de pe vatra Galaţilor de azi întreţineau legături comerciale cu Moesia Inferioară şi cu
Grecia si Asia Mică pe Dunare şi Pontul Euxin.
Numeroase urme materiale pun în evidenţă si perioada migraţiei popoarelor, care au
lăsat urme în toponimia acestor locuri.
În secolele X-XIII se înscriu si pe teritoriul actual al judeţului Galaţi forme ale
feudalismului timpuriu, strâns legate de influenţa bizantina, fapt atestat de numeroase monede
bizantine descoperite. În secolele XV-XVI sunt atestate de documente istorice scrise,
numeroase aşezari, ca de exemplu Blăjerii de Jos (1448), Lieşti (1495), Serbaneştii (1430),
Buceştii (1548), Drăgăneşti (1575) etc., iar în secolul al XVII-lea Umbrăreşti (1649), Salcea
(1695), etc.
Pe harta lui Dimitrie Cantemir din Descriptio Moldaviae sunt consemnate aşezările
Nicoresti, Poiana, Piscu, Corod, Oancea, Adam, Tuluceşti, Folteşti, Tecuci, Galaţi.
Incepand cu secolul al XVII-lea Galatiul devine un centru economic cunoscut pe plan
internaţional, fiind caracterizat de cărturarul Dimitrie Cantemir ca fiind cel mai vestit târg de
negoţ de pe toată Dunărea. Producţia navală si schimbul intens de marfuri au determinat
dezvoltarea oraşului si includerea lui in circuitul comercial internaţional.
La sfârşitul secolului al XVII-lea si începutul celui de al XVIII-lea apar sloboziile,
care duc la îndesirea reţelei de aşezări rurale, din care până astăzi s-au păstrat Slobozia
Băneasa, Slobozia Oancea, Slobozia Conachi si Slobozia Corni.
Intre secolele XVIII-XIX perioadele de înflorire au alternat cu perioadele de declin
datorate razboaielor ruso-turce. Slabirea stapânirii otomane şi încheierea păcii de la
Adrianopole (1829) au dus la diminuarea obligaţiilor faţă de Poartă şi liberalizarea comerţului.
Dupa razboiul din Crimeea (1853-1856) se înfiinţează la Galati Comisia Europeana a Dunării
menită să asigure libertatea comeţului pe Dunăre. Revoluţia de la 1848 şi Unirea din 1859 au
avut un puternic ecou în rândurile gălăţenilor şi au stimulat intensitatea activităţii materiale si
spirituale a autohtonilor. .
În a doua jumatate a secolului al XIX-lea s-au ivit aşezări rurale noi ca urmare a
creşterii producţiei de mărfuri cerealiere după 1859, după reforma agrară din 1864 si
împroprietărirea din 1879 a veteranilor de la 1877.
● Consideraţii de geografie istorică a teritoriului
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Judetul Galati, cu o suprafata de 4466,3 km, reprezentand 1,9% din suprafata
Romaniei, se inscrie in aria judetelor pericarpatice, dunarene, fiind situat relativ aproape de
Marea Neagra, la confluenta a 3 mari ape curgatoare – Dunare, Siret, Prut si la incrucisarea
unor mari drumuri comerciale.
a) Urme şi vestigii arheologice (preistorie şi antichitate)
Descoperirile arheologice de la Cavadineşti, Bereşti, Puricani, Pleşa, Rădeşti,
Băneasa, Suceveni şi din vatra actuală a orasului Galaţi au demonstrat prezenta comunităţilor
umane pe teritoriul judeţului inca din paleoliticul superior.
Din perioada neolitică dateaza diverse obiecte apartinand culturilor Cucuteni si
Folteşti. In perimetrul oraşului Galaţi au fost scoase la iveala urmele unei aşez ă ri neolitice.
Epoca bronzului este atestată prin descoperirile de la Cavadineşti, Băneasa, Stoicani,
Băleni, etc.
Una din cele mai mari asezari geto-dacice de pe teritoriul românesc s-a dezvoltat la
Piroboridava (Poiana, comuna Nicoreşti), unde prezenţa umana a fost atestată intre sec. IV
i.Hr. si sec. II d.Hr. Alte asezări dacice au fost atestate in comuna Certeşti, la Saseni, "Rapa
Fagului" din Bereşti, "cetatuia" de la Cauiesti, Rateş-Tecuci, Vanatori, etc.
Tezaurele monetare de dinari descoperite la Barboşi-Tirighina atesta existenţa unei
asezări datând din perioada anterioară cuceririi romane (inceputul secolului al II-lea).
In urma razboaielor dintre anii 101 - 102 si 105 - 106 romanii îşi stabilesc centrul militar si
administrativ in castrul de pe dealul Tirighina-Barbosi. Printre cele mai importante descoperiri
din asezarea romana se numara sarcofage din piatra, caramizi, tigle sigilate, diverse podoabe
din aur si amfore, precum si doua reliefuri in marmura alba reprezentand Cavalerul Trac si
Cavalerii Danubieni. O descoperire remarcabila este mormantul unui dac romanizat care
dateaza de la sfarsitul secolului al III-lea, pe al carui umar a fost identificata o fibula din aur
purtand inscriptia "Inocens".
Dupa retragerea armatei si administratiei romane comunitatile umane de la Galati au
cazut prada popoarelor migratoare. Marturii ale continuitatii din aceasta perioada au fost
descoperite la Sendreni, in necropola de la Barcea, la Balintesti, Rogojeni, Varlezi, Suceveni,
Negrilesti, Bursucani, Garbovat, Causeni, Cositesti, Lunca, Rediu, etc.
Atanaric, conducatorul unei grupari conservatoare ale gotilor, încearca din rasputeri
sa se opuna hunilor, care vin ca un tavalug, determinând miscarea mai multor triburi pe care le
împing în fata lor.
Prima tentativa de aparare a lui Atanaric a avut loc, se pare, pe linia Nistrului si s-a
dovedit a fi zadarnica dupa cum reiese din cronica lui Ammianus Marcellinus, caci hunii trec
Nistrul prin vad si pe plute improvizate, pe burdufuri, într-o noapte cu luna plina, învaluind
oastea vizigota ce se vede nevoita sa bata în retragere. Atanaric reuseste sa-si regrupeze fortele
si sa organizeze o a doua defensiva, dupa spusele aceluiasi Ammianus, într-o zona cu înaltimi
pieptise unde sunt ridicate „ziduri înalte” ce pot fi identificate în valurile de pamânt vizibile si
astazi , pe teritoriul judetului Galati, între localitatile Ploscuteni si Stoicani.
Valul lui Atanaric, datând din perioada sec.II-IV d.Chr, este monument istoric, de
categorie A, de importanta nationala si internationala, fiind înscris în Lista monumentelor
istorice, aprobata prin ordin al ministrului culturii si cultelor. Urmarind traseul valului, acesta
trece pe teritoriul administrativ al urmatoarelor localitati galatene: Stoicani, com.Foltesti,
Fântânele, com.Scânteiesti, Cuca, Rediu, Suhurlui, Baleni, Maciseni, com.Corni, Cudalbi,
Matca, Corod, Valea Marului, Munteni, Tepu, Buciumeni,Toflea-Brahasesti.
Valurile lui Traian sunt situate în partea de sud a Moldovei avînd 2 ramificaţii
principale: "de jos" şi "de sus". Înălţimea lor la etapa actuală nu depăşeşte 1,5-3 m.
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Conform tradiţiei există opinia, că Valurile lui Traian sunt vestigiile construcţiilor
defensive din epoca împăratului Traian, sau linia de demarcare dintr romani şi aşa-numita
„Barbaricum” (lumea „barbară”, neromană). Până acum nu există o părere unică, în ce priveşte
provenienţa, scopurile şi funcţiile valurilor lui Trăian. Dar cea mai plauzibilă este opinia
potrivit căreia Valul lui Traian de Sus a fost ridicat în secolul al IV-lea de către triburile goţilor
– aliaţi ai Imperiului Roman, în scopul protejării limesului de la gurele Dunării, prin crearea
unei zone tampon.
b) Arta şi arhitectura medievală (sec. XI - XVI) şi modernă (sec. XVII -XVIII)
Aflat la rascrucea unor vechi drumuri comerciale cat si la confluenta apelor mari ale
tarii noastre (Dunarea, Siretul, Prut) si lacul Brates, judetul Galati a jucat un important rol
economic si social-economic in istoria patriei.
Numarul mare de monede bizantine, reliefeaza legaturile si relatiile economice cu
imperiul bizantin. Descoperirea unei bisericute cu absida cladita din bolovani, cu pereti
tencuiti si pictati datand din secolele XI-XII, precum si o cruce episcopala de aur si un sigiliu
arhieresc, reprezinta cele mai pretioase dovezi ale existentei unui episcopat la Dunarea de Jos
in apropierea Galatilor, subliniind si pe acesta cale caracterul feudal al micului targ de la
Bisericuta. Asezarea a fost locuita intens pana la sfarsitul secolului al XII-lea. In orice caz
odata cu migrarea tatarilor din 1241 renumita prin puterea sa distrugatoare, dispar ultimile
urme de locuire in asezarea feudala timpurie de la Bisericuta-Garvan.
Cele doua orase, Galaţi si Tecuci, sunt consemnate documentar in prima jumatate a
secolului XV. Din secolul al XV-lea provin si primele insemnari despre Galaţi. Cea mai veche
consemnare ar putea fi din anul 1418, cand pe lista oraselor din tarile romane ce si-au trimis
reprezentanti la Consiliul din Elvetia apare si o asezare urbana cu numele de Galff sau Gall,
nume ce se apropie de denumirea orasului.
O legătură de câteva secole există între eroul naţional al Ucrainei, hatmanul Mazeppa
si oraşul Galaţi. După o viaţă dedicată în totalitate patriei mamă ajunge să moară pe 2
octombrie 1709 la Varniţa (pe atunci raia turcească în Basarabia) şi va ajunge să fie inhumat la
Galaţi la biserica Sf. Gheorghe. Biserica Sf Gheorghe din Galaţi a fost ridicată "prin osârdia
dumnealui Hagi Mihalachi, în timpul lui Istrati Dabija voevod, în anul 7172, deci 1664, aprilie
1", aşa cum reiese din inscripţia bisericii. La construirea ei s-au folosit materiale din castrul
roman de la Barboşi (cartier al Galaţiului), iar ctitorul, probabil un negustor, a închinat biserica
Sfântului Mormânt de la Ierusalim. Hatmanul Mazeppa a fost înmormântat în biserică, în
mijlocul navei, într-un mormânt cu boltă construit din cărămizi. Pe acesta se va pune piatra
funerară cu o inscripţie ce poartă urmele Ucrainei şi ale lui Mazeppa, între altele vulturul cu un
singur cap. După înmormântarea lui Mazeppa, peste un an când după înfrângerea de la
Stănileşti tătarii jefuiesc şi ard Galaţii, biserica Sf. Gheorghe este prădată.
Biserica fortificata „Sfanta Precista” (GL-II-m-A-03066.01) este construcţia cea
mai veche din Galaţi, fiind sfinţită ca lăcaş de cult în septembrie 1647, în timpul domnitorului
Vasile Lupu. Biserica a fost închinată Mănăstirii Vatoped de la Muntele Athos. La ridicarea
bisericii au fost folosite materialele existente la faţa locului: piatră de la Barboşi, lemnul din
pădurile de pe platforma Covurluiului, cărămidă şi var, nisip de pe plajele Dunării etc.
Arhitectura bisericii este românească şi prezintă unele elemente specifice: turnul-clopotniţă
este prevăzut cu metereze, putând fi folosit pentru observarea Văii Dunării, iar în caz de
nevoie devenea fortificaţie de apărare. Turnul, format din două niveluri, este prevăzut cu o
cameră pentru ascunderea valorilor, cu două metereze şi o uşă de acces, probabil, spre un
balcon. Al doilea nivel era prevăzut cu ferestre şi metereze. Un alt element de apărare la
"Precista" este podul întărit, alcătuit din două părţi, una deasupra naosului şi a doua deasupra
altarului. Podul este prevăzut cu 28 de metereze. În zidărie, printre rândurile de cărămidă, este
folosită piatra, tehnica nefolosită la alte biserici moldoveneşti ridicate în aceeaşi perioadă.
Biserica ,,Precista" a suportat toate vitregiile vremurilor, fiind arsă în 1711 de către otomani,
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distrusă în războaiele ruso-otomano-austriece din 1735-1739 şi 1769-1774. În 1821, otomanii
distrug şi jefuiesc biserica, aceasta fiind refăcută şi restaurată în 1829 şi-n 1859.
Biserica Mavromol (GL-II-m-B-03055.01), „stânca neagră” in greacă, a fostei
mănăstiri Mavromol poartă hramul Adormirea Maicii Domnului şi a fost construită în 1669 de
Gheorghe Duca şi refăcută de fiul său între 1700-1703. Păstrează picturi murale interioare
valoaroase refăcute între 1973-1975. În chiliile acestei biserici au funcţionat primele scoli din
Galaţi înfiinţate în 1765 (cu predare în limba greacă) şi 1803 (cu predare în română). Războiul
ruso-turc, 1768-1774 şi razboiul ruso-austro-turc, 1787-1792 au provocat distrugeri profunde
bisericii Mavromol. Şcoala şi-a întrerupt activitatea şi s-a reînfiinţat abia în anul 1803 prin
hrisovul lui Constantin Moruzi. În timpul revoluţiei din 1821 biserica a fost arsă de turci.
Construcţia actuală datează din perioada 1858-1861, şi respectă planul iniţial. Biserica are o
splendidă icoană de lemn sculptat "Maica Domnului", şi o valoroasa catapeteasmă adusă de la
biserica Mănăstirii Sf. Sava din Bucureşti. Biserica are plan bazilical necompartimentat.
Absidele laterale apar în exterior în rezalituri. Tavanul este format din trei calote separate prin
arce dublou. Intrarea se face pe latura de sud printr-o uşă marcată de un portal cu icoana de
hram şi simboluri heraldice: capul de bour şi doi lei. Tot pe latura de sud, în medalion,
sculptată în piatra, este stema Moldovei.
Biserica Vovidenia (GL-II-m-03070) din Galaţi este monument istoric şi de
arhitectură ridicat în anul 1790, pe locul unde mai fusese o biserică. A fost arsă şi distrusă
complet în anul 1821, restaurarea încheindu-se în anul 1851. Deasupra naosului se ridică o
cupolă susţinută de arce dispuse în cruce, în stilul moldovenesc tradiţional. Acoperişul turlei,
ridicată pe naos, este în formă de clopot şi o altă turlă, mai mică, este ridicată deasupra
altarului. Turla clopotniţei de pe pridvor este o adăugire din 1901. Aici se află mormântul
Smarandei Cuza, mama domnitorului Alexandru Ioan Cuza.
Orasul Tecuci este menţionat documentar în anul 1134 ca târg şi punct de vamă, iar
la 1 septembrie 1435, printr-o scrisoare care este adresată regelui Poloniei, Vladislav Iagello şi
înştiinţa că Iliaş Voievod s-a împăcat cu fratele său Ştefan, cedându-i, printre altele, şi oraşul
Tecuci.
Bereşti este un oraş din judeţul Galaţi, situat în Podişul Covurlui, la 80 km nord de
municipiul Galaţi.
Localitatea a fost menţionată documentar ca sat în anul 1484, iar în 1838 a fost
recunoscută printr-un hrisov domnesc ca târg. A fost declarată oraş la 17 februarie 1968 prin
contopirea localităţilor Bereşti-Târg şi Bereşti-Sat. Biserica cu hramul „Sfinţii Voevozi”
(datează dinainte de 1799).
c) Arhitectura civilă din perioada contemporană.
Edificiu impunător, inaugurat la 27 aprilie 1906, astăzi sediu al Prefecturii judeţului
Galaţi, Palatul Administrativ (GL-II-m-A-03016) a fost construit în perioada anilor 1904 1905 după planurile arhitectului Ion Mincu, fondatorul şcolii naţionale a arhitecturii româneşti.
Pe faţada principală a Palatului, la nivelul superior, se află două statui realizate din marmura
albă – „Industria" şi "Agricultura" ale sculptorului Frederic Storck, care sunt acoperite de
tencuială. Mai jos, se găsesc două steme de bronz ale judeţului. Pe frontonul clădirii se găseşte
un ceas de mari proporţii. Fiecare oră este marcată prin câteva fraze muzicale ale
nemuritorului vals "Valurile Dunării" capodopera de renume mondial a compozitorului
gălăţean losif Ivanovici (1845 -1902).
Palatul Administrativ a fost construit dupa proiectul arhitectului Ion Mincu in
perioada anilor 1904-1905 si este una dintre cele mai reprezentative lucrari de arta
monumentala pentru stilul neoromanesc in arhitectura. La temelia cladirii, alaturi de
pergamentul inaugural , s-a asezat si o moneda de la Bogdan al III-lea (1504-1517), donata de
D.A.Sturdza, prim ministru prezent la festivitate. Inaugurarea a avut loc la 27 aprilie 1906 in
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prezenta Altetelor Lor Regale, Principele Ferdinand si Principesa Maria insotiti de mai multi
oameni politici.
Compzitia arhitectonica este alcatuita din doua registre: primul cuprinde incaperile
parterului si mezzaninului, iar al doilea, etajul, cu salile de receptie, sala de consiliu si
cabinetele oficiale. Fatada principala, lipsita de perspectiva frontala, are in partea centrala a
primului registru trei arcade cu o deschidere ampla, de factura romanica. "Golurile inalte ale
etajului terminate cu arce de varf de lance ca si coronamentul crenelat, aduc o sugestie
venetiana, poate nu intamplatoare intr-un oras care, pe atunci, era principalul port al
Romaniei"- Mihail Caffe, "Ion Mincu", ed.Meridiane, 1970.
La nivelul etajului, ferestrele si usile sunt prevazute cu balcoane, detasandu-se prin
arcatura in acolada si decoratii realizate cu butoni, discuri si ocnite, dupa traditia bisericilor
ortodoxe. In interior, o scara de onoare conduce la sala de consiliu si doua scari laterale
conduc la etajul superior. Sala de consiliu pastreaza, in original, plafonul decorat cu stuc si
colorat viu, in spiritul epocii.
Situat în centrul municipiului Galaţi, Palatul de Justiţiei (GL-II-m-A-03013), astăzi
rectoratul Universităţii “Dunărea de Jos” ocupă în vechiul peisaj arhitectural al
municipiului locul cel mai de seamă, datorită grandorii sale. Acest edificiu este opera
arhitectilor Grigore Cerchez si Vîrnav. A fost construit între anii 1911-1913.
Prin retragerea fatadei si incadrarea acesteia cu doua aripi dispuse flancant s-a creat
un spatiu intim de piateta de unde sunt puse in valoare calitatile arhitectonice ale constructiei.
Exteriorul palatului este incarcat cu forme opulente si ferestre largi, cele superioare avand
arcuri in plin cintru. Nivelul inferior este un demisol care, la exterior, se detaseaza prin
masivitatea volumelor, a unei ornamentatii florale mai bogate, avand functia de soclu, pe care
se ridica cele doua nivele.
Ornamentele de la ferestre si fatada formata din coloane care sustin arcuri trilobate
alungite ne sugereaza viguroasele traditii din arhitectura medievala a Tarii Romanesti. In
interior , paralel cu fatada, se afla sala pasilor pierduti, acoperita cu o bolta en berceau, bogat
ornamentata cu stucatura.
O categorie aparte în strcturarea tipurilor de arhitectură, o constituie locuintele
personalitatilor orasului Galati, construite in sec. XIX si inceputul sec. XX.
Casa Robescu (GL-II-A-03058), actualul sediu al Palatului copiilor, este opera
arhitectului Ion Mincu. A fost construita intre 1896 si 1897, avand stranse filiatii cu "Casa
Lahovary" si "Bufetul"din Bucuresti, lucrari in care Mincu a facut primele incercari de
realizare a unei arhitecturi inspirata din traditia nationala. In anul 1953 edificiul a fost declarat
monument de arhitectura.
Pe subsolul suprainaltat, se desfasoara doua nivele cu doua foisoare-balcon, la etaj si
un alt balcon la parter spre strada; cele de la etaj au stalpi de lemn si decoratii, pe fatada
interioara, in spiritul caselor taranesti subcarpatice.
Ceea ce se poate admira in mod deosebit la acest monument este ornamentatia sa din
ceramica smaltuita policrom, cu diferite motive inspirate din arta veche romaneasca. Parterul
este separat de etaj printr-un brau proeminent, torsionat, ce se sprijina pe un registru de nise,
un fel de "ocnite", in interiorul carora sunt incastrate cate o sfera inconjurata de un cerc.
Deasupra ferestrelor de la etaj, se afla un registru ornamental, cu elemente luate,
probabil, din "pomul vietii", ilustrat printr-un ghiveci din care se inalta trunchiul trifurcat, cu
mladite , frunze si fructe puternic stilizate.
La partea superioara a registrului intalnim un alt brau, puternic reliefat, alcatuit din
motive florale stilizate, iar la partea inferioara un chenar valurat din arcuri frante ornamenteaza
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ferestrele de la etajul cladirii intocmai ca o draperie. Pe latura de sud a monumentului, la parter
este situata o fereastra ampla, incadrata de doua medalioane circulare, in centrul carora gasim
doua insigne martelate.
Prin supletea liniilor arhitectonice si rafinamentul artistic al decoratiei sale, cu vadite
elemente traditionale, preluate din vechea arta romaneasca, "Casa Robescu" reprezinta o
raritate arhitectonica in judetul Galati.
Casa Theodor Cincu (GL-II-m-A-03092) gazduieste în prezent institutia de cultura
si a fost proiectata si construita în ultimul deceniu al sec. al XIX-lea de un arhitect de origine
italiana a carui nume a ramas necunoscut. Conceputa initial ca imobil de locuit, ea exprima
gustul pentru fast al comanditarului sau (Anton Cincu), dorinta acestuia de a realiza ceva cu
totul deosebit, care sa provoace privitorului impresia de „jamais vu”.
Importanţa din punct de vedere arhitectonic este dată de stilul constructiei, de
evidentă inspiraţie neoclasică, având o serie de adaptări si particularităţi specifice, care se
regasesc şi la alte câteva construcţii similare din oras şi din zone învecinate, dintre care:
- frontonul triunghiular amplu de deasupra intrarii, susţinut de cele patru coloane
circulare netede de secţiune variabilă, cu placa de baza pătrată si cu capiteluri în stil corintic;
- ferestrele de înaltime mare, cu ancadramente în relief si ornamente de tip arcada cu
motive florale deasupra zonei vitrate;
- cornişa cu ornamentaţii dese, sugerând capete de grinzi dreptunghiulare, precum şi
brâie si fâsii verticale de fatada, la colţuri şi în câmp, cu rosturi adânci, pentru a sugera
blocurile de piatră;
- ornamente ceramice de faţadă care imită sculpturile în piatra;
- tavane cu grinzi de lemn aparente si pictură ornamentală.
Se remarcă şi alte construcţii: resedinţe familiale – Casele Balş, Cavalioti,
Gheorghiade, Lambrinidi, Macri, etc., clădiri culturale si administrative, construite in sec. XIX
si începutul sec XX, considerate monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural
local.
Muzeul de Istorie Galaţi „ casa Cuza Voda”, este construit pe locul fostei case a
pârcalabului de Galaţi, Alexandru Ioan Cuza, primul domnitor al României (1859 - 1866).
Cuprinde o expozitie permanentă dedicată domnitorului, întrunind şi calitatea de reconstituire
a ambientului gălăţean de la sfârşitul sec. XIX şi începutul sec. XX.
Piatra de temelie a Catedralei arhiepiscopale din Galaţi a fost aşezată la 27 aprilie
1906, de către principii Ferdinand şi Maria, alături de episcopul Dunării de Jos, Pimen
Georgescu, viitorul mitropolit al Moldovei, construcţia durând până în anul 1917 şi fiind
realizată după planurile arhitecţilor Petre Antonescu şi Ştefan Burcuş. Construcţia se detaşează
în tipologia arhitecturală locală, fiind concepută în stil muntenesc, cu o singură cupolă şi fără
abside laterale.
Teatrul dramatic „Fani Tardini” construit între 1924 şi 1941, este singura
institutie teatrală profesionistă cu profil de dramă din Judeţul Galaţi.
Palatul Navigaţiei astazi Gara Fluvială, datează din ultimul deceniu al secolului
XIX, începutul secolului XX, fiind proiectat de arhitectul Petre Antonescu. În prezent acesta
este sediul mai multor instituţii precum “Administraţia Porturilor Dunării Maritime” sau
“Compania de Navigaţie Fluvială Română Navrom”.
În Galaţi cea mai mare bibliotecă este Biblioteca "V. A. Urechia", înfiinţată în anul
1889, având ca prim fond de carte donaţia academicianului Vasile Alexandrescu Urechia.
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● Structura patrimoniului cultural imobil din judeţul Galati
Lista monumentelor istorice, conform prevederilor Legii 422/2001 republicată,
privind protejarea monumentelor istorice este publicată prin Ordinului nr. 2314/2004 al
ministrului culturii şi cultelor privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a
Listei monumentelor istorice dispărute (M.O. 646 bis din 16 iulie 2004), cu modificările şi
completările din Ordinului nr. 2182 din 10 noiembrie 2005, al ministrului culturii şi cultelor pentru aprobarea Listei monumentelor istorice 2004 – modificări şi completări – şi a Listei
monumentelor dispărute – modificări şi completări (M.O. nr. 996 bis / 10 noiembrie 2005).
Lista monumentelor istorice din judeţul Galati cuprinde 267 de obiective acoperind
toate epocile istorice din prepaleolitic până în perioada contemporană, din care 143 sunt
ansambluri de arhitectură şi 95 sunt situri arheologice cu straturi succesive de încărcătură
arheologică .
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LISTA LOCALITĂŢILOR CU MONUMENTE ISTORICE conform Ordinului nr. 2314/2004

Denumire
Localitate
(Municipiu/
oras/comună/sat)

Monumente şi situri
arheologice
categ. I
Total
Grupa
Grupa
valorică
valorică
Nr.
A
B

Monumente şi ansambluri
de arhitectură
categ. II
Total
Grupa
Grupa
valorică valorică
Nr.
A
B

Monumente de for public
categ. III
Total
Grupa
valorică
A

Grupa
valorică
B

Nr.

Monumente
memoriale/funerare
categ. IV
Total
Grupa
Grupa.
valorică valorică
Nr.
A
B

Total
monumente
istorice

Muncipiul Galati

6

10

16

6

74

80

-

16

16

-

2

2

114

Galati

6

10

16

6

74

80

-

16

16

-

2

2

114

Muncipiul Tecuci

-

-

-

-

32

32

-

3

3

-

-

-

35

Tecuci

-

-

-

-

32

32

-

3

3

-

-

-

35

Oras Beresti

-

8

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Beresti

-

8

8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

Com. Barcea

-

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Barcea

-

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Com. Baleni

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Baleni

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Com. Baneasa

-

6

6

-

1

1

-

1

1

-

-

-

8

Baneasa

-

6

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Roscani

-

-

-

-

1

1

-

1

1

-

-

-

2

Com. Buciumeni

1

-

1

-

1

1

-

-

-

-

-

-

2

Buciumeni

1

-

1

-

1

1

-

-

-

-

-

-

2

Com. Cavadinesti

-

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Cavadinesti

-

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3
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Com. Draguseni

-

1

1

-

1

1

-

-

-

-

-

-

2

Cauiesti

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Adam

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

1

C. Campia Covurlui

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Campia Covurlui

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Com. Smardan

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Cismele

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Comuna Corod

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Corod

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Com. Brahasesti

-

1

1

-

1

1

-

-

-

-

-

-

2

Brahasesti

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

1

Cositeni

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Com. Cuca

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Cuca

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Com. Cudalbi

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Cudalbi
Com. Scanteiesti

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Fantanele
Com. Foltesti

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Foltesti
Com. Ghidigeni

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1

-

4

4

-

-

-

-

-

-

5

Ghidigeni

-

-

-

-

4

4

-

-

-

-

-

-

4

Garbovat
Com. Frumusita

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

5

5

-

4

4

-

-

-

-

-

-

9

Frumusita

-

-

-

-

4

4

-

-

-

-

-

-

4
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Ijdileni

-

5

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Com. Jorasti

-

1

1

-

1

1

-

-

-

-

-

-

2

Lunca

-

1

1

-

1

1

-

-

-

-

-

-

2

Com. Matca

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Matca

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Com. Corni

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Maciseni
Com. Munteni

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

5

5

-

5

5

-

-

-

-

1

1

11

Negrilesti

-

5

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Tiganesti

-

-

-

-

5

5

-

-

-

-

1

1

6

Com. Tulucesti

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Odaia Manolache

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Com. Rediu

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Plevna
Com. Nicoresti

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

5

-

5

-

7

7

-

-

-

-

-

-

12

Nicoresti

-

-

-

-

7

7

-

-

-

-

-

-

7

Poiana
Com. Beresti - Meria

5

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Puricani

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Com. Scanteiesti

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Scanteiesti
Com. Foltesti

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

5

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Stoicani
Com. Suceveni

5

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Suceveni

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
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Com. Suhurlui

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Suhurlui

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Com. Sendreni

1

4

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Sendreni

-

4

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Serbestii Vechi

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Com. Branistea

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Traian
Com. Tulucesti

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Tulucesti
Com. Tepu

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Tepu
Com. Munteni

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Tiganesti
Com. Umbraresti

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Umbraresti
Com. Valea Marului

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Valea Marului
Com. Vanatori

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

7

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Vanatori

-

7

7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Com. Grivita

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

2

Calmatui

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

2

Com. Certesti

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

1

Certesti
Com. Mastacani

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

1

Chiraftei

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

1
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Com. Fartanesti

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

1

Fartanesti

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

1

Com. Independenta

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

1

Independenta

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

1

Com.Costache Negri

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1

1

2

Costache Negri

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1

1

2

3

267

TOTAL

95

143

21

73

Conform Legii 5/2000 privind aprobarea PATN -sectiunea a III-a „Zone
protejate”, mentionam urmatoarele „Monumente istorice de valoare nationala exceptionala” :
1. Monumente şi ansambluri de arhitectură
Cladiri civile urbane: Palatul Administrativ – mun. Galaţi; Palatul Justitiei – mun. Galaţi
Biserici si ansambluri manastiresti: Biserica Precista – mun. Galaţi
2. Monumente şi situri arheologice
Castre si asezarile civile aferente : Castrul si asezarea civila de la Tirighina Barbosi
Municipiul Galati face parte din unitatile administrativ-teritoriale cu concentrare
foarte mare a patrimoniului construit cu valoare culturala de interes national.
● Delimitarea zonelor protejate in cadrul documentatiilor de urbanism
In vederea conservarii calitatii cadrului arhitectural urbanistic dar si a cadrului
natural ce inconjoara monumentele, se elaborează studii de delimitare a zonelor protejate in
cadrul localitatilor care deţin valori naturale si construite protejate de lege.
Delimitarea zonelor de protecţie a monumentelor istorice şi a zonelor construite
protejate pe baza reperelor topografice, geografice si urbanistice in scopul de a se asigura
conservarea integrala si punerea in valoare a monumentului istoric si a cadrului sau construit
sau natural, cf. art. 9, alin (1) - (4) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor
istorice - este obligatorie avand in vedere faptul ca in zonele de protectie se instituie servituti
de utilitate publica si reglementari speciale de construire prin planuri si regulamente de
urbanism aprobate conform legii (PUZCP)
Situatia prezenta in ceea ce priveste protejarea şi valorificarea integrată a valorilor
patrimoniului cultural şi a cadrului lor construit si natural intampina dificultăţi. În lipsa unei
strategii si a unor directii de actiune clar definite, materializate în documentatiile de amenajare
a teritoriului si de urbanism la nivel local, intercomunal şi judetean, pe termen mediu si lung se
poate ajunge la compromiterea unor zone valoroase din punct de vedere cultural si turistic.
● Peisajul / peisajele culturale
In conformitate cu CONVENTIA EUROPEANA A PEISAJULUI (Florenta) din 2000
a Consiliului Europei, se introduce in preocuparile de dezvoltare durabila a teritoriului,
componenta peisaj. Prin semnarea acestei conventii, Romania isi insuseste ca obiective
promovarea protectiei peisajelor, managementul si amenajarea acestora.
“Statele membre, constiente ca peisajul contribuie la formarea culturilor locale si ca
acesta este o componenta de baza a patrimoniului natural si cultural european, recunoscand ca
peisajul este o parte importanta a calitatii vietii pentru oameni de pretutindeni:in areale urbane
sau rurale, in areale degradate sau in cele care se prezinta intr-o stare perfecta, in spatii
recunoscute ca fiind de o frumusete deosebita, precum si in cele obisnuite”- se angajeaza sa
integreze peisajul in politicile de amenajare a teritoriului si urbanism, in cele culturale, de
mediu, agricole, sociale si economice”. (art. 5, cap. II)
Pornind de la acest document, si de la Conventia Patrimoniului mondial, vom defini
peisajele culturale ca”opera combinata a naturii si omului”, impartite in 3 categorii majore:
- Peisajul clar definit, proiectat si creat deliberat-aceasta include gradini, parcuri dar si
ansambluri religioase uneori
- Peisajul evolutiv, care reflecta acest process in forma si compozitie; are 2
subdiviziuni: peisajul relicva (fosil), cu procesul evolutiv oprit undeva in trecut si peisajul viu,
peisaj ce isi pastreaza un rol social activ in cadrul societatii contemporane, ce poate oglindi un
mod de viata traditional in cadrul caruia procesul evolutiv continua (ex.cultura viei in zone
traditionale)
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- Peisajul cultural asociativ, in care fenomenele religioase, artistice si culturale se
asociaza cu naturalul.
In cadrul acestor 3 categorii, judetul Galati prezinta valori remarcabile: peisaj clar
definit – Parcul municipal „Mihai Eminescu”, Gradina publica, Parcul conacului Cincu,
Gradina botanica; pentru peisajele evolutive – vestigiile antice, Dealu Bujor (zona viticola
traditionala); pentru peisajele culturale asociative – Ansamblul conacului Crissoveloni, Faleza
Dunarii.
Semnalarea zonelor cu potential cultural si peisagistic în cadrul PATJ trebuie să stea
la baza elaborării unor studii pentru determinarea valorilor de peisaj natural si antropic la
nivelul unitatilor administrativ teritoriale si a unui program judetean de protectie si gestiune
a acestor resurse care sa ia in consideratie toate aspectele legate de pastrarea,
conservarea/restaurarea, intretinerea si valorificarea socio-economica a patrimoniului cultural
si natural al judetului Galaţi.
● Monumente aflate în pericol
Fenomenele naturale sau antropice, perioadele foarte mari în care nu s-au executat
lucrările necesare de reparaţii, reabilitare, restaurare au determinat existenţa unui număr
important de monumente aflate în stare nestisfăcătoare.
In urma studiilor intreprinse de Direcţia judeţeană pentru cultură şi patrimoniu
cultural Galaţi au fost identificate monumente cu diverse stadii de degradare a partilor
componente sau chiar de ansamblu. Localităţile în care sunt situate monumentele semnalate
vor fi trecute ca prioritati de interventie in cadrul programelor de dezvoltare durabila a
teritoriului.
LOCALITĂŢI CU MONUMENTE AFLATE ÎN PERICOL
DEGRADAT
PERICOL
Municipiul Galati
●
●
Municipiul Tecuci
●
Oras
Beresti
Comuna
Baleni
Comuna
Baneasa
●
Comuna
Cavadinesti
●
Comuna
Draguseni
●
Comuna
Brahasesti
●
●
Comuna
Cuca
●
Comuna
Cudalbi
Comuna
Scanteiesti
Comuna
Matca
Comuna
Corni
Comuna
Negrilesti
●
Comuna
Vanatori
●
Comuna
Rediu
Comuna
Poiana
●
Comuna
Flotesti
Comuna
Suceveni
●
Comuna
Suhurlui
Comuna
Sendreni
●
Comuna
Valea Marului
●
Comuna
Grivita
●
Comuna
Certesti
●
Comuna
Frumusita
Comuna
Ghidigeni
Comuna
Nicoresti
●
Comuna
Munteni
●
Sursa date: Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Galaţi

COLAPS
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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2.4. REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
2.4.1. Structură, categorii de mărime
Analiza elementelor de structură ale reţelei de localităţi se bazează pe definiţiile şi
conceptele cuprinse în Decretul lege nr. 38/1990, conform căruia teritoriul judeţean se
compune din următoarele tipuri de unităţi administrativ-teritoriale:
-

Municipiul – unitatea administrativ-teritorială cu caracter general urban care are
un număr mai mare de locuitori, o însemnătate deosebită în viaţa economică,
social politică şi cultural ştiinţifică a ţării, un important fond de locuinţe şi dotări
edilitar-gospodăreşti, o reţea complexă de unităţi de învăţământ, sănătate şi
cultură; se compune din una sau mai multe localităţi, componente, în unele cazuri
chiar şi sate;

-

Oraşul – unitatea administrativ-teritorială cu caracter urban alcătuit din una sau
mai multe localităţi componente (uneori poate cuprinde şi sate), având dimensiuni
variabile; cuprinde dotări edilitare speciale, cu funcţie politic-administrativă,
industrială, comercială sau culturală;

-

Comuna este unitatea administrativ-teritorială alcătuită din unul sau mai multe
sate care cuprind populaţie rurală unită prin comunitate de interese şi tradiţii, fiind
organizată în funcţie de condiţiile economice, social-culturale şi geografice.

Conform Legii nr. 2/1968 cu privire la organizarea administrativ-teritorială,
republicată în 1981, precum şi modificărilor ulterioare (Decretul nr. 38/1990 prin care
comunele suburbane au trecut în categoria comunelor, alte legi şi decrete publicate până în
iulie 2009 prin care au fost declarate noi municipii, oraşe sau comune), judeţul Galaţi prezintă
următoarea structură administrativ teritorială: 2 municipii, 2 oraşe şi 61 de comune.
Actuala structură teritorial – administrativă este rezultatul unei evoluţii determinată
de factori geografici, istorici şi politici. La nivelul ţării, în ultimii ani s-a remarcat o dinamică
accentuată a declarării de noi municipii, oraşe şi comune. În judeţul Galaţi s-au infiinţat numai
comune noi, ca rezultat al tendinţei de fragmentare prin desprinderea unor sate, adesea situate
periferic la nivelul structurilor administrative preexistente.
Dinamica structurii administrativ - teritoriale
Număr unităţi administrativ-teritoriale

Categoria U.A.T.
Municipii
Oraşe
Comune
Total

1992
2
2
56
60

2002
2
2
56
60

2009
2
2
61
65

Structura pe tipuri de localităţi a judeţului s-a realizat pe baza registrului SIRUTA
(Sistemul Informatic al Registrului Unităţilor Administrativ Teritoriale). Sunt puse în evidenţă
cele două categorii principale de localităţi, respectiv localităţile urbane şi cele rurale, definite,
conform Legii nr. 351/2001, ca fiind:
localitatea urbană – localitate în care majoritatea resurselor de muncă este ocupată în
activităţi neagricole, cu un nivel diversificat de dotare şi echipare, exercitând o influenţă socioeconomică constantă şi semnificativă asupra zonei înconjurătoare;
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localitatea rurală – localitate în care:
-

majoritatea forţei de muncă se află concentrată în agricultură, silvicultură, pescuit,
oferind un mod special şi viabil de viaţă locuitorilor săi, şi care prin politicile de
modernizare îşi va păstra şi în perspectivă specificul rural;

-

majoritatea forţei de muncă se află în alte domenii decât cele agricole, silvice,
piscicole, dar care oferă o dotare insuficientă necesară pentru declararea ei ca oraş,
şi care, prin politicile de modernizare, va putea evolua spre localităţile de tip
urban.

Fiecare din aceste două categorii principale de localităţi sunt formate din mai multe
tipuri, clasificate distinct în registrul SIRUTA.
Localităţile urbane cuprind localităţi componente, definite ca „aşezări umane cu
populaţie urbană constituind o categorie social-teritorială complexă” sau „aglomerări de case şi
construcţii gospodăreşti anexe mai dezvoltate din punct de vedere edilitar-gospodăresc”.
Localităţile componente în care îşi au sediul organele de conducere administrativă ale
municipiului sau oraşului sunt localităţi componente reşedinţă ale municipiului, respectiv
oraşului.
Localitatea rurală este denumită sat (definită anterior)şi poate aparţine, din punct de
vedere administrativ, atât comunelor cât şi municipiilor sau oraşelor. Satele în care îşi au sediul
organele de conducere administrativă ale comunei sunt numite sate-reşedinţă de comună.
Structura pe tipuri de localităţi a judeţului Galaţi, conform definiţiilor anterioare, este
prezentată în tabelul alăturat.
Tipuri de localităţi
Localităţi urbane
Localităţi componente ale municipiilor şi
oraşelor, din care:
reşedinţă
altele
Localităţi rurale
sate ce aparţin oraşelor
sate reşedinţă de comună
sate ce aparţin comunelor
Total

număr
4
4
4
180
2
61
117
184

%din total
2,2

97,8
1,1
33,9
65,0
100

Analiza structurii pe tipuri de localităţi pune în evidenţă faptul că, din totalul de 184
localităţi, preponderente sunt localităţile rurale care reprezintă 97,8 % faţă de numai 2,2 %
localităţi urbane. Localităţile rurale preponderente sunt satele ce aparţin comunelor.
Zonă de confluenţă între Platoul Covurlui la nord (50% din suprafata judeţului),
câmpiile Tecuci şi Covurlui (34%) şi lunca Siretului inferior şi a Prutului la sud (16%), judeţul
Galati reprezintă o structură unitară din punct de vedere fizico-geografic.
Condiţiile naturale favorabile – terasele inferioare, apropierea izvoarelor, terenurile
propice cultivării plantelor şi creşterii animalelor, formele de relief dominante au oferit, din
cele mai vechi timpuri, vetre pentru aşezări. Satele, aşezate, în cea mai mare parte, pe văile
formate de râuri şi pâraie, pentru a nu fi expuse inundaţiilor, şi-au stabilit vatra pe coasta
dealurilor care mărginesc văile. Această amplasare a influenţat tipologia morfologică a satelor.
În zonele de podiş aşezările s-au fărâmiţat datorită nevoii oamenilor de a se apropia de
terenurile de folosinţă. Dintre factorii de urbanizare o mai mare însemnătate au avut Dunărea
(drum navigabil, resursele naturale de luncă), apoi cele două mari văi afluente, Siret şi Prut,
precum şi microrelieful prielnic (terase uscate, izvoare).
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În ceea ce priveşte repartiţia geografică a aşezărilor se pot desprinde două tipuri de de
aliniamente importante de vetre: al Bereştilor, care se mulează pe limita vechilor păduri, şi al
principalelor văi – Siret, Bârlad şi Prut. Până în 1968 peisajul geografic umanizat al judeţului
se caracteriza printr – un pronunţat ruralism.
Prin analiza dispersiei în teritoriu pe forme de relief se constată că majoritatea
localităţilor (peste 87%) sunt concentrate în zona de nord şi pe laturile de vest şi sud – est a
judeţului, în zona de podiş şi în lunci.
Densitatea aşezărilor nu este prea mare, pe o mare parte a suprafeţei judeţului
numărul localităţilor la kmp este de 3 sau 3 – 6 în jurul Galaţilor, Bereştilor şi la sud de Tecuci
6 – 9, cea mai mare valoare înregistrându – se la vest de Tecuci, 12 – 15 localităţi/kmp. Judeţul
se încadrează în arealul cu densitate redusă (sub 6) şi un procent mai mic cu densitate medie (6
– 9).
În ceea ce priveşte structura morfologică, predomină satele răsfirate – ramificate, în
Colinele Covurluiului, zona central – estică a Câmpiei Covurluiului şi sudul Câmpiei
Tecuciului. Tipul morfostructural de trecere de la sate răsfirate – ramificate la sate adunate
predomină în Colinele Tutovei şi pe valea Siretului până aproape de confluenţa Bârladului.
Satele adunate predomină în sud – estul Câmpiei Covurluiului, satele compacte sunt frecvente
pe cursul inferior all Siretului. Formrlr vetrelor sunt variate: liniare, tentaculare, geometrice.
Aşezările urbane au apărut în condiţii şi perioade diferite. Galaţii şi Tecucii fac parte
din generaţia de oraşe medievale, bine dezvoltate datorită navigaţiei, răscrucii de drumuri, dar
şi comerţului. Târgu – Bujor şi Bereşti, vechi aşezări rurale cu caracter permanent, cu rol de
târguri, au primit statut de oraş în 1968.
În analiza structurii reţelei de localităţi categoriile de mărime ale localităţilor urbane
şi rurale reprezintă o particularitate cu semnificaţie deosebită în domeniul organizării spaţiului.
Mărimea localităţilor urbane depinde de particularităţile demografice, funcţionale şi
organizarea teritorială. Categoria de mărime este determinată de numărul de locuitori al
localităţii. În geografia românească s-au stabilit următoarele categorii de mărime: oraşe mici cu
o populaţie sub 20.000 de locuitori, oraşe mijlocii, cu o populaţie între 20.000 şi 100.000 de
locuitori şi oraşe mari, cu peste 100.000 de locuitori. În funcţie de particularităţile demografice
şi funcţionale, fiecare categorie de oraşe se divide în mai multe subcategorii.
Gruparea localităţilor urbane din judeţul Galaţi în categorii de mărime după numărul
de locuitori în anul 2009, este prezentată în tabelul următor:
Gruparea localităţilor urbane în categorii de mărime după numărul de locuitori (2009)
Categorii de mărime ale
municipiilor şi oraşelor
Oraşe mari total, din care:
peste 250.000
100.000 – 250.000
Oraşe mijlocii total, din care:
50.000 – 99.999
20.000 – 49.999
Oraşe mici total, din care:
10.000 – 19.999
5.000 – 9.999
sub 5.000
Total judeţ

Număr loc.
urbane
1
1
1
1
2
1
1
4

%

Populaţia

%

25,0
100,0
25,0
100,0
50,0
50,0
50,0
100,0

290.733
290.733
42.319
42.319
10.850
7.568
3.282
343,902

84,5
100,0
12,3
100,0
3,2
70,0
30,0
100,0

Sursa date: INSSE – Baza tempo online -2009
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Se constată că judeţul Galaţi prezintă o structură particulară a reţelei de localităţi
urbane, în care o parte din intervalele de mărime nu sunt prezente. Municipiul Galaţi este
singura localitate care depăşeşte 250.000 locuitori, iar municipiul Tecuci se încadrează în
categoria oraşelor mijlocii, dar la limita inferioară a dimensiunii demografice.
Rezultă predominanţa oraşelor mici (50 %), Târgu Bujor şi Bereşti având o populaţie
până în 10.000 de locuitori.
Mărimea medie a oraşului în judeţul Galaţi este de 85.980 locuitori, mult superioară
mărimii medii a oraşului în România (37.347), datorită municipiului Galaţi.
Alături de oraşe comuna reprezintă o unitate de bază a organizării administrativteritoriale. Delimitarea comunelor are în vedere condiţiile naturale care să favorizeze unităţi
administrative puternice, cu capacitatea de a valorifica resursele naturale şi umane din mediul
rural, să faciliteze legături economice şi socio-culturale între satele componente, şi cu reşedinţa
judeţului.
Din punct de vedere demografic, comunele din judeţul Galaţi au fost grupate în 4
categorii de mărime după numărul de locuitori în anul 2009, conform tabelului alăturat:
Categorii de mărime ale
comunelor
Peste 10.000
5.000 – 9.999
3.000 – 4.999
1.000 – 2.999
Total

Număr comune

%

Număr locuitori

%

3
16
18
24
61

5,0
26,2
29,5
39,3
100,0

34.455
107.725
70.977
52.421
265.578

13,0
40,6
26,7
19,7
100,0

Sursa date: INSSE – Baza tempo online -2009

Din analiza acestora rezultă că predomină categoriile cuprinse între 1.000 şi 3.000 de
locuitori (circa 40,0%), ceea ce reflectă o structură echilibrată. Comunele mai mari de 10.000
de locuitori sunt o excepţie (5,0%): Matca, Pechea, Lieşti. Nu există comune sub 1.000 de
locuitori.
Din punct de vedere al ponderii populaţiei cuprinse în fiecare din cele 4 categorii de
mărime se remarcă faptul că cele cuprinse între 3.000 – 5.000 şi 5.000 – 10.000 au ponderi
aproape egale (cca.27,5%), reprezentând împreună 55,7%.
Mărimea medie a comunei după numărul de locuitori este de 4.387, ceea ce reprezintă
o valoare mai mare decât media naţională de 3.388 locuitori. Numărul destul de mare al
comunelor cu peste 3.000 de locuitori este factorul care determină această diferenţă, fiind în
acord cu condiţiile geografice ale judeţului.
Satul este o formă veche de organizare şi locuire a teritoriului ţării noastre, fiind
comunitatea umană dominantă în peisajul geografic românesc. Preocupările geografice asupra
satului, atât la nivel naţional, cât şi la nivel regional, au scos în evidenţă marea neuniformitate
a acestora, precum şi diferenţierile existente din punct de vedere demografic.
Gruparea satelor din judeţul Galaţi pe categorii de mărime după numărul de locuitori
nu se poate prezenta deoarece ultimele date statistice (Recensământul 2002) referitoare la acest
apect sunt depăşite.
Mărimea media a satului este de 1492 locuitori, cu mult peste valoarea indicatorului la
nivel naţional, respectiv 738 de locuitori.
Analiza dispersiei în teritoriul judeţului Galaţi a localităţilor urbane şi rurale conduce
la identificarea unei zone profund rurale, lipsite de oraşe pe o rază de circa 25 – 30 km, care
necesită acţiuni prioritare pentru dezvoltarea de localităţi cu rol de servire intercomunală.
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Arealul cuprinde o fâşie ce se desfăşoară de la est la vest în partea centrală a judeţului (com.
Costache Negri. Cuca, Cudalbi, Folteşti, Frumuşiţa, Fundeni, Griviţa, Iveşti, Lieşti)
Revitalizarea zonelor profund rurale depinde în mare măsură de nivelul de
dezvoltare al oraşelor mici şi mijlocii care trebuie să devină centre polarizatoare ale acestor
zone. Dezvoltarea unor centre rurale cu rol intercomunal este o altă opţiune pentru asigurarea
serviciilor teritoriale în zonele rurale.
2.4.2. Ierarhizarea şi funcţiunile localităţilor
Ierarhizarea presupune ordonarea localităţilor în ordine descrescătoare în funcţie de
valorile unui set de indicatori consideraţi relevanţi, prin analize foarte complexe care conduc la
stabilirea rangului corespunzător fiecărei localităţi.
Pentru ierarhizarea pe ranguri a localităţilor se are în vedere Legea nr. 351/2001 privind
aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional – Secţiunea a III-a – Reţeaua de
localităţi, prin care s-a stabilit ierarhizarea funcţională a localităţilor urbane şi rurale, în funcţie
de importanţa şi de rolul teritorial. Se vizează astfel asigurarea unui sistem eficient de servire a
populaţiei din punct de vedere economic şi social şi o dezvoltare echilibrată a localităţilor în
teritoriu.
Pentru încadrarea localităţilor urbane în rangurile stabilite prin această lege s-au luat
în considerare următoarele aspecte: localizarea geografică, puterea demografică,
accesibilitatea, nivelul de dezvoltare şi diversificare a funcţiunilor economice, nivelul de dotare
social-culturală şi de echipare, statutul administrativ.
Conform legii menţionate localităţile urbane se clasifică în 4 ranguri (de la 0 la III),
iar localităţile rurale în două ranguri (IV şi V).
Localităţile urbane din judeţul Galaţi se încadrează în următoarele ranguri stabilite
prin Legea nr. 351/2001:
Rangul I: 1 localitate urbană – Galaţi, municipiu de importanţă naţională, cu
influenţă potenţială la nivel european, centru de dezvoltare şi de mare atractivitate situat pe axe
majore de transport, funcţionînd ca un sistem urban împreună cu municipiul Brăila, centru
industrial, administrativ şi cultural important, pol regional important în zona de sud-est a
României;
Este municipiu reşedinţă de judeţ cu funcţiuni complexe industriale (şantiere navale,
construcţii şi materiale de construcţii, industria alimentară, uşoară, prelucrarea lemnului,etc.) şi
terţiare (administraţie, învăţământ, sănătate, judiciar, cercetare/IT, financiar - bancare, cultură,
afaceri, activiţăţi portuare şi logistice, invăţământ superior, activităţi turistice). Reprezintă
centru de mare convergenţă demografică (peste 250.000 locuitori), atât pentru arealul din
imediata apropiere, cât şi la nivel macroteritorial.
Rangul II: 1 localitate urbană – municipiul Tecuci, municipiu de importanţă
judeţeană, cu rol de echilibru în reţeaua de localităţi.
Rangul III: 2 localităţi urbane, Târgu Bujor şi Bereşti, oraşe de importanţă zonală,
cu rol de servire în cadrul zonei imediate.
Ca dimensiune demografică oraşele din judeţ se încadrează în categoria localităţilor
urbane având sub 20.000 de locuitori şi nu au un potenţial economic important.
Prin Legea nr. 351/2001 se stabileşte ierarhizarea localităţilor rurale pe două
ranguri (succesive celor în care se încadrează localităţile urbane), conform cărora, în judeţ sunt
prezente:
Rangul IV: 61 sate reşedinţă de comună cu influenţă asupra satelor componente, cu
dotări administrative şi sociale care trebuie să asigure serviciile pentru toate satele incluse în
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comuna respectivă. In cazul celor 5 comune nou înfiinţate, satele ce au devenit reşedinţe de
comună trebuie să-şi dezvolte în continuare nivelul de dotare şi echipare.
Rangul V: 180 sate, dintre care 178 sate componente ale comunelor şi 2 sate care
aparţin oraşului Târgu Bujor. Pentru satele având peste 200 de locuitori sunt prevăzute prin
lege ca dotări minime obligatorii: şcoală primară, punct sanitar, magazin pentru comerţ.
Satele de rangul V reprezintă ultimul nivel în ierarhia reţelei de localităţi stabilită prin
Legea nr. 351/2001.
Identificarea profilului funcţional al fiecărei localităţi se bazează pe ocuparea
populaţiei pe principalele ramuri de activitate ale economiei. Structura reţelei de localităţi
urbane şi rurale în raport cu dezvoltarea funcţiunilor economice reflectă, în general,
dezvoltarea socio-economică a judeţului în perioada recentă.
În judeţul Galaţi se pot identifica 2 categorii funcţionale de oraşe: industriale complexe
şi de servicii (sectorul secundar înregistrează valori peste 50%) – municipiul Galaţi (1,2%
primar; 55,6% secundar; 42,2%terţiar) - cu funcţie de servire datorită rolului de reşedinţă de
judeţ, principal centru economico-social cu funcţiuni complexe terţiare (administrative,
politice, culturale, de învăţământ superior, cercetare - dezvoltare) şi industriale - şi de servicii
(50% şi peste în sectorul terţiar) – oraşele Tecuci(76% terţiar; 2,6% primar; 21,4% secundar),
Târgu Bujor(82,8% terţiar; 4,6% primar, 12,6% secundar), Bereşti(81,4% terţiar; 6,6% primar,
12%).
Tipologia funcţională a localităţilor rurale cuprinde următoarele categorii:
- sate predominant agricole, tipul dominant;
- sate mixte - agricole, industriale şi de servicii, printre acestea fiind incluse:
Brăhăşeşti, Ghidigeni, Iveşti, Lieşti, Independenţa, Schela şi Şendreni.
Analiza dispersiei teritoriale a tipurilor de localităţi rurale indică o dispunere a satelor
mixte pe latuta estică şi sudică a judeţului.
2.4.3. INFRASTRUCTURA SOCIO – CULTURALĂ
● Dotări în domeniul învăţământului
Educaţia şi abilităţile profesionale constituie o dimensiune importantă a capitalului
uman direct implicat în dezvoltare. Pregătirea profesională depinde în mare măsură şi de
infrastructura educaţională. Accesul la serviciile de educaţie pentru întreaga populaţie
înseamnă şanse egale în ceea ce priveşte calitatea vieţii fiecărui individ.
Capitolul de faţă propune o analiză a câtorva indicatori de bază, reprezentativi până la
nivel de judeţ esenţiali pentru desfăşurarea unui act de învăţământ, care se doreşte a fi calitativ,
cum ar fi: numărul de elevi / cadru didactic şi numărul de elevi / clasă. Un alt scop al analizei
îl reprezintă stabilirea nivelului de dotare a localităţilor din zona de studiu în ceea ce priveşte
reţeaua de învăţământ, pentru identificarea acelor centre polarizatoare cu rol teritorial în
furnizarea de servicii educaţionale şi de pregătire profesională.
Analiza dotărilor din domeniul învăţământului s-a făcut pe baza datelor din “fişa
localităţilor” (anul 2009), furnizate de Consiliului Judeţean Galaţi, INSSE – Baze de date
statistice – TEMPO – Online serii de timp.
În general se poate observa din analiza datelor pentru anul 2009, ca mediile celor doi
indicatori, elevi/cadru didactic şi elevi/sală de clasă, au valori mai mari faţă de cele pe
România. Primul indicator este apropiat de cel la nivel naţional, cel de-al doilea fiind cu cca
30% mai mare, ceea ce indică condiţii mai dificile pentru obţinerea de rezultate în ceea ce
priveşte educaţia la acest nivel.
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Numărul mediu de elevi pe cadru didactic şi pe
sala de clasă, comparativ cu media naţională
Denumire teritoriu
Nr.elevi/cadru didactic
Judeţul Galaţi
16,1
România
14,3
Sursa de date: INS, 2009

Nr.elevi/sală de clasă
38,8
29,6

Numărul de elevi/cadru didactic, pe tipuri învăţământ în cadrul judeţului Galaţi
la nivelul anului 2009
Unitatea de învăţământ

Unitati scolare

Învăţământ preşcolar

71

Învăţământ primar si
138
gimnazial
Învăţământ liceal
39
Învăţământ profesional şi de
ucenici
Învăţământ postliceal
Învăţământ superior
2
TOTAL
250
Sursa de date: baza de date TEMPO a INS din 2009

Număr elevi
înscrişi

Număr cadre
didactice

Nr.elevi/cadru
didactic

17.571

949

18,5

50.662
24.355

3.418
1.582

14,8
15,4

3.498
1.050
20.117
117.253

33
87
677
6.746

106
12,1
29,7

Reţeaua de unităţi de învăţământ cu rol teritorial este relativ echilibrată, în ceea ce
priveşte învăţământul gimnazial şi liceal, însă municipiile sunt cele care concentrează unităţile
de învăţământ de specialitate, profesional şi postliceal.
Baza materială a învăţământului la nivel judeţean, din punct de vedere cantitativ, se
prezenta astfel la nivelul anului 2009 :
-

Sali de clasa si cabinete scolare – 2519
Ateliere scolare – 181
Laboratoare – 914
Sali gimnastica – 115
Terenuri de sport – 106
Bazin de înot - 1

Din analiza efectuată reiese că cele 39 de licee sunt repartizate în toate localităţile
urbane dar şi în 6 comune (Corod, Cudalbi, Drăguşeni, Iveşti, Pechea, Tudor Vladimirescu),
asigurând în general o deservire bună a teritoriului.
Învăţământul superior este prezent în municipiul Galaţi, reşedinţa de judeţ şi este atât
de stat cât şi particular,
În concluzie, se poate afirma că, datorită valorilor mai mari faţă de mediile naţionale,
în domeniul învăţământului regăsim şi aici mai accentuat problemele legate de actul
educaţional, care au fost identificate pentru întreaga ţară, păstrând problemele specifice pentru
cele două medii rezidenţiale.
● Dotări în domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale
Accesul la serviciile de sănătate reprezintă o altă dimensiune ce condiţionează
calitatea vieţii individului. Ca si-n cazul învăţământului, analiza îşi propune să scoată în
evidenţă gradul de dotare al localităţilor privind reţeaua de sănătate, condiţiile de asigurarea a
asistenţei medicale primare şi posibilităţile de acces la asistenţa medicală de specialitate a
locuitorilor din cadrul judeţului Galaţi.
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Numărul mediu de locuitori ce revine unui medic şi, respectiv,
unui cadru sanitar mediu, în zona de studiu, comparativ cu media naţională
Denumire teritoriu
Nr. locuitori/medic
738,7
Judeţul Galaţi
România
456,3
Sursa de date: INS, 2009

Nr. locuitori /cadru sanitar mediu

222,6
175,2

Analiza indicatorilor locuitori/medic şi locuitor/personal mediu sanitar şi distribuţia
instituţiilor de sănătate în teritoriu demonstrează că serviciile sanitare în zonele rurale se
situează cu mult sub nivelul serviciilor medicale practicate în zona urbană. În majoritatea
comunelor, serviciile sanitare sunt asigurate atât de un medic cât şi de un cadru mediu sanitar.
Aceasta situaţie este caracteristică judeţului Galaţi.
Astfel, în spaţiul rural revin în medie 2505 locuitori la 1 medic, faţa de o medie de
aproximativ 5 ori mai mică în zona urbană, iar la un cadru mediu sanitar în mediul rural revin
în medie 1420 locuitori, de 10 ori mai mare decât în urban,după cum se poate citi în tabelul
următor, ceea ce reflectă o slabă calitate a asistenţei medicale pe ansamblul zonei rurale
studiate.
Numărul de locuitori pe medic în judeţul Galaţi, pe medii
Denumire
Populaţie
teritoriu
2009
Urban
343.902
Rural
265.578
609.480
Total judeţ
Sursa de date: INS, 2009

număr medici

Personal mediu
sanitar

locuitori/medic

Locuitor/personal
mediu sanitar

719
106
825

2.550
187
2.737

478,3
2.505,4
738,7

134,8
1.420,2
222,6

Analiza teritorială a celor doi indicatori relevă faptul că în judeţul Galaţi avem valori
de sub 670 locuitori/medic în municipiile Galaţi, Tecuci, oraşul Târgu – Bujor, excepţie făcând
oraşul Bereşti care avea 1 medic la 3282 locuitori, şi sub 205 locuitori/cadru sanitar mediu în
principalele oraşe şi municipii cu excepţia oraşului Bereşti (820).
În anul 2009, din 65 UAT-uri se înregistrau 15 UAT-uri cu o valoare a indicatorului
de peste 2500 locuitori la medic, din care doar unul este oraş (Bereşti), şi doar 2 UAT-uri cu
valori sub 500 locuitori/medic, în mediul urban (Galaţi, Târgu Bujor).
Din punct de vedere cantitativ, infrastructura sanitară a înregistrat modificări
însemnate pe parcursul ultimilor ani, remarcându – se o diminuare a tipurilor de unităţi sanitare
din sectorul de stat (dispensare medicale, dispensare din policlinici) şi o sporire a celor din
sectorul privat (mai ales cabinete medicale, cabinete stomatologice).
Farmaciile sunt foarte puţine raportate la numărul comunelor, reprezentând numai un
procent de 22 % din totalul acestora.
Situaţia unităţilor sanitare pe categorii de unităţi în anul 2009 se prezenta astfel la
nivelul judeţului:
-

Spitale – 11 (Galaţi 8, Tecuci 1, Târgu Bujor 1, Iveşti 1)
Unităţi medico – sociale - 2 (Cavadineşti, Pechea)
Policlinici 1 (Galaţi)
Dispensare medicale – 4 (Galaţi)
Cabinete medicale şcolare 20 (Galaţi)
Cabinete studenţeşti – 1 (Galaţi)
Cabinete stomatologice – 240
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-

Laboratoare medicale – 74
Farmacii, puncte farmaceutice – 117
Centre medicale de specialitate – 5
Cabinete medicale de familie – 261

Reţeaua de unităţi de sănătate prezintă un dezechilibru din punct de vedere al
distribuţiei teritoriale a spitalelor, putându-se constata amlasarea lor numai în 3 localităţi
urbane şi într – comună. O zonă fără acoperire a serviciilor medicale asigurate de spital sau
policlinică din sectorul de stat se identifică în jurul oraşului Bereşti, care la rândul lui e lipsit de
o astfel de unitate.
Celelalte servicii medicale sunt localizate cu mici excepţii în localităţi urbane. Sunt
25 de comune în care funcţionează cabinete stomatologice. Se constată că atunci când au
nevoie de servicii de specialitate, locuitorii din rural, trebuie să apeleze, de regulă, la unităţile
medicale din oraşe si municipii, distanţele până la primul oraş fiind în unele cazuri mari.
Numărul mediu de paturi la mia de locuitori
comparativ cu media naţională şi regională
Denumire teritoriu
Galaţi
Regiunea Sud-Est
România
Sursa de date: INS, 2009

Total paturi în spitale

Paturi la mia de locuitori

3.315
14.934

5,4
5,3
6,4

137.420

Analiza indicatorului pe judeţ comparativ cu regiunea arată că asistenţă medicală de
durată în interiorul unităţilor cu paturi este satisfăcătoare, acesta situându-se aproximativ egală
cu media regională de paturi la mia de locuitori, precum şi sub media naţională.
În general putem spune că asistenţa medicală primară în judeţul Galaţi este relativ
asigurată, prin cabinetele medicale, dar asistenţa medicală de specialitate este dificil de
asigurat, mai ales pentru localităţile rurale aflate la distanţe mari de policlinici sau spitale.
Chiar dacă o parte din aceste servicii sunt preluate de reţeaua de sănătate privată, menţionăm
că cei mai defavorizaţi locuitori sunt cei din localităţile rurale aflate departe de un centru cu
rol de deservire teritorială şi că nivelul lor scăzut de trai împiedică accesul la serviciile
medicale plătite.
Din cauza prezenţei farmaciilor sau a punctelor farmaceutice în doar mai puţin de
jumătate dintre comunele componente ale judeţului (15 de comune dintr-un total de 61),
trebuie sprijinită crearea de noi puncte farmaceutice particulare sau de stat, astfel încât
localităţile rurale să fie deservite de cel puţin o astfel de unitate în fiecare sat reşedinţă de
comună.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi are organizată
astfel activitatea:
- Complex de servicii Tecuci - Casa David&Austin Munteni
- Serviciul de protectie in regim rezidential ( CTF Ana, Aurora, Floare De Colt,
Ciresarii , Monica , Stefan, Veronica , Crina , Tudor, Andrei),
- Centrul Maternal
- Centrul de asistenta pentru copilul cu cerinte educative speciale Galati
- Complexul de servicii Iovan Iorgovan,
- Centrul de plasament Nr.1 ,
- Centrul de plasament Nr.9,
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-

Centrul de plasament Negru Voda,
Centrul de primire in regim urgenta Irene&Stuart,
Serviciul de asistenta speciala persoane cu handicap
Serviciul de asistenta sociala comunitara,
Centrul de tranzit pentru minori victime ale traficului si neacompaniati,
Complex de servicii Tecuci
- Centrul de asistenta pentru copilul cu cerinte educative speciale Tecuci
- Casa de tip familial Speranta

● Dotări culturale
Reţeaua de dotări culturale cu rol teritorial existente în judeţul Galaţi este
reprezentată, alături de celelalte dotări în planşa “ Reţeaua de localităţi şi populaţia”.
Principalele dotări culturale din mediul urban şi rural de care dispune judeţul Galaţi
sunt:
Teatrul Muzical " Nicolae Leonard " în municipiul Galaţi
Teatrul Dramatic în municipiul Galaţi
Teatrul de Păpuşi în municipiul Galaţi
Biblioteca "V.A. Urechia" în municipiul Galaţi
Biblioteca Universitară în municipiul Galaţi
Biblioteca Medicală în municipiul Galaţi
62 biblioteci publice
3 muzee:
- Muzeul de ştiinţe ale Naturii în municipiul Galaţi
- Muzeul de arte vizuale în municipiul Galaţi
- Muzeul de istorie în municipiul Galaţi
2.4.4. LOCUIREA
Stocul de locuinţe
Numărul total de locuinţe din judeţul Galaţi era în 2009 de 221.507 unităţi, din care
126.903 erau în mediul urban, iar 94.604 in rural. Dintre acestea 108.520 locuinţe erau situate
numai în mun. Galaţi, care reprezintă cea mai mare concentrare a rezidenţialului din judeţ.
Mărimea fondului de locuinţe depinde în cea mai mare măsură de volumul populaţiei,
dar trendul construcţiei de locuinţe nu a urmărit evoluţia populaţiei judeţene.
Evoluţia populaţiei totale a judeţului Galaţi în perioada 2001 – 2007
Anul
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2009

Total persoane
643.253
626.277
622.936
621.161
620.500
617.979
614.449
609.480

Locuitori pe km2
144,0
140,2
139,5
139,1
138,9
138,4
137,6
132,3

Sursa: Directia Judeteana de Statistica
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Cu o populaţie de 609.480 locuitori la 1 iulie 2009, judeţul Galaţi ocupa al treilea loc
pe ţară, având o densitate a populaţiei de 132,3 loc/km2. Din totalul populaţiei, 343.902
locuiau în mediul urban (din care 290.733 în mun. Galaţi) şi 265.578 în mediul rural.
În perioada 2002 – 2007 populaţia judeţului a înregistrat o scădere, în mediul urban
ajungând la 347.301 , iar în cel rural la 267.148. Scăderea în mediul rural a fost însa mai lenta,
procentual populaţia judeţului fiind de 56,52 % în mediul urban şi 43,47 % în rural.
Dintre unităţile administrative cu un spor important de creştere a populaţiei putem
aminti: com. Brăhăşeşti, Ghidigeni, Schela, Şendreni, Smârdan, Ţepu, Vânători; cele cu o
scădere accentuată a populaţiei au fost: or. Bereşti, comunele Bălăbăneşti, Munteni, Nicoreşti,
Rediu, Slobozia Conachi. Este de remarcat poziţia în teritoriu a poziţia adiacentă mun. Galaţi a
grupului de 4 comune cu creştere accentuată (Schela, Şendreni, Smârdan, Vânători) în care s-a
manifestat o migraţiune inversă.
Populaţia judeţului Galaţi prezintă o tendinţa de îmbătrânire, aceasta regăsindu-se în
piramidavârstelor ca o îngustare la baza acesteia. În totalul populaţiei, ponderea populaţiei
cuprinsa între 0-14 ani în anul 2006 a fost de 15,84% (17,19% în anul 2002), cea între 15-59
ani de 66,60% (65,17% în anul 2002) şi cea a populaţiei în vârsta de 60 de ani şi peste de
16,83% (17% în anul 2002). Este aşadar de aşteptat ca formarea gospodăriilor şi implicit
construcţia de locuinţe datorată acestui fenomen, să scadă în următorii ani, populaţia tinzând să
utilizeze fondul locativ existent.
În privinţa densităţii populaţiei şi a locuirii se pot observa următoarele particularităţi:
ce mai mare densitate a populaţiei se găseşte în municipiul Galaţi;
aproximativ jumătate din populaţie este concentrata pe 10 % din suprafaţa totală a
judeţului (zona Municipiului Galaţi şi a comunelor învecinate acestuia – Şendreni, Smârdan,
Vânatori, Tuluceşti).
Densitatea populaţiei în judeţul Galaţi

Migraţia internă este alt factor al variaţiei fondului de locuinţe din judeţ, aceasta
determinând ocuparea sau construcţia locuinţelor în anumite zone din teritoriu. În judeţul
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Galaţi migraţia mai accentuată se resimte în mediul urban, unde, datorită îmbătrânirii
populaţiei şi a creşterii costurilor de întreţinere, numeroase gospodării se repoziţionează în
apropierea centrelor urbane, în principal a mun. Galaţi, mai profitabil ca ofertă de muncă şi
servicii.
Migraţia internă determinată de schimbarea domiciliului, pe medii, în anul 2006
Plecaţi
8.490
4.344
4.146

Total
Urban
Rural

Sosiţi
7.057
3.018
4.039

Sold
-1326
-349
-107

Sursa: Direcţia Judeţeana de Statistica

Mărimea fondul locativ nu a înregistrat în aceeaşi perioadă, o scădere similară cu
volumul populaţiei deoarece numeroase locuinţe nu sunt ocupate sau sunt ocupate sub
capacitate.
Locuinţe existente la sfârşitul anului
Loc existente
Total, din care:
Urban
Rural

2000
208986
122275
86711

2003
216164
125126
91038

2006
218924
126358
92566

2009
221507
126903
94604

Sursa: Institutul Naţional de Statistica – baza TEMPO

Creşterea fondului de locuinţe nu a fost constantă, în primii ani ai deceniului
înregistrându-se o creştere mai accentuată, în special în urban, apoi, după terminarea fazei de
avânt a activităţilor in construcţii, numărul de noi locuinţe s-a redus.
Sporul de creştere al numărului de locuinţe
Spor creştere
Total, din care:
Urban
Rural

2000 - 2003
7178
10029
4327

2003 - 2006
2760
3992
-1825

2006 - 2009
2583
3128
1412

2000 - 2009
12521
17149
3895

Sursa: Institutul Naţional de Statistica – baza TEMPO

Evoluţia numărului de locuinţe terminate la sfârşitul anului relevă acelaşi trend, care
pornind de la rata anuală de cca. 1000 de unităţi, creşte cu cca. 50% în anii 2006-2007, pentru
ca în ultima perioadă să revină la nivelul iniţial.
Locuinţe terminate sfârşitul anului 2000 - 2009
Total, din care:
Urban
Rural

2000
944
229
951

2003
735
220
742

2006
1492
634
1498

2009
965
283
970

Sursa: Institutul Naţional de Statistica – baza TEMPO

Evoluţia numărului de autorizaţii de construcţie, în ultimul deceniu, indică un trend
general descendent, diferit de cel al construcţiei de locuinţe.
Evoluţia numărului de autorizaţii de construcţie pentru locuinţe 2002 - 2010
Anul
total Galati

2002
891

2003
677

2004
523

2005
531

2006
386

2007
499

2008
433

2009
401

2010
368

Sursa: Institutul Naţional de Statistica – baza TEMPO

Pe medii, evoluţia numărului de autorizaţii de construcţie a fost şi ea diferită de cea a
construcţiei de noi locuinţe, în rural fiind acordat, în aceeaşi perioadă, un număr dublu de
autorizaţii construcţie faţă de urban.
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Evoluţia numărului de autorizaţii de construcţie pentru locuinţe pe medii 2003 - 2009
Autorizaţii construcţie
Total, din care:
Urban
Rural

2003
677
225
452

2006
386
77
309

2009
401
113
288

Sursa: Institutul Naţional de Statistica – baza TEMPO

Calitatea locuirii
Calitatea fondului de locuinţe depinde de factori specifici şi ambientali; din prima
categorie fac parte elemente de confort al locuinţelor: spaţialitatea (suprafaţă locuibilă, număr
de camere), echiparea locuinţelor (instalaţii de încălzire, alimentare cu apă, canalizare,
evacuarea deşeurilor s.a.), din cea de a doua fac parte factori ambientali cum sunt: densitatea
locuinţelor, mărimea şi calitatea spaţiilor private şi publice, prezenţa elementelor naturale,
accesul la utilităţi, s.a.
În lipsa datelor care să cuantifice ambientul zonelor rezidenţiale, studiul de faţă se va
ocupa cu precădere de prima categorie de factori, unele consideraţii privitoare la cea de a doua
categorie vor fi făcute în raport cu unele anchete realizate pentru ,,Strategia de dezvoltare a
judeţului” referitoare la zonele rezidenţiale.
Un aspect important privitor la calitatea locuirii este spaţialitatea, acesta fiind o
condiţie de bază în satisfacerea cerinţelor ocupanţilor locuinţelor. Suprafaţa locuibilă a crescut
în ultimul deceniu prin construcţia de noi locuinţe cu suprafeţe superioare faţă de practicile
anterioare. În decurs de un deceniu, suprafaţa locuibilă pentru o persoană a crescut cu cca. 20%
pe total judeţ, cu 18,8% în urban şi cu 19,1% în rural.
Evoluţia suprafeţei locuinţelor pe judeţ şi pe medii 2000 - 2009
Suprafaţă locuibilă /pers
Total
Urban
Rural

2000
11,3
10,37
12,72

2003
13,0
11,84
14,46

2006
13,4
12,19
14,93

2009
14,0
12,61
15,72

Sursa: Institutul Naţional de Statistica – baza TEMPO

Indicele general al ocupării locuinţelor a scăzut in ultimul deceniu de la 3,08
pers./locuinţă în anul 2000, la 2,75 pers./locuinţă în 2009. Pe medii evoluţia ocupării
locuinţelor a fost următoarea:
Număr de locuitori /locuinţă
Pers/loc
Total judeţ, din care:
Urban

2000
3,08
3,15

2003
2,88
2,84

2006
2,82
2,78

2009
2,75
2,71

Sursa: Institutul Naţional de Statistica – baza TEMPO

În anul 2006 în judeţul Galaţi doar 42 de localităţi (din care 4 municipii şi oraşe şi 38
de comune) beneficiau de sistem centralizat de distribuţie a apei potabile şi doar 19 de
localităţi (din care 4 municipii şi oraşe şi 15 comune) dispuneau de reţele de canalizare.
Evoluţia serviciilor de alimentare cu apă potabilă
Ani

Lungimea totala
simpla
a reţelei de
distribuţie (km)

2004
2005
2006

1.053,8
1.138,9
1.263,5

Volum de apa potabila distribuita
consumatorilor (mii mc)
Total
Din care: pentru
uz casnic

27.601
25.402
23.932

18.844
16.979
18.074

Număr localităţi cu instalaţii de
alimentare cu apa potabila
Total
Din care: municipii
si oraşe

36
38
42

4
4
4

Sursa: Direcţia Judeţeana de Statistica
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Echiparea locuinţelor cu instalaţii de canalizare este foarte deficitară; în 2009, cu
excepţia celor două municipii, existau în restul localităţilor judeţului numai 20 de sisteme de
evacuare a apelor uzate.
Evoluţia infrastructurilor de canalizare
Ani

Lungimea totala simpla a
conductelor de canalizare
publica (km)

2004
2005
2006
2009

606,1
603
601,1
635,2

Număr localităţi
Total
Din care:
municipii
şi oraşe

17
16
19
20

4
4
4
4

Sursa: Direcţia Judeţeana de Statistica

Numărul de localităţi în care se distribuie energie termică în sistem centralizat şi gaze
naturale este foarte scăzut. Energia termica se distribuie doar în cele doua municipii.
În ceea ce priveşte distribuţia gazelor naturale în judeţ, furnizorul principal este
Distrigaz Sud S.A Galaţi; cu excepţia celor două municipii, mai sunt alimentate un număr de 5
comune, situate în preajma mun. Galaţi.
Gaze distribuite pentru uz casnic (2000 -2009) - mii mc
Total judeţ
Mun. Galaţi
Mun. Tecuci
total urban
Independenta
Lieşti
Schela
Vânători
total rural

2000
50239
37391
12332
49723
516
516

2003
54357
42799
10895
53694
35
628
663

2006
48366
37565
9827
47392
180
210
574
10
974

2009
45039
35528
8190
43718
215
295
529
282
1321

Sursa: Institutul Naţional de Statistica – baza TEMPO

Serviciile de salubrizare nu acoperă în totalitate zonele rezidenţiale din judeţ, deşi
evoluţia acestora a fost constantă în ultima perioadă, în mediul rural cca. 40% din locuinţe nu
beneficiază de aceste servicii.
Evoluţia gradului de acoperire cu servicii de salubrizare
Total populaţie
Total deservit (%), din care:
Populaţie urbana deservita (%)
Populaţie rurala deservita (%)

2001
643.253
59,58
100,00
0,00

2002
626.277
57,22
100,00
0,00

2003
622.936
56,05
97,57
0,94

2004
621.161
54,85
95,72
0,94

2005
620.500
54,70
95,94
0,34

2006
617.979
56,50
99,28
0,34

Sursa: Direcţia Judeţeana de Statistica

Se poate concluziona că ocuparea locuinţelor s-a îmbunătăţit în ultima perioadă, prin
construcţia de noi unităţi şi scăderea numărului populaţiei, dar echiparea locuinţelor cu utilităţi
nu a ţinut pasul cu acest trend. Există încă deficienţe importante în ceea ce priveşte serviciile
de alimentare cu apă, gaze naturale şi combustibili, evacuare a apelor uzate şi deşeurilor pentru
locuinţe, în special din mediul rural.
A doua categorie de factori ce determină satisfacţia ocupării locuinţelor se referă la
ambianţa şi accesul la diverse facilităţi aflate în proximitatea zonei rezidenţiale.
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Anchetele realizate pentru fundamentarea ,,Strategiei de dezvoltare a judeţului” au
scos în evidenţă unele aspecte referitoare la zonele rezidenţiale din urban şi rural. Problemele
principale relevate au o frecvenţă mai mare în mediul urban (peste jumătate din populaţia
judeţului locuieşte în urban) de aceea prezentul studiu se referă în principal la acestea.
Notele medii înregistrate pentru existenţa spaţiilor deschise în zona de reşedinţă se
încadrează în intervalul 4,17- 6,23 (notele au fost acordate pe o scală de la 1 la 10), ceea ce
denotă un grad scăzut de mulţumire faţă de acest aspect. Cea mai mică notă medie (4,17) se
înregistrează în municipiul Galaţi iar cea mai mare notă medie (6,23) este în municipiul
Tecuci.
Aprecieri cu privire la existenţa spaţiilor verzi şi „gradul de verde” din zona rezidenţială
Zona de reşedinţă
Municipiul Galaţi
Tecuci
Târgu Bujor
Bereşti

Existenţa spaţiilor verzi
rezidenţiale (nota medie)
4.17
6.23
5.91
5.78

„Gradul de verde”
(nota medie)
4.09
6.28
5.65
6.48

Sursa: Studiu de piaţă FTC

Persoanele domiciliate în municipiul Galaţi au acordat cele mai mici note pentru accesul la
parcuri şi grădini publice, acest aspect obţinând cea mai mică notă medie egală cu 3,11. Cel mai facil
acces la parcuri îl au locuitorii municipiului Tecuci (nota medie obţinută este 7,23).
Aprecieri cu privire la accesul la parcuri şi grădini publice din zona de reşedinţă
Zona de reşedinţă
Municipiul Galaţi
Tecuci
Târgu Bujor
Bereşti

Nota medie
4,78
7,23
6,98
6,41

Sursa: Studiu de piaţă FTC

În ceea ce priveşte existenţa parcurilor din comunele judeţului, gradul mediu de
satisfacţie este 2,08. Cei mai mulţi respondenţi (33 comune) au acordat nota 1 pentru parcurile
existente în comună, ceea ce indică o foarte mare nemulţumire vizavi de acest aspect.
Comunele în care parcurile sunt într-o stare bună sunt: Drăgăneşti, Munteni, Ţepu şi Vârlezi.
Respondenţii au fost rugaţi să acorde note, pe o scală de la 1 la 10 pentru estetica de
ansamblu a clădirilor şi spaţiilor din zona de reşedinţă. Astfel, în tabelul de mai jos se poate
observa că notele medii variază în intervalul 5,08-5,85, ceea ce indică faptul că aceştia sunt în
general nemulţumiţi de acest aspect. Cel mai scăzut grad de satisfacţie se înregistrează în
municipiul Galaţi (nota medie fiind de 4,78).
Aprecieri cu privire la estetica de ansamblu a clădirilor şi spaţiilor din zona de reşedinţă
Zona de reşedinţă
Municipiul Galaţi
Tecuci
Târgu Bujor
Bereşti

Nota medie
5.08
5. 89
6.05
6.22

Sursa: Studiu de piaţă FTC

Municipiul Galaţi a obţinut cea mai mică notă medie (5,78, pe o scală de la 1 la 10)
pentru accesul la facilităţi sportive. În ceea ce priveşte terenurile şi sălile de sport din
comunele judeţului, gradul mediu de satisfacţie este destul de scăzut (nota medie obţinută este
2,56). Un număr de 24 de comune au acordat nota 1 pentru acest aspect şi un număr de 6 – au
acordat nota 5 (Cudalbi, Griviţa, Jorăşti, Lieşti, Munteni şi Ţepu.
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Aprecieri cu privire la accesul la facilităţi sportive din zona de reşedinţă
Zona de reşedinţă
Municipiul Galaţi
Tecuci
Târgu Bujor
Bereşti

Nota medie
5.78
5.89
6.05
6.22

Sursa: Studiu de piaţă FTC

Cea mai liniştită zonă de reşedinţă este în oraşul Bereşti, care a obţinut o notă medie
egală cu 7,88 (pe o scală de la 1 la 10) şi cea mai zgomotoasă zonă de locuit se dovedeşte a fi,
după părerea respondenţilor, municipiul Galaţi (nota medie obţinută este 5,21).
Aprecieri cu privire la aspectul “liniştea” din zona de reşedinţăta
Zona de reşedinţă
Municipiul Galaţi
Tecuci
Târgu Bujor
Bereşti

Nota medie
5.21
5,92
7,36
7,88

Sursa: Studiu de piaţă FTC

Numărul insuficient de locuri de parcare este un alt aspect important mai ales în
urban, unde respondenţii se declară nemulţumiţi: 81,04% din municipiul Galaţi 46,34% din
municipiul Tecuci, 54,17% din oraşul Târgu Bujor, 47,83% din oraşul Bereşti.
Sintetizând rezultatele anchetei, se observă că în mediul urban insatisfacţia cu privire
la ambientul mediului rezidenţial creşte proporţional cu mărimea localităţii. În mun. Galaţi se
înregistrează cea mai mică medie (4,85); în oraşele mici din judeţ există o apreciere relativ mai
bună a condiţiilor de locuit din localitate; în or. Bereşti media evaluărilor este de 6,50.
2.5. INFRASTRUCTURILE TEHNICE MAJORE
2.5.1. Gospodărirea apelor
Resurse de apă
Judeţul Galaţi se înscrie în bazinul hidrografic Prut, în mare parte, şi în bazinul
hidrografic Siret. Reţeaua hidrografică a judeţului este constituită din cursul inferior al râului
Siret (cu principalii săi afluenţi Bârlad, Geru, Suhu), din râul Prut (cu principalii afluenţi Elan,
Liscov, Chineja) şi din fl. Dunărea (de la km-155, confluenţă cu r. Siret, până la km-134,
confluenţă cu r. Prut). Reţeaua se înscrie înt-un profil hidro-economic complex, care cuprinde
alimentări cu apă pentru aşezări urbane şi rurale, acumulări pentru irigaţii, măsuri
antierozionale, lucrări de apărare împotriva inundaţiilor şi desecări.
Fluviul Dunărea străbate teritoriul judeţului prin partea de sud, pe o lungime de
22km, formând graniţă naturală cu judeţul Tulcea.
În partea de est a judeţului curge râul Prut, care formează graniţă naţională cu
Republica Moldova. Pe teritoriul judeţean lungimea râului este de 103km.
Râul Siret curge prin partea de vest şi sud-vest a judeţului, formând graniţă naturală
cu judeţele Brăila şi Vrancea, pe o lungime de 150km.
Aceste cursuri de apă, împreună cu afluenţii lor Corozel, Elan, Horincea, Chineja au
generat o lungime de reţea hidrografică de 1.524 km, din care 110 km formează frontieră de
stat – râu Prut, cu o suprafaţă de 4.465 km2.
Resursele de apă ale judeţului Galaţi sunt:
ape de suprafaţă – principalele resurse fiind fluviul Dunărea, râurile Prut şi Siret;
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ape subterane - rezervele de apă existente în straturi acvifere freatice şi straturi de
mare adâncime în cadrul celor trei bazine hidrografice care se întâlnesc pe teritoriul
judeţului Galaţi: Dunăre, Prut şi Bârlad.
În general, sunt disponibile în judeţ suficiente resurse de apă, cu o calitate
corespunzătoare pentru a satisface cererea de apă potabilă. Calitatea apei de suprafaţă, în
general, îndeplineşte condiţiile de apă potabilă (categoria a II-a), cu excepţia râului Bârlad.
Sursele de apǎ de suprafaţǎ sunt de trei ori mai bogate decât cele subterane, dacă se iau în
considerare debitele medii multianuale. Dat fiind că folosirea surselor subterane este mai puţin
costisitoare şi sunt teoretic de calitate mai bună, acestea sunt rezervate în majoritatea cazurilor
pentru alimentări cu apă potabilă, iar cele de suprafaţă pentru cerinţele industriale, care de
regulă sunt mai mari decât cele menajere, pentru irigaţii, piscicultură şi alte folosinţe.
În partea de sud-vest şi de est sunt disponibile suficiente resurse subterane, regiuni de
aluviuni de-a lungul râului Siret şi pe râul Prut, în timp ce în regiunea central-nord-est apele
subterane sunt disponibile numai în acvifere adânci. În unul dintre cele mai importante fronturi
de captare, Vadu Roşca şi Salcia - Lieşti este disponibilă o cantitate curentă de apă suficientă şi
de calitate, care nu indică contaminare. Cu toate acestea, pe viitor, poluarea apei ar putea avea
un impact negativ asupra calităţii apelor subterane din zona Vadu-Roşca, Salcia-Lieşti. În acest
sens, este obligatorie aplicarea unor măsuri adecvate pentru protejarea acestei importante surse
de apă din judeţul. Apa freatică, prelevată prin puţuri de suprafaţă (în principal, fântâni
individuale), este poluată cu azot. Aproape 60% dintre ele au o cantitate de apă care conţine
concentrare de azot mai mare decat maxima admisă de normele în vigoare. Prin urmare,
măsurile pe termen lung de reducere a poluării cu azotat şi măsurile pe termen scurt de creştere
a ratei de conectare la sistemele centralizate de alimentare cu apă şi canalizare a apelor uzate
vor fi de cea mai mare importanţă.
Sursele de apă subterană ale judeţului sunt:
straturi freatice, straturi de apă cu nivel liber sau de unică presiune;
straturi de mică adâncime (sub 50 m: Cosmeşti, Salcia - Lieşti, Cernicari);
straturi de medie adâncime (50 - 100 m: Vadu Roşca, Nicoreşti);
straturi de mare adâncime (peste 100 m: Rotunda, oraş Tecuci).
Resurse de apă teoretice şi tehnic utilizabile
Totalul resurselor teoretice (suprafaţă şi subteran) este de 1932,7mil. m3.
Resursele de apǎ de suprafaţǎ tehnic utilizabile sunt de 183 milioane m3, iar resursele
de apǎ subteranǎ sunt de 22,9mil. m3.
Prelevări de apă
Volumul de apă prelevat din sursele de suprafaţă şi din subteran (an de referinţă 2007) este:
192,300 mil. m3 din surse de suprafaţă;
14,440 mil. m3 din subteran.
Principalele folosinţe ale apelor de suprafaţă şi de adâncime, pe sectoare ale
activităţilor socio-economice sunt:
alimentări cu apă pentru populaţie – 40.560 mii m3 ;
alimentări cu apă pentru industrie – 76.124 mii m3;
alimentări cu apă pentru irigaţii – 74.067 mii m3 ;
alimentări cu apă pentru piscicultură – 5.580 mii m3;
alimentări cu apă pentru unităţi agrozootehnice – 204 mii m3.
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Amenajarea bazinului hidrografic
Principalele lucrări hidrotehnice aflate pe teritoriul judeţului sunt:
Acumulări:
în bazinul hidrografic Prut:
-

Ijdileni, amplasată pe pr. Ijdileni, V=3,2mil. m3, acumulare nepermanentă;

-

Frumuşiţa, amplasată pe pr, Frumuşiţa, V=1,1mil. m3, acumulare nepermanentă;

-

Folteşti, amplasată pe pr. Chineja, V=1,5 mil. m3 are destinaţie piscicolă;

-

Brateş, amplasată pe pr. Chineja, V=45,0 mil. m3 are folosinţă complexă;

în bazinul hidrografic Siret:
- Călineşti, pe r. Siret care este graniţă natural cu judeţul Vrancea, V=44,3 mil. m3,
acumulare cu folosinţă energetică;
-

Movileni, pe r. Siret, V=72 mil. m3, are folosinţă energetică;

-

Corod, amplasată pe pr. Corozel, V= 1,8 mil .m3, are folosinţă complex;

- Lupele (V=3,2 mil m3), Schela (V=4,8 mil. m3), Lozova (V=11,3 mil m3), amplasate pe
pr. Lozova, acumulări nepermanente;
-

Pepiniera Lozova, pe pr. Lozova, V= 1,81 mil. m3, este amenajare piscicolă;

-

Mălina, amplasată pe pr. Mălina, V=6,82 mil. m3, cu folosinţă complexă;

- Cătuşa, amplasată pe pr. Cătuşa, V=0,35 mil. m3 destinată alimentării cu apă
industrială pentru SC MITTAL STEEL Galaţi şi municipiul Galaţi;
- Suhurlui-Băleni situată pe pr. Suhurlui, a fost începută în anul 1975, iar în anul 1990
lucrările au fost sistate. Acumularea era proiectată pentru o suprafaţă de 1.000ha şi trebuia să
asigure apă pentru irigarea a cca. 60.000ha suprafaţă agricolă.
Aducţini de apă
În partea de sud, sud-vest a judeţului trec aducţiunile de apă subterană de la fronturile
de captare Vadu Roşca (judeţ Vrancea) şi Salcia-Lieşti. Fronturile sunt situate la cca. 70km de
municipiul Galaţi, fapt care face dificilă operare şi întreţinerea acestora.
Aducţiunea Vadu Roşca – mun. Galaţi are un diametru de 1.200 mm şi o lungime de
42,6km până la staţia de pompare intermediară Şerbeşti.
Aducţiunea Salcia – Lieşti are un diametrul de 1.000 mm şi o lungime de 43,3km
până la staţia de pompare intermediară Şerbeşti.
Îndiguiri şi apărări de maluri
Principalele lucrări de îndiguiri şi regularizări de maluri au ca funcţiune apărarea
împotriva inundaţiilor şi sunt realizate pe:
râul Siret, pe sectoarele Latinu – Vădeni şi Piscu – Braniştea, cu o lungime de cca.
40km;
râul Prut, apărări de maluri între Brateşul de Sus – Şiviţ4a, Brateşul de Jos – Şiviţa,
cu lungimi de cca. 81km;
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r. Chineja, îndiguiri pe sectoarele Brateşul de Sus – Folteşti – Şiviţa şi Brateşul de
Jos – Şiviţa – Galaţi, cu lungimi totale de cca. 27km;
râul Bârlad, sistemul de îndiguiri şi regularizări Bârlad, care se întinde şi în judeţul
Vaslui, cu o lungime totală de cca. 161,0km.
Digurile existente au un risc moderat de rupere, până la 30%, ca urmare a stării
tehnice. În urma evaluării “standardului de protecţie al digurilor”, realizată în documentaţia
Master Plan pentru Managementul Riscului la Inundaţii în bazinul hidrografic Prut – Bârlad,
elaborată de ROMAIR Consulting şi HYDER Consulting în anul 2009, judeţul are cea mai
echilibrată distribuţie între standardul de protecţie oferit de digurile existente şi cel necesar.
Aspectele critice ale gospodăririi apelor din judeţ sunt apreciate pe baza situaţiei
existente prezentate, precum şi a Master Planului, elaborat în anul 2009. Disfuncţiile majore
sunt:
stratul freatic de apă subterană este grav poluat cu azot, aproximativ 60% dintre
puţurile de mică adâncime, în special fântânile săteşti, au o concentrare de azot mai
mare decat maxima admisibilă;
întreţinerea limitată a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor, respectiv digurile
de pământ; Acestea sunt expuse frecvent eroziunilor la niveluri mari ale apei, crescând
riscul de cedare;
acumulările existente necesită lucrări de refacere a elementelor parţial avariate de
inundaţii produse în ultimii ani.
2.5.2. ECHIPARE HIDROEDILITARĂ
Judeţul Galaţi are 65 de unităţi administrative teritoriale (UAT), din care 4 sunt în
mediul urban, (municipiile Galaţi,Tecuci şi oraşele Bereşti, Târgu Bujor) şi 61 în mediul rural.
Situaţia alimentării cu apă potabilă şi a canalizării apelor uzate, la nivel judeţean este
următoarea:
 19 de unităţi administrativ teritoriale beneficiază de sisteme centralizate de
alimentare cu apă şi canalizare a apelor uzate;
 48 de unităţi administrativ teritoriale beneficiază numai de sisteme centralizate de
alimentare cu apă;
 17 de unităţi administrativ teritoriale beneficiază de sisteme proprii de alimentare
cu apă şi de canalizare a apelor uzate.
Alimentare cu apă
Situaţia alimentării cu apă în sistem centralizat la nivel judeţean este utmătoarea:
Localităţi
urbane
rurale
TOTAL

Volum de apă potabilă distribuit
(mii m3)
total
uz casnic
19.617
3.724
23.341

14.591
3.391
17.982

Lungime simplă
reţea distribuţie
apă
(km)
661
1.009
1.670

Sursă date: INS, an referinţă 2009

Toate localităţile urbane ale judeţului au alimentare cu apă în sistem centralizat.
Starea actuală a infrastructurii de alimentare cu apă este următoarea:
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Municipiul Galaţi. Populaţia alimentată cu apă potabilă prin instalaţii
centralizate reprezintă 99,7 % din populaţia oraşului. Sursele de alimentare ale sistemului sunt:
-

sursă de apă subterană, Vadu Roşca şi Salcia – Lieşti;

-

sursă de suprafaţă, fluvial Dunărea.

Captarea Vadu Roşca (aflată în judeţul Vrancea) este realizată în perioada 19641968, are trei fronturi de captare, cu 84 de puţuri (47 operaţionale), care se întind pe 11.700m.
Alimentarea frontului se realizează din conul aluvionar al râului Putna şi din straturile
Cândeşti. Frontul de puţuri nu este influenţat de nivelul râului Siret, astfel că în perioadele de
secetă acesta lucrează la parametrii normali. Capacitatea proiectată a fost de 1.000-1.100 l/s, în
2003 capacitatea de operare era de 126 l/s. În vara anului 2005 captarea a fost scoasă din
funcţiune datorită inundaţiilor. După repunerea în funcţiune, ca urmare a modernizării din
perioada 2005-2006 şi a finanţării guvernamentale din anul 2008, captarea a fost echipată cu
electropompe de tip Grundfos (37 de bucăţi cu debit total de maxim 950m3/h), sursa dispune de
o capacitate de furnizare de cca.42% din capacitatea proiectată, respectiv 420 l/sec.
Captarea Salcia - Lieşti se află pe malul stâng al râului Siret, vis-a-vis de frontul
Vadu-Roşca, funcţionând prin infiltraţii ale râului. Cuprinde 70 de puţuri (26 operaţionale),
care se întind pe 12.600m, şi are o capacitate proiectată (anul 1980) de 900 – 1.000 l/s, în
prezent furnizând cca. 420 l/s. În urmare a modernizării din perioada 2005-2006 şi a finanţării
guvernamentale din anul 2008, captarea a fost echipată cu electropompe de tip Grundfos - 44
de bucăţi cu debit total de maxim 1.100m3/h.
Din totalul celor 154 de puţuri, doar 50 sunt în funcţiune, restul de 104 puţuri sunt fie
înfundate, fie lipsite de echipamentele necesare funcţionării. Apa furnizată de aceste puţuri
este de calitate bună şi necesită doar o clorinare înaintea pompării în reţeaua de distribuţie.
Zona de protecţie sanitară este conformă cu normele actuale (HG 930/2005) şi nu au fost
semnalate probleme legate de contaminarea cu nitraţi sau alte aspecte legate de calitatea apei.
Calitatea apei este monitorizată atât la intrarea cât şi la ieşirea din staţia de pompare Fileşti.
După finalizarea operaţiunilor de reabilitare a captărilor, sursa de adâncime poate
furniza o cantitate de apă de cca. 40-65% din necesarul de apă al oraşului. În prezent sursa
subterană este reechipată în procent de 50% şi poate furniza un debit maxim de 900 l/s.
Apa captată din sursele subterane este transportată către oraşul Galaţi, astfel:
-

de la Vadu Roşca la staţia de pompare Şerbeşti printr-o conductă de beton armat
cu Dn=1.200 mm;

-

de la Salcia-Lieşti la staţia de pompare Şerbeşti printr-o conductă de beton armat
cu Dn=1.000mm;

-

de la staţia de pompare Şerbeşti la staţia de pompare Fileşti prin două conducte,
una cu Dn=800mm, cealaltă cu Dn=1000mm+Dn=600mm.

La aducţiunile de apă sunt racordate direct câteva din localităţile rurale aflate pe
traseu, şi anume: Lieşti (sat Lieşti), Fundeni (satele Fundenii Noi, Hanul Conachi),
T.Vladimirescu (sat T.Vladimirescu), Piscu (satele Piscu, Vameş), Independenţa (sat
Independenţa), Braniştea, (satele V. Alecsandri, Braniştea, Lozova, Traian), Şendreni (satele
Şendreni, Şerbeştii Vechi, Movileni).
Sursa de suprafaţă este fluviul Dunărea. Apa brută este captată prin intermediul unei
staţii de captare tip cheson de mai, amplasată în amonte de confluenţa cu râul Siret. Debitul de
apă prelevat este de 2.300 – 2.400 l/s, fiind furnizat către SC ARCELOR MITTAL SA printr-o
conductă de oţel cu Dn 1200mm şi L=3,7km şi către staţiile de tratare ale oraşului Galaţi (care
aparţin SC Apă-Canal SA Galaţi), prin două conducte de beton armat precomprimat, cu Dn
800mm şi L=6km.
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Pentru potabilizarea apei prelevate există două staţii de tratare a apei, amplasate pe
malul stâng al Dunării, în partea de sud-vest a municipiului în cartierul Ţiglina, denumite
Uzina de apă nr. 1 şi Uzina de apă nr. 2. Uzina de Apă nr. 1 a fost pusă în funcţiune în anul
1872 şi de atunci s-a modernizat treptat, prin construirea de noi unităţi destinate diferitelor
categorii de procese tehnologice. Are o capacitate proiectată şi realizată de cca. 1.300-1.400 l/s,
iar în prezent se află în conservare (cf. HCL Galaţi-427/2011).
Uzina de apă nr. 2 a fost proiectată pentru o capacitate de 880 l/s şi pusă în funcţiune
în anul 1995. Este o staţie de tratre convenţională, dotată cu microsite pentru înlăturarea
algelor, cu instalaţie de coagulare, cu decantoare radiale suspensionale cu recircularea
nămolului şi două rezervoare circulare supraterane pentru stocarea şi dezinfecţia apei, având
capacitatea totală de 34.000m3.
Din staţiile de tratare apa este trimisă prin staţiile de pompare Turnu de Apă şi Fileşti
în rezervoarele oraşului. Staţia Turnu de Apă este amplasată la cota 52 şi repompează apa
primită de la Uzina de apă nr. 2 şi staţia de pompare Fileşti în reţeaua de distribuţie a oraşului.
Staţia este construită în anul 1894 şi modernizată în timp, având în prezent o capacitate de
înmagazinare de 14.000m3. Staţia Fileşti este amplasată la cota 54 şi este pusă în funcţiune din
anul 1969. Alimentarea ei se face din staţia de pompare Şerbeşti şi din Uzina de apă nr. 2,
capacitatea de înmagazinare este de 27.600m3 ; staţia are două rezervoare supraterane, circulare
cu capacitatea de 13.800m3 fiecare. În cadrul proiectului ISPA echipamentele de pompare şi
instalaţiile aferente au fost înlocuite în vederea conformării la noua situaţie rezultată după
restabilirea zonelor de presiune, a cererii de debit şi presiune estimată pentru anul 2024.
Rezerva de apă potabilă a oraşului este distribuită astfel:
-

rezervoare cu capacitatea de 25.000m3 în staţia de pompare Şerbeşti;

-

rezervoare cu capacitate de 40.000m3 în staţiile de tratare Ţiglina 1 şi 2;

-

rezervoare cu capacitatea de 34.000m3 în staţiile de pompare Fileşti şi Turnu;

- rezervorul Traian cu capacitatea de 3.000m3, asigura distribuţia gravitaţională
apei provenite din staţia Fileşti în reţeaua oraşului.
Necesarul de apă al oraşului este preluat din rezervoarele din staţiile Uzinele de apă
Ţiglina 1 şi 2 şi din cele aflate la staţiile de pompare Fileşti şi Turnu, asigurând un volum total
de apă pentru consum de 74.000m3. În cadrul proiectului ISPA, capacitatea de stocare a fost
crescută pentru conformarea la nouă situaţie generată de restabilirea limitelor zonelor de
presiune. În acest sens, au fost realizate reabilitarea/construcţia rezervorului de la Turnul de
Apă, care va asigura creşterea eficienţei în alimentarea cu apă a consumatorilor din zonele 3
(alimentată prin pompare) şi 4 (alimentată gravitaţional).
Reţeaua de distribuţie a apei potabile este de tip inelar, pe măsura dezvoltării oraşului
s-a extins, ajungând la cca. 600,0km, acoperind aproape în întregime reţeaua stradală a
oraşului. Apa este distribuită în proporţie de 99,9% prin branşamente individuale, care
înseamnă cca. 21.000 bucăţi, contorizarea acestora fiind realizată în procent de 99,0%.
Din lungimea totală a reţelei, cca. 13% depăşeste termenul de funcţionare şi peste
20% are o vechime de peste 80 de ani. Există încă străzi neracordate la reţeaua de distribuţie,
lungimea acestora fiind de cca. 5,6km. Reţeaua este depăşită moral şi fizic, cu pierderi mari de
apă, cca. 50% din apa introdusă în reţea. În cartierele de case ale oraşului, reţeaua este pozată
direct în pământ, este realizată din conducte de oţel, PREMO, azbociment, fontă cenuşie, iar
mai recent din fontă ductilă, PEHD şi poliesteri armaţi cu fibre de sticlă (PAFSIN), având
diametre cuprinse între100 - 1.200mm. Natura loessoidă, colapsibilă a terenului de fundare,
corelată cu starea tehnică necorespunzătoare a reţelelor a condus la accidente tehnice în aceste
zone ale oraşului, manifestate prin tasări neuniforme ale terenului şi degradarea sau chiar
distrugerea unor clădiri din municipiu. În această situaţie o mare parte din reţelele de apă şi de
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canalizare a apelor uzate ale oraşului au fost proiectate şi realizate în galerii edilitare (tuneluri
tehnice) vizitabile, semivizitabile şi nevizitabile, împreună cu alte reţele edilitare (termoficare).
Aceste galerii sunt amplasate în zonele de blocuri de locuinţe din municipiu, au secţiune
trasversală dreptunghiulară, cu dimensiuni variabile, sunt realizare din beton armat, iar prin
intermediul lor sunt colectate şi transportate toate pierderile accidentale de la reţelele
purtătoare de apă din interior către reţeaua municipală de canalizare.
SC Apa Canal SA a derulat proiectul de investiţii „Reabilitarea sistemelor de apă şi
canalizare şi construcţia noii staţii de epurare apă uzată în Galaţi” din cadrul programului
ISPA. Principalele ţinte pe care le propune proiectul pentru îmbunătăţirea seviciului de
alimentare cu apă sunt:
-

îmbunătăţirea treptei de filtrare la Staţia de tratare Uzina nr. 2, instrumentarea,
controlul şi colectarea de date;

-

reabilitarea staţiilor de pompare Şerbeşti, Fileşti, Turnu de apă şi WTP2;

-

construcţia de noi rezervoare în staţiile Turnu de apă şi Traian;

-

construirea de noi staţii de pompare auxiliare şi staţii auxiliare de clorinare cu reţele,
precum şi reconfigurarea magistralelor prin reabilitare (1.200m), conducte noi (4.500m)
şi conectări.

Municipiul Tecuci. Sistemul centralizat de apă al oraşului alimentează oraşul şi
comuna Cosmeşti, deservind o populaţie totală de 27.872 locuitori. Sursa de apă a sistemului
este apa subterană, captată printr-o serie de fronturi de captare, şi anume:
-

frontul de captare Cosmeşti Deal, cu 28 puţuri dintre care 24 sunt în funcţiune
(adâncimea de 22-40m), este situat în apropierea albiei râului Siret. Fiecare puţ
forat are asigurată şi marcată zona de protecţie sanitară;

-

frontul de captare Tecuci, cu 16 puţuri cu adâncimi între 150-250 m, puţurile sunt
dispersate în toată zona oraşului. Puţurile cu adâncimea de 150m trebuie
reabilitate;

-

frontul de captare Rotunda, cu 10 puţuri având h=250 m. Frontul este situat în
partea de S-V a oraşului Tecuci şi funcţionează de aproape 30 de ani cu 6 puţuri.
Datorită creşterii consumului de apă, în perioada 1993-1995 frontul s-a extins cu
încă 4 foraje;

-

frontul de captare Nicoreşti, cu 10 puţuri forate, cu adâncimea de 60m, situate la
intersecţia drumului judeţean cu cel naţional. Frontul are 4 foraje avariate,
necesitând reabilitare;

-

frontul de captare Cernicari, format din 6 puţuri, cu h=25-60 m aflat în albia
râului Bârlad. Acesta furnizează un debit total de 150m3/h.

Calitatea apei prelevate respectă cerinţele normelor UE şi naţionale, cu excepţia
concetraţiei de amoniu care depăşeşte uşor limita maximă admisă, în cazul unor puţuri de la
captarea Rotunda.
Aducţiunile de apă brută transportă apa de la fronturile de captare la rezervoarele de
înmagazinare. Sunt 5 magistrale de apă cu Dn 100-600mm, şi debit total de 548,5 l/s.
Rezerva de apă este înmagazinată în 7 rezervoare şi un castel de apă, având
capacitatea totală de 16.540m3. Rezervoarele sunt amplasate astfel:
- 3 rezervoare de 5.000m3 fiecare la staţia de tratare Nicolae Bălcescu. În prezent
sunt în funcţiune două rezervoare;
- 1 rezervor cu 500m3 la staţia de tratare Cosmeşti;
97

- 2 rezervoare cu 220m3 fiecare la staţia de tratare Bulevard;
- 1 rezervor cu 100m3 la staţia de tratare Cernicari. Rezervorul nu este operaţional
pentru că frontul de captare Cernicari este în conservare;
Castelul de apă are 500m3, se află în staţia de tratare Nicolae Bălcescu. În prezent nu
este în folosinţă.
Capacitatea de înmagazinare a apei potabile este suficientă, având în vedere rezerva
dată de nefuncţionarea castelului de apă şi a rezervorului de 5.000m3 din staţia Nicolae
Bălcescu.
Reţeaua de distribuţie a apei potabile a fost dezvoltată în timp, în paralel cu dezvoltarea
oraşului şi creşterea cerinţei de apă. Lungimea totală a reţelei este de 82,0 km, cu diametre
variind între 70mm şi 400mm. Materialele utilizate sunt fonta, oţelul şi polietilena de înaltă
densitate (PEHD). Contorizarea consumului de apă potabilă se realizează în procent de 60%.
Pentru o bună gestionare a consumului de apă, este necesară contorizarea la obiectele
sistemului de apă: sursă, staţii de tratare, înmagazinarea apei, precum şi la abonaţi cu aparate
de măsură performantee provenite de la producători agreaţi.
Oraşul Târgu Bujor, este alimentat cu apă prin sistem centralizat. Acesta asigură
alimentarea cu apă pentru 4.237 locuitori (rată de conectare 42%). Sursa de apă este apa
subterană, captată printr-un front de 10 puţuri forate de medie adâncime, ditre care 6 sunt în
funcţiune.
Tratarea apei prelevate se realizează direct în rezervoarele oraşului prin intermediul
instalaţiei de dezinfecţie automată, cu hipoclorit tip BT-VFT-5/20. O parte din populaţia
oraşului se alimentează direct din aducţiunea de apă brută.
Rezerva de apă este înmagazinată în 3 rezervoare cu capacităţi de 2x750m3 şi
1x500m3. Rezerva de apă nu acoperă în întregime necesarul de apă al oraşului.
Reţeaua de distribuţie a apei s-a extins o dată cu dezvoltarea oraşului şi cu creşterea
cerinţei de apă, având în prezent 27,1km şi diametre între 50 – 300mm. Materialele folosite
sunt fonta, oţel şi în ultima perioadă tuburile de polietilenă (PEHD). Reţeaua este veche,
funcţionează de peste 30 de ani. Apa distribuită este contorizată în procent de 52% din totalul
volumului distribuit.
Oraşul Bereşti. Sistemul existent de furnizare a apei potabile deserveşte o
populaţie de 1.234 locuitori din totalul populaţiei de 3.600 locuitori, reprezentând 36,3 %. Apa
este distribuită în oraş pe bază de program.
Principala problemă a alimentării cu apă a oraşului Bereşti este lipsa sursei de apă. În
prezent apa pentru alimentarea populaţiei se obţine prin desecarea acviferului superficial al
pârâului Jaravăţ şi a acviferelor din puţurile de adâncime. Desecarea se face la o adâncime de
1,8 - 2,0 m, iar apa extrasă alimentează două sate: Pleşa şi Bereşti Meria. Cea mai importantă
sursă de apă este pr. Pleşa, situat în partea de vest a satului Pleşa şi la 5 km nord, nord-vest de
oraşul Bereşti. Apa obţinută prin drenare este pompată într-un rezervor tampon. Conducta de
aducţiune este din azbest, cu Dn=125mm şi lungimea de 2,5km. În rezervorul tampon se
realizează dezinfecţia automată cu hipoclorit tip BT-VFT-5/20, după care este pompată în cele
două rezervoare de înmagazinare ale oraşului, cu capacitatea de 5.000m3 fiecare.
Reţeaua de distribuţie a apei a fost pusă în funcţiune în anul 1972, iar conductele sunt
într-o stare foarte proastă, fiind necesare aproape 400 intervenţii pe an pentru asigurarea unei
bune funcţionări. Lungimea totală a reţelei este 12km, cu diametre cuprinse între 50 mm şi 100
mm. Materialul folosit este oţelul. Volumul de apă potabilă contorizat este de 46% din volumul
de apă potabilă distribuit.
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În mediul rural situaţia alimentării cu apă este următoarea:
Localitate

Barcea
Bălăbăneşti
Bălăţeşti
Băleni
Băneasa
Bereşti-Meria
Braniştea
Brăhăţeşti
Buciumeni
Cavadineşti
Cerţeşti
Corni
Corod
Cosmeşti
Costache
Negri
Cuca
Cudalbi
Cuza Vodă
Drăgăneşti
Drăguşeni
Fârţăneşti
Folteşti
Frumuşiţa
Fundeni
Ghidigeni
Gohor
Griviţa
Independenţa
Iveşti
Jorăşti
Lieşti
Matca
Măstăcani
Movileni
Munteni
Nămoloasa
Negrileşti
Nicoreşti
Oancea
Pechea
Piscu
Poiana
Priponeşti*
Rădeşti
Rediu

Populaţie
Rată
[locuitori] conectare
[%]
6 168
8
2 244
5
2 570
15
2 596
42
2 153
4 251
12
4 092
49
8 766
60
2 644
19
3 147
0
2 484
28
2 386
0
7 690
17
6 751
15
2 654
2 473
7 990
3 082
6 023
5 614
5 238
3 409
5 363
3 980
6 483
3 765
3 890
4 805
9 785
1 961
11 072
12 078
5 189
5 189
7 254
2 155
2 822
4 151
1 472
11 499
4 995
1 865
2 424
1 666
3 821

19
49
8
0
0
0
16
60
48
0
5
0
25
10
11
0
18
0
4
0
6
22
0
31
0
10
26
75
0
22
31

Sursa

Conectare
Apă subterană 2 puţuri
Apă subterană
Apă subterană 4 puţuri
Suprafaţă
Apă subterană
Apă subterană
Apă subterană
Apă subterană
Suprafaţă
Apă subterană
Apă subterană

6 puţuri
4 puţuri
2 puţuri
4 puţuri

Apă subterană
Apă subterană
Apă subterană
Apă subterană
Apă subterană
Apă subterană
Conectare
Apă subterană
Apă subterană
Apă subterană
Apă subterană
Apă subterană
Apă subterană
Apă subterană
Apă subterană
Apă subterană
Apă subterană
Apă subterană
Apă subterană
Apă subterană
Apă subterană
Apă subterană

3 puţuri
2 puţuri
2 puţuri
3 puţuri
2 puţuri
4 puţuri

3 puţuri
2 puţuri

3 puţuri
2 puţuri
1 puţ
2 puţuri
2 puţuri
2 puţuri
5 puţuri
2 puţuri
2 puţuri
4 puţuri
4 puţuri
2 puţuri
6 puţuri
2 puţuri
4 puţuri

Capacitate de
stocare
[ m³]
3x300
3x80
1x300
1x300
1x80;1x20
1x500;1x300;3x80
2x200
1x200;1x100
4x80
3x200
1x500
3x80

Lungime
[m]

2x100
1x300;1x200
1x300;1x150
2x300
2x300
1x200;2x80
3x80
2x500;1x300
2x200
1x700
1x200;1x80
1x200
2x300
6x80
1x200
1x300;1x80
1x750
1x750
1x750;1x125;1x200
6x80
3x80
2x200

12 570
24 000
8 500
28 305
17 900
7 000
46 040
21 000
12 050
2 000
9 400
3 660
22 500
39 615
10 800
13 000
12 500
9 000
15 000
25 370
13 200
13 400

24 093
10 000
3 650
22 000
3 000
4 900
30 100
18 940
14 200
30 070
15 150
11 000
25 970
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Localitate

Scânteieşti
Schela
Slobozia
Conachi
Smârdan
Smulţi
Suceveni*
Suhurlui
Şendreni
Tudor
Vladimirescu
Ţepu
Tuluceşti
Umbrăreşti
Valea
Mărului*
Vânători**
Vârlezi*
Vlădeşti

Populaţie
Rată
Sursa
[locuitori] conectare
[%]
2 645
52
Apă subterană 4 puţuri
3 644
11
Apă subterană 3 puţuri
4 042
4 404
1 522
2 084

0
0
0

Apă subterană
Apă subterană
Apă subterană

3 290

67

Conectare

5 444
2 633
7 600
7 111

4
58
12
95

3 768
4 351
2 174
2 095

0
0
0
0

Apă subterană
Apă subterană
Apă subterană
-

4 puţuri
4 puţuri

Capacitate de
stocare
[ m³]
1x300;1x150
1x200
3x80
1x200;3x80

Lungime
[m]
26 140
10 000

1x200;1x120;1x60

1 300
22 610
20 730
2 000
22 871

- Apă subterană 2 puţuri
Apă subterană 4 puţuri
Conectare

1x500
8x80
3x300

25 000
30 910
34 774

2 puţuri
4 puţuri
2 puţuri
-

2x200
1x400
2x200
-

19 250
3 500
-

Sursă date: Master Plan pentru infrastructura de apă potabilă şi apă uzată, anul 2009
Notă: * in constructie
** sistem existent dar neoperabil

Canalizarea apelor uzate
Localităţile care au sisteme de canalizare sunt 9 localităţi urbane şi 4 comune (date de
referinţă anuarul statistic 2008). La nivel judeţean situaţia este următoarea:
Localităţi
urbane
rurale
TOTAL

Capacitatea staţiilor de epurare
(m3/zi)
10.829
58
10.887

Lungime simplă reţea
canalizare (km)
603,6
31,6
635,2

Sursă date: INS, anul de referinţă 2009

Municipiul Galaţi, canalizarea apelor uzate se face în sistem unitar, prin care
apele uzate menajere, industriale şi parţial pluviale sunt evacuate într-un colector interceptor,
cu traseu de-a lungul malului stâng al Dunării până în staţia de epurare, care are ca emisar râul
Siret. Excepţie face zona industrială Est – Bădălan, unde evacuarea apelor uzate orăşeneşti se
face prin colectorul de pe str. Calea Prutului (are secţiunea clopot 240/153, 280/177, 320/205)
până în staţia de pompare SP3, de unde apele uzate sunt pompate în Dunăre. Lungimea reţelei
de este de 531km, acoperind în procent de 93,4% reţeaua de distribuţie a apei. Populaţia
racordată la reţea este de 280.284 locuitori, reprezentând cca. 95,7% din populaţia totală a
municipiului. Starea de viabilitate a reţelei are un procent de amortizare totală de 44,6%.
Apele meteorice sunt preluate de sistemul unitar de canalizare prin intermediul gurilor
de scurgere cu depozit şi sifon, sunt transpotate şi evacuate în fl. Dunărea. Reţea separată de
canalizare pluvială există numai în cartierul Dimitrie Cantemir şi are o lungime de cca. 4,0km.
Apele uzate industriale provenite de la unităţile industriale din oraş sunt preluate de
către reţeaua existentă de canalizare şi transportante în staţia de epurare.
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Staţia de epurare a apelor uzate a fost proiectată cu două trepte de epurare. Prima
treaptă este treapta mecanică, treaptă preliminară în linia apei uzate şi fermentarea anaerobă a
nămolului produs.Treapta a II-a, reprezintă tratarea avansată biologică şi chimică şi tratarea
nămolului, este luată în considerare pentru extinderile viitoare.
Staţia de epurare cu treapta mecanică este construită pentru o populaţie echivalentă de
360.000 locuitori şi este amplasată în vecinătatea zonei industriale a oraşului, în amonte de
confluenţa dintre r. Siret şi Dunăre.
Pentru reabilitarea sistemului de canalizare apă uzată există un studiu de fezabilitate
„Reabilitarea şi extinderea infrastructurii de apă şi apă uzată pentru judeţul Galaţi” în care este
inclusă şi aglomerarea Galaţi. Pe baza acestui studiu sunt în derulare două contracte:
-

„Sistem de uscare a nămolului în staţia de epurare a apelor uzate a municipiului
Galaţi”, contract licitat şi aflat în curs de derulare, în prezent fiind în pregătire
documentele necesare obţinerii autorizaţiei de construire;

-

„Extinderea staţiei de epurare din municipiul Galaţi”.

O problemă deosebită o reprezintă existenţa conductelor de alimentare cu apă şi de
canalizare situate pe terenuri proprietate privată, alta decât proprietatea Consiliului Local. În
această situaţie este dificil de instituit zona de protecţie sanitară cu regim sever la magistralele
de apă, precum şi asigurarea culoarului de exploatare, întreţinere, reparaţii, intervenţii la aceste
conducte.
Municipiul Tecuci, canalizarea apelor uzate în municipiul se face în sistem
mixt (divizor şi unitar). Populaţia racodată la reţea este de cca. 18.500 locuitori, reprezentând
43,7% din populaţia municipiului.
Apa uzată menajeră este canalizată printr-o reţea de canale din beton, tuburi PREMO,
cu diametre între 200 - 1.000mm. Apa uzată este dirijată prin două staţii de repompare de tip
cheson către staţia de epurare a oraşului.
Apa pluvială este colectată prin reţea separată fiind deversată prin mai multe guri de
vărsare în râurile Bârlad şi Tecuci. Între cele două reţele există câteva puncte de racord.
Lungimea totală a reţelei de apă uzată este de 81,1km, acoperind cca. 98,7% reţeaua
de distribuţie a apei potabile.
Staţia de epurare a fost realizată în anul 1975, funcţionând cu 2 trepte, mecanică şi
biologică.
Principalele probleme ale sistemului de canalizare ale oraşului sunt:
-

25% din reţea este depăşită moral şi fizic;

-

infiltraţii mari în reţeaua de canalizare;

-

rată scăzută de racordare la sistemul de canalizare al oraşul, 43%;

- efluentul staţiei de epurare nu corespunde cerinţelor din normativul NTPA
002/2005.
Oraşul Târgu Bujor. Canalizarea oraşului funcţionează în sistem divizor,
deservind cca. 23% din populaţia total a oraşului de 7.486 locuitori. Lungimea reţelei este de
13,0km, este realizată din tuburi de beton şi PREMO, cu diametre de 300 – 600mm. Peste 40%
din reţeaua existentă are depăşită limita de uzură. O parte considerabilă este mai veche de 80
de ani. Lungimea conductelor care au depăşit perioada de funcţionare este de 5,4km.
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Reţeaua de canalizare a apei pluvială are un colector de 600mm diametrul, care
descarcă apa direct în pr. Chineja.
Staţia nouă de epurare a apelor uzate menajere a fost dată în funcţiune în anul 2010,
are o capacitate de 720 m3/zi şi funcţionează cu două trepte de epurare, Mecanică şi biologică.
Apele epurate sunt descărcate în pr. Chinja printr-un colector nou realizatdin PE, cu
Dn=200mm.
Problemele sistemului de canalizare sunt:
-

50% rată de racordare a populaţiei la reţea;

-

40% din reţeaua oraşului a depăşit limita uzurii şi este avariată;

-

rată ridicată a scurgerilor din reţea cu poluarea solului;

-

staţia de epurare nu este operţională, reabilitarea ei nu este economică.

Oraşul Bereşti, are 3.472 locuitori din care mai putin de 10 % sunt racordaţi la
sistemul de canalizare. Reţeaua de canalizare este formată din două colectoare pentru
canalizare apelor uzate menajere şi canale pentru apa meteorică. Primul colector de ape uzate
menajere, cu Dn 300mm şi lungime de 1.500m deserveşte partea de nord a oraşului. Apa uzată
colectată este deversată într-un tanc septic. Efluentul din acesta este evacuat în r. Chineja, iar
nămolul este vidanjat de către operatorul regional SC Apa Canal SA Galaţi.
Al doilea colector de ape uzate menajere, cu Dn 300mm şi lungime de 2.500m preia
apa uzată din centrul oraşului. Apa colectată este evacuată în trei tancuri septice. Doar unul din
aceste tancuri este în funcţiune, având acelaşi regim ca şi precedentul. Celelalte două nu sunt în
funcţiune, dar nu sunt închise primind apă uzată care se infiltrează în sol, urmând apoi panta
naturală în râul Chineja.
Gospodariile care nu sunt racordate la colectoarele oraşului au toalete în afara casei,
similare tancurilor septice. Materialele reziduale sunt colectate de o companie privată şi
eliminate în staţia de epurare din oraşul apropiat.
Principalele probleme ale sistemului de canalizare sunt:
-

doar 10 % locuitori sunt racordaţi la sistemul de canalizare;

reţeaua de canalizare a oraşului are doar două colectoare amplasate de-a lungul
străzii principale;
echipamente şi resurse umane insuficiente pentru rezolvarea problemelor
sistemului de canalizare.
În mediul rural situaţia canalizării şi epurării apelor uzate este total
nesatisfăcătoare. Câteva localităţi au reţea de canalizare, dar nici una staţie de epurare a apelor
uzate, excepţie comuna Griviţa. Situaţia este următarea (conform datelor din Master Planul de
apă potabilă şi apă uzate din judeţul Galaţi, an 2009 şi date statistice INS, anul 2009):
- comuna Cudalbi, are 7.790 locuitori echivalent cu 9.692 locuitori echivalenţi.
Reţeaua de canalizare este veche, realizată în anul 1973, este amplasată numai în zona centrală
(zona blocurilor), are Dn=300mm, L=2.500 m şi este realizată din tuburi de azbociment. Apa
canalizată se evacuează direct în emisar.
- comuna Griviţa are 3.890 locuitori echivalent cu 5.066 locuitori echivalenţi.
Reţeaua de canalizare are 1,5km şi este amplasată în zona de blocuri. Apa uzată se evacuează
direct în emisar.
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- comuna Independenţa are în prezent 4.805 locuitori echivalent cu 6.258 locuitori
echivalenţi. Reţeaua de canalizare are Dn= 250mm, L=800 m şi este realizată din tuburi de
azbociment. Apa din reţea se descarcă direct în emisar.
- comuna Iveşti are 9.786 locuitori echivalent cu 12.742 locuitori echivalenţi.
Reţeaua de canalizare are doar o conductă din azbociment cu Dn=350mm şi L=1.660m. Apa se
evacuează într-un rezervor septic şi de aici în râul Bârlad. Nămolul este extras prin vidanjare.
- Comuna Lieşti are 11.072 locuitori echivalent cu 14.417 locuitori echivalenţi.
Dintre aceştia 2.200 locuitori sunt racordaţi la sistemul de canalizare. Reţeaua de canalizare
este din tuburi de beton, cu Dn=300mm şi lungime de 2,2km. Apa uzată este evacuată în râul
Bârlădel.
- Comuna Nicoreşti are 2.879 locuitori echivalent cu 3.777 locuitori echivalenţi.
Reţeaua de canalizare este din tuburi de beton, cu Dn=250mm şi L=300m. Apa uzată se
evacuează direct în emisar.
- Comuna Pechea are în prezent 11.499 locuitori echivalent cu 14.992 locuitori
echivalenţi. Reţeaua de canalizare are un colector din azbociment, cu Dn=300mm şi
L=6,500m. Apa se evacuează direct în emisar.
- Comuna Scânteieşti are 2.646 locuitori echivalent cu 3.450 locuitori echivalenţi.
Reţeaua de canalizare este un colector din azbociment, cu Dn=300mm şi L=2,500m, care se
evacuează direct în emisar.
- Comuna Schela are 3.644 locuitori echivalent cu 4.750 locuitori echivalenţi.
Reţeaua de canalizare este un colector din ciment, cu Dn=300mm şi L= 2,000m, cu evacuare
directă în emisar.
În ultimii ani Consiliul Judeţean şi un număr de comune şi-au exprimat nevoia de
îmbunătăţire a alimentării cu apă şi a canalizării apelor uzate. Aceste iniţiative au dus la
realizarea unor proiecte, care în prezent sunt în curs de desfăşurare, după cum urmează:
Locaţie
Alimentare apă

Categorie de intervenţie

Finanţat prin

Braniştea
Brăhăşeşti
Buciumeni
Căvădineşti
Cosmeşti
Cuca

Captare, aducţiune, reţea de distribuţie

Ordonanţa de Guvern 7/2006

Captare, aducţiune, reţea de distribuţie

Buget de Stat

Captare, aducţiune, reţea de distribuţie

Ordonanţa de Guvern 7/2006

Captare, aducţiune, reţea de distribuţie

Ordonanţa de Guvern 7/2006

Captare, aducţiune, reţea de distribuţie

Ordonanţa de Guvern 577/1997

Captare, aducţiune, reţea de distribuţie

Drăguşeni
Frumuşiţa
Fundeni
Fundeni
Ghidigeni
Griviţa

Captare, aducţiune, rezervor, reţea de distribuţie

Ordonanţele de Guvern 1250/2007 şi
364/2008
Ordonanţa de Guvern 7/2006

Aducţiune

Ordonanţa de Guvern 7/2006

Captare, aducţiune, reţea de distribuţie

Ordonanţa de Guvern 577/1997

Captare, aducţiune, rezervor, reţea de distribuţie

Ordonanţa de Guvern 7/2006

Captare, aducţiune, rezervor, reţea de distribuţie

Ordonanţa de Guvern 7/2006

Captare, aducţiune, reţea de distribuţie

Măstăcani
Negrileşti
Nicoreşti

Extindere reţea de distribuţie

Buget de Stat şi Local, Ordonanţa de Guvern
7/2006
Ordonanţa de Guvern 577/1997

Captare, aducţiune, reţea de distribuţie

Ordonanţa de Guvern 7/2006

Captare, aducţiune, rezervor, reţea de distribuţie

Ordonanţa de Guvern 7/2006
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Oancea

Captare, aducţiune, rezervor, reţea de distribuţie

Ordonanţa de Guvern 7/2006

Priponeşti
Schela
Smârdan

Captare, aducţiune, rezervor, reţea de distribuţie

Ordonanţa de Guvern 7/2006

Captare, aducţiune, reţea de distribuţie

Ordonanţa de Guvern 7/2006, Buget de Stat

Captare, aducţiune, rezervor, reţea de distribuţie

Ordonanţa de Guvern 7/2006

Suceveni
Şendreni
Tuluceşti
Valea Mărului
Vârlezi
Vlădeşti

Captare, aducţiune, reţea de distribuţie

Ordonanţa de Guvern 7/2006

Captare, aducţiune, reţea de distribuţie

Ordonanţa de Guvern 7/2006

Extinderea sistemului de alimentare cu apă

Ordonanta de Guvern 7/2006, Buget Local

Captare, aducţiune, rezervor, reţea de distribuţie

Ordonanta de Guvern 7/2006

Captare, aducţiune, reţea de distribuţie

Ordonanta de Guvern 7/2006

Captare, aducţiune, reţea de distribuţie

Ordonanta de Guvern 7/2006

Canalizare ape uzate
Extindere reţea de canalizare
Corod

Frumuşiţa
Iveşti
Ţepu

Ordonanta de Guvern 7/2006

Extindere reţea de canalizare

Ordonanta de Guvern 7/2006

Extindere reţea de canalizare

Ordonanta de Guvern 7/2006

Extindere reţea de canalizare

Ordonanta de Guvern 7/2006

Sursă date: Master Plan pentru infrastructura de apă potabilă şi apă uzată, anul 2009

2.5.3. AMENAJĂRI PENTRU AGRICULTURĂ
Amenajari pentru agricultură - Lucrari de imbunatatiri funciare
Pentru înlăturarea efectelor negative ale fenomenelor climatice extreme (alternarea pe
o lungă perioadă de timp a perioadelor de secetă cu cele de exces de umiditate pe aceleaşi
terenuri) şi pentru prevenirea degradării terenurilor prin alunecări de teren şi eroziuni ale
solurilor în zona judeţului Galaţi au fost executate, în majoritate înainte de 1990, următoarele
tipuri de lucrări de îmbunătăţiri funciare:
Amenajări

Suprafaţa totală (ha)

Irigaţii

141.727

Desecări

59.218

Combaterea eroziunii solului

161.220

Sursa: date Studiu ISPIF 1995
Situaţia suprafeţelor amenajate cu lucrări de IF la 31.12.2010 este urmatoarea:
- ha Unitatea de administrare
Amenajarea
UA Galaţi Sud
Câmpia Covurlui
Brateşul de Sus
Amenajări locale
UA Galaţi Nord
Terasa Tecuci Nicoreşti
Bujoru (C. Cov.)
Judeţul Galaţi

Irigaţii
Bruta
Neta
123.049 122.681
115.675 115.404
5.111
5.083
2.263
2.194
16.647
16.596
16.647
16.596
.0
0
139.696 139.277

Desecare
Bruta
Neta
51.258 42.757
39.161 31.057
12.097 11.700
0
0
7.960
6.298
7.960
6.298
0
0
59.218 49.055

CES
Bruta
71.463
71.463
0
0
89.757
14.872
74.885
161.220

Neta
69.573
69.573
0
0
84.805
13.744
71.060
154.378
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Amenajări pentru irigaţii
Pentru eliminarea efectelor perioadelor secetoase au fost executate lucrări de irigaţii în
majoritate înainte de 1990, pe o suprafaţă de aproape 141.727 ha, în următoarele tipuri de
amenajări:
-

mai mari de 1000 de ha – 136.897 ha.
mai mici de 1000 de ha –845 ha.
amenajări locale – 3.985 ha.

Conform datelor oferite de INSS – baza de date Tempo online 2011, suprafetele
amenajate cu lucrari de irigatii si suprafata agricola irigata, pe categorii de folosinta a
terenurilor in perioada 2000- 2009 este urmatoarea:
Terenuri amenajate cu lucrari
de irigatii
Suprafata totala amenajata
Suprafata agricola amenajata
Din care Teren arabil
Suprafata agricola amenajata
irigata efectiv cu cel putin o
udare
Din care Teren arabil

2000

2002

2004

2006

2008

2009

136825
136484
125486

136825
136484
127648

137458
137117
127698

137436
137095
127676

139696
139286
129867

139696
139284
129865

24081
24011

46598
46221

26081
26014

16035
16035

30518
30518

39791
39546

INSSE – date Tempo online 2011

Situaţia actuală a suprafeţelor deservite de sisteme de irigatii (denumire si suprafete)
se prezinta astfel:
ha Nr. Unitatea de administrare
crt. Amenajarea
0
1
UA Galaţi Sud
1
Câmpia Covurlui
2
Brateşul de Sus
3
Amenajări locale
UA Galaţi Nord
1
Terasa Tecuci Nicoreşti
Judeţul Galaţi

Supr. Netă
amenajată
2
122.681
115.404
5.083
2.194
16.596
16.596
139.277

Supraf.
Contrc.
3
46.337
41.097
4.115
1.125
9.025
9.025
55.362

Menţionăm că ANIF livrează apă pentru irigaţii la beneficiarii de teren amenajat la
irigat numai pe bază de contract şi la solicitarea acestora.
Din suprafaţa amenajată la irigat, se consideră nefuncţionale 17.413 ha, în ploturile
nepreluate în proprietate de Organizaţii ale Utilizatorilor de Apă şi care nu au mai funcţionat
de circa 20 de ani. Pentru această suprafaţă s-a transmis la ANIF Bucureşti propunerea de a i se
retrage recunoaşterea de utilitate pulică prin HG.
Amenajări pentru desecare
Solurile cu exces de umiditate specifice zonelor de luncă a râurilor, afectate de nivelul
ridicat al pânzei freatice (1 – 2 m) necesită lucrări de desecare sau numai de drenaj, acolo unde
terenul este mai înalt.Pentru înlăturarea efectelor excesului de umiditate s-au executat lucrări
de desecare şi drenaj executate în majoritate înainte de 1990, pe o suprafaţă de aproximativ
59218 ha., în următoarele tipuri de amenajări:
- mai mari de 1000 de ha – 57.184 ha.
- mai mici de 1000 de ha –2034 ha.
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-

amenajări locale – nu exista ha.

Suprafatei terenurilor amenajate cu lucrari de desecare si drenaj, pe categorii de folosinta
a terenurilor a fost constanta in perioada 2000 – 2009.
Terenuri amenajate cu lucrari de desecare

Anul 2000-2009

Suprafata totala amenajata ha
Suprafata agricola amenajata ha
Teren arabil ha
Pasuni naturale ha
Vii, pepiniere viticole si hameisti ha
Livezi de pomi, pepiniere, arbusti
fructiferi
Lucrari de drenaj

59.218
49.060
43.165
5.049
435
411
Anul 20002009
5.753
5.753
5.690

Suprafata totala amenajata
Suprafata agricola amenajata
Din care - Teren arabil

Situaţia actuală a suprafeţelor deservite de sisteme de desecare (denumire si
suprafete) se prezinta astfel:
Badalan – 1245 ha
Bratesul de jos – 13331 ha
Bratesul de sus – 12097 ha
Independenta – Branistea – 4648 ha
Tudor Vladimirescu – Piscu – 3787 ha
Fundeni- Tudor Vladimirescu – 2857 ha
Borcea – Hanu Conache – 5698 ha
Tecuci – Barcea – 2582 ha
Negresti – Draganesti - 4916 ha
Amenajările de desecare sunt funcţionale, asigură evacuarea apelor în exces prin
pompare sau gravitaţional. Sunt necesare fonduri pentru executarea lucrărilor de reparaţii la
conductele de refulare din staţiile de pompare de desecare din amenajarea Brateşul de Sus
(SRP Cotu Văleni, SPE Stoicani, SPR Şiviţa)
Amenajari pentru Combaterea Eroziunii Solului
Pe teritoriul judeţului au fost amenajate lucrări de Combaterea Eroziunii Solului
executate în majoritate înainte de 1990, pe o suprafaţă de 161.220 ha. Situatia actuală a
suprafetelor pe care au fost executate lucrari de combaterea eroziunii solului este urmatoarea :
Denumire amenajare
Covurlui I
Covurlui II
Covurlui III

CES (ha)
64.582
66.769
29.869

Sursa datelor: Studiu ISPIF
Suprafata terenurilor amenajate cu lucrari de ameliorare si combaterea eroziunii solului,
pe categorii de folosinta a terenurilor in peroada 2000- 2009 a fost urmatoarea:
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Suprafata totala amenajata
Suprafata agricola amenajata
Teren arabil
Pasuni naturale
Vii, pepiniere viticole si hameisti
Livezi de pomi, pepiniere, arbusti
fructiferi

161.220
154.378
131.833
16.804
4.878
863

Având în vedere faptul că sunt perimetre de CES puse în funcţiune de circa 20-30 ani şi
că lucrările existente şi-au îndeplinit rolul, este necesar a se aloca fonduri pentru realizarea
etapei a I a lucrarilor de reabilitare si extindere.
Amenajări complexe de irigaţii, desecare şi combaterea
În judeţ mai există o categorie de amenajări complexe de irigaţii, desecare şi
combaterea eroziunii solului care funcţionează simultan sau alternativ primavara, vara sau
toamna în funcţie de necesităţile zonei.
Conform HG 1582/noiembrie 2006 (MO 953/ XI 2006) – privind sistemele de
imbunatatiri funciare de utilitate publica (lista Amenajărilor de îmbunătăţiri funciare sau a
părţilor de amenajări de îmbunătăţiri funciare declarate de utilitate publică, care se
administrează de Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare) lucrari de imbunatatiri
funciare din judetul Galati de tip complex sunt amenajate in sistemele:
Amenajări complexe de irigaţii, desecare, combaterea eroziunii solului de utilitate publică
Capacităţi
Denumire amenajare
CAMPIA COVURLUI
TERASA NICORESTI

Irigaţii
(ha)

Desecare
Total (ha)

78.056
14.209

39.161
7.960

din care:
Gravita-ţională
Prin pompare
(ha)
(ha)
852
38.309
7.683
277

CES (ha)
146.348
14.872

HG 1582/2006 - lista amenajărilor de IF de utilitate publică

Amenajări complexe de irigaţii, desecare, combaterea eroziunii solului cărora li se retrage
recunoaşterea de utilitate publică
Capacităţi
Denumire amenajare
CÂMPIA COVURLUI
TERASA NICOREŞTI
TECUCI

Irigaţii (ha)

Desecare
Total (ha)

37.382
2.387

0
0

din care:
Gravitaţională
Prin pompare
(ha)
(ha)
0
0
0
0

CES (ha)
0
0

HG 1582/2006 – LISTA amenajărilor de îmbunătăţiri funciare cărora li
se retrage recunoaşterea de utilitate publică

Amenajări complexe de irigaţii, desecare
Capacităţi
Denumire amenajare
BRATEŞUL DE SUS

din care:

Irigaţii
(ha)

Desecare
Total (ha)

Gravitaţională (ha)

5.083

12.097

0

Prin pompare
(ha)
12.097

HG 1582/2006 - lista amenajărilor de IF de utilitate publică

O sinteza a amenajari de imbunatatiri funciare care functioneaza in regim complex la
sfarsitul anului 2009 ofera urmatoarea situatie.
107

Amenajarea / administrare OUAI/ANIF

Irigatii

Desecare

ha

ha

Combaterea
eroziunii solului
ha

1.BRATESUL DE SUS

5.083

12.097

-

Din care.
- 4 OUAI - Organizatii ale Utilizatorilor de Apa pt Irigatii
- ANIF

5.083
-

12.097

-

2.CAMPIA COVURLUI
Din care – 23 OUAI- Organizatii ale Utilizatorilor de Apa pt Irigatii

115.438
77.923

39.161
-

146.348
-

- ANIF

37.475

39.161

146.348

3.TERESA TECUCI NICORESTI-MOVILENI
Din care
- 7 OUAI
- ANIF

16.596

7.960

14.872

16.343
253

7.960

14.872

TOTAL JUDET

137.095

59.218

161.220

99.349
37.728

59.218

161.220

Din care:
- 34 OUAI
- ANIF

Disfunctionalitati
Lucrările îmbunătăţiri funciare sunt executate în majoritate înainte de 1990 şi necesită
măsuri de reabilitare şi modernizare, unele din acestea fiind nefuncţionale din cauza lipsei
echipamentelor de exploatare, a neasigurării fondurilor pentru realizarea lucrărilor de
întreţinere şi exploatare conform planurilor tehnice şi regulamentelor de exploatare.
Supradimensionarea unor sisteme de desecare mai ales, procesele de degradare şi
distrugere petrecute după 1990 au avut drept consecinţă imposibilitatea de exploatare, în
condiţii de eficienţă economică, a suprafeţelor amenajate.
Gradul de utilizare a irigaţiilor înregistrează nivele deosebit de scăzute.
Proiectele de extindere a suprafeţelor irigate sunt limitate. Cauzele acestui regres sunt:
epuizarea suprafeţelor favorabile construirii acestor amenajări, costul ridicat al acestor
proiecte, opoziţia cetăţenilor pentru astfel de lucrări, concurenţa puternică a altor sectoare
economice pentru resursele de apă, interesul sporit acordat refacerii şi modernizării sistemelor
existente etc.
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2.5.4. INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT PE MODURI
Caracteristici generale
Component al Regiunii Sud-Est care înregistrează o densitate redusă atât a reţelei
rutiere, cât şi feroviare, precum şi cea mai mică pondere a drumurilor publice modernizate (mai
puţin de un sfert din totalul acestora), jud. Galaţi nu face excepţie de la aceste caracteristici,
mai puţin însă în privinţa reţelei feroviare care se situează peste media pe ţară în privinţa
densităţii, dar cu procent destul de modest de modernizare (aprox. 50%).
Reţeaua feroviară a acestui judeţ are o pondere importantă în cadrul Regiunii, iar
principala ameninţare pentru dezvoltarea acesteia constă tocmai în faptul că densitatea ei este
superioară mediei naţionale, existând posibilitatea stagnării investiţiilor în acest tip de
infrastructură. Avantajele conferite de transportul feroviar comparativ cu cel rutier constau,
printre altele, din: consum de energie pe tona km convenţională de 6 ori mai mic, poluare mult
mai redusă (pe tona de marfă transportată reprezintă doar 10% din volumul poluării rutiere),
siguranţă a circulaţiei mult mai ridicată (numărul accidentelor de cale ferată este de 20 ori mai
mic pentru transportul de marfă şi de 5 ori mai mic pentru transportul de călători), grad de
utilizare a terenului superior (o linie de cale ferată dublă ocupă 60% din terenul necesar unui
drum cu 2 benzi). Transportul feroviar va deveni însă competitiv cu cel auto (dar pe distanţe
începând cu 200 km) doar prin reabilitarea liniilor ferate existente, pentru eliminarea
restricţiilor de viteză generate de geometria în plan necorespunzătoare a traseului, de lipsa
consolidării terasamentelor şi a lucrărilor de artă (poduri, podeţe, pasaje), de drenajul
insuficient, de instalaţiile de siguranţa circulaţiei (blocul de linie) învechite etc.
Căile de comunicaţie se caracterizează printr-o repartiţie destul de echilibrată în
teritoriu, dar diferitele moduri de transport sunt dezvoltate în mod inegal, remarcându-se prin
lipsa inter-operativităţii. Transportul naval suplineşte într-o oarecare parte deficienţa celui
rutier, fluviul Dunărea favorizând în mod special judeţul, reşedinţa acestuia fiind amplasată pe
un traseu principal european (Coridorul VII de transport pan european, Axa prioritară 18).
Galaţiul este port fluvio-maritim care face parte din reţeaua TEN-T, având zonă liberă
(facilităţi fiscale şi comerciale) în apropierea vămii şi transport combinat pentru mărfuri şi
pasageri, cu potenţial ridicat pentru dezvoltarea transportului fluvio-maritim. În schimb, nu
există accesibilitate la transportul aerian, cel mai apropiat aeroport aflându-se în judeţul
învecinat, Tulcea.
În general, este de remarcat atât capacitatea insuficientă de transport a pasagerilor şi a
mărfurilor, cât şi nivelul redus de eficienţă şi siguranţă a traficului din cauza slabei întreţineri a
infrastructurii existente, rutiere şi feroviare (care necesită investiţii importante nu numai pentru
recondiţionare, ci, mai ales, pentru extindere şi modernizare pentru satisfacerea condiţiilor de
trafic actual şi de perspectivă şi pentru asigurarea transportului intermodal de pasageri şi
mărfuri şi a transportului integrat), având în vedere creşterea accelerată a volumului traficului,
cât şi cerinţele regionale, naţionale şi europene.
Căi rutiere
Lungimea reţelei, de 1466 km, însumează 309 km drumuri naţionale, modernizate în
totalitate, 792 km drumuri judeţene şi 365 km drumuri comunale.
Căi de comunicaţie rutieră sunt bine reprezentate în teritoriu prin opt drumuri
naţionale, dintre care trei principale:
DN 24 Tecuci – limita jud. Vrancea – limita jud. Vaslui
DN 25 Galaţi – Tecuci – DN 2B (jud. Vrancea)
DN 26 Galaţi –Folteşti – Oancea – limita jud. Vaslui
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şi cinci secundare:
DN 2B Brăila – Galaţi – Republica Moldova, Ucraina (Giurgiuleşti, Reni),
DN 22B Galaţi – limita jud. Brăila (dig pe malul Dunării), în lungime de 1,8 km
DN 22E Galaţi – limita jud. Tulcea, în lungime de 1,6 km
DN 24D Tuluceşti – Cuca – Crăieşti – Bursucani – Bălăbăneşti – limita judeţului
DN 25A: Hanu Conachi (DN 25) – Fundeni – limita jud. Vrancea, lungime de 6,4 km
DN 26A Galaţi – Oancea – spre Republica Moldova (Cahul),
precum şi prin numeroase drumuri judeţene (în număr de 43) şi drumuri comunale (de interes
limitat, local).
Teritoriul judeţului este tranzitat de trei drumuri europene: E 584 - din Ucraina,
Republica Moldova – Galați – spre Brăila, Slobozia, E 587 - din Ucraina, Republica
Moldova - Galați – spre Brăila, Constanţa – Bulgaria, care se suprapun pe traseul drumului
naţional DN 2B, şi E 581 (parte a Coridorului IX de transport pan european), pe traseul
drumului naţional DN 24, spre Bârlad şi frontiera cu Republica Moldova (Albiţa).
Drumurile regionale (judeţene), cu o distribuţie uniformă, asigurând accesibilitatea
diferitelor localităţi şi alcătuind o reţea care acoperă suprafaţa judeţului:
DJ 204N limitǎ jud. Vrancea - Nămoloasa - Hanu Conachi (DN 25), în lungime de 13,0 km
DJ 240 Ţigǎneşti (DN 24) - Ungureni - Slobozia Blǎneasa - Negrileşti - Slobozia
Corni - Tǎlpigi - Ghidigeni (DN 24), în lung. de 23,300 km
DJ 240A Tǎplǎu - Gârbovǎţ – Cerţeşti, lung. 14,40 km
DJ 241 Gara Berheci - limita jud. Vrancea (Gohor), lung. 14,00 km
DJ 241A Gohor - limita jud. Vrancea, lung. 5,00 km
DJ 241F limita judeţului cu jud. Vrancea - Huştiu - Ciorǎşti - DN 24, lung. 4,00 km
DJ 241G: DJ 241 A - Brǎhǎşeşti - Ţepu, lung. 11,00 km
DJ 242 Vârlezi - Târgu Bujor - Umbrǎreşti - Viile - Fârţǎneşti - Folteşti (DN26 ), lung. 30,70 km
DJ 242A: Bǎlǎbǎneşti (DJ 242) - Cruceanu - Bereşti - Bereşti Meria - Slivna - Gǎneşti
(DN26), lung. 24,00 km
DJ 242B limita jud. Vaslui - Bereşti - Bereşti Meria - Balinteşti - Bǎneasa - Moscu Târgu Bujor (DJ 242), lung. 35,00 km
DJ 242C Bǎlǎbǎneşti (DN 24D) - Lungeşti - limita jud. Vaslui (Aldeşti), lung. 11,318 km
DJ 242D Băneasa (DJ 242 B) - Suceveni – Rogojeni, lung. 21,00 km
DJ 242E Bǎneasa - Roşcani – Oancea, lung. 15,30 km
DJ 242H Târgu Bujor (DJ 242) - Lunca - Jorǎşti - Zǎrneşti - DJ 242A, lung. 27,00 km
DJ 242J Târgu Bujor (DJ 242B) – Roşcani, lung. 10,85 km - necirculabil
DJ 243A limita jud. Vaslui – Cotoroaia, lung. 2,00 km
DJ 251 Tecuci (DN25) – limita jud. Tulcea, lung. 84,50 km
DJ 251 Tecuci (DN25) – limita jud. Tulcea, lung. 84,50 km
DJ 251A Matca (DJ 251) - Corod - Blânzi - Brǎtuleşti - Nicopole - Drǎguşeni (DJ
242), lung. 32,50 km
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DJ 251B Blânzi (DJ 251A) - Cerţeşti - Cotoroaia - Ciureşti - Ciureştii Noi - Bǎlǎşeşti
- Bǎlǎbǎneşti (DJ 242), lung. 31,50 km
DJ 251C Valea Mărului (DJ 251) - Mândreşti - Smulţi - Crăieşti - Jorăşti - Balinteşti
(DJ 242B), lung. 36,00 km
DJ 251D: DJ 251 - Mănăstirea Gologanu, lung. 2,80 km
DJ 251E: DN 2B – Zǎtun, lung. 4,765 km
DJ 251F Drǎguşeni ( DJ 251A ) - Smulţi - Urleşti - Bǎleni (DJ 253), lung. 19,08 km
DJ 251G Vârlezi (DJ 261) - Corni - Mǎcişeni - Valea Mǎrului (DJ 251C), lung. 17,100 km
DJ 251H Corod (DJ 251A) - Valea Mǎrului (DJ 251C), lung. 8,50 km
DJ 251J Cotoroaia (DJ 251B) - Fundeanu (DJ 251A), lung. 14,70 km
DJ 251K Independenţa (DN 25) - Schela (DJ 251), lung. 7,00 km
DJ 251L: DN 25 - Braniştea - Schela (DJ 251K), lung. 9,00 km
DJ 252 Barcea (DN 25) - Podoleni - Movileni - Furcenii Noi - Furcenii Vechi Bǎltǎreţi - Dobrineşti - limita jud. Vrancea (Buciumeni), lung. 46,00 km
DJ 252G Braniştea (DJ 252) - Vizureşti- Tecucelu Sec - Ţepu - DN 24, lung.14,20 km
DJ 252H Tecuci (DN 25) - Furcenii Noi (DJ 252), lung. 11,00 km
DJ 252I Nicoreşti - Fântâni - Poiana - Vişina – Buciumeni, lung. 13,50 km
DJ 253 Umbrǎreşti - Cudalbi - Bǎleni - Viile (DJ 242), lung. 40,50 km
DJ 254 Iveşti (DN 25) - Călmăţui - Griviţa - Costache Negri (DJ 251), lung. 18,00 km
DJ 254A Tudor Vladimirescu (DN25) – Mănăstirea Vladimireşti, lung. 4,00 km
DJ 254B Griviţa (DJ 254) - DJ253, lung. 4,00 km
DJ 254C: DJ 242 - Adam - Mǎnǎstirea Adam, lung. 5,50 km
DJ 255: Independenţa (DN 25) - Izvoarele - Slobozia Conachi - Cuza Vodǎ - Rediu Cuca - Fârţǎneşti - Chiraftei - Mǎstǎcani (DN 26), lung. 45,60 km
DJ 255A: DJ 261 - Odaia Manolache - Cişmele - limita jud. Brǎila (DN 25), lung. 24,00 km
DJ 255B: DJ 255A - Pǎdurea Gârboavele, lung. 6,60 km
DJ 255C Smârdan (DJ 251) - M. Kogălniceanu - Cişmele (DJ 255A), lung. 7,00 km
DJ 260: DN 26 (Vlǎdeşti) - Roşcani (DJ 242E), în lung. de 12,00 km - necirculabil
DJ 261A: DJ 261 - Scânteieşti –Frumuşiţa, în lung. de 9,20 km
Densitatea reţelei rutiere, de 32,8 km/100 kmp, se situează puţin sub media pe ţară
(care este de 33 km/100 kmp), fapt datorat dispersării localităţilor în teritoriu.
Transportul în comun pe teritoriul judeţului se desfăşoară pe traseul drumurilor
naţionale şi judeţene, în principal (68 de trasee în total – a se vedea Anexa 3 - Trasee de
transport).
Principala disfuncţionalitate a reţelei rutiere constă în procentul redus de modernizare
al drumurilor judeţene (doar 10% sunt asfaltate, adică 78 km; 532 km au îmbrăcăminte rutieră
uşoară - neadaptată traficului greu şi traficului de intensitate medie, 141 km sunt pietruiţi şi 41
km sunt din pământ: DJ 251F pe sectorul Corni – Băleni, DJ 254B Griviţa, DJ 255A Odaia
Manolache - Cişmele, DJ 260 Vlădeşti - Roşcani).
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În mod prioritar necesită modernizare drumurile pietruite sau din pământ: DJ 240A pe
sectorul Tăplău – Cârlomireşti, DJ 241G pe porţiunea Brăhăşeşti – Ţepu de Sus, DJ 242C între
Lungeşti şi limita judeţului, precum şi partea aflată pe teritoriul com. Aldeşti, DJ 251E (Zătun),
DJ 251F în totalitate, DJ 251J între Cotoroaia şi Fundeanu, DJ 251K (integral), DJ 251L pe
sectorul cuprins între Braniştea şi Schela, DJ 252G pe porţiunea Braniştea – Vizureşti şi pe
teritoriul com. Schela, DJ 252I între Vişina şi Buciumeni, DJ 253 între localităţile Umbrăreşti
şi Cudalbi, DJ 254B (integral), DJ 255 Cuca – Măstăcani, DJ 255A în totalitate, DJ 255C
(Cişmele) şi DJ 260 integral.
De asemenea, podul peste Siret de pe DJ 240N trebuie refăcut, iar drumurile
comunale – în totalitate - necesită reabilitare sau modernizare.
Căi ferate
Densitatea reţelei feroviare, de aprox. 68,1 km/1.000 kmp, este net superioară mediei
pe ţară (de 47,9 km/ 1000 kmp), lungimea liniilor simple însumând 401 km şi a liniilor duble
198 km, electrificaţi fiind 272 km, pe traseul Galaţi – Tecuci – Mărăşeşti (procent de
electrificare de 45%).
Magistrala feroviară Galaţi – Făurei, limitrofă judeţului, face parte din magistrala
Bucureşti – Ploieşti – Buzău – Galaţi şi este racordată la magistrala Bucureşti – Constanţa prin
intermediul liniei duble principale electrificate Făurei – Feteşti. De asemenea, principala linie
de pe teritoriul judeţului, cea care asigură legătura Galaţi – Tecuci - Mărăşeşti, având racord
spre nord-estul ţării, Suceava, este linie dublă, electrificată, iar calea ferată Galaţi – Tg. Bujor –
Bereşti – Bârlad este simplă (cu o cale), neelectrificată, dar comparabilă ca lungime cu linia
Galaţi - Tecuci.
Traseul c.f. este orientat de la sud la nord (nord-est şi nord-vest), paralel cu drumurile
naţionale DN 25, DN 26 şi DN 2B.
Pe teritoriul judeţului se află numeroase staţii (33): Barboşi, Filieşti, Şendreni,
Şerbeştii Vechi, Braniştea. V. Alecsandri, Independenţa, Piscu, Vameş, Tudor Vladimirescu,
Hanu Conachi, Şerbăneşti, Lieşti, Buceşti, Iveşti, Umbrăreşti, Barcea, Cosmeşti (pe linia Galaţi
- Tecuci) şi Tuluceşti, Şiviţa, Frumuşiţa, Stoicani, Folteşti, Chiraftei, Fârţăneşti, Băleni, Tg.
Bujor, Moscu, Roşcani, Balinteşti, Bereşti, Ciocăneasa, Bălăbăneşti (pe linia Galaţi – Bârlad).
Volumul de trafic înregistrat în 2010 a fost de 18084 trenuri de călători şi 8035 trenuri
de marfă (un volum de marfă de 3.920.431.179 tone brute km).
Graficul de circulaţie este însă lipsit de supleţe - frecvenţă necorespunzătoare a
trenurilor (intervale mari dintre două trenuri de aceeaşi categorie – rang, pentru aceeaşi
destinaţie), iar staţiile sunt nemodernizate, remarcându-se, totodată, un nivel insuficient al
calităţii ofertei de servicii:
- viteză redusă, atât pentru traficul de călători, cât şi pentru cel de marfă;
- parcul de material rulant din traficul de călători necorespunzător circulaţiei cu viteze
sporite (de până la 160 km/h).
Pentru a face faţă concurenţei traficului rutier, este necesară sporirea vitezei de
circulaţie a trenurilor de călători şi marfă (deci, implicit, reducerea duratei de parcurs) şi,
totodată, îmbunătăţirea serviciilor.
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Căi navale
Evident, calea navală de circulaţie o reprezintă Dunărea, principalul traseu fluvial
european (Culoarul VII de transport: Nurnberg - Viena - Budapesta - Bratislava - Budapesta Belgrad - Drobeta Turnu Severin – Vidin/Calafat – Giurgiu/Ruse - Galaţi - Marea Neagră, cu
un port fluvial-maritim pe teritoriul judeţului, de mărfuri şi pasageri, la Galaţi, având lungimea
totală a frontului de chei de 7177 m.
Portul ”Bazinul nou” Galaţi are supraf. de 334.460 mp din care 73.960 mp sunt situaţi
în Zona Liberă Galaţi (cu facilităţi fiscale şi vamale). Accesul în port se face pe cale rutieră,
cale ferată (normală şi largă) şi pe cale fluvială. Reţeaua de drumuri portuare permite atât
tranzitul mărfurilor standard, cât şi al celor agabaritice şi este conectată la reţeaua naţională de
drumuri, făcând astfel legătura cu toate ţările europene. Calea ferată are lung. de 6.470 m, din
care 1.700 m sunt utilizaţi pentru recepţie/livrare, 4250 m front pentru încărcare/descărcare şi
500 m de cale ferată largă pentru încărcarea/descărcarea vagoanelor C.S.I. Pe calea fluvială
accesul se poate face cu barje, nave fluviale şi nave maritime de max. 15.000 tdw (capacitatea
şi pescajul navelor admise la operare depind in exclusivitate de adâncimea maximă a Dunării
înregistrată la Bara Sulina). De-a lungul Dunării exista 8 dane de câte 110 m lungime, din care
3 dane sunt situate în Zona Liberă şi beneficiază de facilităţile oferite de aceasta. Portul
beneficiază de o flotă formată dintr-un împingător fluvial, un remorcher/împingător fluvial, o
navă autopropulsată cu o capacitate de transport de cca. 1500 tone şi 5 şlepuri şi 4 barje, cu o
capacitate totală de transport de cca. 11.500 t, iar ca dotări fixe, de macarale (plutitoare, de
cheu, auto), motostivuitoare şi încărcătoare frontale. Volumul de marfă transportat în cursul
anului trecut (2010) a fost de 309.405 tone.
Portul ”Docuri” Galaţi este amplasat pe malul stâng al Dunarii, frontul de cheu se
întinde pe o supraf. de 1.500 m, din care 500 m la Dunăre, restul fiind aferent bazinului portuar
existent, iar accesul la acesta se face rutier, feroviar şi naval. Accesul se poate face cu barje,
nave fluviale si nave maritime de max. 8.000 tdw, portul beneficiind de 7 dane: 3 dane de câte
120 metri lungime situate de-a lungul Dunării şi 4 dane de câte 90 - 110 m lungime situate în
bazinul portuar. Dotarea tehnică este similară cu cea a portului ”Bazinul nou”. Volumul de
marfă transportat în cursul anului 2010 a fost de 310.212 t.
Portul mineralier are un front de acostare de 2.000 m, cu adâncimea minimă în dane
de 3.5 m pentru danele fluviale şi 6.5 m pentru danele maritime. Supraf. de depozitare este de
41.560 mp, iar mijloacele de transport sunt reprezentate de calea ferată, calea rutieră şi banda
transportoare. Volumul de marfă transportat în 2010 a fost de 5.630.180 t (de 18 ori mai mare
decât cel rulat în celelalte două porturi de marfă).
Portul Galaţi necesită lucrări de modernizare la punctele de traversare cu bacul şi de
acostare a navelor de pasageri, precum şi modernizarea terminalului de transport combinat de
la Galaţi (Mărfuri).
Puncte de control şi trecere a frontierei:
- Galaţi (punct de trecere rutieră, feroviară şi fluvială) – corespondenţă cu Republica
Moldova (Giurgiuleşti, Reni);
- localitatea Oancea, situată pe drumul naţional secundar DN 26A (de asemenea punct
rutier, feroviar şi fluvial) – graniţa cu Republica Moldova (localitate corespondentă: Cahul).
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2.5.5.

PRODUCŢIA ŞI TRANSPORTUL ENERGIEI ELECTRICE

Judeţul Galaţi se alimentează cu energie electrică din Sistemul Energetic Naţional
(SEN) prin intermediul reţelelor electrice de transport aparţinând SC TRANSELECTRICA SA
precum şi a reţelelor de distribuţie a energiei electrice aparţinând SC ELECTRICA SA, Filiala
Electrica Distribuţie Muntenia Nord, Sucursala de Distribuţie Galaţi prin intermediul staţiilor
electrice corespunzătoare serviciului pe care trebuie să îl asigure (transformare, reglare etc.).
De asemenea, pe teritoriul judeţului Galaţi se află şi CET Galaţi care produce în cogenerare
electricitate şi căldură.
Producţia şi transportul energiei electrice
Judeţul Galati nu face parte dintre judeţele producătoare importante de energie
electrică. În prezent, principalele surse de energie electrică aflate pe teritoriul judeţului sunt SC
Electrocentrale şi un număr de instalaţii eoliene racordate la Sistemul Energetic Naţional.
SC Electrocentrale CET Galaţi este amplasată pe platforma industrială a
Combinatului Siderurgic din Galaţi (în prezent societatea ISPAT-SIDEX) şi aparţine societăţii
Termoelectrica SA. CET Galaţi asigură alimentarea cu energie electrică şi termică a
consumatorilor industriali de pe platforma siderurgică şi a consumatorilor urbani din
municipiul Galaţi.
Centrala, pusă în funcţiune în anul 1969, are o putere instalată de 535 MW şi se
alimentează cu gaze naturale (peste 90% din totalul energiei primare consumate) prin reţeaua
de distribuţie a SC Distrigaz Sud SA, restul de combustibil fiind păcură transportată cu
vagoane cisternă pe calea ferată şi respectiv, gaze de furnal preluate din procesul tehnologic al
combinatului pe platforma căruia este amplasată.
Din energia primară consumată, CET Galaţi produce circa 60% energie finală din
care circa 35% este căldură vândută sistemului de alimentare centralizată cu căldură a
consumatorilor urbani din municipiu (reţelele de transport şi distribuţie a agentului termic prin
intermediul punctelor termice), 25% este electricitate vândută Sistemului Energetic Naţional,
iar restul reprezintă pierderi tehnologice (la cazanul şi turbinele de abur şi în turnurile de răcire
prin intermediul condensatorului).
Jumătate din energia electrică produsă de CET Galaţi în anul 2008 a fost produsă în
cogenerare şi a fost vândută pe piaţa de energie electrică fiind livrată în SEN astfel:
-

Energie electrică produsă: 843454 MWh
Energie electrică vândută : 731163 MWh

În prezent, pe teritoriul judeţului Galaţi, sunt în curs de racordare la reţelele electrice un
număr de instalaţii eoliene cu o putere totală de circa 720 MW, repartizate astfel:
Staţia Smârdan 400/110 kV - 345 MW
Staţia Vânători 110/20kV - 84,65 MW
Folteşti 110/20kV
- 10,8 MW
Bujoru 110/20kV - 14 MW
Bereşti 20 kV
- 31 MW
Staţia Lieşti 110/20kV
- 80 MW
CHE Movileni
- 34 MW
Tecuci Est 110/20kV
- 30 MW
Cudalbi 110/20kV
- 90 MW
Producţia de energie electrică şi cantităţile de energie electrică a instalaţiilor
valorificând SRE nu au fost accesibile.
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Reţele de transport a energiei electrice
Teritoriul judeţului Galaţi este străbătut de reţele de transport a energiei electrice care
aparţin SC TRANSELECTRICA SA., acestea fiind
Linii electrice aeriene:
LEA 400 KV - Gutinaş – Smârdan
- Isaccea – Smardan
- Smârdan - Lacu Sărat
LEA 220 KV - Gutinaş – Focşani Vest – Barboşi
- Barboşi – Fileşti
- Barboşi – Lacu Sărat
Staţii electrice:
- Smârdan - 400/110 kV
- Barboşi - 220/110 kV
- Fileşti - 220 kV/110kV
Reţelele de transport sunt în stare bună, întrucât în ultimii ani, Transelectrica a executat
lucrări de modernizare a acestora, deasemenea sunt în derulare proiecte de modernizare şi
reabilitare a staţiilor electrice Smârdan, Barboşi şi Fileşti.
Distribuţia energiei electrice
Principalele instalaţii electrice de distribuţie prin care energia electrică este preluată de
la Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Galaţi (SDEE) sunt linii electrice aeriene şi
subterane de medie şi joasă tensiune, staţii electrice şi posturi de transformare. Urmatoarele
date afişează cifrele globale cu privire la reţeaua de distribuţie a energiei electrice în judeţul
Galaţi.
Linii electrice aeriene (LEA):
- 110 kV - 539 km
- medie tensiune (MT) - 2228 km
- joasă tensiune (JT) - 6584 km
Linii electrice subterane (LES):
- 110 kV - 7 km
- medie tensiune - 1014 km
- joasă tensiune - 1396 km
Staţii electrice:
- 110 kV - 28
- medie tensiune - 22
Posturi transformare - 1695
Centre de exploatare:
- CE MT/JT Urban Galaţi
- CE MT/JT Exterior Galaţi
- CE MT/JT Tecuci
- CE 110kV
Pe teritoriul judeţului Galaţi nu există localităţi neelectrificate, dar în aproape toate
localităţile, inclusiv în cele două municipii şi cele două oraşe sunt necesare extinderi cu 266
km de reţele de joasă tensiune pentru mai mult de 15300 de gospodării.
Zona urbană a judeţului Galaţi deţine majoritatea (peste 57%) locuinţelor existente la
începutul anului 2010 în judeţ şi este reprezentată în proporţie covârşitoare de municipiul
Galaţi în care sunt amplasate peste 85% dintre aceste locuinţe.
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Prin urmare, din punct de vedere energetic zona urbană este dominată tot de municipiul
Galaţi care beneficiază atât de alimentare cu energie electrică, cât şi de un sistem de alimentare
centralizată cu căldură produsă în cogenerare de CET Galaţi.
În zona rurală a judeţului Galaţi trăiesc 265642 de locuitori reprezentând 43,6% din
numărul total al judeţului. Numărul de gospodării (locuinţe) existent la sfârşitul anului 2009
era de 94604 reprezentând 42,7% din numărul total din judeţ.
Zona rurală a judeţului Galaţi are în componenţă 61 de comune cu 180 de sate care
utilizează energie electrică preluată din sistemul electroenergetic naţional. Gradul de racordare
al comunelor şi satelor la surse de alimentare cu energie electrică pe teritoriul rural este de
100%, dar sunt necesare extinderi (chiar şi în mediul urban), după cum se poate constata în
următorul tabel:
Tabel 1. Necesarul de extinderi electrice în judeţul Galaţi
Zona de
consum

Rural
Urban d.c.
Galaţi
Tecuci
Târgu Bujor
Bereşti
TOTAL judeţ

Număr
gospodarii
existente

Care necesită extinderi de reţele electrice
Nr.
gospodării

%

Nr.
localităţi

94604
126903
108520
14445
2560
1378
221507

6736
8605
8200
293
85
27
15341

7,1
6,8
7,6
2,0
3,3
2,0
6,9

67
4
1
1
1
1
71

Lungime
reţea 0,4 kV
(km)
121
145
136
7
1
1
266

Nr. PT

58
153
149
3
1
0
211

Sursa: ICEMENERG, 2010
Se observă că, atât în mediul urban cât şi în cel rural, este necesară extinderea
actualelor reţele de distribuţie pentru circa 7% din gospodăriile existente pe teritoriul judeţului
Galaţi. Este de menţionat că municipiul Galaţi (136 km reţea electrica) are ponderea cea mai
mare depăşind chiar necesarul de extinderi din întreaga zonă rurală (121 km reţea electrica) a
judeţului.
În judeţul Galaţi, toate comunităţile locale beneficiază de iluminat public, gestionarea
acestei utilităţi publice fiind asigurată de către autoritatea publică locală.
Iluminatul stradal acoperă parţial zona rurală şi este în curs de retehnologizare prin
înlocuirea lămpilor cu incandescenţă cu altele mai economice.
În tabelul de mai jos este prezentat gradul de acoperire cu iluminat stradal în localităţi:
Tabel 2. Gradul de acoperire al drumurilor din localităţi cu iluminat stradal
Nr. crt
Lungime
Lungime reţele
Lungime
Localităţi
drumuri
electrice
drumuri
(km)
(km)
iluminate (km)
1.
Municipiul Tecuci
186
n/a
146
2.
Oraş Tg. Bujor
55
63,93
38,5
3.
Oraş Bereşti
36
n/a
n/a
4.
Bălăbăneşti
80
80
80
5.
Bălăşeşti
28
27
8
6.
Băleni
72
22
21
7.
Băneasa
15
15
15
8.
Barcea
49,8
42,5
24
9.
Bereşti Meria
63,4
63,4
29,1
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Brăhăşeşti
Braniştea
Buciumeni
Căvădineşti
Certeşti
Corni
Corod
Cosmeşti
Costache Negri
Cuca
Cudalbi
Cuza-Vodă
Drăgăneşti
Drăguşeni
Fârţăneşti
Folteşti
Frumuşiţa
Fundeni
Ghidigeni
Gohor
Griviţa
Independenţa
Iveşti
Jorăşti
Lieşti
Măstăcani
Matca
Movileni
Munteni
Nămoloasa
Negrileşti
Nicoreşti
Oancea
Pechea
Piscu
Poiana
Priponeşti
Rădeşti
Rediu
Schela
Scînteieşti
Şendreni
Slobozia Conachi
Smârdan
Smulţi
Suceveni
Suhurlui
T.Vladimirescu

34,1
47
166
174
26
31,6
161
39,2
23
32
68
24
133,6
35
60
13,3
44
60
40
66
39
45
34
12
125
53
90
55
105
42
38
31,5
34
72,2
62
26,8
50
114
27
32
334
30
36,4
100
32
30
15
49

34,1
40
45
140
40
23,5
64
n/a
23
32
50
21,1
35
71,5
62
20
31
60
30
60
39
35
34
11
74
40
90
25
98
42
25
n/a
15
65
62
18,5
30
27
24
25,6
50
27
n/a
60
35,8
30
15
49

12
40
20
140
20
18
60
64
23
7
20
18,3
11
27
30
3
31
55,5
22
49
39
35
13
4
29
20
17
12
78
42
20
29
15
56
30
11
15
20,5
17
20,8
29,3
27
36,4
60
25
30
9
49
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58. Ţepu
59. Tuluceşti
60. Umbrăreşti
61. Vânători
62. Vârlezi
63. Valea Mărului
64. Vlădeşti
Sursa: Consiliul judeţean Galaţi, INS

25
75,4
45,3
35,4
22,5
28
19

22
49,19
45,3
n/a
22,5
28
19

20
32,5
45,3
17,7
22,5
6
14

Concluzia care reiese din tabelul de mai sus este că sunt încă localităţi în care este
necesară extinderea iluminatului stradal, în unele cazuri, acesta acoperind, în proporţie de cel
mult 50%, reţeaua de drumuri.
În prezent, la nivelul judeţului Galaţi, sunt în curs de execuţie proiecte care vizează
extinderea şi modernizarea infrastructurii de iluminat public în 5 comune şi în municipiul
Galaţi. Fondurile necesare pentru finanţarea acestor proiecte, la nivelul judeţului Galaţi, sunt
obţinute din fonduri locale şi sponsorizări.
Prin implementarea proiectelor privind infrastructura de iluminat public la nivelul
judeţului Galaţi, se urmăreşte realizarea a 25 km de reţea de iluminat public şi reabilitarea
acestuia, care include montarea de corpuri de iluminat tip, stâlpi de iluminat, proiectoare şi
cabluri.
Consumul judeţean de energie electrică
Electricitatea distribuită în anul 2009 în judeţul Galaţi s-a repartizat în mod
preponderent (aproape 85%) către zona urbană, iar aici consumul majoritar s-a realizat în
sectorul industrial (pese 83%).
Consumatorii aflaţi sub influenţa autorităţilor locale (cei din sectorul terţiar şi cei din
sectorul rezideţial) reprezintă 21% la nivelul judeţului şi respectiv 16,5% în mediul urban şi
46% în mediul rural. Se poate observa repartizarea consumurilor în tabelul de mai jos:
Tabel 3. Energie electrică distribuită în anul 2009 în judeţul Galaţi
Zona de consum
%
Consumatorul
Total judeţ
Industrial
Terţiar
Casnic
Terţiar + Casnic

Total
100
MWh
%
1832961
100
1448598
79,0
114266
6,2
270097
14,7
384363
21,0

MWh
1553742
1298019
79709
176014
255723

Urban
84,8
%
100
83,5
5,1
11,3
16,5

MWh
279219
150579
34557
94083
128640

Rural
15,2
%
100
53,9
12,4
33,7
46,1

Sursa: ICEMENERG, 2010

2.5.7. REŢELE DE TELECOMUNICATII
În cadrul judeţului Galaţi, Municipiul Galaţi reprezintǎ un important nod în reţeaua
naţionalǎ şi internaţionalǎ de telecomunicaţii, având de asemenea un rol regional în reţeaua de
telecomunicaţii din fibre optice. Municipiile şi oraşele judeţului sunt conectate prin intermediul
magistralei de fibră optică, pe traseele Galaţi-Tecuci-Bârlad şi Galaţi-Târgu Bujor-Bereşti.
Toate localităţile judeţului beneficiază de reţea de telefonie fixă şi au acoperire cu reţele
de telefonie mobilă. Municipiul Galaţi este deservit de 5 centrale telefonice, din care trei sunt
digitale, dar şi alte localităţi, ca Tecuci, Nicoreşti sau Lieşti beneficiază de centrale telefonice
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digitale. Deasemenea toate localităţile au acces la televiziune prin cablu şi acoperire pentru
reţeaua de telefonie mobilă.
Dupa liberalizarea pieţei de comunicaţii din România, numărul furnizorilor acestor
servicii a crescut semnificativ, oferindu-se astfel alternative concrete, mai ales în condiţiile în
care, în ultimii ani, importanţa telefoniei fixe a scǎzut simţitor ca urmare a dezvoltǎrii
telefoniei mobile, în special în zonele rurale unde reţeaua de telefonie fixă nu este foarte
extinsă.
În tabelul de mai jos este prezentată o situaţie a numărului abonaţilor la telefonie fixă şi
servicii de televiziune prin cablu, în zona rurală, la nivelul anului 2009.
Tabel 4. Situatia serviciilor de telefonie fixă şi cablu TV în zona rurală
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Localitate
Bălăbăneşti
Bălăşeşti
Băleni
Băneasa
Barcea
Bereşti Meria
Brăhăşeşti
Braniştea
Buciumeni
Căvădineşti
Certeşti
Corni
Corod
Cosmeşti
Costache Negri
Cuca
Cudalbi
Cuza-Vodă
Drăgăneşti
Drăguşeni
Fârţăneşti
Folteşti
Frumuşiţa
Fundeni
Ghidigeni
Gohor
Griviţa
Independenţa
Iveşti

Telefonie fixă
nr. abonaţi
260
248
410
479
761
295
604
400
365
491
520
234
1120
815
380
475
1117
n/a
567
731
456
344
121
430
625
580
234
956
924

Cablu tv
Lungime
nr. abonaţi
(km)
n/a
n/a
n/a
648
15
595
15
510
32
1211
3
102
16
280
20
440
45
280
6
461
n/a
n/a
11,3
280
30
250
22
800
9
600
n/a
n/a
21
200
8,2
300
20
305
18
n/a
19
1200
n/a
758
n/a
1298
n/a
980
18
625
20
530
39
565
30
1000
15
900
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30. Jorăşti
31. Lieşti
32. Măstăcani
33. Matca
34. Movileni
35. Munteni
36. Nămoloasa
37. Negrileşti
38. Nicoreşti
39. Oancea
40. Pechea
41. Piscu
42. Poiana
43. Priponeşti
44. Rădeşti
45. Rediu
46. Schela
47. Scînteieşti
48. Şendreni
49. Slobozia Conachi
50. Smârdan
51. Smulţi
52. Suceveni
53. Suhurlui
54. T.Vladimirescu
55. Ţepu
56. Tuluceşti
57. Umbrăreşti
58. Vânători
59. Vârlezi
60. Valea Mărului
61. Vlădeşti
Sursa: Consiliul Judeţean Galaţi

170
1378
428
910
452
690
360
174
530
224
1225
539
192
320
185
250
592
233
511
461
905
322 l
364
380
780
364
802
780
736
200
495
200

375
45
20
10
25
39
n/a
21
n/a
n/a
40
n/a
16,5
8,05
25
n/a
14
25
20
50
20
16
n/a
n/a
n/a
20
n/a
n/a
n/a
n/a
6
17

n/a
1450
600
627
984
1650
550
297
1000
110
2500
890
450
260
175
507
680
280
420
952
1210
185
n/a
500
700
850
1725
625
400
n/a
n/a
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În ceea ce priveşte transmisiunile de date şi accesul la Internet , acestea sunt afectate
atât de lipsa infrastructurii de comunicaţii de bază, în special în zonele rurale, cât şi de puterea
de cumparare mai scăzută. Un alt motiv al penetrării scăzute a internetului este acela că, în
unele situaţii, chiar dacă există posibilitatea conectării la o reţea în zonele rurale, tarifele
practicate sunt mult mai mari decât în cazul zonelor urbane. Deasemenea, prin comparaţie, în
mediul urban, accesul mult mai facil la internet este datorat, în primul rând, tehnologiei
existente, infrastructurii informaţionale mult mai dezvoltate, dar şi cunoştinţelor mai avansate
ale populaţiei în privinţa utilizării acestor mijloace moderne de comunicaţie.
Ponderea majoră în furnizarea serviciilor de acces la Internet, o deţin serviciile de de tip
dial-up atât pentru gospodării, cât şi pentru întreprinderile mici, în timp ce accesul prin relelele
de cablu TV devine din ce în ce mai popular ca soluţie de internet de bandă largă pe lângă
accesul pe suport radio şi prin linii închiriate şi dedicate. Creşterea conexiunilor dial-up rămâne
însă limitată de numărul redus de calculatoare personale şi de faptul că, desi tarifele acestor
servicii sunt printre cele mai mici din UE, ele sunt încă restrictive raportate la puterea de
cumpărare a populaţiei.
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Cu toate acestea, în ceea ce priveşte dotarea cu PC-uri şi penetrarea acestora, se
remarcă o evoluţie ascendentă continuă, cu o rată medie anuală de creştere a volumului
vânzărilor de peste 50%.
2.5.8. ENERGIE REGENERABILĂ
Judeţul Galaţi are un important potenţial pentru utilizarea surselor regenerabile de
energie (SRE), acesta constând în energie solară, eoliană şi cea rezultată din arderea sau
descompunerea biomasei. Biomasa, însă, poate fi considerată o resursă regenerabilă numai în
cazul în care rata de consum nu depăşeşte rata de regenerare.
Utilizarea surselor regenerabile de energie are efecte deosebit de benefice, nu numai prin
creşterea calităţii aerului şi protejarea mediului natural (reducerea emisiilor de gaze cu efect de
seră, stoparea tăierilor arborilor, protejarea florei şi faunei), dar şi în plan economic şi social
prin creşterea securităţii si independenţei energetice, creşterea gradului de ocupare a forţei de
muncă şi dezvoltarea mediului de afaceri.
Energia solară
Potenţialul de energie solară al judeţului Galaţi este repartizat conform hărţii
potenţialului solar al României, de la vest la est astfel:
- aproximativ 40% din teritoriul judeţului aflat în nord-vest se încadrează în zona III de
radiaţie ce corespunde intensităţii radiaţiei solare de 1250-1300 kWh/m2/an
- restul teritoriului se încadrează în zona II de radiaţie solară cu valori de 1300-1350
Wh/m2/an
Potenţialul solar al României

Sursa: ICEMENERG, 2006

Aceste valori favorizează utilizarea energiei solare pentru valorificări termice (prepararea
de apă caldă pentru consum, atât pentru gospodăriile individuale cât şi pentru clădirile
multifamiliale) precum şi pentru producerea directă de electricitate în instalaţii fotovoltaice.
Problema stocării energiei acumulate este practic rezolvată fiind folosite sistemele utilizate la
prepararea apei calde menajere prin sisteme clasice.
Energia solară poate fi valorificată doar în timpul zilei şi numai în cazul în care lumina
soarelui nu este blocată de nori, clădiri sau alte obstacole. În prezent există doua tehnologii
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solare cu dezvoltare pe scară mare. În primul rând colectoarele (panourile) solare utilizate
pentru încălzirea apei sau aerului de ventilaţie în clădiri. În al doilea rând este tehnologia solară
fotovoltaică bazată pe celule solare pentru a transforma lumina soarelui direct în energie
electrică.
Energia solară prezintă un interes din ce în ce mai mare mai ales pentru utilizări locale.
Autoritatea locală este preocupată de dezvoltarea substanţială a valorificării SRE pentru
producerea energiei electrice din sursele în care judeţul are cele mai mari disponibilităţi
(energie solară şi eoliană) având în vedere că nu dispune de alte forme de energie regenerabilă
(biomasa este de tip agricol, greu valorificabilă, geotermală sau potenţial pentru
microhidrocentrale).
În anul 2010, Consiliul judeţean Galaţi a aprobat construirea a două centrale electrice
fotovoltaice în localităţile Braniştea şi Slobozia Conachi şi elaborarea studiului de fezabilitate
pentru investitia “Parc energetic fotovoltaic” pentru producerea de energie electrică din surse
regenerabile în folosul comunităţii în localitatea Şendreni. În perioada 2008-2010 numărul de
aprobări pentru realizarea de instalaţii de valorificare a SRE pentru producerea de energie
electrică a crescut de la 15 în anul 2008 la 45 în anul 2009 şi 46 în primele luni ale anului
2010.
Un exemplu este comuna Piscu în care există iniţiative de utilizare a surselor de energie
alternative, cum este energia solară, prin panourile solare cu tuburi vidate pentru încălzirea
apei calde menajere. Costurile de procurare şi montare a panoului solar se amortizează în 3 ani,
acesta are o durată de viaţă de minim 10 ani şi pe lângă faptul că reduce costurile într-o
familie, impactul asupra mediului este mult mai mic.
Energia solară este o soluţie care poate fi aplicată nu doar pentru zone agroturistice
ecologice, ci şi pentru asigurarea unor condiţii decente de viaţă şi educaţie în zonele izolate, cu
acces limitat la reţelele energetice.
Energia eoliană
Judeţul Galaţi este plasat în zona de sud-est a României, considerată, din punct de vedere
al experţilor în energie neconvenţională, una din regiunile cu cel mai mare potenţial eolian din
Sud-Estul Europei evaluat la 14.000 de MW.
Energia eoliană este produsă numai în intervale bine determinate ale vitezei vântului
deoarece, la viteze mici, nu se realizează miscarea rotorului, iar la viteze prea mari, elicele se
pun cu palele paralele cu liniile de curent ale vântului pentru a nu mai opune rezistenţă şi se
opresc pentru a proteja instalaţiile de eventuale efecte dăunătoare. Turbinele cu rotoare mari
sunt utilizate în “ferme eoliene” amplasate în zone care au regimuri bune de vânt şi care sunt în
apropierea reţelelor electrice existente.
Amplasarea judeţului din punct de vedere al potenţialului eolian este pusă în evidenţă pe
harta potenţialului eolian al României, prezentată mai jos, care reprezintă distribuţia vitezei
medii anuale a vântului pentru înălţimea de 50 m deasupra solului. Aici, direcţia predominantă
a vântului este de N-NE cu o frecvenţă de 18,4% şi intensitate de 3 grade Beaufort, respectiv o
viteză medie la înălţimea de 50 m deasupra solului de 6-9 m/s cu o evoluţie semnificativă
începând cu luna octombrie şi valori maxime în luna aprilie.
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Potenţialul eolian al României
Sursa: ICEMENERG, 2006

Judeţul Galaţi atrage în prezent un număr semnificativ de investiţii private în
producerea de energie eoliană, potenţialul de dezvoltare a acesteia determindu-i în special pe
micii dezvoltatori de parcuri eoliene să se implice în obţinerea avizelor necesare pentru
investiţii. Cererile în acest sens la nivelul judeţului sunt foarte mari, înregistrându-se un număr
din ce în ce mai ridicat de certificate de urbanism acordate înfiinţării şi dezvoltării de parcuri şi
grupuri eoliene: 15 certificate acordate în 2008, 45 certificate acordate în 2009 şi 41 certificate
acordate în 2010.
Principalele avantaje ale acestui tip de energie sunt reprezentate de emisia zero de
substanţe poluante sau gaze cu efect de seră, faptul ca nu se produc deşeuri şi, foarte important,
costurile reduse pe unitatea de energie produsă. Un alt avantaj care trebuie luat în considerare
este costul redus de scoatere din funcţiune. Spre deosebire de centralele nucleare, de exemplu,
unde costurile de scoatere din funcţiune pot fi de câteva ori mai mari decât costurile centralei,
în cazul generatoarelor eoliene, costurile de scoatere din funcţiune, la capătul perioadei
normale de funcţionare, sunt minime, acestea putând fi integral reciclate
Instalaţii eoliene au, însă, şi câteva puncte slabe, astfel că resursele energetice sunt relativ
limitate, iar energia nu este furnizată constant din cauza variaţiei vântului, de asemenea, şi
costurile de producţie sunt destul de ridicate. Mai trebuie ţinut cont de faptul că potenţialul
eolian tehnic amenajabil este mai mic decât cel teoretic.
De asemenea, în cazul parcurilor eoliene, instalarea lor necesită suprafeţe destul de mari
de teren liber, astfel că numărul de amplasamente posibile este destul de redus. Printre
dezavantajele mai puţin importante se numără poluarea vizuală şi poluarea sonoră, zgomotul
produs de turbine fiind considerat uneori o problemă.
În cazul furtunilor, dacă viteza vântului depăşeşte limitele admise la proiectare, există un
risc mare de distrugere. Acest risc poate fi, totuşi, eliminat, dacă turbinele vor fi programate să
stocheze energia suplimentară şi să o direcţioneze către alţi consumatori în caz de vânt
puternic.
Un alt aspect de luat în considerare este impactul echipamentelor de utilizare a energiei
vântului asupra mediului. Amplasarea parcurilor eoliene trebuie sa ţină cont de aspecte legate
de biodiversitatea şi de valoarea peisagistică. Pentru evitarea unor pagube aduse mediului sunt
necesare studii de evaluare a impactului.
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În prezent, pe teritoriul judeţului Galaţi sunt în curs de racordare la reţelele electrice un
număr de instalaţii eoliene cu o putere totală de circa 720 MW , după cum este detaliat în
tabelul urmator.
Tabel 1. Centrale electrice eoliene în curs de racordare
Staţia în care se racordează
Smârdan 400/110 kV
345 MW

Vânători 110/20 kV

84,65 MW

Folteşti 110/20 kV

10,8 MW

Bujoru 110/20 kV

14 MW

Bereşti 20 kV

31 MW

Lieşti 110/20 kV

80 MW

CHE Movileni
Tecuci Est 110/20 kV
Cudalbi 110/20 kV

34 MW
30 MW
90 MW

Denumirea centralei
CEE Scanteiesti
CEE Mastacani
CEE Smardan
CEE Frumusita
CEE Rediu
CEE Costi
CEE Frumusita
CEE Frumusita 1
CEE EOL Moldova
CEE Foltesti 1
CEE Foltesti 2
CEE Biogaz
CEE Biogaz
CEE Customline
CEE Smulti
CEE Beresti
CEE Beresti
CEE Grivita
CEE Tecuci
CEE
CEE Cudalbi
CEE Baleni
CEE Corni
CEE Varlezi

Putere instalată (MW)
95
100

150
0,85
50
33
0,8
0,8
10
1
2
5
2x3
1
30
50
30
34
30
70
10
4 x 2,5

Sursa: ICEMENERG, 2010

Spre deosebire de tehnologiile convenţionale al căror impact este la nivel regional şi
chiar global, din cauza emisiilor lor şi din cauza importurilor de combustibili necesari, efectele
sistemelor de energie eoliană sunt minime şi locale. Acest lucru le face mai uşor de monitorizat
şi, dacă este necesar, pentru a le atenua.
Utilizarea biomasei
Biomasa este un material biologic solid, lichid sau gazos în care s-a stocat lumina
soarelui sub forma de energie chimică. Există mai multe tipuri de biomasă care poate fi
utilizată, cu diferite tehnologii şi echipamente, pentru a produce energie. Tipul cel mai frecvent
folosit este lemnul ca atare sau deşeurile de lemn din activităţile industriale. Acestea pot fi arse
pentru a produce energia termică utilizată pentru scopuri industriale, pentru încălzirea spaţială
şi prepararea apei calde de consum sau pentru producerea aburului şi din acesta producerea de
energie electrică.
O alta posibilitate o reprezintă fermentarea anaerobă a deşeurilor din depozitele de
deşeuri solide sau alte feluri de biomasă (fluide de canalizare, gunoiul de grajd şi deşeurile
agricole) pentru producerea de metan.
Pentru transporturi se pot utiliza drept combustibili alcooli obţinuti prin distilarea
zaharurilor extrase din culturi agricole plantate special în acest scop.
În prezent, sunt în fază avansată de experimentare numeroase alte tehnologii pentru
valorificarea altor tipuri de biomasă.
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După cum rezultă din harta potenţialului energetic al biomasei în România, judeţul
Galaţi are un potenţial de biomasă estimat la 490,4 TJ, din care 99,33% este constituit din
biomasă agricolă care în prezent este utilizată în zona rurală pentru încălzire, prepararea apei
calde de consum şi gătit, iar 0,67% este reprezentat de biomasa forestieră.
Potenţialul energetic al biomasei în România

Sursa: ICEMENERG, 2006

2.5.6. ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ
Producţia şi transportul energiei termice
Pe teritoriul judeţului Galaţi există un singur sistem de alimentare centralizată cu
căldură, cel din municipiul Galaţi, ceilalţi consumatori, atât cei din municipiul Tecuci şi
oraşele Bereşti şi Târgu Bujor, cât şi cei din mediul rural (cele 61 de comune cu 180 state) sunt
alimentaţi cu căldură din surse individuale la nivel de clădire (centrală termică) sau la nivel de
încăpere (sobe).
Combustibilul utilizat pentru încălzire şi prepararea apei alde de consum este gazul
natural parţial în mediul urban (municipiile Galaţi şi Tecuci, precum şi 8 comune din judeţ)
împreună cu biomasa (lemnul) în oraşele Bereşti şi Târgu Bujor, iar în localităţile rurale numai
biomasa (lemnul şi deşeurile agricole).
Pe teritoriul judeţului, temperatura medie anuală este de +10,5C şi circa 155 zile cu
temperaturi medii zilnice peste +10C, respectiv durata sezonului de încălzire de circa 3700 ore.
Resursele, transportul şi distribuţia energiei termice
Municipiul Galaţi reprezintă consumatorul cel mai important ca mărime si are ca
resursă principală de căldură, CET Galati, care asigură căldura pentru majoritatea
consumatorior din sectorul rezidenţial şi cel terţiar.
Pe de altă parte, pentru resursele de biomasă nu se cunosc cu precizie datele referitoare
la agenţii economici care le comercializează (lemnul) şi nici câtă biomasă (lemn şi deşeuri
agricole) se consumă direct din natură în mediul rural.
Având în vedere acest fapt se prezintă în detaliu sistemul de alimentare centralizată cu
căldură (pentru încălzire şi preparare de apă caldă de consum) al municipiului Galaţi, urmând
ca, pentru detalierea celorlalte resurse, să fie efectuate studii pentru stabilirea datelor detaliate.
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Sistemul de alimentare centralizată cu caldură din municipiul Galaţi a fost dezvoltat în
mai multe etape, în perioada 1969-1988, corespunzător creşterii necesarului de energie termică
(apă fierbinte şi abur tehnolofic) al consumatorilor racordaţi,
Acest sistem are următoarele componente principale:
-

Termocentrala CET Galaţi

-

Reţeaua de transport al agentului termic (apă fierbinte cu t tur/t retur=150/70C);

-

Punctele termice;

-

Reţelele de distributie a agentului termic (pentru încălzire, prepararea apei calde de
consum şi de recirculare);

-

Consumatorii de căldură din sectoarele rezidenţial şi terţiar

Termocentrala CET Galaţi şi reţeaua de transport aparţin SC Termoelectrica SA.
Centrala de termoficare a fost construită în interiorul Combinatului Siderurgic Galaţi,
actualmente Arcelor Mittal Galaţi, şi a fost destinată să acopere o parte din consumurile de
energie termică ale platformei industriale, şi să asigure necesarul de energie termică pentru
alimentarea consumatorilor urbani din Municipiul Galaţi.
Puterea instalată a centralei este 535 MW şi are o capacitate de producţie de abur de
3360 t/h (8 ori 420 t/h).
Centrala utilizează drept combustibil pacura şi gazele naturale, ceea ce influenţează
negativ performanţele tehnice, ecologice şi economice, în principal datorită consumurilor de
energie termică pentru serviciile proprii ale gospodăriei de păcură şi costului ridicat al căldurii
dezvoltate prin arderea acestor combustibili, întrucât păcura şi gazul natural sunt, în prezent,
cei mai scumpi combustibili din punctul de vedere al costului căldurii dezvoltate prin arderea
lor.
Transportul energiei termice produse de CET se realizează printr-o reţea primară în
lungime de aproximativ 182 km, care face legătura dintre platforma industrială Arcelor Mittal
şi Municipiul Galaţi.
Reţeaua de transport (primară) are rolul vehiculării agentului termic de la termocentrala
la punctele termice. Restul sistemului aparţine de SC APATERM SA Galaţi care se află sub
jurisdicţia Consiliului Local al municipiului Galaţi şi este responsabilă cu distribuţia energiei
termice de la punctele termice şi până la consumatorii colectivi (blocuri de locuinţe şi clădiri
din sectorul terţiar).
Distribuţia căldurii se realizează prin intermediul punctelor termice şi a reţelei
secundare. De menţionat că există şi un număr redus de consumatori de energie termică care
sunt alimentaţi din centrale termice de cvartal.
SC Apaterm SA Galaţi asigură managementul celor 122 de puncte termice proprii şi 25
puncte termice aparţinând unor agenţi economici, a 2 centrale termice funcţionând pe gaze
natural, precum şi a celor circa 600 km reţele de distribuţie (secundare, respectiv tur/retur
încălzire, distribuţie şi recirculare apă caldă pentru prepararea apei calde de consum), după
cum rezultă din tabelul următor, gradul de uzură al reţelei fiind, în prezent, de circa 67%.
Tabel 1. Reţelele de distribuţie a energiei termice şi starea lor (km)
Retea
Tur/Retur încălzire
Apă caldă de consum
Total reţele distribuţie

Total retea (km)
367
230
597

Retea noua (km)
57
62
119

Retea veche (km)
310
168
478

Sursa: Consiliul Judeţean Galaţi
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Se consideră “reţea nouă”, reţeaua care a fost înlocuită (retehnologizată) în perioada
2005-2010.
Capacităţile termice instalate pe PT/SC-uri însumează un total de 798,351 (Gcal/h). Din
acest total, 36%, adică 287, 004 (Gcal/h) este reprezentat de capacitatea termică instalată
pentru apa caldă de consum (ACC), respectiv 64%, adică 511,241 (Gcal/h) reprezintă
capacitatea termică instalată pentru încălzire.
În prezent este în curs de desfăşurare un vast proces de reabilitare şi retehnologizare a
sistemului de distribuţie a agentului termic, prin alocarea de fonduri de la bugetul de stat.
Lucrările constau în urmatoarele activităţi:
-

montarea de schimbătoare de căldură cu plăci şi pompe antrenate cu motoare electrice
cu turaţie variabilă;

-

introducerea sistemelor de automatizare în punctele termice;

-

montarea de contoare de energie termică pe circuitele secundare precum şi la fiecare
racord de bloc, atât pe agent de încălzire cât şi pe apa caldă de consum;

-

introducerea dispozitivelor de reglaj a debitului şi presiunii agentului termic din
circuitele secundare;

-

redimensionarea şi înlocuirea conductelor de agent termic dintre punctele termice şi
consumatori.

Sunt, deasemenea, în curs de înlocuire reţeaua termică-apă caldă de consum,
recirculaţie şi încălzire pentru mai multe PT/SC, iar lungimea totală a reţelei înlocuite va fi de
59,1km. Sunt în curs de reabilitare şi modernizare şi un număr de 26 de PT-uri aparţinând
APATERM, cu sursă de finanţare de la bugetul local şi central.
Gradul de contorizare la bloc este de 100% la energie termică şi apă caldă de consum.
Producţia şi consumul de energie termică
În condiţiile în care nu se cunosc date referitoare la cantităţile de biomasă
comercializate, atât în mediul urban cât şi cel rural sau consumate direct în mediul rural, se
poate presupune că şi în judeţul Galaţi localităţile care utilizează biomasa pentru încălzire
spaţială şi prepararea apei calde de consum au un consum de resurse mult sub necesarul de
caldură, în special prin renunţarea la asigurarea temperaturilor de confort numai în spaţii de
gătit sau de dormit, restul spaţiilor rămănând neîncălzite.
Referitor la sistemul de alimentare cu căldură al oraşului Galaţi, în care se produce de
fapt majoritatea căldurii consumate în judeţul Galaţi, mai mult de 3 sferturi (77%) din energia
termică produsă în CET Galaţi în anul 2008 a fost produsă în cogenerare sub formă de apă
fierbinte.
Producţia şi consumul de energie termică pentru încălzire spaţială şi prepararea apei
calde de consum în sistemul centralizat de alimentare cu căldură al municipiului Galaţi, în anul
2008, au fost următoarele:
- energie termică produsă: 1050201 GWht (903173 Gcal)
- energie termică vândută: 956797 GWht (822845 Gcal)
- apă fierbinte :
721932 GWht (620862 Gcal)
- SC APATERM SA.:
521480 GWht (448473 Gcal)
- Furnizată populaţiei:
479784 GWht (412614 Gcal)
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Tot în anul 2008, SA APATERM SA Galaţi a mai furnizat 722 GWht (840 Gcal) din
CT funcţionand pe gaze naturale. Din această energie majoritatea 944 GWht (811 Gcal) a fost
furnizată populaţiei, restul fiind furnizată unor agenţi economici.
Evolutia distribuţiei de energie termică în judetul Galaţi, în perioada 2006-2009 este
prezentată mai jos:
Tabel 2. Energia termică distribuită în municipiile din judetul Galaţi
Energia termică distribuită (Gcal)
2006
2007
2008
2009
572185
478281
449312
437792
1748
-

Localitatea
Municipiul Galaţi
Municipiul Tecuci
Sursa: INS

Volumul de energie termică distribuită în anul 2009 a fost de 437.792 Gigacalorii, din
care 92% sunt distribuite la gospodăriile particulare. Datele existente pentru perioada 2006 –
2009 arată o reducere constantă a volumului de energie termică livrată: în 2009 a fost
distribuită doar 76% din energia termică distribuită în 2006. Această reducere se datorează, în
mare măsură, debranşărilor de la reţeaua de termoficare şi instalărilor de centrale termice
proprii ca urmare a construcţiilor noi care presupun centrale de bloc.
Reducerea numărului de consumatori racordaţi la termoficare se poate observa şi în
datele de mai jos:
Tabel 3. Situatia alimentării cu energie termică în municipiul Galaţi
Data de raportare
Număr apartamente racordate la
sistemul centralizat de
termoficare
Ian 2011
82103
Ian 2010
82766
Ian 2009
82859
Ian 2008
82666
Ian 2007
83027
Ian 2006
84282
Sursa: Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice

Evoluţia numărului de apartamente racordate la reţeaua de termoficare este şi mai bine
pusă în evidenţă în graficul de mai jos.
Situaţia consumatorilor casnici racordaţi la SACET în
municipiul Galaţi

85000
84000
83000
82000
81000
80000
2006

2007

2008

2009

2010

2011
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În municipiul Tecuci, sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a fost
desfiinţat în 2007, prin intrarea în faliment a societăţii de termoficare Termsal SA, întrucât
populaţia s-a debranşat treptat de la reţeaua de termoficare, apoi au urmat instituţiile publice,
optând pentru centrale proprii pe gaz, motorină sau lemne. Cele 11 centrale termice din reţeaua
Termsal au fost vândute şi destinaţia le-a fost schimbată.
În localităţile judeţului, în afara sistemului centralizat de alimentare cu energie termică,
pentru încălzirea locuinţelor individuale şi prepararea apei calde se utilizează:
Sobe având drept combustibil lemnul, deşeurile vegetale şi cărbunele
centrale termice alimentate cu gaze naturale sau cu biomasă
Pentru prepararea hranei, se utilizează drept combustibil gazul natural (butelii) sau
lichefiat (GPL) şi biomasă (lemn şi deşeuri vegetale).
Combustibilul solid sub forma lemnului de foc prezintă ca inconveniente faptul că sunt
costisitoare şi nu asigură un nivel ridicat al gradului de confort termic în locuinţe. În plus, pot
exista dificultăţi în procurarea acestuia.
Clădirile nou construite sunt dotate cu centrale termice proprii cu randament ridicat şi
grad redus de poluare, alimentate cu gaze naturale, acolo unde există reţea de alimentare cu
acest combustibil, sau cu biomasă. Există deasemenea şi aplicaţii sporadice de utilizare a
energiei solare pentru prepararea apei calde de consum.
2.5.9. GAZE NATURALE ŞI FLUIDE COMBUSTIBILE
Reţeaua de transport
Reţeaua de transport gaze naturale, în judeţul Galaţi, este reprezentată de 3 conducte de
înaltă presiune:
- DN 500 mm având traseul Adjudu Vechi – Tecuci – Izvoarele – Şendreni
- DN 800 mm avînd traseul Oneşti – Han Domneşti - Izvoarele – Şendreni
- Dn 600 mm traversare raul Siret - Cosmeşti
Aceste conducte de transport tranzitează teritoriul judeţului Galati în apropierea
municipiilor Tecuci şi Galaţi. Localităţile în care s-au realizat distribuţii de gaze naturale sunt
amplasate în apropierea acestor conducte de transport, alimentarea fiind realizată prin
intermediul unor staţii de reglare măsurare predare (SRMP) pentru coborârea presiunii gazelor
de înaltă la medie şi apoi la redusă.
Localităţile alimentate în prezent cu gaze naturale sunt: municipiile Galaţi şi Tecuci,
precum şi comunele Buciumeni, Independenţa, Iveşti, Lieşti, Munteni, Schela, Tuluceşti şi
Vânători.
Reţeaua de distribuţie
În ceea ce priveşte distribuţia gazelor naturale în judeţul Galaţi, furnizorul principal
este Distrigaz Sud S.A Galaţi.
Lungimea totală simplă a reţelei de distribuire a gazului metan era de 557,4 km în anul
2009. De asemenea, doar 4,6% din gazele naturale distribuite erau destinate gospodăriilor
particulare. În tabelele de mai jos este prezentată lungimea conductelor de distribuţie a gazelor
naturale, la nivelul judeţului şi la nivelul localităţilor alimentate.
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Tabel 1. Lungimea totală simplă a reţelei de distribuţie a gazului natural în judeţul Galaţi
Anul
Lungimea totala simplă a reţelei de
distribuţie a gazului natural (km)
Sursa: INS

2007

2008

2009

438,2

491,4

516,3

Tabel 2. Lungimea conductelor de distribuţie a gazelor, repartizată pe localităţi
Lungime
conducte
gaze (km)
277,8
72,3
0,1
24,2
41
63,3
5,9
31
5,9
35,4

Localitate
Galaţi
Tecuci
Buciumeni
Independenţa
Iveşti
Lieşti
Munteni
Schela
Tuluceşti
Vânători

Nr. abonaţi

16
210
154
4
4730

Sursa: Consiliul Judeţean Galaţi, 2010

Alimentarea cu energie termică a localităţilor în care sunt înfiinţate distribuţii de gaze
naturale este din ce în ce mai mult corelată şi mai dependentă de alimentarea cu gaze naturale,
prin debranşarea de la sistemele de alimentare centralizată cu energie termică şi prin montarea
de centrale termice individuale alimentate pe gaze naturale.
Evoluţia consumului de gaze naturale totale şi pentru uz casnic, in ultimii trei ani, este
prezentată în următoarele tabele:
Tabel 3. Consumul de gaze naturale, total şi pentru uz casnic

Localitatea
Galaţi
Tecuci
Buciumeni
Independenţa
Lieşti
Munteni
Schela
Tudor Vladimirescu
Tuluceşti
Vânători
TOTAL

1.1.1 Consum total (mii
mc / an)
2007
929839
15415
2
462
7563

2008
840485
14999
3
260
523

992
46
584
135
955038

697
111
237
373
857688

2009
638530
13703
4
291
643
3
714
111
539
557
655095

1.1.2 Consum pentru
uz casnic (mii
mc / an)
2007
2008
2009
30386
29484
35528
10069
9478
8190
262
289

201
229

215
295

762

534

529

29
41797

127
40053

282
45039

Sursa: INS

Se remarcă o scădere a consumului total de gaze naturale, ca urmare a scăderii
producţiei industriale, dar şi a creşterii randamentului echipamentelor utilizate pentru
alimentarea cu energie termică, precum şi a folosirii unor echipamente electrice pentru
încălzire (radiatoare electrice, aparate de condiţionare a aerului cu pompă de căldură etc). În
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acelasi timp, consumul pentru uz casnic a crescut ca urmare a racordării unor noi consumatori,
mai ales pentru utilizarea gazului natural drept combustibil pentru centralele termice.
În prezent, există proiecte de racordare a unor noi localităţi la reţeaua de distribuţie a
gazelor naturale, însă înfiinţarea unei distribuţii de gaze, în conformitate cu prevederile legale
în vigoare, se poate face numai prin aprobare conform HG 538/1999, necesitând reţea de
transport, staţii de predare , reţele de distribuţie şi staţii de reglare sector.
Se preconizează extinderea reţelei de transport pe traseul Griviţa-Cudalbi-Băleni-Tg.
Bujor, pentru alimentarea oraşului Târgu Bujor. Lucrarea de aducţiune are lungimea de 35 de
km, potenţiali beneficiari fiind toate cele 2276 de gospodării ale oraşului Târgu Bujor, 740 de
apartamente de la blocuri şi 135 de instituţii şi spaţii comerciale. Estimativ, oraşul are nevoie
de 12.000 de metri cubi de gaze naturale pe oră. Conducta de tranzit, de înaltă presiune, va
avea punctul de racord la Călmăţui. La 800 de metri de oraşul Tg. Bujor se va construi staţia
de reglare şi măsurare, pentru reducerea presiunii în cazurile când se depăşeşte nivelul prevăzut
în normative.
De asemenea există proiecte de realizare a reţelei de alimentare cu gaze naturale în
comunele Cudalbi şi Griviţa, prin racordarea acestora la conducta de înaltă presiune
preconizată.
Principalele disfuncţionalităţi care trebuie menţionate sunt racordarea greoaie a
localităţilor la reţelele de înaltă presiune, preţurile ajungând la costuri foarte ridicate şi faptul
ca înfiinţarea distribuţiilor de gaze s-a realizat predominant în zona de sud şi vest a judeţului,
zone aflate în vecinătatea municipiilor Galaţi şi Tecuci, în apropierea conductelor din sistemul
de transport şi distribuţie a gazelor naturale.
O altă disfuncţionalitate este faptul ca împroprietăririle se fac, destul de frecvent, pe
terenuri de deasupra reţelelor de transport sau în vecinătatea lor. Din această cauză, apar
situaţii în care locuinţele sau alte obiective (cu pericol mai mare sau mai mic de incendiu) nu
pot fi amplasate pe aceste terenuri sau, mai grav, sunt amplasate la distanţe care pun în pericol
atât siguranţa respectivelor clădiri, dar şi a conductelor de transport. Este necesar ca, în zonele
unde s-au realizat astfel de construcţii, să se realizeze lucrări de creştere a gradului de siguranţă
a conductelor de transport, prin montarea de conducte cu grad sporit de siguranţă în
funcţionare.
De asemenea, este de remarcat şi faptul că traseul conductelor nu este în general
paralel cu căile de comunicaţie, ceea ce, în caz de avarie, conduce la dificultăţi în aducerea
utilajelor şi personalului de remediere la faţa locului, prelungind astfel timpul de lucru pentru
remedierea avariilor.
2.5.10. AMENAJĂRI PENTRU GESTIONAREA DEŞEURILOR MENAJERE
ŞI INDUSTRIALE
Conform datelor oferite de Raportul privind starea mediului privind judetul Galati
elaborat de Agenţia Regionala pentru Protecţia Mediului Galaţi in 2011 situatia gospodaririi
deseurilor in acest judet nu a inregistrat modificari semnificative fata de data intocmirii primei
variante a PATJ Galati.
Depozitele de deseuri municipale neconforme
În prezent, cea mai mare parte a deseurilor municipale generate sunt depozitate.
Conform HG nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, la nivelul judetului Galati exista
patru depozite neconforme pentru deseuri menajere nepericuloase aferente localitatilor urbane.
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Datorita implicatiilor deosebite pe care le are depozitarea în poluarea solului si
subsolului s-a impus sistarea depozitarii pe depozitele neconforme de deseuri municipale si
industriale.
In prezent, singurul depozit de deseuri menajere in functiune, neconform, este la Rates - Tecuci .
Atât în cazul populatiei, cât si al agentilor economici, precolectarea este neselectiva,
cu toate dezavantajele ce decurg din acest mod de eliminare a deseurilor.
Din cauza procentului foarte scazut de colectare selectiva a deseurilor de la populatie,
componentele reciclabile din deseurile menajere (hârtie, carton, sticla, material plastice,
metale) nu se recupereaza, ci se elimina aproape în totalitate prin depozitare finala împreuna cu
celelalte deseuri municipale. Au fost înregistrate progrese minime în ceea ce priveste reducerea
cantitatii de deseuri biodegradabile la depozitare. În prezent în judetul Galati functioneaza
numai o statie de compostare –
Pentru atingerea tintelor de reciclare/valorificare a deseurilor este necesar ca
administratia publica locala sa intensifice actiunile de educare/constientizare privind colectarea
selectiva sau chiar sa promoveze tarife diferentiate pentru serviciile de colectare a deseurilor
menajere.
Pana in 2011, in judeţul Galaţi, se aflau în operare două depozite de deşeuri
neconforme cu reglementarile de mediu, în zona Tirighina, pentru municipiul Galaţi şi la
Rateş- Tecuci.
-

Depozitul de deşeuri municipale al municipiului Galaţi de la Tirighina urma sa fi închis
până la data de 16.07.2014, conform prevederilor legale în vigoare. Primăria
municipiului Galaţi a obţinut de la ARPM Galaţi acordul integrat de mediu nr.
12/4.09.2006 pentru proiectul “ Închiderea depozitului necontrolat de deşeuri Tirighina şi
amenajarea depozitului ecologic, extensie la depozitul Tirighina, pentru deşeurile
menajere din municipiul Galaţi”, proiect ce este componentă a aplicaţiei ISPA
2003/RO/16P/PE/027 “ Sistem integrat de management al deşeurilor urbane solide în
municipiul Galaţi” . Operatorul depozitului este Serviciul Public ECOSAL Galaţi.

La sfârsitul anului 2011 depozitul neconform de la Tirighina, Galati a fost închis,
urmare a finalizarii lucrarilor de închidere a amplasamentului ce au fost finantate prin proiectul
ISPA „Managementul integrat al deseurilor urbane solide în municipiul Galati si împrejurimi"
(Masura ISPA 2003 RO 16/P/PE/027) derulat de Primaria Municipiului Galati. Lucrarile de
închidere au respectat conditiile impuse prin Acordul integrat de mediu nr.12/04.09.2006 emis
de ARPM Galati si prevederile Normativului tehnic privind depozitarea aprobat prin Ordinul
MMGA 757/2004.
-

Depozitul de deşeuri Rateş-Tecuci va sista depozitarea până la data de 16 iulie 2017.
Operatorul depozitului Rateş -Tecuci a obţinut Autorizaţie de mediu cu program de
conformare în vederea pregătirii închiderii, nr.284/30.10.2008.

Conform Planului de implementare a directivei privind depozitarea, dupa data
aderarii, depozitele care vor sista depozitarea se vor închide conform cu cerintele Directivei
1999/31/CE, într-o perioada de maximum 2 ani dupa sistarea depozitarii.
În judeţul Galaţi, până la 16 iulie 2009, au mai funcţionat alte două depozite, la
Umbrăreşti-Tg. Bujor şi Bereşti-Bâzanu. În conformitate cu prevederile HG 349/2005
privind depozitarea deşeurilor, activitatea de depozitare în cadrul acestor depozite a fost sistată
până la 16 iulie 2009 iar suprafeţele ocupate au fost salubrizate şi redate categoriei de folosinţă
anterioare, după cum urmează: Depozitele de la Umbraresti si Bâzanu au avut termen de
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inchidere anul 2009 conform angajamentelor Romaniei pentru aderare. Depozitul de deşeuri
menajere Umbrăreşti-Tg. Bujor deţine Aviz de mediu pentru încetarea activităţii nr.
49/23.06.2006 şi a sistat depozitarea la data de 16 iulie 2009.

Denumire
depozit

Localitate Data
de Suprafata Alternativa
sistare
a (ha)
pentru
operatiunilor
depozitarea
deseurilor

Umbraresti Târgu
Bujor

2009

Bâzanu

2009

-

Beresti
Est

1,15

1

Depozit
Tirighina/
ECOSAL
Galati

Observatii

SP

Acord de Mediu
Depozit Rates
nr.284/30.10.2008
Tecuci/
SP
cu
program
de
TERMSAL
conformare
ca
Tecuci
urmare a inchiderii

Depozitul de la Bereşti-Bâzanu deţine Aviz de mediu pentru încetarea activităţii
nr.58/24.08. 2006 şi a sistat depozitarea la data de 16 iulie 2009. S-au efectuat
lucrările de închidere, finalizate cu PV de recepţie la terminarea lucrărilor
nr.3179/08.09.2009. În conformitate cu Proiectul de închidere a fost eliminată întreaga
cantitatea de deşeuri, suprafaţa a fost redată categoriei de folosinţă anterioare – păşune.

Depozitele de deseuri municipale conforme
În judetul Galati, la nivelul anului 2011 nu era în functiune niciun depozit conform.
Prin proiectul ISPA „Managementul integrat al deseurilor urbane solide în
municipiul Galati si împrejurimi" (Masura ISPA 2003 RO 16/P/PE/027) derulat de Primaria
Municipiului Galati a fost construita prima celula a unui nou depozit ecologic, pentru
functionarea caruia operatorul depozitului ( SP Ecosal ) a depus la ARPM solicitare pentru
obtinerea autorizatiei integrate de mediu, la sfârsitul anului 2011. Prima celula construita are
capacitatea de 931000 mc si va deservi municipiul Galati si localitatile limitrofe, respectiv
Sendreni, Smârdan, Vânatori, Tulucesti si Branistea.
In conformitate cu Hotărârea nr.187/2009 a Consiliului Judeţului, este planificata
realizarea a două depozite ecologice zonale, la Galaţi (proiect ISPA) şi la Tecuci. În proiectul
ISPA 2003– „Managementul integrat al deseurilor urbane solide în Municipiul Galati si în
zonele învecinate” sunt prevazute închiderea depozitului actual Tirighina/Galati si construirea
noului depozit ecologic Tirighina.
Noile depozite ecologice vor avea toate facilităţile pentru a primi orice tip deşeuri
care rezultă din activităţile gospodăreşti, inclusiv cele periculoase, conform standardelor
europene. Investiţiile vor fi terminate înainte de termenul de închidere a vechilor depozite,
respectiv 16 iulie 2014 pentru Galaţi şi 16 iulie 2017 pentru Tecuci. Prima celulă a depozitului
ecologic a devenit funcţională în octombrie 2009.
Depozite de deseuri industriale nepericuloase
O situatie aparte se inregistreaza in privinta depozitelor de deseuri industriale
nepericuloase.
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a) Halda de steril – SC Zahărul Lieşti SA a sistat depozitarea la 16.07.2009, conform HG
349/2005 privind depozitarea deşeurilor, având Aviz de Mediu la încetarea activităţii,
nr.7/07.07.2009. S-au respectat etapele prevăzute în programul de conformare din
Avizul de Mediu la încetarea activităţii nr. 7/07.07.2009.
b) Halda de Zgură - SC ArcelorMittal SA a sistat depozitarea la 16.07.2009, conform HG
349/2005 privind depozitarea deşeurilor, având Aviz de Mediu la încetarea activităţii,
nr. 37/18.07.2008. S-au respectat etapele prevăzute în programul de conformare din
Aviz de Mediu la încetarea activităţii, nr. 37/18.07.2008.
Proiectul tehnic prevede ca după finalizarea activităţii de recuperare a deşeurilor
metalice să se efectueze remodelarea zonei depozitului în baza unui proiect cu scopul
amenajării terenului depozitului final pentru închiderea acestuia şi ecologizarea în
vederea redării în circuitul peisagistic a Haldei de Zgură.
c) Halda de Zgură – SC ELNAV SA a sistat depozitarea la 01.07.2007, având Aviz de
Mediu la încetarea activităţii nr. 3/12.04.2007, revizuit la 17.12.2007.
Din programul de conformare, anexă la Avizul de Mediu la încetarea activităţii, nr.
3/12.04.2007, revizuit la 17.12.2007, nu s-au realizat decât primele 2 măsuri (constituirea
fondului de mediu şi întocmirea planului cadastral) şi parţial a treia măsură de realizarea
buletinelor de analize (doar pentru anul 2007, frecvenţa de realizare a buletinelor de analiză
fiind semestrial). Măsura prind valorificarea deşeurilor de pe haldă, cu termen de finalizare
31.01.2009, nu s-a efectuat.
Depozite de deseuri industriale periculoase
În judetul Galati, deseurile de productie provin, în principal, din industria
metalurgica, navala, constructii de masini, constructii si servicii.
Principalul operator economic din judetul Galati, SC ArcelorMittal SA Galati a
generat în anul 2010, conform bazei de date, aprox. 674000 tone de deseuri de productie din
care 14575 t sunt deseuri periculoase.
Depozitele de deseuri industriale periculoase - Hidrohalda ArcelorMittal Galati si
Batalul Independenta al SC Petrom SA - au fost inchise inca din 2006.
a) Depozitul de deseuri Halda de Zgura Elnav a obtinut Avizul de Mediu nr.
3/12.04.2007 pentru stabilirea obligatiilor de mediu la înceterea activitatii si a sistat
depozitarea la data de 01.07.2007;
b) Hidrohalda – SC ArcelorMittal SA a sistat depozitarea la 31.12.2006, conform HG
349/2005 privind depozitarea deşeurilor, având Aviz de Mediu la încetarea activităţii,
nr. 4/07.02.2008. S-au respectat toate etapele prevăzute în programul de conformare din
Aviz de Mediu la încetarea activităţii, nr. 4/07.02.2008 şi s-a intocmit PV de recepţie a
lucrărilor de închidere a depozitului din data de 15.04.2010. ARPM Galati a emis
Notificarea 4206/09.2009 ca raspuns solicitarii depuse de SC ArcelorMittal Galati
pentru „ Amenajarea unui spatiu de stocare temporara a deseurilor nepericuloase în
incinta ArcelorMittal Galati SA", pe amplasamentul din jud. Galati, strada Smârdan nr.
1. Proiectul are ca scop amenajarea unui spatiu de stocare temporara a deseurilor
nepericuloase rezultate de pe fluxul de productie al SC ArcelorMittal Galati SA. Spatiul
de stocare a deseurilor nepericuloase rezultate din productia curenta a SC ArcelorMittal
Galati SA este amenajat pe amplasamentul fostei magazii de piese de schimb mecanice
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si hidraulice "Valea Lupului". Amplasamentul are o suprafata de cca. 8 ha, din care
suprafata activa este de 4,34 ha.
c) Batalul Independenţa – OMV PETROM SA a sistat depozitarea la 31.12.2006, conform
HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, având Aviz de Mediu la încetarea
activităţii, nr. 63/27.10.2006. Pâna la sfârşitul anului 2010, s-a eliminat şi procesat
întreaga cantitate de deşeuri din batal (componenta lichidă şi cea solidă), urmând ca
operatorul să înceapă activitatea de dezafectare a depozitului.
Conform HG nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor data de sistare a activitatii
depozitului de deseuri industriale periculoase de la ISPAT Galati a fost decembrie 2006 pentru
o suprafata de 0,8 ha.
Valorificarea deşeurilor municipale
Alte localitati din judetul Galati unde, in prezent, se desfasoara proiecte privind
managementul deseurilor sunt orasul Targu Bujor si comunele Ivesti, Mastacani, Balasesti,
Foltesti si Schela.
Incinerarea/coincinerarea deseurilor
SC Decinera SRL a obtinut acord de mediu pentru "Instalatie de incinerare deseuri tratare si neutralizare prin incinerare a deseurilor spitalicesti, industriale periculoase si a
deseurilor provenite din ambalaje tip Hoval Multizon".
Instalatia cu capacitatea totala de incinerare de 11.300 tone/an este realizata în scopul
eliminarii finale prin metoda incinerarii (tratare termica), a deseurilor spitalicesti, industriale
periculoase si a deseurilor provenite din ambalaje contaminate.
SC Decinera SRL Galati a obtinut autorizatia integrata de mediu pentru „ Statie de
incinerare a deseurilor periculoase industriale si spitalicesti” nr.2/07.05.2012
Sortarea deseurilor municipale
În judetul Galati, în municipiul Tecuci, în 2009 a fost finalizata investitia finantata prin
fonduri Phare CES 2004 „Eco Tecuci- Valorificare deseuri menajere-Platforma de compostare,
statie de sortare si transfer. Statia de sortare are o capacitatea de 20 000 t/an si realizeaza
sortarea din deseurile municipale a hârtiei/cartonului, metalului, plasticului si sticlei.
Compostarea deseurilor
În judeţul Galaţi, la Târgu Bujor începând cu iulie 2009, se află în funcţiune o staţie de
compostare a deşeurilor din oraşul Târgu Bujor, cu o capacitate de 100 tone/an, realizată prin
finanţare în cadrul programulului PHARE 2004 "Schema de investiţii pentru proiecte mici de
gestionare a deşeurilor
La Tecuci se deruleaza proiectul "ECO Tecuci - Valorificarea deseurilor menajere Platforma de compostare, Statie de sortare si transfer" (Programul PHARE 2004 "Schema de
investitii pentru proiecte mici de gestionare a deseurilor").
Statia de sortare si compostare Galati este amplasata în zona sud-vest a municipiului
Galati, pe malul stâng al râului Siret pe un teren cu suprafata de aprox.2 ha.
Spatiile de depozitare din zona rurala
În judetul Galati au fost identificate 203 spaţii de depozitare rurale în funcţiune la
inceputul anului 2009, suprafaţa totală a depozitelor neamenajate din mediul rural fiind de 140
ha. Pentru aceste depozite Consiliul Judeţului Galaţi împreună cu Agenţia pentru Protecţia
Mediului au realizat calendarul de închidere, conform prevederilor art. 3 alin. 7 din HG
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349/2005 privind depozitarea deşeurilor. Toate aceste spaţii au fost închise şi reabilitate prin
salubrizarea zonelor şi reintroducerea acestora în circuitul natural.
Salubritatea în zonele rurale
În anul 2010, s-a extins colectarea deşeurilor menajere din mediul rural în aproximativ
jumătate din comunele judeţului, prin autorizarea urmatorilor agenţi de salubritate:
1. SC CARBIMAL SRL Griviţa : AM – 72/29.06.2010 – com.Griviţa;
2. SC COMPANIA ROMPREST SA Bucureşti, punct de lucru Tecuci: AM –
263/07.09.2006 revizuită la 21.07.2009 – Matca, Munteni, Umbrăreşti, Ghidigeni,
Negrileşti, Barcea, Gohor şi Valea Mărului;
3. SC Urban SA Râmnicu Vâlcea – sucursala Galaţi: AM 183/14.07.2008, revizuită la
23.03.2009 – (Suceveni şi Vladesti);
4. SC DANVIRLEN SRL Corod: AM – 122/08.09.2010 – Corod, Drăguşeni, Cerţeşti,
Corni, Frumuşiţa, Suhurlui, Oancea;
5. SC LIED SRL Corod: AM – 123/08.09.2010 revizuita la 27.09.2010 – Cuza Vodă,
Smulţi, Măstăcani şi Lieşti;
6. Serviciul de salubritate din comunele Iveşti AM – 116/31.08.2010 şi Schela AM –
125/08.09.2010 pentru activitatea de salubrizare a localităţilor respective.
7. SC Compania de Utilităţi Publice SA Bârlad: pentru activitatea de salubrizare în
Bereşti, Bereşti Meria, Cavadineşti, Bălăbăneşti;
8. SC GEMINA SERVEXIM SRL Vrancea: pentru activitatea de salubrizare în
localităţile Nămoloasa, Fundeni, Slobozia Conachi şi Independenţa.
Consiliile Locale din Bălăşeşti şi Folteşti derulează în diferite stadii sau au finalizat
parţial, programe cu finanţare PHARE, pe problema salubrizării localităţilor şi sunt în
procedură de obţinere a Autorizaţiei de Mediu pentru activitatea de salubrizare la ARPM
Galaţi.
Primăria comunelor Şendreni, Braniştea şi Vânători a încheiat contracte de
depozitare deşeuri cu operatorul depozitului Tirighina/Galaţi, SP Ecosal.
Activitatea de gestionare a deseurilor din constructii si demolari
Activitatea de gestionare a deseurilor din constructii si demolari este reglementata prin
OUG 78/2000 privind regimul deseurilor cu modificarile si completarile ulterioare. Acest act
normativ prevede ca deseurile depuse în depozite temporare sau deseurile de la demolarea ori
reabilitarea constructiilor sunt tratate si transportate de detinatorii de deseuri, de cei care
executa lucrarile de constructie sau de demolare ori de o alta persoana, pe baza unui contract.
Conform acestui act normativ responsabilitatea activităţilor legate de acest tip de deşeuri revine
dupa cum urmeaza:
Art. 14 - (1) Primarii unităţilor administrativ-teritoriale şi persoanele autorizate de
aceştia vor controla:
a) generarea, colectarea, stocarea, transportul şi tratarea deşeurilor menajere şi de
construcţie şi implementarea planului de gestiune a acestora;
b) eliminarea deşeurilor de producţie şi a celor periculoase şi implementarea planului
local de gestiune a acestora;
c) facilităţile şi instalaţiile pentru stocarea şi neutralizarea deşeurilor menajere şi de
construcţie şi cele pentru eliminarea deşeurilor industriale şi periculoase.
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(2) Autorităţile teritoriale de protecţie a mediului inspectează şi iau măsuri pentru
respectarea de către cei implicaţi în gestionarea deşeurilor a legislaţiei de mediu în
vigoare şi a condiţiilor de autorizare impuse conform legii, ţin evidenţa şi comunică
celor interesaţi informaţiile legate de deşeuri.
Deşeurile depuse în depozite temporare sau deşeurile de la demolarea ori reabilitarea
construcţiilor sunt tratate şi transportate de deţinătorii de deşeuri, de cei care execută lucrările
de construcţie sau de demolare ori de o altă persoană, pe baza unui contract.
(2) Primăria indică amplasamentul pentru eliminarea deşeurilor precizate la alin. (1),
modalitatea de eliminare şi ruta de transport până la acesta.
În judetul Galati o parte din cantitatea de deseuri din constructii si desfiintari generata
este depozitata în depozitele de deseuri municipale sau, în multe cazuri, în locuri nepermise.
În ceea ce priveste valorificarea deseurilor din constructii si demolari, aceasta s-a
realizat în principal pentru reabilitarea unor suprafete erodate, pentru consolidarea terenurilor
afectate de inundatii, precum si ca material de acoperire în depozitele de deseuri municipal
existente.
Situatia gestionarii deseurilor din constructii si desfiintari în judetul Galati în anul 2010 a
fost:
Cantitate de deseuri din constructii si demolari colectata – 8.924 tone
Cantitate de deseuri din constructii depozitata - 2.005 tone
Cantitate de deseuri din constructii valorificata - 6.919 tone
Disfunctionalitati
Un impact negativ asupra mediului îl pot avea depozitele de deseuri industriale si
urbane.
Structura etansa a depozitelor de deseuri face ca materialele, în special cele
biodegradabile, sa nu se poata descompune în totalitate si, în absenta oxigenului, sa emane
metan, un gaz cu efect de sera periculos. Terenurile ocupate de depozitele de deseuri sunt
considerate terenuri degradate, care nu mai pot fi utilizate în scopuri agricole.
Depozitarea este însa solutia aflata la nivelul cel mai de jos al ierarhiei optiunilor de
eliminare a deseurilor. Depozitarea necontrolata a deseurilor duce la poluarea solurilor si a
apelor subterane.
Incinerarea deseurilor realizata incomplet sau la temperaturi scazute poate cauza daune
mediului si sanatatii, prin eliberarea de substante chimice periculoase, inclusiv a dioxinei si a
gazelor acide.
Deseurile periculoase fac în genere obiectului unor legi speciale si implica o gestiune
speciala pentru a ne asigura ca alementele periculoase sunt separate si tratate diferit fata de cele
nepericuloase.
În ceea ce priveste mediul rural, gradul de acoperire cu servicii era de 0,3% la nivelul
anilor 2005 si 2006 si de aproximativ 2,3% în 2007. Proiectul existent Phare CES de la Ivesti, a
asigurat o crestere cu aproximativ 3,7% a gradului de acoperire cu servicii la nivelul anului
2008, departe de tinta ce trebuia atinsa. Deoarece pâna la data de 16 iulie 2009 spatiile de
depozitare a deseurilor din zona rurala trebuiau sa fie reabilitate, acest fapt însemnând implicit
ca în zona rurala la acea data trebuia sa existe un sistem de colectare a deseurilor, prin care sa
se asigure transportul catre statiile de transfer sau depozitele autorizate cele mai apropiate.
Propunerea ca tinta referitoare la gradul de acoperire cu servicii de salubritate în mediul rural
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în anul 2009 sa fie de 80 % nu a fost atinsa, serviciile de colectare a deseurilor pentru populatia
rurala fiind in continuare deficitare.
Lipsa depozitelor zonale conforme care să deservească întregul judeţ duce la utilizarea în
continuarea a depozitelor existente care nu sunt prevăzute cu sisteme adecvate pentru protecţia
mediului înconjurător.
La nivelul judetului Galati principala problema legata de gradul de acoperire cu servicii
de salubritate apare în mediul rural. Lipsa unui serviciu de salubrizare la nivelul localităţilor
rurale care să asigure colectarea şi transportul deşeurilor la depozitele ecologice cele mai
apropiate va favoriza un comportament neadecvat al cetăţenilor prin utilizarea unor spaţii
aleatorii pentru eliminarea deşeurilor.
Lipsa măsurilor privind reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile depozitate,
precum şi a valorificării materialelor reciclabile va contribui direct la menţinerea unor
suprafeţe mari de teren necesare depozitării deşeurilor.
Prioritati
Se afla deja în derulare si vor trebui initiate si în viitor proiecte în domeniul gestiunii
deseurilor, menite sa creeze un sistem modern de management al deseurilor, care sa contribuie
la atingerea tintelor si obiectivelor Planului National de Gestionare a Deseurilor, ale Planului
Regional si ale Planurilor Judetene de Gestionare a Deseurilor.
Consiliul Judetean Galati nu a finalizat înca proiectul, realizarea Masterplanului la
nivelul judetului Galati fiind o componenta a aplicatiei ISPA „Managementul integrat al
deseurilor urbane solide în municipiul Galati si împrejurimi". Se intentioneaza prin
Masterplan:
-

Inchidere celula I depozit Tirighina, în Municipiul Galati;

-

Extindere depozit ecologic de deseuri Tirighina;

-

Constructie statie de tratare mecano-biologica a deseurilor în Municipiul Galati

-

Constructie statie de transfer în orasul Târgu Bujor;

-

Puncte de colectare / platforme de colectare a deseurilor;

-

Puncte de colectare a deseurilor « Bring bank » (reciclabile, mixte, biodegradabile) în
orasele: Galati, Beresti, Târgu Bujor;

-

Constructie puncte verzi de colectare a deseurilor (reciclabile, mixte, biodegradabile) fara
personal;

-

Constructie puncte verzi de colectare a deseurilor (reciclabile, mixte, biodegradabile)
deservite de personal;

-

Constructie puncte verzi de colectare a deseurilor echipate cu echipament pentru sortarea
/dezmembrarea deseurilor voluminoase în localitatile Galati, Târgu Bujor;

-

Inchidere depozit neconform Tecuci.
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2.6. ZONIFICAREA TERITORIULUI
Utilizarea solului
În judeţul Galaţi sunt soluri cernoziomice, cu profil normal sau cernoziomuri
degradate, cu profil de la moderat până la puternic erodat, soluri coluviale sau aluvionare de
pantă şi vale precum şi regosoluri şi psaneorogosoluri. În partea de sud a Câmpiei Covurluiului
se întâlneşte cernoziomul carbonatic format în partea cea mai uscată a stepei de pajişti xerofile
cu graminee. Vegetaţia specifică acestor soluri este formată din păduri de stejar, tei, frasin şi
carpen. Cercetările geologice au scos la lumină structuri de hidrocarburi în zona Schela şi
Slobozia Conache.
În subsolul judeţului Galaţi există importante resurse de hidrocarburi (ţiţei şi gaze
naturale) exploatate la Schela, Berheci şi Brateş. La Galaţi, Tecuci şi Brăniştea sunt exploatate
argile, nisipuri şi pietrişuri, necesare industriei materialelor de construcţii.
Pentru activitãtile din agriculturã judetul Galati dispune de 358.456 ha, din care
289.800 ha arabil, 42.771 ha pãsuni, 548 ha fânete, 23.050 ha vii si pepiniere viticole si 2.287
ha livezi si pepiniere pomicole.
Judetul mai dispune de 44.881 ha pãduri si alte terenuri cu vegetatie forestierã,
13.047 ha luciu de ape si bãlti precum si 30.278 alte suprafete.
Eroziunea si alunecãrile de teren au impus amenajãri specifice pe cca.80.000 ha în
bazinele hidrografice Chineja, Suhurlui s.a.
Datoritã conditiilor de silvostepã cu soluri sãrãturoase, nisipoase, perioade de secetã,
care alterneazã uneori cu inundatii mai cu seamã în interiorul judetului, s-au amenajat sisteme
de irigatii pentru 141.391 ha, ceea ce reprezenta 39,4 % din suprafata agricolã totalã.
Tinând seama de natura şi intensitate factorilor limitativi, terenurile arabile sunt
distribuite astfel: 1,3% - clasa I, 18,42 % - clasa II, 43,35 % - clasa III, 27,03 % - clasa IV, 9,86
% - clasa V. În ierarhizarea claselor, clasa I are cea mai bună pretabilitate pentru cultura de
câmp, pretabilitatea diminuându-se spre clasa V care nu este pretabilă acestor culturi.
Majoritatea terenurilor sunt incluse în clasele III şi IV de pretabilitate medie şi slabă pentru
agricultură. Solurile din judeţul Galaţi se pretează la aplicarea irigaţiilor, însoţite de sistemul de
desecare aferent şi necesită aplicarea unor tehnologii agricole adaptate culturilor planificate,
care să asigure o utilizare durabilă a lor şi o protecţie a subsolului.
Utilizarea terenului in Galaţi şi Regiunea 2 Sud-Est este prezentată în tabelul de mai jos.

Suprafaţa totala, din care
Zone agricole
Zone arabile
Paşuni
Lunca
Pepiniere şi vii
Livezi si horticultura
Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie de pădure
Ape şi terenuri umede
Alte zone

Regiunea 2 SE
Ha
%
3.576.170
100,00
2.332.847
65,2
1.827.024
331.256
62.307
89.183
23.077
573.190
16
458.882
12,8
211.251
5,9

Judeţul Galaţi
ha
%
446.632
100,00
358.645
80,3
293.285
43.672
656
19.316
1.716
43.824
9,8
13.412
3
30.751
6,9

Sursa Prefectura Galaţi – Raport de dezvoltare 2010
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Suprafata agricola a judetului, structurata pe categorii de folosinta si forme de
proprietate la 31.12.2008, comparativ cu anul 2007, se prezinta astfel:
-haCategorii de
folosinta

Total judet

Din care:
Sector privat

- arabil
- pasuni
- fanete
- vii si pepiniere
viticole
- livezi si pepiniere
pomicole
Total agricol
- pondere (%)

Sector stat

2008
289172
40275
639
19568

2007
289308
40283
639
19568

2008
287717
25908
38
19048

2007
287635
25389
38
19047

2008
1455
14367
601
520

2007
1673
14894
601
521

1716

1710

1714

1550

2
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351373
100

351508
100

334425
95

332229
94

16948
5

17842
5

Sursa Prefectura Galaţi – Raport de dezvoltare 2008

Sectorul privat detine 95% din suprafata agricola si 99% din suprafata arabila a judetului.

Potenţialul productiv al solurilor este ridicat
pentru peste 90% din teritoriu cu nuanţări (a
se vedea cartogramele anexă) în privinţa
tipurilor de culturi ce se pot practica în
condiţii optime. În acelaşi timp se poate
observa gruparea terenurilor degradate în
partea de nord-vest şi în jumătatea de nordest a teritoriului judeţean.
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Se observă ponderea mare (jumătate din
suprafaţă) în ansamblul teritoriului pentru
terenurile cu scor mic in ceea ce priveşte
favorabilitatea la arabil, şi faptul că aceste
terenuri se află în zona de sud şi în jumătatea
de est a judeţului în timp ce jumătatea centralestică a judeţului prezintă caracteristici foarte
favorabile pentru arabil ale terenurilor (în
stare naturală).
În mare parte (peste 50% din teritoriu) aceste zone
sunt însă favorabile păşunilor (terenurile în stare
naturală).

Teritoriul judeţului este aproape în totalitatea
alcătuit din terenuri favorabile culturilor de
porumb -cu scoruri peste media judeţeană
pentru marea majoritate a localităţilor -excepţie
făcând Poiana, Negrileşti, Nicoreşti, Munteni,
Cosmeşti, Movileni situate în vestul judeţului şi
Suceveni, Băneasa şi Oancea aflate în
extremitatea estică a teritoriului judeşţean.
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Pentru produsele animaliere teritoriul
judeţului prezintă în peste 80% din localităţi
potenţial maxim pentru produsele din carne,
excepţie făcând UAT-urile situate în nordul şi
estul teritoriului din prima coroană a
municipiului Tecuci – Poiana, Nicoreşti,
Cosmeşti, Munteni, Negrileşti, Movileşti – ăn
zona mediană a extremităţii vestice Drăgăneşti, Barcea, Umbrăreşti, Iveşti, Lieşti dar şi în extremitatea estică – Suceveni,
Băneasa, Oancea.

Prima coroană a municipiului Tecuci – Poiana,
Nicoreşti, Cosmeşti, Munteni, Negrileşti,
Movileşti – grupează localităţi cu suprafeţe
agricole cu scor maxim privind pretabilitatea la
culturi de viţă de vie, aceealaşi element de
potenţial prezentându-l şi teritoriul aflat în
jumătatea de nord est a judeţului – grupând
comunele din imediata apropiere a oraşelor
Bereşti şi Târgu Bujor.
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Evidenţierea profilului dominant al zonelor: agricol, silvic, turistic, mixt etc.;

Profilul economic dominant al zonelor în cadrul teritoriului judeţului pune în evidenţă
fenomenele de polarizare ilustrate prin indicele de dezvoltare al comunelor, localităţile
dezvoltate sau mediu dezvoltate fiind situate în general în prima coroană a centrelor urbane
mediu dezvoltate şi cu profil economic mixt (indiferent de profilul economic dominant al
comunelor), în timp ce comunele sărace sau mediu dezvoltate au un profil dominant agricol.
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Zone cu grad de utilizare redusă: agricultură, silvicultură,

2009
Zonele cu grad de utilizare redusă a
teritoriului pentru activităţi agricole
păstrează aceeleaşi caracteristici majore
pentru intervalul 2003-2009 şi grupează
comunele Buciumeni, Poiana, Nicoreşti,
Cosmeşti, Movileni, Umbrăreşti
Drăguşeni, Jorăşti, comune situate în
extremitatea vestică şi nordică a judeşului.
În acelaşi timp, se observă gruparea
comunelor cu o pondere mare a
suprafeţelor agricole în totalul suprafeţei
în axul median al teritoriului judeţean.

2009
În ceea ce priveşte evoluţia suprafeţelor
arabile în intervalul 2003-2009 se remarcă
păstrarea caracteristicilor distribuţiei
teritoriale în interiorul judeţului, cu
gruparea comunelor ce prezintă ponderi
reduse în jumătatea nord estică a arealului
studiat cu valori de 60- 70% suprafaţă
arabilă în totalul suprafeţei agricole.
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2009
Distribuţia suprafeţelor ocupate de fâneţe
îşi păstrează caracteristicile în intervalul
2003-2009 grupând în extremităţile
vestice, sudice şi estice localităţile care
prezintă ponderile cele mai mari ale
suprafeţelor respective în total, totuşi cea
în mai mare parte a teritoriului judeţului
(majoritatea localităţilor) acest tip de
utilizare lipsind.

2009
Suprafeţele ocupate de livezi predomină
în localităţile aflate în imediata apropiere
a municipiului Tecuci - Negrileşti,
Munteni, Cosmeşti, Matca, Drăgăneşti,
Valea Mărului, sau a Municipiului Galaţi
– Vânători, Şendreni, Smârdan, a
oraşului Bereşti – Bereşti Meria,
Suceveni, dar şi în arealele situate în
vecinătatea comunei Iveşti – Lieşti,
Fundeni, Tudir Vladimirescu. Se observă
însă absenţa acestui tip de utilizare a
terenului pentru marea majoritate a
localităţilor (mai mult de jumătate din
teritoriul judeţean este lipsit de livezi).
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Teritoriile care grupează suprafeţele
ocupate de păşuni sunt grupate în
extremitatea nordică dar şi în jumătatea
nord estică a judeţului şi prezintă o
pondere în total a suprafeţelor ocupate de
păşuni de 20-30% (cele mai ridicate
valori).

Ponderea suprafeţelor cultivate cu viţă de
vie este de 10-20% în localităţile
Buciumeni, Bălăşeşti, Umbrăreşti, Iveşti,
Cuca, Tuluceşti cele mai ridicate valori
fiind înregistrate pentru localităţile
Bereşti, Poiana şi Nicoreşti – de peste
20% în totalul suprafeţelor.
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Zone puternic ruralizate
Clasificarea localităţilor după Indicele
de dezvoltare al comunelor – Raportul
disparităţi sociale în dezvoltarea şi
politica regională din România –
generează o distribuţie spaţială a
valorilor
ce pune în evidenţă
caracteristicile diferite ale localităţilor
din jumătatea vestică şi sudică a
judeţului – dezvoltate şi mediu
dezvoltate – faţă de localităţile din
jumătatea nord – estică, teritoriu ce
grupează comunele sărace ale judeţului.
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3. POPULAŢIA ŞI FORŢA DE MUNCĂ
1.1. Evoluţia populaţiei şi potenţialul demografic
Analizele privind evoluţia demografică a judeţului Galaţi au fost realizate utilizând
date statistice furnizate de Institutul Naţional de Statistică prin baza de date Tempo On-line –
serii de timp şi recensămintele populaţiei, gospodăriilor şi locuinţelor (1992, 2002).
Conform statisticilor oficiale din anul 2010, populaţia totală a judeţului Galaţi era de
608904 locuitori, din care 343729 locuitori în mediul urban şi 265175 în mediul rural.
Populaţia judeţului reprezintă aproximativ 22% din totalul regiunii Sud Est şi 3% din
populaţia totală a României.
Tabel 1: Populaţia totală a judeţului Galaţi (2010)
Populaţie totală

% populaţie Galaţi din total
regiune şi total România

Judeţ Galaţi

608904

-

Regiunea Sud Est

2806204

21,7%

România

21431298

2,8%

Sursa: Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE

Analizând datele de la recensămintele din 1966 până în 2002 constatăm că populaţia
judeţului Galaţi a avut o evoluţie ascendentă panâ în anul 1992, când a înregistrat volumul
maxim – 641011 locuitori. În perioada 1992 - 2002 populaţia totală a judeţului a înregistrat o
scădere de aproximativ 3,3% (21455 locuitori), ceea ce reprezintă o medie anuală de 0,3%.
Figura 1: Evoluţia populaţiei totale şi pe medii la recensăminte

Sursa: Recensământul populaţiei, gospodăriilor şi locuinţelor, INSSE

Evoluţia populaţiei urbane a avut un trend similar celei la nivel judeţean în sensul
creşterii volumului populaţiei în perioada 1966-1992 şi scăderii în perioada care a urmat anului
1992. Ritmul de creştere a avut însă o evoluţie mult mai intensă în urban comparativ cu judeţul
Galaţi în ansamblu. Astfel, în perioada 1966-1977 populaţia urbană a crescut cu aproximativ
60% iar între 1977-1992 cu aproximativ 35%, creşteri ce reflectă politica de industrializare
specifică perioadei comuniste, când ponderi importante de populaţie rurală au fost atrase în
activităţi economice specific urbane. În contrast, populaţia rurală a judeţului Galaţi a scăzut cu
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aproximativ 14% între 1966-1992 şi a crescut cu 4% din 1992 până în 2002, cel mai probabil
pe baza migraţiei de revenire urban-rurale, determinată de declinul activităţilor industriale ale
judeţului.
În perioada intercenzitară, din 2002 până în 2010, trendul de evoluţie a populaţiei
judeţului a fost descendent, atât în ceea priveşte populaţia totală, cât şi cea rurală şi urbană,
după cum se poate observa din graficul de mai jos. La nivel de unitate administrativ teritorială
evoluţia populaţiei este eterogenă, înregistrând fie creşteri fie scăderi ale volumului după anul
2002.
Zonele în care se înregistrează creşteri ale populaţiei sunt situate în extremitatea
sudică (comunele Smârdan, Schela, Şendreni, Braniştea, Independenţa) şi cea nordică a
judeţului (comunele Bălăşeşti, Ghidigeni, Certeşti, Drăguşeni, Buciumeni, Ţepu şi Brahasesti).
Scăderi ale populaţiei pot fi obsevate în zona centrala a judeţului, cuprinzând
comunele Nicoreşti, Munteni, Tecuci, Corod, Smulţi, Corni, Varlezi, Târgu Bujor, Băneasa.

Figura 2: Evoluţia populaţiei totale şi pe medii în perioada 2002-2010
Sursa: Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE

Densitatea populaţiei
În 2010, densitatea populaţiei judeţene era de 136 locuitori/km². În ceea ce priveşte
distribuţia teritorială a densităţii populaţiei putem constata că variază de la 711 locuitori/km² în
mediul urban la 67 locuitori/km² în mediul rural.
Analiza grupării unităţilor administrativ teritoriale după acest indicator relevă că
valorile densităţii populaţiei cuprind un interval extrem de larg de la 23 locuitori/km² în
comuna Varlezi până la 1179 locuitori/km² în municipiul Galaţi. După valorile acestui
indicator, la nivelul judeţului Gaţaţi pot fi identificate două zone :
- Zona vestică şi nord vestică, zonă de concentrare a populaţiei, caracterizată prin
valori ridicate ale densităţii populaţiei;
- Zona estică şi sud estică, zonă de diapersie a populaţiei, caracterizată prin valori
relativ scăzute ale densităţii populaţiei.
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Tabel 2: Densitatea populaţiei judeţului Galaţi (2010)
Total
şi
medii

România

Regiunea
Sud - Est

Judeţ
Galaţi

Densitate

Suprafaţă
(km2)

Populaţie
2010

total

238391

21431298

90

urban

30755

11798735

384

rural

207616

9632563

46

total

35762

2806204

78

urban

3433

1545952

450

rural

32329

1260252

39

total

4466

608904

136

urban

484

343729

711

rural

3983

265175

67

locuitori/ km2

Sursa: Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE

Structura populaţiei pe medii, sexe şi grupe de vârstă
Comparând distribuţia populaţiei judeţului Galaţi pe medii rezidenţiale cu cee
înregistrate la nivel naţional şi regional, observăm că acestea sunt relativ apropiate, având
ponderi ce variază în jurul valorii de 55%. Astfel, în judeţul Galaţi populaţia din mediul urban
reprezenta, la jumătatea anului 2010, 56,5%, iar cea rurală 43,5%, în timp ce la nivel naţional
şi regional distribuţia pe medii are valori egale – 55,1% în urban, 44,9% în rural. În termeni
absoluţi, populaţia urbană a judeţului Galaţi era de 343729 locuitori, iar cea rurală de 265175
locuitori.
Tabel 3: Distribuţia populaţiei pe medii (2010)

Judeţ Galaţi
Regiunea Sud Est
Romania

Urban
Volum populaţie
% din total
urbană
populaţie
343729
56,5
1545952
11798735

55,1
55,1

Rural
Volum populaţie
rurală
265175
1260252
9632563

% din total
populaţie
43,5
44,9
44,9

Sursa: Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE

Figura 3: Distribuţia populaţiei pe medii (2010)

Sursa: Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE
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Distribuţia populaţiei judeţului Galaţi pe sexe reflectă un relativ echilibru între
ponderea populaţiei feminine şi a celei masculine. Comparând distribuţia populaţiei pe sexe
înregistrată la nivel naţional cu cea a judeţului Galaţi, observăm că nu există o diferenţă
semnificativă între cele două distribuţii.
Pe medii rezidenţiale, atât la nivel judeţean cât şi naţional şi regional, în mediul urban
se înregistrează o pondere uşor mai ridicată a populaţiei feminine comparativ cu cea masculină
(aproximativ 52% populaţie feminină, 48% populaţie masculină) în timp ce, în rural distribuţia
pe sexe a populaţiei este relativ echilibrată.
Tabel 4: Distribuţia populaţiei pe sexe şi medii (2010)
România
Masculin
Total

Feminin

10434143 10997155

Regiunea SUD-EST

Galati

Masculin Feminin

Masculin Feminin

1372574

1433630

299803

309101

Urban

5632704

6166031

741244

804708

165727

178002

Rural

4801439

4831124

631330

628922

134076

131099

Sursa: Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE

Figura 4: Distribuţia populaţiei pe sexe şi medii (2010)

Sursa: Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE

În ceea ce priveşte distribuţia populaţiei judeţului pe grupe mari de vârstă, datele
statistice evidenţiază pentru anul 2010 următoarele: populaţia cu vârste cuprinse între 0-14 ani
(populaţie tânără) reprezenta 15,1% din total, proporţia celor în vârstă de muncă era de 66,1%,
iar cei cu vârste de peste 60 de ani – vârstnicii - reprezentau 18,8% din totalul populaţiei.
Pe medii de rezidenţă, observăm că segmentele de populaţie tânără şi vârstnică (peste
65 ani) sunt mai bine reprezentate la nivelul ruralului zonei, unde această situaţie profilează o
creştere a cererii de servicii medicale şi de îngrijire. Populaţia în vârstă de muncă (15-64 ani)
are valori superioare în urbanul zonei studiate comparativ cu ruralul şi media înregistrată la
judeţean. Concentrarea unor efective importante de populaţie în vârstă de muncă în urbanul
judeţului se datorează oportunităţilor economice pe care le oferă urbanul comparativ cu zona
rurală.
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Figura 5: Distribuţia populaţiei pe grupe mari de vârstă (2010)

Sursa: Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE

Compoziţia pe vârste şi sexe a populaţiei are o importanţă deosebită din punct de
vedere demografic, ea determinând, într-o măsură decisivă, potenţialul biologic de creştere a
unei populaţii şi influenţând nivelul tuturor componentelor schimbării populaţiei. Din punct de
vedere socio-economic ea condiţionează semnificativ mărimea potenţială a forţei de muncă,
structura cererii de bunuri şi servicii, structura ocupaţională a populaţiei. Cunoaşterea structurii
populaţiei pe vârste permite anticiparea tendinţei de dezvoltare a unor fenomene demografice
deja instalate, dintre care cel mai important este îmbătrânirea demografică.
Figura 6: Piramida vârstelor (2000, 2010)

2002

2010

Sursa: Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE

Pentru anul 2010, în figura de mai sus se poate observa distribuţia relativ echilibrată a
populaţiei pe cele două sexe, mai puţin în cazul categoriilor de vârstă de peste 65 de ani, unde
populaţia feminină creşte ca pondere. Fenomenul este cunoscut în demografie şi explicabil prin
speranţa de viaţă mai mare la femei, dat fiind faptul că mortalitatea la aceste categorii de vârste
este mai accentuată în cazul bărbaţilor. Piramida vârstelor pune în evidenţă efectivele relativ
reduse de populaţie cu vârste între 0-14 ani, reflactând natalitatea relativ redusă, dar şi
segmenetele bine reprezentate de populaţie cu vârste 20- 44ani, ce constituie un potenţial atât
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din punct de vedere demografic (concentrând segmente importante de populaţie feminină de
vârstă fertilă) cât şi în ceea ce priveşte dezvoltarea socio-economică a judeţului Galaţi.
Comparativ cu anul 2000, populaţia tânără (0-14 ani) a scăzut cu aproximativ 4
puncte procentuale, iar cea vârstnică a crescut cu aproximativ 2 puncte procentuale, reflectând
manifestarea procesului de îmbătrânire a populaţiei.
Raportul de dependenţă după vârstă reprezintă raportul (exprimat în procente), dintre
numărul populaţiei de vârstă tânără (0 - 14 ani) şi al populaţiei de vârstă bătrână (peste 65 ani)
şi numărul populaţiei de vârstă adultă (15 - 60 ani). Acest raport exprimă presiunea populaţiei
tinere şi a celei vârstnice, numărul de tineri şi bătrâni, asupra a 100 persoane de vârstă adultă.
Segmentul populaţiei adulte are cel mai important rol social. Trebuie făcută aici precizarea că,
pe de o parte, nu toţi cei în vârstă de până la 15 ani şi, mai ales, în vârstă de peste 60 ani sunt
economic inactivi, după cum nici toţi cei în vârstă de 15 - 60 ani sunt economic activi.
La nivel judeţean, raportul de dependenţă după vârstă are valoare de 51, 2%, inferior
celor înregistrate la nivel naţional (54,9%) şi regional (54,1%), fapt ce poate fi explicat prin
ponderea uşor mai ridicată de populaţie de vârstă activă (15-60 ani) a judeţului comparativ cu
mediile regională (64%) şi naţională (64%). Acele mai scăzute valori ale raportului de
dependenţă după vârstă se înregistrează în extremitatea sudică şi sud-estică a judeţului –
comunele Braniştea, Şendreni, Smârdan, Vânători, Tuluceşti, Frumuşiţa şi Municipiul Galaţi
precum şi în vestul judeţului Galaţi – comunele Umbrăreşti, Movileni, Cosmeşti, Tecuci,
Dragăneşti. La polul opus, valori mult superioare mediei judeţene se înregistrează în zona sud
estică a judeţului, respectiv în comunele Oancea, Suceveni şi Cavadineşti.
Tabel 5: Raportul de dependenţă după vârstă (2010)
Galati

51,2

Regiunea Sud-Est

54,1

Romania

54,9

Sursa: Baza TEMPO – Online – serii de timp, INSSE

Structura populaţiei după etnie, limbă maternă şi religie
Conform ultimului recensământ al populaţiei realizat în anul 2002, populaţia judeţului
Galaţi este preponderent de etnie română (97,6%). Din populaţia de altă etnie, 2% sunt romi şi
sub 1% maghiari, ucrainieni, germani şi greci.
Tabel 6: Structura etnică a populatiei (2002)
Români

97,61

Maghiari

0,04

Romi

2,12

Ucrainieni

0,01

Germani

0,02

Greci

0,04

Altă etnie

0,16

Sursa: Recensământul populaţiei, locuinţelor şi gospodăriilor, INSSE

Pentru aproximativ 99% dintre locuitorii judeţului limba maternă este cea română,
după cum se poate observa şi din tabelul de mai jos.
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Tabel 7: Structura populaţiei dupa limba maternă (2002)
Română

98,93

Maghiară

0,03

Rromanes (tiganesca)

0,93

Germana

0,01

Rusa-lipoveana

0,02

Alta religie

0,08

Sursa: Recensământul populaţiei, locuinţelor şi gospodăriilor, INSSE

Religia dominantă este cea ortodoxă, alte religii precum cea romano-catolică,
reformată, penticostală, adventistă fiind puţin semnificative la nivelul judeţului.
Tabel 8: Structura populaţiei după religie (2002)
Ortodoxa

98,19

Romano-catolica

0,32

Reformata

0,01

Penticostala

0,53

Adventista

0,44

Alta religie

0,50

Sursa: Recensământul populaţiei, locuinţelor şi gospodăriilor, INSSE

Mişcarea naturală şi migratorie
Cele două tipuri de mişcări care determină volumul şi structura unei populaţii sunt:
mişcare naturală cu cele două fenomene pe care le surprinde – natalitate şi mortalitate - şi
mişcarea migratorie.
Natalitatea unei populaţii caracterizează mulţimea născuţilor vii în cadrul unei
anumite colectivităţi umane, bine delimitate de tim şi în spaţiu. Numărul de naşteri care se
înregistrează la o anumită populaţie, într-un an calendaristic depinde atât de factori
demografici ca, de exemplu: efectivul şi structura pe vârste şi sexe a unei populaţii, numărul de
cupluri conjugale, structura acestora pe vârste, durata căsătoriei, numărul de copii deja născuţi,
cât şi de factori sociali şi economici precum: condiţiile de locuit, nivelul de educaţie, cel al
veniturilor, religia, obiceiurile şi tradiţiile cu privire la dimensiunea familiei, etc. Natalitatea,
ca fenomen demografic, este măsurată prin rata natalităţii care reprezintă numărul de copii
născuţi vii la 1000 de locuitori într-o perioadă determinată (un an calendaristic).
Comparativ cu ratele natalităţii înregistrate în 2009 la nivelul Regiunii Sud-Est
(10,0‰) şi la nivel naţional (10,4‰), judeţul Galaţi are o natalitate mai scăzută (9,7‰). În
perioada 2000 – 2009 rata natalităţii a înregistrat la nivelul judeţului Galaţi o tendinţă de
scădere de la 11,1‰ la 9,7‰.
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Fig. 7

Această scădere se datorează exclusiv mediului rural care înregistrează o scădere
considerabilă a natalităţii de la 14,7‰ în 2000 la 10,7‰ în 2009, dat fiind că în mediul urban
se menţine o rată a natalităţii relativ constantă.
Tabel 9. Evoluţia ratei natalităţii în perioada 2000 – 2009 (‰) în profil teritorial
Nivel teritorial

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

ROMANIA

10,5

9,8

9,7

9,8

10,0

10,2

10,2

10,0

10,3

10,4

REG. SUD-EST

10,4

9,8

9,4

9,8

9,8

9,9

9,9

9,8

10,0

10,0

JUD. GALATI

11,1

10,2

9,4

10,2

9,7

9,7

9,5

9,2

9,5

9,7

Sursa: INSSE Bucureşti, Baza Tempo-Online, aprilie 2011

Tabel 10. Evoluţia ratei natalităţii în perioada 2000 – 2009 (‰) la nivel judeţean, pe medii
Medii rezidenţiale

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

URBAN

8,7

8,0

7,7

8,4

8,8

8,6

8,7

8,4

8,6

8,9

RURAL

14,7

13,4

11,7

12,6

10,9

11,0

10,5

10,3

10,7

10,7

JUD. GALATI

11,1

10,2

9,4

10,2

9,7

9,7

9,5

9,2

9,5

9,7

Sursa: INSSE Bucureşti, Baza Tempo-Online, aprilie 2011

Comparativ cu Regiunea Sud-Est, din care face parte, judeţul Galaţi se remarcă în
anul 2009 prin valori mai crescute ale ratei natalităţii în mediul rural faţă de media regională şi
valori mai scăzute decât cele înregistrate de rata natalităţii în mediul urban la nivel regional. La
nivelul anului 2009, în urbanul judeţului Galaţi s-au înregistrat 3061 de născuţi vii şi o rată a
natalităţii de 8,9‰, faţă de 2852 născuţi vii în mediul rural şi o rată a natalităţii 10,7‰.
Tabel 11. Efectivele de născuţi vii în 2009 la nivel judeţean şi regional pe sexe şi medii
FEMININ

MASCULIN

URBAN

RURAL

URBAN

TOTAL

Nivel teritorial

RURAL

RURAL

URBAN

REG. SUD-EST

6368

7245

6834

7684

13202

14929

JUD. GALATI

1346

1499

1506

1562

2852

3061

Sursa: INSSE Bucureşti, Baza Tempo-Online, aprilie 2011
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Tabel 12. Rata natalităţii în 2009 pe sexe şi medii, la nivel judeţean şi regional (‰)
FEMININ
Nivel teritorial

RURAL

REG. SUD-EST

10,1

JUD. GALATI

10,3

MASCULIN

URBAN

TOTAL

RURAL

URBAN

RURAL

URBAN

9,0

10,8

10,3

10,4

9,6

8,4

11,2

9,4

10,7

8,9

Sursa: INSSE Bucureşti, Baza Tempo-Online, aprilie 2011

Distribuţia născuţilor vii după vârsta mamei nu evidenţiază diferenţe semnificative la
nivel judeţean comparativ cu cel regional sau naţional. La nivelul judeţului Galaţi 28,7% dintre
născuţii vii în anul 2009 au mame cu vârsta cuprinsă între 25 şi 29 ani, 25,9% au mame cu
vârsta cuprinsă între 20 şi 24 ani, iar 24,1% au mame cu vârsta cuprinsă între 30-34 ani. Pe
această grupă de vârstă 30-34 ani la nivel judeţean ponderea născuţilor vii în 2009 este mai
mare decât la nivel regional sau naţional. Judeţul Galaţi se remarcă prin ponderea mai scăzută
faţă de valorile înregistrate la nivel regional şi naţional a născuţilor vii cu mame în vârstă de
35-39 ani.
Tabel 13. Distribuţia născuţilor vii în anul 2009 după vârsta mamei
Vârsta mamei
sub 15 ani

JUD. GALATI

REG. SUD-EST

ROMANIA

35

130

758

între 15-19 ani

703

3473

25456

între 20-24 ani

1529

7442

56985

între 25-29 ani

1698

8110

65684

între 30-34 ani

1427

6316

51371

între 35-39 ani

439

2198

18262

între 40-44 ani

78

441

3746

între 45-49 ani

4

21

126

5913

28131

222388

TOTAL

Sursa: INSSE Bucureşti, Baza Tempo-Online, aprilie 2011

Fig. 8
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Gruparea unităţilor administrativ-teritoriale ale judeţului Galaţi după rata natalităţii
este reprezentată în cartograma „Rata natalităţii – 2009” care evidenţiază rate crescute ale
natalităţii în UAT-urile situate în vestul şi nordul judeţului şi rate scăzute scăzute ale natalităţii
în centrul judeţului. Comunele care înregistrează valori ale ratei natalităţii de peste 14‰ sunt
Drăguşeni (14,2‰), Vlădeşti (14,6‰), Ghidigeni (15,6‰) şi Brăhăseşti (40,4‰). Nouă dintre
comunele judeţului se remarcă prin rate ale natalităţii extrem de scăzute: Suhurlui (2,7‰),
Băleni (5,2‰), Scânteieşti (5,9‰), Corni, Poiana, Suceveni, Fundeni, Cuza Vodă, Gohor
(toate cu valori cuprinse între 6 şi 7‰). Comunele Băleni, Corni, Cuza Vodă, Scânteieşti şi
Suhurlui fac parte din centrul judeţului unde se conturează o zonă caracterizată de valori
scăzute ale ratei natalităţii.
Mortalitatea este cel mai puţin influenţată de celelalte fenomene demografice.
Fireşte că sunt detectabile unele mici diferenţe de mortalitate între persoane căsătorite şi
necăsătorite, între femei care au născut şi cele care nu au născut etc., dar ele sunt atât de slabe
încât cu greu se poate atribui o influenţă a respectivului fenomen asupra mortalităţii.
Mortalitatea se măsoară tot cu ajutorul unei rate care reprezintă numărul celor decedaţi la 1000
de locuitori într-o perioadă determinată (un an calendaristic), iar importanţa acestui fenomen
demografic derivă din faptul că el este şi un indicator al calităţii vieţii, fiind direct influenţat de
factori socio-economici, precum accesul la serviciile de sănătate şi nivelul de educaţie, dar şi
de factori ecologici.
Rata mortalităţii în judeţul Galaţi avea în anul 2000 valoarea de 9,7‰, în perioada
2000-2009 valoarea acestei rate înregistrând o evoluţie oscilantă, pentru ca în anul 2009 să se
atingă o valoare de 10,9‰. Totuşi această valoare este inferioară valorilor înregistrate la nivel
regional (11,8‰) şi naţional (12‰). Se remarcă o diferenţă semnificativă între valorile
înregistrate de rata mortalităţii în urbanul (8,8‰) şi ruralul judeţului (13,7‰) la nivelul
aceluiaşi an. Acest fapt poate fi pus pe seama calităţii serviciilor medicale mai proaste de care
beneficiază populaţia vârstnică din mediul rural al judeţului Galaţi comparativ cu Municipiul
Galaţi (o rată a mortalităţii de 8,5‰) care prin poziţia sa de municipiu reşedinţă de judeţ
dispune de o calitate mult mai bună a unor astfel de servicii. Prin valori foarte ridicate ale ratei
mortalităţii (peste 20‰) se remarcă comunele Rediu, Jorăşti, Corni, Suceveni, Nămoloasa,
Băleni, Bălăbăneşti, Priponeşti, Oancea. Se remarcă de asemenea cu rate ale mortalităţii peste
media judeţeană oraşul Bereşti (15,2‰), oraşul Târgu Bujor (11,1‰) şi municipiul Tecuci
(10,1‰).
Tabel 14. Evoluţia ratei mortalităţii în perioada 2000 – 2009 (‰) în profil teritorial
Nivel teritorial

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

ROMANIA

11,4

11,6

12,4

12,3

11,9

12,1

12,0

11,7

11,8

12,0

REG. SUD-EST

10,9

11,3

11,8

11,8

11,3

11,4

11,3

11,4

11,6

11,8

JUD. GALATI

9,7

10,1

11,0

11,0

10,4

10,6

10,4

10,6

10,8

10,9

Sursa: INSSE Bucureşti, Baza Tempo-Online, aprilie 2011
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Fig. 9
Evolutia ratei mortalitatii in judetul Galati
2000 - 2009
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Tabel 15. Evoluţia ratei mortalităţii în perioada 2000 – 2009 (‰) la nivel judeţean, pe medii
Medii rezidenţiale

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

URBAN

7,5

7,8

8,9

8,9

8,4

8,8

8,7

9,0

8,6

8,8

RURAL

12,9

13,6

13,7

13,8

13,1

13,0

12,5

12,8

13,6

13,7

9,7

10,1

11,0

11,0

10,4

10,6

10,4

10,6

10,8

10,9

JUD. GALATI

Sursa: INSSE Bucureşti, Baza Tempo-Online, aprilie 2011

Cartograma „Rata mortalităţii – 2009” evidenţiază două zone cu mortalitate crescută
(peste 17‰): zona Nord-Est compusă din comunele Bălăşeşti, Bălăbăneşti, Rădeşti, Jorăşti,
Bereşti-Meria, Căvădineşti, Suceveni, Oancea şi Vlădeşti; şi zona centrală în a cărei
componenţă intră comunele Smulti, Valea Mărului, Cudalbi, Corni, Băleni, Rediu şi Cuca. În
sud-estul judeţului Galaţi se conturează o zonă cu o mortalitate scăzută (rate ale mortalităţii sub
9‰) constituită din Municipiul Galaţi şi comunele din imediata proximitate a acestuia:
Smârdan, Şendreni, Vânători.
Sporul natural este un indicator care reflectă echilibrul existent între cele două
fenomene: natalitate şi mortalitate. El evidenţiază creşterea naturală a unei populaţii şi se
calculează ca diferenţă între numărul de naşteri şi cel de decese care au avut loc într-un an
raportată la volumul populaţiei.
Pentru judeţul Galaţi, valorile atinse în perioada 2002 – 2009 sunt negative, uşor mai
ridicate faţă de valorile înregistrate la nivel regional şi naţional. Valoarea negativă (-1,2‰) a
sporului natural înregistrat în anul 2009 la nivelul judeţului Galaţi se datorează exclusiv
mediului rural (-3,0‰), în urbanul judeţului sporul natural fiind pozitiv (0,1‰).
Tabel 16. Sporul natural în anul 2009 la nivel teritorial, pe medii
Nivel teritorial

URBAN

RURAL

TOTAL

5696

0,5‰

-40521

-4,2‰

-34825

-1,6‰

REG. SUD-EST

129

0,1‰

-5213

-4,1‰

-5084

-1,8‰

JUD. GALATI

13

0,1‰

-797

-3,0‰

-784

-1,2‰

ROMANIA

Sursa: INSSE Bucureşti, Baza Tempo-Online, aprilie 2011
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Tabel 17. Evoluţia sporului natural în perioada 2000 – 2009 (‰)
Nivel teritorial

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

ROMANIA

-0,9

-1,8

-2,7

-2,5

-1,9

-1,9

-1,8

-1,7

-1,5

-1,6

REG. SUD-EST

-0,5

-1,5

-2,4

-2

-1,5

-1,5

-1,4

-1,6

-1,6

-1,8

JUD. GALATI

1,4

0,1

-1,6

-0,8

-0,7

-0,9

-0,9

-1,4

-1,3

-1,2

Sursa: INSSE Bucureşti, Baza Tempo-Online, aprilie 2011

Din cele 65 de UAT-uri ale judeţului Galaţi, 14 UAT-uri se remarcă prin valori
negative sub -10‰ ale sporului natural, şi doar 11 UAT-uri au valori pozitive ale sporului
natural.
Rata mortalităţii infantile reprezintă frecvenţa deceselor sub un an, raportată la totalul
născuţilor vii dintr-o perioadă determinată (de obicei un an calendaristic). Comparativ cu
mediile înregistrate la nivel regional (10,5‰) şi naţional (10,1‰) observăm că rata mortalităţii
infantile în anul 2009 are o valoare mai crescută la nivelul judeţului Galaţi (12,3‰). Şi în acest
caz situaţia mediului rural este mai îngrijorătoare valoarea înregistrată de această rată atingând
aproape valoarea de 16‰, deşi s-au înregistrat evoluţii pozitive în perioada studiată (în anul
2000 în ruralul judeţului Galaţi se înregistra o rată a mortalităţii infantile de 21‰).
Tabel 18. Evoluţia ratei mortalităţii infantile în perioada 2000 – 2009 (‰)
Nivel teritorial

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

ROMANIA

18,6

18,4

17,3

16,7

16,8

15,0

13,9

12,0

11,0

10,1

REG. SUD-EST

19,1

20,0

19,5

18,2

17,7

16,5

13,9

12,7

13,0

10,5

JUD. GALATI

16,9

16,7

16,6

14,3

18,4

16,4

15,4

11,8

12,0

12,3

Sursa: INSSE Bucureşti, Baza Tempo-Online, aprilie 2011

Tabel 19. Evoluţia ratei mortalităţii infantile (2000 – 2009) în judeţul Galaţi, pe medii (‰),
Medii rezidenţiale

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

URBAN

12,1

13,8

10,9

13,5

11,6

14,9

14,1

9,9

12,1

9,1

RURAL

21,0

19,3

21,5

15,1

25,4

17,9

16,6

13,8

11,9

15,8

JUD. GALATI

16,9

16,7

16,6

14,3

18,4

16,4

15,4

11,8

12,0

12,3

Sursa: INSSE Bucureşti, Baza Tempo-Online, aprilie 2011

Evoluţia volumului populaţiei este influenţată nu doar de mişcarea naturală a acesteia,
ci şi de mişcarea migratorie. Migraţia reprezintă totalitatea stabilirilor şi plecărilor cu domiciliu
înregistrate la nivelul unei unităţi administrativ-teritoriale. La nivelul anului 2009, judeţul
Galaţi înregistrează un spor migratoriu negativ de -2,0‰, valoare mai negativă comparativ cu
media regională (spor migratoriu de -0,8‰) şi naţională (spor migratoriu de -0,1‰) şi care
reflectă un dezechilibru mai accentuat între stabiliri şi plecări la nivel judeţean.
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Tabel 20. Mişcarea migratorie în anul 2009 la nivel teritorial
Nivel
teritorial
ROMANIA
REG.
SUD-EST
JUD.
GALATI

STABILIRI

STABILIRI
/ 1000 LOC.

PLECARI

PLECARI
/ 1000 LOC.

SOLD
MIGRATORIU

SPOR
MIGRATORIU

339278

15,8

340883

15,9

-1605

-0,1

40107

14,3

42472

15,1

-2365

-0,8

7357

12,1

8597

14,1

-1240

-2,0

Sursa: INSSE Bucureşti, Baza Tempo-Online, aprilie 2011

Această valoare negativă a sporului migratoriu se datorează mediului urban care
înregistrează o valoare de -4,7‰, în mediu rural sporul migratoriu fiind pozitiv. Singura unitate
administrativ-teritorială din mediul urban care înregistrează un spor migratoriu pozitiv este
oraşul Târgu Bujor (0,1‰). La pol opus se găseşte oraşul Bereşti cu o valoare de -16,2‰ a
sporului migratoriu. Cele două municipii Galaţi şi Tecuci înregistrează valori negative ale
sporului migratoriu în jurul valorii de -4‰. Comunele care se remarcă prin valori negative
extreme ale sporului migratoriu sunt: Rediu (-19,2‰) şi Jorăşti (-14,1‰), iar cele care se
remarcă prin valori pozitive extreme ale sporului migratoriu sunt: Smârdan (+30,7‰),
Vânători (+33,4‰) şi Şendreni (+64,9‰).
Tabel 21. Mişcarea migratorie în judeţul Galaţi, în anul 2009, pe medii
Medii
rezidenţiale

STABILIRI

STABILIRI
/1000 LOC.

PLECARI

PLECARI
/ 1000 LOC.

SOLD
MIGRATORIU

SPOR
MIGRATORIU

URBAN

3021

8,8

4635

13,5

-1614

-4,7

RURAL
JUD.
GALATI

4336

16,3

3962

14,9

374

1,4

7357

12,1

8597

14,1

-1240

-2,0

Sursa: INSSE Bucureşti, Baza Tempo-Online, aprilie 2011

În perioada 2000 – 2009 în judeţul Galaţi soldul migratoriu a înregistrat numai valori
negative, ceea ce înseamnă că numărul persoanelor plecate cu domiciliul l-a excedat pe cel al
persoanelor stabilite cu domiciliul pe teritoriul judeţean. Valorile negative înregistrate de
sporul migratoriu în perioada analizată sunt cuprinse între -2,9‰ valoare înregistrată în anul
2006 şi -0,3‰ valoare înregistrată în anul 2000, având o evoluţie oscilantă, cu cele mai multe
plecări (16,7‰) şi stabiliri (14,6‰) la mia de locuitori înregistrate în anul 2007.
Tabel 22. Mişcarea migratorie a populaţiei (2000 - 2009)
Anul
Persoane
Sold
La 1000 de locuitori
migratoriu
stabilite plecate
stabilite plecate spor
Judeţul
Galaţi

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

6858
6121
7243
7217
7615
6441
7122
8949
8352
7357

7039
6919
8182
8614
9240
7536
8917
10243
9743
8597

-181
-798
-939
-1397
-1625
-1095
-1795
-1294
-1391
-1240

10,6‰
9,5‰
11,6‰
11,6‰
12,3‰
10,4‰
11,5‰
14,6‰
13,7‰
12,1‰

10,9‰
10,8‰
13,1‰
13,8‰
14,9‰
12,1‰
14,4‰
16,7‰
15,9‰
14,1‰

-0,3‰
-1,2‰
-1,5‰
-2,2‰
-2,6‰
-1,8‰
-2,9‰
-2,1‰
-2,3‰
-2,0‰

Sursa: INSSE Bucureşti, Baza Tempo-Online, aprilie 2011

Sporul anual înregistrat în anul 2009 pentru judeţul Galaţi are o valoare negativă de 3,2‰.
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3.2. RESURSELE DE MUNCĂ
Sănătatea
Starea de sănătate a unei populaţii poate fi surprinsă prin indicatori precum speranţa
de viaţă la naştere, rata mortalităţii infantile, numărul cazurilor de îmbolnăviri.
Speranţa de viaţă la naştere este un indicator atât al stării de sănătate cât şi al
dezvoltării unei populaţii. Speranţa de viaţă la naştere exprimă numărul mediu de ani pe care iar putea trăi un individ în condiţiile în care mortalitatea ar avea intensitatea anului de referinţă.
Speranţa de viaţă la naştere 2009 (ani)
total

femei

bărbati

România

73,33

77,09

69,68

Sud-Est

73,04

77,20

69,13

Galati

72,93

77,19

69,00

Sursa datelor: INSSE, baza de date TEMPO online

Aşa cum relevă datele prezentate în tabelul de mai sus, speranţa de viaţă la naştere a
populaţiei Judeţului Galaţi este uşor mai mică decât media naţională şi regională. Totodată,
valorile speranţei de viaţă la naştere sunt mai mici decât cele înregistrate la nivel naţional şi
regional pentru bărbaţi, dar uşor mai mari pentru femei comparativ numai cu nivelul naţional.
Acest fapt relevă un deficit în starea de sănătate a populaţiei Judeţului Galati comparativ cu
judeţele aceleiaşi regiuni de dezvoltare.
Rata mortalităţii infantile sau frecvenţa deceselor sub 1 an raportată la totalul
născuţilor vii dintr-o perioadă determinată este un alt indicator care reflectă starea de sănătate a
unei populaţii. După cum se poate observa şi din tabelul de mai jos, rata mortalităţii infantile la
nivelul Judeţului Galati a scăzut în 2009 comparativ cu 1999, de la 18.8‰ la 12.3‰.
Rata mortalităţii infantile (la 1000 de născuţi vii)
1999

2001

2009

România

18.6‰

18.4‰

10.1‰

Sud-Est

20.1‰

20.0‰

10.5‰

Galati

18.8‰

16.7‰

12.3‰

Sursa datelor: Raportul Naţional al Dezvoltării Umane – România, 2000 şi INSSE, baza de date
TEMPO online

Atât în anul 1999 cât şi în 2001 mortalitatea infantilă a avut valori mai scăzute decât
media regională, în anul 2001 înregistrând valori foarte mici comparativ cu nivelul
suprateritorial. Chiar dacă în ultimii ani valorile indicatorului au scăzut considerabil, ritmul de
scădere este inferior altor judeţe, de aceea accesul tinerelor familii la asistenţă medicală de
specialitate este mai dificil în anul 2009, comparativ cu acestea. Mai mult, evoluţia mortalităţii
infantile pe medii, indică faptul că tinerii din ruralul judeţului au cele mai mari probleme
privind accesul la consult pediatric de specialitate, iar nivelul de informare şi instruire privind
conduita în caz de îmbolnăvire este mult mai scăzut faţă de mediul urban.
Referitor la numărul de cazuri de infecţii şi boli parazitare, cele care ridică probleme
la nivelul Judeţului Galaţi sunt îmbolnăvirile de gripă şi TBC. Cazurile de TBC sunt însă mult
mai puţin numeroase, faţă de anii trecuţi. Potrivit unui material intocmit de catre
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Compartimentul Promovarea Sanatatii din cadrul Directiei de Sanatate Publica, la nivelul
judetului Galati erau în evidenţă, la începutul anului 2011, 862 de bolnavi de TBC, dintre care
37 la categoria de varsta 0-14 ani şi 825 la cea peste 15 ani. Numarul bolnavilor noi de
tuberculoza, intrati in evidenta anul 2010, se ridica la 651 de cazuri, dintre care 40 la categoria
de varsta 0-14 ani si 611 la cea peste 15 ani. In ultimii ani s-a observat un trend descendent al
numarului de persoane care sufera de aceasta afectiune dar, din pacate, tot in ultimii ani au
inceput sa apara din ce in ce mai multe cazuri de tuberculoza cu microbi rezistenti la tratament.
Tuberculoza este cunoscuta ca fiind o boala a saraciei, dar apare la toate categoriile sociale,
deoarece boala se transmite preponderent pe cale aeriana, prin saliva bolnavului infectat. În
cursul anului trecut, media pe ţară scăzuse la 90,5 cazuri tbc la 100.000 de locuitori, Galaţiul
situându-se peste medie, cu 127,9 cazuri la 100.000 de locuitori. Dacă în anul 2002, judeţul
Galaţi ocupa locul 2 pe ţară ca număr de îmbolnăviri cu tbc, la începutul anului 2011 ocupa
locul 5, fiind depăşit de judeţele Olt, Giurgiu, Dolj şi Teleorman.
O altă problemă de sănătate o reprezintă gripa, numărul de îmbolnăviri cu infecţii
respiratorii acute şi gripă crescând, fiind depăşite valorile maxime aşteptate. La nivel naţional,
faţă de anii anteriori, morbiditatea la gripă a crescut de 8 ori.

Sursa datelor: INSSE, baza de date TEMPO online

În ceea ce priveşte dotarea serviciilor medicale, comparând în anul 2009 principalii
indicatori de sănătate (paturi în spitale la 1000 de locuitori, medici la 1000 de locuitori şi
personalul sanitar mediu ce revine la 1000 de locuitori) se observă că valorile înregistrate la
nivel de judeţ sunt mult mai mici comparativ cu cele de la nivel regional şi naţional, în special
asigurarea cu personal medical.
Indicator_2009
Paturi în spitale
– la 1000 de loc –
Medici
– la 1000 de loc –
Personal sanitar mediu
– la 1000 de loc –

România
137420
6.4
50386
2.3
129673
6.0

Sud-Est
14934
5.3
4474
1.7
15910
5.7

Galaţi
3315
5.4
825
1.4
3321
5.4

Sursa datelor: Anuarul Statistic al României, 2009

În anul 2009 în Judeţul Galaţi, funcţionau 11 spitale, 5 centre medicale de specialitate
(unul public şi 4 private), un centru de sănătate şi un centru de transfuzie, 4 dispensare, o creşă,
o policlinică, 2 unităţi medico-sociale, 20 cabinete medicale şcolare şi un cabinet medical
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studenţesc, 53 de cabinete medicale de medicină generală (toate private), 291 de cabinete
medicale de familie (din care 16, în sectorul privat), 240 cabinete stomatologice (dintre care
103 în sectorul public), 116 de farmacii dintre care 105 private. Serviciile medicale erau
asigurate de 825 de medici (dintre care 734 în sectorul public), 251 stomatologi (dintre care
114 în sectorul pulic), 185 farmacişti (dintre care 19 în sectorul public), 3321 cadre sanitare
medii (dintre care 2737 în sectorul public).
Cadrele medico-sanitare din Judeţul Galaţi
Categorii de cadre medicale
medici
stomatologi
farmacişti
personal sanitar mediu

sector public
734
114
19
2737

sector privat
91
137
166
584

total
825
251
185
3321

Sursa datelor: INSSE, baza de date TEMPO online

Chiar dacă numărul de medici de familie se află în uşoară creştere faţă de anii
anteriori, există localităţi, unde nu este asigurat necesarul de medici de familie.
Lista localităţilor, din judeţul Galaţi, cu necesarul de medici de familie la 01.01.2011
Nr. crt.

Localitatea

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Barcea
Brăhăşeşti
Cavadineşti
Corod
Ghidigeni
Iveşti
Lieşti
Matca
Pechea
Rădesti
Şendreni
Umbrăreşti
Valea Mărului

14

Vânători

Numarul de medici de
familie necesar
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2

1

Sursa datelor: http://www.dsp-galati.ro/

Educaţia
În ceea ce priveşte dotarea cu servicii pentru educaţie, putem afirma că judeţul Galaţi
a fost şi este unul dintre judeţele sudice ale ţării unde oferta educaţională este variată, pentru
toate nivelurile de educaţie. Între cele 250 de unităţi şcolare înregistrate în 2009, învăţământul
superior este accesibil prin prezenţa a două universităţi, una publică şi una privată.
Universitatea publică „Dunărea de Jos”, care are în componenţă 14 facultăţi, oferă posibilităţi
de specializare în ştiinţe tehnice, umaniste, arhitectură (cea navală este specifică) şi artă.
Universitatea privată „Danubius” oferă specializare mai ales în ştiinţe administrative, drept şi
relaţii internaţionale, având cinci facultăţi în structura sa educaţională. Numărul de absolvenţi
de studii superioare a cunoscut o creştere semnificativă în anul 2007, când faţă de anul
precedent a crescut cu peste 45%. În anul 2008 numărul de absolvenţi de la toate nivelurile de
educaţie a cunoscut un uşor regres.
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Valorile mai mari ale indicatorilor „elevi pe sala de clasă” şi „elevi ce revin unui
cadru didactic” decât mediile naţională şi regională din 2009 relevă un deficit de spaţii de
învăţare şi o insuficienţă a cadrelor didactice în învăţământul preuniversitar din judeţ.
Numărul de elevi pe sala de clasă şi pe cadru didactic, în anul 2009

România
Sud-Est
Galati

Populatie
scolara
preuniversitara
3401547
433630
97559

Cadre didactice
din invatamantul
preuniversitar
237576
29107
6069

Sali clasa si
cabinete
scolare
114992
12519
2385

Numar de
elevi pe sala
de clasa
29.6
34.6
38.7

Numar de
elevi pe cadru
didactic
14.3
14.9
16.1

Sursa datelor: INSSE, baza de date TEMPO online

În profil teritorial, la nivelul UAT-urilor din judeţ, aceşti indicatori au variaţii
semnificative, cu valori foarte mari pentru unele localităţi: Brăhăşeşti, Târgu Bujor, Pechea şi
Schela, care au peste 60 elevi/sala de clasă şi cu valori foarte mici: Băleni, Scânteieşti,
Priponeşti, care au până în 23 elevi/sala de clasă. Similar pentru celălalt indicator, care arată că
deficitul cel mai mare de cadre didactice îl au comunele: Brăhăşeşti, Tudor Vladimirescu,
Pechea, Jorăşti şi Bălăşeşti.
Resursele de muncă
Resursele de muncă reprezintă acea categorie de populaţie care dispune de ansamblul
capacităţilor fizice şi intelectuale care îi permit să desfăşoare o muncă utilă în una din
activităţile economiei naţionale şi includ: populaţia în vârstă de muncă, aptă de a lucra (bărbaţi
de 16 - 62 ani şi femei de 16 - 57 ani), precum şi persoanele sub şi peste vârsta de muncă aflate
în activitate.

După cum se poate observa, deşi resursele de muncă judeţene cresc în perioada
analizată cu aproximativ 6,5%, populaţia ocupată înregistrează o scădere constantă, fenomen
vizibil la toate nivelurile teritoriale.
Rata de ocupare a resurselor de munca in judetul Galati (%)
2007
2008
1992
2002

România
Sud-Est
Galati

79.6
77.0
74.6

62.4
56.6
51.2

63.4
57.2
50.4

63.6
57.5
50.6

2009
60.6
54.5
46.7

Sursa datelor: INSSE, baza de date TEMPO online
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Indicatorii cel mai frecvent analizaţi sunt rata de ocupare şi rata de activitate a
resurselor de muncă. Aceste două rate se calculează prin raportarea populaţiei ocupate,
respectiv a celei active la totalul resurselor de muncă ale judeţului şi sunt o imagine mai fidelă
a evoluţiei lor reale, fiind mărimi relative exprimate procentual.
Creşterea înregistrată de resursele de muncă se poate explica şi prin faptul că a
crescut vârsta de pensionare în perioada 2002-2006 şi de asemenea legislaţia muncii a acordat
pensionarilor dreptul de a se angaja pentru a-şi suplimenta veniturile. Perioada în care rata de
ocupare înregistrează o uşoară creştere este 2007-2008, însă situaţia judeţului Galaţi
comparativ cu a altora este mult mai critică, deoarece în aproape toată perioada analizată
valorile ocupării sunt sub mediile regionale şi naţionale (vezi tabelul de mai sus). Mai mult,
regiunea de Sud-Est se dovedeşte a avea mai puţine persoane ocupate decât celelalte regiuni,
având rate de ocupare şi activitate sub mediile naţionale. Rata de activitate a resurselor de
muncă din judeţ are acelaşi trend cu ocuparea, cu valori sub mediile unităţilor statistice ale
contextului suprateritorial. Scăderea ratei de ocupare în anul 2009 este o consecinţă directă a
crizei economice resimţite în ţara noastră încă de la începutul respectivului an.
Rata de ocupare pe sexe este în toată perioada în favoarea populaţiei masculine, însă
la nivelul judeţului Galaţi se reduce diferenţa procentuală de la 8 puncte la 5 puncte, din anul
2007 până în 2009. Astfel în 2007, rata de ocupare masculină era de 57,6%, iar cea feminină de
49%, în timp ce în 2009, rata de ocupare masculină avea valoarea de 55,1%, iar cea feminină
de 50%. Asta înseamnă că bărbaţii au fost cei care şi-au găsit mai greu un loc de muncă, în
perioada crizei economice.
Populaţia activă civilă a judeţului Galaţi a scăzut în perioada 2002-2009 cu 11%, de
la 242,4 mii persoane la 216,4 mii persoane. Creşterea la nivel naţional a acestei categorii de
populaţie a fost de 0,3% în aceeaşi perioadă de referinţă, în timp ce la nivelul regiunii Sud-Est
populaţia activă civilă a scăzut cu 0,03%. Populaţia ocupată a judeţului a scăzut cu 7% în 2009
faţă de anul anterior, ceea ce relevă o diminuare a utilizării resursei de muncă la nivelul
judeţului.
Populatia ocupata civila pe activitati ale economiei nationale la nivel de sectiune
CAEN 2, 2009
Activitatile economiei nationale
TOTAL
Agricultura, silvicultura si pescuit
Industrie: din care
Industria extractiva
Industria prelucratoare
Productia si furnizarea de energie
electrica si termica, gaze, apa calda si
aer conditionat
Distributia apei; salubritate,
gestionarea deseurilor, activitati de
decontaminare
Constructii
Comert cu ridicata si cu amanuntul;
repararea autovehiculelor si
motocicletelor
Transport si depozitare
Hoteluri si restaurante
Informatii si comunicatii
Intermedieri financiare si asigurari

Romania
Galati
mii pers
procente%
mii pers
procente%
8410,7
100,0
191,8
100,0
2410,7
1773,6
73,2
1490,8

28,7
21,1
4,1
84,1

59,6
37,8
0,6
30,8

31,1
19,7
1,6
81,5

75,3

4,2

2,5

6,6

134,3
626,1

7,6
7,4

3,9
16,1

10,3
8,4

1138,2
418,9
125,3
125
113,3

13,5
5,0
1,5
1,5
1,3

23,2
10,3
3
1,6
2,1

12,1
5,4
1,6
0,8
1,1
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Tranzactii imobiliare
Activitati profesionale, stiintifice si
tehnice
Activitati de servicii administrative
si activitati de servicii suport
Administratie publica si aparare;
asigurari sociale din sistemul public
Invatamant
Sanatate si asistenta sociala
Activitati de spectacole, culturale si
recreative
Alte activitati de servicii

48,9

0,6

1

0,5

164,3

2,0

2,5

1,3

207,4

2,5

4,6

2,4

230,1
413
407,6

2,7
4,9
4,8

5,3
10,4
9,8

2,8
5,4
5,1

67,1
141,2

0,8
1,7

1,8
2,7

0,9
1,4

Sursa datelor: INSSE, baza de date TEMPO online

Structura populatiei ocupate civile pe activitati ale economiei nationale relevă ponderi
mai importante de ocupare la nivelul judeţului comparativ cu nivelul naţional în: agricultură,
producţia si furnizarea de energie electrică şi termică, distribuţia apei şi gestionarea deşeurilor,
construcţii, transport şi depozitare, hoteluri şi restaurante, administraţie publică şi apărare,
învăţământ şi sănătate.
Populaţia ocupată pe sectoare arată că în judeţul Galaţi sectorul terţiar este cel mai bine
reprezentat (40,8%), urmat de primar (31,1%) şi de secundar (28,1%), având ponderea în
sectorul primar peste media naţională (28,7%).
Salariaţii reprezintă o categorie importantă a populaţiei ocupate şi sunt persoanele
care-şi exercită activitatea pe baza unui contract de muncă într-o unitate economică sau socială
- indiferent de forma ei de proprietate - sau la persoane particulare, în schimbul unei
remuneraţii sub formă de salariu, plătit în bani sau natură.
Valoarea absolută şi ponderală a numărului de salariaţi poate să indice gradul de permisivitate
al comunităţilor rurale faţă de o structură ocupaţională complexă sau gradul de absorbţie a unor
modele ocupaţionale latente. Dinamica valorii acestui indicator permite clasificarea
comunităţilor rurale, reprezentând o dimensiune a modernizării rurale: munca salarială, cu tot
ce implică ea: relaţii contractuale, raţionalitate economică etc.

Sursa datelor: INSSE, baza de date TEMPO online

166

Faţă de anul reper 2002, populaţia salariată creşte în perioada 2005-2008, iniţial cu o
intensitate mai mare în regiunea Sud-Est, apoi mai intens la nivel naţional. În anul 2009
aceasta scade brusc, la toate nivelurile de analiză, cu o intensitate maximă în judeţul Galaţi,
care înregistrează o evoluţie negativă, prin comparaţie cu numărul de salariaţi din 2002.
Populaţia salariată scade pe fondul crizei economice instalate după 2008, însă
intensitatea manifestată la nivelul judeţului este mult mai accentuată comparativ cu palierele
regional şi naţional, ceea ce relevă o situaţie critică a judeţului comparativ cu cele învecinate.
În perioada 2002 – 2009 numărul mediu de salariaţi ai judeţului Galaţi a scăzut cu
aproximativ 3,3%, scădere datorată mai ales mediului rural (-10%), dar şi unor oraşe: Bereşti (50%) şi Târgu Bujor (-34%). Conform datelor furnizate de Fişa Localităţii pentru anul 2009
gruparea unităţilor administrativ-teritoriale în funcţie de numărul de salariaţi era următoarea:
- între 0 – 100 salariaţi - 26 UAT-uri
- între 100 – 150 salariaţi - 14 UAT-uri
- între 150 – 250 salariaţi – 15 UAT-uri, între care şi oraşul Bereşti
- între 360 – 650 salariaţi – 6 UAT-uri, între care şi oraşul Târgu Bujor
- între 750 – 1000 salariaţi – 2 UAT-uri, comunele Independenţa şi Vânători
şi cele 2 municipii ale judeţului Tecuci (6170 salariaţi) şi Galaţi (100688 salariaţi), primul
concentrând 5% din totalul salariaţilor din judeţ, iar cel de-al doilea 85% din salariaţii
judeţului.
De altfel, se poate observa din distribuţia teritorială a numărului de salariaţi,
concentrarea acestora în municipii şi în localităţile din jurul acestora. Cartograma cu evoluţia
numărului de salariaţi 2007-2009 relevă scăderi accentuate în unele comune din estul judeţului:
Băneasa, Oancea, Suceveni, Jorăşti, Rădeşti, dar şi în sudul său: Vânători, Tudor Vladimirescu,
Lieşti şi Iveşti. Comunele Valea Mărului şi Rediu înregistrează cele mai mari scăderi de
salariaţi, -20,4% şi respectiv -38,8%. La polul opus, în comunele din nord, Cavadineşti,
Certeşti, Buciumeni, Ţepu, creşte numărul de salariaţi cu peste 35% în 2009, comparativ cu
anul 2007. Este categoria comunelor care au posibilităţi de dezvoltare mai mari faţă de
celelalte, dar care sunt într-o fază de modernizare incipienta.
Distribuţia salariaţilor din judeţul Galaţi, pe activităţi ale economiei naţionale
Activităţi ale economiei naţionale
Agricultură, vânătoare şi silvicultură
Industrie
Industrie extractivă
Industrie prelucrătoare
Energie electrică şi termică, gaze şi apă
Construcţii
Comerţ
Hoteluri şi restaurante
Transport, depozitare şi comunicaţii
Intermedieri financiare
Tranzacţii imobiliare şi alte servicii
Administraţie publică şi apărare
Învăţământ
Sănătate şi asistenţă socială
Alte activităţi ale economiei naţionale
Total

Salariaţi 2007
2007
42457
595
37824
4038
12937
19722
1679
10512
1784
6539
4650
9839
8022
2256
122404

Salariaţi 2009
1912
35827
552
29565
5710
11862
19804
2398
10287
1963
6780
5111
10217
9193
2426
117780

Evolutie 2009/2007
(%)
-4.7
-15.6
-7.2
-21.8
41.4
-8.3
0.4
42.8
-2.1
10.0
3.7
9.9
3.8
14.6
7.5
-3.8

Sursa datelor: Fişa localităţii, DJS Galaţi
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Repartizarea salariaţilor pe activităţi ale economiei naţionale demonstrează cât de
importanta este in economia judeţului industria prelucrătoare şi comerţul. Analiza evoluţiei
numărului de salariaţi arată că absorbţia forţei de muncă in acest tip de industrie a atins un
punct critic, deoarece în 2009 numărul salariaţilor din industria prelucrătoare scade. Comerţul
reprezenta a doua activitate importantă în economia judeţului şi are tendinţa de a stagna.
Dinamica numărului de salariaţi releva tendinţa clara de dezvoltare a sectorului de servicii, în
special activităţile din turism (hoteluri si restaurante, 42,8% în tabelul de mai sus). Datele cele
mai recente, din buletinul statistic lunar judeţean, întăreşte afirmaţia anterioară, deoarece în
perioada decembrie 2009-decembrie 2010 numărul salariaţilor din agricultură scade, cel din
industrie şi construcţii scade, însă cel din servicii creşte.
Distribuţia salariaţilor din judeţul Galaţi, pe activităţi ale economiei naţionale, pe
UAT, în 2009
UAT

Evoluţie
salariaţi
2009_2007

Agricultura

Industrie

Învăţământ
şi sănătate

Comerţ

Alte
servicii

MUNICIPIUL GALATI

-4.1

1

43.2

16.9

13.8

25.1

MUNICIPIUL TECUCI

-0.5

2.1

28.1

24.3

26

19.5

4.1

2.4

11.7

12.2

30.7

43

ORAS TARGU BUJOR

-9.6

9.2

14.2

17.6

32.1

26.9

BALABANESTI

-1.2

0

12.9

16.5

40

30.6

BALASESTI

6.4

17

2

11

45

25

BALENI

8.1

35.1

1.5

12.6

29.9

20.9

-17.4

0

0

19.3

40.4

40.3

16.7

0

0

3

46.4

50.6

3.5

0

22.1

14.4

38

25.5

BRAHASESTI

12.4

0

0.6

2.2

76.2

21

BRANISTEA

11.2

10.1

27.9

4.7

37.2

20.1

BUCIUMENI

44.6

0

0

4.3

56.4

39.3

CAVADINESTI

43.9

4.5

0

2.6

73.4

19.5

CERTESTI

36.1

15.3

6.1

3.1

50

25.5

CORNI

7.0

0

0

6.6

63.9

29.5

COROD

-0.5

17.6

10

8

48.4

16

-13.5

0

26.1

11.7

46.6

15.6

COSTACHE NEGRI

33.9

0

2.7

4

58.7

34.6

CUCA

10.5

45.7

2.9

2.9

28.5

20

CUDALBI

-1.7

5.7

1.8

4

71.8

16.7

CUZA VODA

0.0

0

0

4.7

61.5

33.8

DRAGANESTI

-3.8

2

17.9

4

48.3

27.8

DRAGUSENI

14.1

8.2

0

3.4

64.4

24

FARTANESTI

6.1

12.4

3.8

4.8

59

20

FOLTESTI

-4.3

2.3

15.2

28.8

31.1

22.6

FRUMUSITA

-1.3

17.1

3.6

29.7

35.1

14.5

3.7

8.5

12.8

27

36.9

14.8

-5.2

0

32.3

3.5

45.3

18.9

GOHOR

3.4

0

19

5

44.6

31.4

GRIVITA

18.4

6.7

6.7

6.7

53.3

26.6

INDEPENDENTA

-4.8

2

64.5

17

7.1

9.4

ORAS BERESTI

BANEASA
BARCEA
BERESTI-MERIA

COSMESTI

FUNDENI
GHIDIGENI

168

IVESTI

-13.7

0

30.7

15.6

35.1

18.6

JORASTI

-15.5

0

0

10.2

44.9

44.9

LIESTI

-15.1

3.1

55.5

5.9

16.5

19

MASTACANI

-11.4

0

2

4

63.4

30.6

MATCA

4.9

30.1

4.2

4.4

48.1

13.2

MOVILENI

1.6

0

0

6.2

56.9

36.9

MUNTENI

16.3

0

16.7

22.6

38.5

22.2

NAMOLOASA

-1.5

0

4.6

4.6

57

33.8

NEGRILESTI

21.4

0

0

7.4

52.9

39.7

NICORESTI

-5.1

12.2

3

8.4

48.9

27.5

OANCEA

-10.9

0

14

15.8

36.8

33.4

PECHEA

3.1

4.7

24.6

5

51.9

13.8

PISCU

-7.2

10.7

5.8

5.8

58.3

19.4

POIANA

11.5

0

5.2

8.6

50

36.2

PRIPONESTI

-2.9

0

0

5.9

60.3

33.8

RADESTI

-12.7

0

2.1

6.3

54.2

37.4

REDIU

-38.8

0

0

8.2

53.1

38.7

-1.4

0

1.4

5.8

52.2

40.6

8.1

16.7

3.3

7.5

45.8

26.7

SENDRENI

-2.9

32.5

10.1

9.1

10.1

38.2

SLOBOZIA CONACHI

-6.4

9.8

0

15.7

48

26.5

SMARDAN

-3.1

0

6.5

5.4

63.4

24.7

1.7

11.5

4.9

18

34.4

31.2

-11.4

7.7

2.6

24.3

35.9

29.5

SUHURULUI

13.3

0

0

5.9

52.9

41.2

TEPU

45.3

0

29.9

5.1

32.5

32.5

-17.8

0

12.1

10.8

47.8

29.3

TULUCESTI

-6.6

29.2

7.6

5.3

36.3

21.6

UMBRARESTI

-5.3

0

26.3

1.7

53.6

18.4

VALEA MARULUI

-20.4

0

2.5

13.4

56.1

28

VANATORI

-14.9

0

68.7

23.2

4.3

3.8

1.5

21.7

0

5.8

43.5

29

VLADESTI
17.5
Sursa datelor: Fişa localităţii, DJS Galaţi

0

2.1

8.5

46.8

42.6

SCANTEIESTI
SCHELA

SMULTI
SUCEVENI

TUDOR VLADIMIRESCU

VARLEZI

În profil teritorial, la nivel de UAT, distribuţia salariaţilor pe activităţi ale economiei
naţionale în 2009, relevă configurarea unor categorii de comune, cu profiluri economice
diferite.
În cele cu peste 30% salariaţi în agricultură se poate vorbi de o trecere dinspre
agricultura de subzistenţă la cea aducătoare de profit: Cuca, Băleni, Şendreni şi Matca. În cele
cu peste 64% salariaţi în industrie se profilează dezvoltarea unor noi ramuri industriale,
aducătoare de venit: Independenţa şi Vânători, iar în cele cu peste 40% salariaţi în alte servicii
se prefigurează o tendinţă de dezvoltare economică pe baza sectorului terţiar: Barcea, Suhurlui,
Vlădeşti. Comunele cu peste 70% salariaţi în învăţământ şi sănătate sunt dependente de regulă
de sistemul public, demonstrând o slabă dezvoltare a mediului economic privat: Brăhăşeşti,
Cavdineşti, Cudalbi.
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Rata şomajului în judeţul Galaţi, care ne arată câţi şomeri revin la 100 de persoane
active, creşte conform datelor din acelaşi buletin statistic lunar, de la 6,6% în decembrie 2008
la 11,3% în 2009, după care urmează o creştere mai redusă în intensitate, până la 9,8% în 2010.
Ultima valoare pentru acest indicator este apropiată valorii medii europene EU27 (9,6%),
pentru acelaşi an. Însă acest trend se instalează mai ales pe baza şomajului masculin, deoarece
cel feminin scade mai puţin în intensitate în aceeaşi perioadă. Până în anul 2011 numărul de
şomeri scade cu 21% în judeţul Galaţi, de aceea şi rata şomajului va înregistra un recul.

Sursa datelor: INSSE, baza de date TEMPO online

Comparativ cu mediile regională şi naţională, în figura de mai sus se poate observa că
şomajul a fost totdeauna o problemă mai acută a judeţului Galaţi, comparativ cu vecinii săi,
mai ales după anul 2000. Manifestarea fenomenului în teritoriu judeţean a fost analizată
folosind date de populaţie totală, deoarece populaţia activă la nivel de UAT nu a fost
disponibilă, ci numai numărul total de şomeri la 1 ianuarie 2010 şi 2011, de la AJOFM Galaţi.
În profil teritorial, la nivel de UAT, evoluţia numărului de şomeri înregistrează un ecart între (58%, Lieşti) şi 84,6% Cavadineşti. Toate uat-urile urbane înregistrează scăderi, cu excepţia
oraşului Bereşti, unde numărul de şomeri rămâne neschimbat în intervalul ianuarie 2010 –
ianuarie 2011. Cartograma cu evoluţia numărului de şomeri indică o diferenţiere a unităţilor
administrative pe axa nord-sud, în sud-est grupându-se cele cu scăderi, iar în nord-est cele cu
creşteri. Comunele cu cele mai mari scăderi, de peste 35% sunt: Smardan, Umbrăreşti, Pechea,
Jorăşti, Măstăcani, Fundeni şi Vânători, iar cele cu creşteri de peste 30% sunt: Bălăşeşti,
Drăguşeni şi Cavadineşti.
La sfârşitul anului 2010 erau înregistraţi în judeţul Galaţi 21292 şomeri, dintre care
41% erau femei. Din totalul şomerilor 62% beneficiau de indemnizaţie de şomaj, iar 28% nu
beneficiau de nici un sprijin. Dintre beneficiarii de indemnizaţie de şomaj, peste 84% erau
şomeri cu experienţă în muncă, restul neavând experienţă în muncă.
Structura şomerilor după nivelul de instruire arată că cei cu studii primare, gimnaziale
şi profesionale erau cei mai mulţi (82%), iar cei care absolviseră un liceu sau o postliceală erau
11,5%. Ponderea şomerilor cu studii universitare creşte de la3,7% în 2008 la 6,2% în 2009
până la 6,5% în 2010.
Rata şomajului la 31.01.2011 în judeţul Galaţi era 9,66%, în uşoară scădere faţă de
luna anterioară. La aceeaşi dată, ponderea tinerilor în numărul total al şomerilor aflaţi în
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evidenţă era de 12,3%. Dintre aceştia 3,43% erau în şomaj de lungă durată, în timp ce 36% din
totalul adulţilor aflaţi în evidentă erau şomeri de lungă durată. Numai 1,51% din totalul
şomerilor participau la programe de pregătire profesionale, organizate de AJOFM. Unul dintre
efectele politicilor macrosociale la nivelul judeţului este subvenţionarea locurilor de muncă
pentru incadrarea in munca a persoanelor in somaj. În ianuarie 2011, erau 298 angajatori care
beneficiau de această subvenţie, ceea ce reprezenta un procent aproximativ de 2,3% din totalul
angajatorilor.
Măsurarea sărăciei la nivel de comune este extrem de utilă, nu numai pentru
aprecierea nivelului de dezvoltare locală a unui grup de UAT-uri, cum este judeţul în cazul de
faţă, ci mai ales pentru fundamentarea şi prioritizarea proiectelor de dezvoltare locală, ce
urmează a fi finanţate.
„Există două tipuri majore de sărăcie, cea identificată la nivel individual-familial şi
cea caracteristică pentru comunităţi locale.” În iulie 2009, o echipă de cercetători în
coordonarea sociologului Dumitru Sandu a publicat noul indice al dezvoltării locale la nivel de
comună. Pe scurt, Indicele Dezvoltării Comunei (IDC) măsoară gradul de dezvoltare pentru
fiecare dintre comune, în funcţie de un set de 10 indicatori, grupaţi pe patru dimensiuni:
locuire, resurse financiare locale, starea de sănătate a populaţiei şi capital economic individualfamilial (estimat prin numărul de autoturisme pe locuitor).
Pentru identificarea grupelor majore de sărăcie şi dezvoltare comunitară din mediul
rural al judeţului Galaţi voi utiliza IDC5, care ne indică poziţia unei comune în cele cinci mari
categorii de dezvoltare – foarte sărac, sărac, mediu dezvoltat, dezvoltat şi foarte dezvoltat.
După acest indice, distribuţia comunelor, în funcţie de gradul de dezvoltare locală în anul
2008, este următoarea:
Foarte sarac

Sarac

POIANA
VLADESTI
CORNI
BALENI
RADESTI
BALASESTI
MASTACANI
NAMOLOASA
JORASTI
SCANTEIESTI

BANEASA
BERESTIMERIA
FARTANESTI
VARLEZI
BALABANESTI
GHIDIGENI
CERTESTI
SMULTI
UMBRARESTI
CAVADINESTI
FOLTESTI
VALEA
MARULUI
SUCEVENI
PRIPONESTI
NEGRILESTI
DRAGUSENI

NIVEL DE DEZVOLTARE
Mediu dezvoltat
Dezvoltat
CUZA VODA
COSTACHE
NEGRI
GOHOR
TULUCESTI
TUDOR
VLADIMIRESCU
PECHEA
DRAGANESTI
PISCU
IVESTI
FUNDENI
MOVILENI
CUDALBI
BUCIUMENI
BRANISTEA
REDIU
BRAHASESTI

COSMESTI
FRUMUSITA
NICORESTI
BARCEA
GRIVITA
LIESTI
INDEPENDENTA
CUCA
COROD
TEPU
MUNTENI
SLOBOZIA
CONACHI

Foarte dezvoltat
OANCEA
VANATORI
SMARDAN
SENDRENI
MATCA

Este important de precizat că ordinea din fiecare coloană corespunde gradului de
dezvoltare comunitară, în funcţie de IDC, de la minim spre maxim. Cu alte cuvinte, dintre
comunele cele mai sărace din judeţ, Poiana se află într-o situaţie mult mai critică decât comuna
Scânteieşti. Ierarhizarea judeţelor după acelaşi indice arată că judeţul Galaţi ocupa locul 20
între judeţele ţării privind gradul de dezvoltare locală în mediul rural.
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4. ACTIVITĂŢILE (conform clasificării CAEN)

Efectivul salariatilor
130000

numar

110000
90000
70000
50000
30000
10000
-10000

oct.

nov.

dec.

ian.1)

feb.1)

mar.1)

apr.1)

2009
Total judeţ

mai1)

iun.1)

iul.1)

aug.

sep.

oct.2)

2010

124257 123135 121821 115505 114572 113881 113577 113281 112949 112543 111951 111239 110470

Agricultură, vânătoare şi servicii anexe, Silvicultură şi

1383

1371

1356

1989

1973

1961

1956

1951

1945

1938

1928

1916

1903

Industrie şi construcţii

53587

53103

52536

44411

44052

43787

43670 43556

43428

43272

43045

42771

42475

Servicii

69287

68661

67929

69105

68547

68133

67951 67774

67576

67333

66978

66552

66092

Pescuit

În intervalul oct.2009-oct 2010 s-au înregistrat scăderi de cca.14000 salariaţi la
nivelul judeţului (11% din total judeţ), aproape 11000 dintre aceştia fiind salariaţi din industrie
(20% din totalul salariaţilor în industrie), 3000 în servicii (4%din totalul salariaţilor în servicii),
în agricultură, silvicultură şi pescuit înregistrându-se o creştere de cca. 600 de salariaţi (43%
din totalul salariaţilor în agricultură).
1) Date reestimate. Datele pentru perioada ian.-iul.2010 au fost reestimate pe baza
rezultatelor cercetării statistice lunare asupra câştigurilor salariale, completate cu
informaţiile existente în Registrul Statistic al Întreprinderilor pentru întreprinderile cu 1-3
salariaţi şi au fost repartizate pe judeţe şi sectoare de activitate conform distribuţiei obţinute
din cercetarea statistică anuală asupra costului forţei de muncă din anul 2009.
2)

Date estimate

Notă: Sectoarele de activitate sunt definite conform clasificării activităţilor din
economia naţională CAEN Rev.2.
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4.1. AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA:

a) structura terenurilor agricole, dinamica producţiei vegetale şi animale,
potenţial pedologic, zonarea producţiei agricole;
În ceea ce priveşte locul judeţului Galaţi în context regional, acesta deţinea în anul
2008, circa 16,05% din suprafaţa arabilă a judeţului, 13,07% din păşuni, 22,51% din
suprafeţele acoperite cu vii şi pepiniere viticole, 7,7% din cea cu livezi şi 7,8% din păduri.
Locul judeţului Galaţi în context regional şi naţional, în anul 2008
Vii şi
Livezi şi
Arabilă Păşuni Fâneţe pepiniere pepiniere
viticole pomicole

(%)
Ponderea judeţului
în suprafaţa totala
a regiunii
Ponderea judeţului
în suprafaţa totala
a tarii

Păduri
+teren cu
vegetaţie
forestieră

Ape şi
bălţi

Alte
suprafeţe

16,05

13,07

1,05

22,51

7,71

7,80

2,87

14,36

3,11

1,31

0,04

9,01

0,83

0,65

1,58

1,98

Sursa: Anuarul Statistic al României, INS, Bucureşti, 2009.
Suprafaţa agricolă a judeţului Galaţi este de 289.328 ha teren arabil, tipul de sol
predominant fiind cernoziomul cambic şi cernoziomul pretabil la arabil fără restricţii. Celelalte
tipuri de soluri se pretează la folosinţa ca arabil cu restricţii de ordin natural (textură nisipoasă
sau argiloasă), cu exces de umiditate (solurile aluviale şi coluviale) sau cu eroziuni puternice
(erodisoluri).
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Structura suprafeţei agricole a judeţului Galaţi, a regiunii Sud-Est şi a României, 20002008 (Ha.)
Suprafaţa
totala

Suprafaţa
agricolă

din care:
proprietate
privată 1)

Suprafaţa agricolă pe categorii de folosinţă:

Arabilă

Păşuni

Fâneţe

Vii pepiniere
viticole

Livezi şi
pepiniere
pomicole

Păduri,
terenuri
cu
vegetaţie
forestieră

Ape şi
bălţi

Alte
suprafeţe
2)

România
2000

23839071

14856845

14218221

9381109

3441667

1507190

272252

254627

6457283

867839

1657104

2002

23839071

14836585

14288872

9398518

3423925

1513574

259644

240924

6663097

851726

1487663

2004

23839071

14711552

14057585

9421892

3346860

1498346

223315

221139

6779332

839113

1509074

2006

23839071

14730956

14034040

9434542

3334375

1524922

223701

213416

6754724

841801

1511590

2008

23839071

14702279

13979624

9415135

3333028

1532342

214463

207311

6728627

849335

1558830

Regiunea Sud-Est
2000

3576170

2334170

2175946

1816985

332714

62526

97766

24179

535856

466715

239429

2002

3576170

2335940

2165394

1821379

332193

62575

96042

23751

565468

459477

215285

2004

3576170

2333499

2136968

1828649

331429

62503

88372

22546

572650

457484

212537

2006

3576170

2332767

2138170

1826801

330799

63341

88883

22943

572757

459324

211322

2008

3576170

2331610

2123044

1826766

334190

62574

85820

22260

562130

467294

215136

Judeţul Galaţi
2000

446632

358754

335673

292229

43580

598

20368

1979

36273

13019

38586

2002

446632

358658

338248

292967

43797

598

19384

1912

43824

13019

31131

2004

446632

358660

338999

293343

43675

656

19270

1716

43823

13412

30737

2006

446632

358588

338944

293237

43663

656

19316

1716

43824

13412

30808

2008

446632

358500

338856

293149

43663

656

19316

1716

43824

13412

30896

Nota: Fondul funciar după modul de folosinţă pe judeţe reprezintă terenurile aflate în
proprietatea deţinătorilor în rază administrativă.
1) Conţine: proprietatea privată a statului, a unităţilor administrativ-teritoriale, a
persoanelor juridice şi a persoanelor fizice.
2) Conţine: teren neproductiv, construcţii, drumuri şi căi ferate.
Sursa: Anuarul Statistic al României, INS, Bucureşti, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009.

În judeţul Galaţi, fondul funciar agricol reprezintă 80,27% din suprafaţa totală,
ponderea cea mai mare parte fiind reprezentată de suprafaţa arabilă (81,77%), pe care se
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practică o agricultură de tip intensiv. Aceasta este urmată de suprafaţa ocupată cu păşuni
(12,18%), vii şi pepiniere viticole (5,39%).
Structura suprafeţei agricole a judeţului Galaţi, analiză comparativă – 2000-2008
Structura suprafetei agricole a judetului Galati, analiza comparativa 2000 2008 (%)

Liv ezi şi pepiniere pomicole
Vii şi pepiniere v iticole
Fâneţe
Păşuni
Arabilă

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

Arabilă

Păşuni

Fâneţe

Vii şi pepiniere
viticole

Livezi şi pepiniere
pomicole

2008

81.77

12.18

0.18

5.39

0.48

2000

81.46

12.15

0.17

5.68

0.55

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Direcţia Judeţeana de Statistica - Galaţi,
http://www.galati.insse.ro/main.php?lang=fr&pageid=424

Dinamica producţiei vegetale şi animale
În judeţul Galaţi, principalele culturi care se practică pe suprafaţa agricolă sunt cele de
porumb boabe (39,71% din total suprafaţa cultivată) şi grâu/secară (22,92%). Ambele culturi
deţin peste 50% din suprafaţa cultivată, oferind imaginea unui judeţ agricol, cu toate că în unele
zone nu există condiţii prielnice cultivării cerealelor boabe.
Principalele culturi cerealiere în judeţul Galaţi, în perioada 2000-2008
Principalele culturi de cereale (ha)

Pondere în total (%)

2000

2002

2004

2006

2008

2000

2004

2006

2008

Grâu si secara

59296

68510

49716

45379

59195

21.23

18.35

18.57

22.92

Orz si orzoaica

6479

9800

8310

9864

12769

2.32

3.07

4.04

4.94

Porumb boabe

121329

122532

140282

106268

102556

43.44

51.77

43.49

39.71

Ovăz

1736

1342

992

1896

2173

0.62

0.37

0.78

0.84

Altele

5

375

213

154

826

0.00

0.08

0.06

0.32

279320

284909

270978

244367

258250

100.0

100.0

100.0

100.0

Total suprafaţa cultivata

Sursa: Anuarul Statistic al României, INS, Bucureşti, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009.

Evoluţia în timp a acestor culturi a fost una fluctuantă, dat fiind dependenţa foarte mare
de condiţiile geo-climatice şi de resursele financiare de care dispun producătorii agricoli pentru
înfiinţarea culturilor. Cea mai importantă scădere este consemnată la porumb, unde producţia a
scăzut în ultimii patru ani cu peste 44,11%, sfeclă de zahăr (34,5%) şi totamte (29,7%).
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Evoluţia suprafeţelor cultivate cu cereale, în judeţul Galaţi, în perioada 2000-2008
Evolutia suprafetelor cultivate cu cereale, in judetul Galati, in perioada 2000-2008 (%)
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

2000

2002

2004

grâu si secara

orz si orzoaica

2006
porumb boabe

2008
ovaz

altele

Sursa: Anuarul Statistic al României, INS, Bucureşti, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009.

Evoluţia producţiei agricole vegetale în judeţul Galaţi, 2000-2008 (tone)
Evolutia productiei agricole vegetale, in judetul Galati, in perioada 2000-2008 (tone)
900000
700000
500000
300000
100000
-100000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Cereale boabe

297750

439052

550660

536547

867146

670114

495032

194150

528801

Grâu şi secară

106646

189125

138360

39253

144782

153509

112154

67346

201579

Orz şi orzoaică

12199

21292

21305

9093

23603

25191

19423

22207

36569

Porumb boabe

178015

226739

389269

485660

695551

489042

359324

99812

284133

Floarea soarelui

35030

32771

43299

58932

59664

69662

64130

19141

49673

Cereale boabe

Grâu şi secară

Orz şi orzoaică

Porumb boabe

Floarea soarelui

Sursa: Anuarul Statistic al României, INS, Bucureşti, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009.
Evoluţia producţiei agricole animale înregistrează, la nivelul judeţului Galaţi, o serie
de fluctuaţii, în funcţie de cerinţele existente pe piaţă. Producţia de carne (tone greutate în viu),
cunoaşte o tendinţă uşoară de creştere (1,36%), datorată în special creşterii solicitărilor de
carne de pasăre (creştere cu 32,21% comparativ cu anul 2000). Singura scădere se înregistrează
la carnea de bovine (-29,1%), celelalte producţii de carne înregistrând creşteri. În acelaşi timp,
la nivel regional se înregistrează scăderi la aproape toate producţiile agricole animaliere, cu
excepţia producţiei de carne de porc, care înregistrează o creştere de 17,05%.
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Evoluţia producţiei agricole animale în judeţul Galaţi şi în regiunea Sud-Est, 2000 - 2008
(tone greutate în viu)

2000
2002
2004
2006
2008
Creştere/scădere
Anul 2000=anul de bază (%)
2000
2002
2004
2006
2008
Creştere/scădere
Anul 2000=anul de bază s(%)

Carne de
bovine

Carne de
porcine

Carne de ovine
si caprine

Carne de
pasare

Carne
total

7606
6027
5910
4423
5392

Judeţul Galaţi
10353
10025
8150
10277
11554

2435
2636
3514
2132
2670

3424
2820
3937
4927
4527

23818
21508
21511
21759
24143

-29,11

9,65

32,21

1,36

38626
39429
37558
30768
31506

11,60
Regiunea Sud Est
70452
71953
74328
78280
82463

22027
25971
28516
20380
20575

54734
66202
63102
55120
43017

185839
203555
203504
184548
177561

-18,43

17,05

-6,59

-21,41

-4,45

Sursa: Anuarul Statistic al României, 2001-2009, INS, Bucureşti.
b) mărimea medie a exploataţiilor agricole;
Problemele cronice care afectează sectorul agricol limitează exploatarea potenţialului
extraordinar atât al judeţului, cât şi al regiunii Sud Est. La nivel regional, circa 57% din
suprafaţa agricolă este utilizată de unităţi agricole de dimensiuni foarte mici (2,53 hectare), în
care se practică o agricultură de subsistenţă sau de semisubzistenţă şi care, în momentul de
faţă, reprezintă un obstacol în calea dezvoltării şi modernizării sectorului agricol.
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c) volumul de masă lemnoasă exploatabilă şi produsele auxiliare;
În anul 2008, în judeţul Galaţi au fost recoltate aproximativ 49 mii m3 masă lemnoasă,
cu -20,9 mii m3 masă lemnoasă mai puţin comparativ cu anul 2000 (scădere de 30%). În acelaşi
timp, la nivel naţional şi regional, tendinţele înregistrate au fost de creştere a volumului de
masă lemnoasă recoltat.
Evoluţia volumului de masă lemnoasă recoltat - judeţul Galaţi, 2000-2008 (%)
Evolutia volumului de masa lemnoasa recoltat in judetul Galati (%)
100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

2000

2002

2004

2006

0.14

5.71

7.86

7.26

7.30

Diverse specii tari

55.98

58.76

52.39

61.40

57.81

Diverse specii moi

43.87

35.16

39.43

31.34

34.08

0

0.37

0.32

0.00

0.81

Stejar

Fag

2008

Sursa: Anuarul Statistic al României, INS, Bucureşti, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009.
Volumul de masă lemnoasă recoltat în judeţul Galaţi, în regiunea Sud Est şi la nivel
naţional (mii m3 - volum brut)
Total

2000
2002
2004
2006
2008

14284.7
16383.1
17082.1
15684.0
16704.6

2000
2002
2004
2006
2008

1100.2
1147.9
1372.9
1181.5
1109.4

2000
2002
2004
2006
2008

70.2
80.5
94.1
70.2
49.3

Răşinoase

Fag

Total România
5346.1
4508.4
7165.6
4439.2
6356.6
5412.0
5765.0
4997.2
6766.3
5208.0
Regiunea Sud-Est
147.9
346.0
234.5
336.7
261.4
467.2
254.0
308.7
254.7
313.3
Judeţul Galaţi
0.3
0.3
0.4

Stejar

Diverse
specii tari

Diverse
specii moi

1333.0
1494.8
1694.4
1632.2
1652.9

1731.0
1805.2
2030.5
1914.6
1759.7

1366.2
1478.3
1588.6
1375.0
1317.7

75.1
75.9
81.4
78.5
60.4

212.2
183.7
198.7
189.8
155.9

319.0
317.1
364.2
350.5
325.1

0.1
4.6
7.4
5.1
3.6

39.3
47.3
49.3
43.1
28.5

30.8
28.3
37.1
22.0
16.8

Sursa: Anuarul Statistic al României, INS, Bucureşti, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009,

d) exploataţii şi amenajări piscicole; valorificarea producţiei piscicole.
În ceea ce priveşte judeţul Galaţi, acesta dispune de un potenţial piscicol important.
Cu toate acestea, numărul de salariaţi angajaţi în sector a înregistrat o scădere continuă,
ajungând în anul 2008, la numai 34 salariaţi (de la 263 salariaţi în anul 2000), ceea ce
reprezintă 0,0264% din numărul total de salariaţi ai judeţului.
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Evoluţia numărului de salariaţi din sectorul piscicol, judeţul Galaţi, 2000-2008
Evolutia numarui de salariati din sectorul piscicol, judetul Galati,
2000-2008
300
250
200
150
100
50
0
Galati

2000

2002

2004

2006

20081)

263

239

72

77

34

Sursa: Anuarul Statistic al României, INS, Bucureşti, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009.
În judeţ există 43 de amenajări piscicole: una pe Dunăre, 7 pe Prut, 33 pe Siret (15
acumulări cu barare de albie şi 18 acumulări laterale) şi 2 pe Bârlad (cu barare de albie) 1. Mai
jos sunt prezentate principalele amenajări piscicole.
Principalele amenajări piscicole din judeţul Galaţi, 2010
Nr.
Crt

Administrator

1

I.C.D.E.A.P.A.
GALATI

AGENTIA
DOMENIILOR
STATULUI

2

I.C.D.E.A.P.A.
GALATI

AGENTIA
DOMENIILOR
STATULUI

3

A.J.V.P.S.
GALATI

1. C.N.A.F.P. TEREN; 2. A.J.V.P.S.
GALATI - ACTIVE.

4

S.C. GRIG
IMPEX 94
S.R.L.

AGENTIA
DOMENIILOR
STATULUI

5

S.C.
SINGAMA
S.R.L.

AGENTIA
DOMENIILOR
STATULUI

6

S.C. ZATUN
S.A.

AGENTIA
DOMENIILOR
STATULUI

7

S.C.
CENTRAL
S.R.L.
S.C.
CENTRAL
S.R.L.
S.C.
SINGAMA
S.R.L.

AGENTIA
DOMENIILOR
STATULUI
AGENTIA
DOMENIILOR
STATULUI
AGENTIA
DOMENIILOR
STATULUI

S.C. DEP-CAR
S.R.L.

CONSILIUL LOCAL
BALENI

8

9

10

1

Proprietar

Amenajare

AMENAJAREA
PISCICOLA DE
CERCETAREDEZVOLTARE
BRATES CRESCATORIE
AMENAJAREA
PISCICOLA DE
CERCETAREDEZVOLTARE COTUCHIULUI CRESCATORIE
AMENAJAREA
PISCICOLA MATA
RADEANU CRESCATORIE
AMENAJAREA
PISCICOLA MALINA PEPINIERA/CRESCAT
ORIE
AMENAJAREA
PISCICOLA
SOVARCA CRESCATORIE
AMENAJARE
PISCICOLA
VLADESTI CRESCATORIE
AMENAJAREA
PISCICOLA LOZOVA CRESCATORIE
AMENAJAREA
PISCICOLA LOZOVA PEPINIERA
AMENAJAREA
PISCICOLA
SOVARCA PEPINIERA
AMENAJAREA
PISCICOLA
BALTATEI CRESCATORIE

RUA
Pepiniera
0

RUA
Crescatori
e
16

Supraf.
totala

0

17

119

0

14

494.81

Vadeni

0

24

120,46

Sendreni

0

116

150

Oancea

0

463

337

Vladesti

0

27

174.32

Branistea

28

0

13.5

Branistea

115

0

18.5

Oancea

0

450

18.85

Baleni

225.2

Localitatea

Galati
/Foltesti

Prut, km37

Sursa: www.prefecturagalati.ro/.../8.Lacuri_de_acumulare.pdf
180

11

JUDETEANA
DE
PROTECTIE A
PLANTELOR

DIRECTIA
JUDETEANA DE
PROTECTIE A
PLANTELOR
GALATI
1. C.N.A.F.P. TEREN
AMENAJARE; 2.
A.J.V.P.S. GALATI ACTIVE.
AGENTIA
DOMENIILOR
STATULUI

12

A.J.V.P.S.
GALATI

13

S.C. ZATUN
S.A.

14

ICDEAPA
GALATI

AGENTIA
DOMENIILOR
STATULUI

15

ICDEAPA
GALATI

AGENTIA
DOMENIILOR
STATULUI

16

PF MANEA
MARICEL

PRIMARIA
NAMOLOASA

17

S.C. GRIG
IMPEX 94
S.R.L.

AGENTIA
DOMENIILOR
STATULUI

AMENAJAREA
PISCICOLA ZATUN CRESCATORIE

0

375

28.95

Galati/Foltesti

13

0

110.67

Vadeni

464

0

95

Vladesti

15

0

94.78

LOC. GALATI
SI FOLTESTI

0

16

225.22

LOC. GALATI
SI FOLTESTI

0

613

37.31

Namoloasa

23

0

AMENAJAREA
PISCICOLA MATA
RADEANU CRESCATORIE
AMENAJAREA
PISCICOLA
VLADESTI PEPINIERA
AMENAJAREA
PISCICOLA FERMA
DE CERCETAREDEZVOLTARE
BRATES - PEPINIERA
AMENAJAREA
PISCICOLA FERMA
DE CERCETAREDEZVOLTARE
BRATES CRESCATORIE
AMENAJAREA
PISCICOLA IAZ
NAMOLOASA CRESCATORIE
AMENAJAREA
PISCICOLA MALINA PEPINIERA

7

LOC.
SENDRENI SI
LOC.
SMARDAN

Sursa: http://www.anpa.ro/index.php?v=download&id=214
e) dotarea tehnică şi materială
În anul 2008, parcul de tractoare şi maşini agricole din judeţul Galaţi era format dintrun număr de 3515 utilaje, majoritatea în proprietate privată - 99,20%. În anul 2000, proprietatea
privată asupra utilajelor era în medie de 68,96%. Numărul acestor utilaje este în scădere
comparativ cu anul 2000 (scădere de 5,9%) ca urmare a scoaterii din funcţiune a utilajelor
învechite. Ponderea în regiune a parcului de tractoare din judeţul Galaţi era, în anul 2008, de
circa 16,6%.
Ca rezultat al specificului agricol judeţean, ponderea cea mai mare a parcului de
maşini şi utilaje agricole este deţinută de tractoare (36,79% din total), urmate de pluguri pentru
tractor (32,65%) şi semănători mecanice (16,19%).
Suprafaţa arabilă ce revine unui tractor, în judeţul Galaţi, este de 78 ha/tracator, mai
mică comparativ cu media regională (82 ha/tractor), dar mai mare comparativ cu media
naţională (59 ha/tractor).
Ponderea proprietăţii private asupra pacului de maşini – judeţul Galaţi, 2000-2008 (%)

Privat

Tractoare
agricole
fizice

Pluguri
pentru
tractor

Cultivatoare
mecanice

Semănători
mecanice

Maşini de
stropit şi
prăfuit cu
tracţiune
mecanică

2000

76.37

79.701

77.92

80.08

43.28

82.73

48.84

60.29

71.4

2002

95.13

95.561

94.97

94.44

71.94

97.33

83.33

85.71

96.6

2004

98.58

99.203

100

99.45

79.43

100

100

96.15

100

2006

99.18

99.392

99.65

99.39

95.62

99.73

83.33

96.67

100

2008

99.20

99.423

99.67

99.42

95.89

99.77

83.33

96.67

100

Combine
Vindrovere
Combine
Prese
autopropulsa autopropulsa
autopropulsate
pentru
te pentru
te pentru
pentru recoltat
balotat
recoltat
recoltat
cereale
paie şi fân
furaje
furaje

Sursa: Anuarul Statistic al României, INS, Bucureşti, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009.
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Parcul de tractoare şi maşinii agricole din judeţul galaţi şi din regiunea Sud Est (nr.)
Pluguri
pentru
tractor

Cultivatoare Semănători
mecanice
mecanice

Maşini de
stropit şi
prăfuit cu
tracţiune
mecanică

Combine
autopropulsate
pentru recoltat
cereale

Combine
autopropulsate
pentru recoltat
furaje

Vindrovere
autopropulsate
pentru recoltat
furaje

Prese
pentru
balotat
paie şi fân

Tractoare
agricole
fizice

Total

Judeţul Galaţi
2000

2739

770

1466

268

556

43

68

277

3736

9923

2002

2816

715

1492

196

449

18

42

150

3408

9286

2004

2762

650

1464

175

346

7

26

147

3243

8820

2006

2962

577

1468

137

377

6

30

153

3423

9133

2008

3119

604

1547

146

426

6

30

161

3515

9554

2000

16647

3837

8121

2420

3353

269

329

22033

58241

2002

16760

3604

8339

2274

2695

133

283

21434

56317

2004

16908

3797

8587

2010

2484

111

292

20951

55998

2006

17850

3846

9119

1949

2678

95

312

21044

57826

2008

17812

3876

9197

1972

2943

76

300

21169

58350

Regiunea Sud Est
12
32
79
5
85
8
93
3
10
05

Sursa: Anuarul Statistic al României, INS, Bucureşti, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009,

4.2. INDUSTRIA, PRODUCŢIA ŞI DISTRIBUŢIA ENERGIEI, CONSTRUCŢII
Industria se menţine în topul sectoarelor economice cu cea mai mare contribuţie la PIBul judeţului Galaţi, aici fiind cel de-al patrulea centru industrial al ţării, din punct de vedere al
mărimii producţiei industriale.
În ceea ce priveşte contribuţia ramurilor în totalul valorii adăugate brute (componenta
PIB), la nivelul judeţului Galaţi industria şi agricultura deţin cea mai mare pondere în totalul
VAB, iar celelalte ramuri au contribuţii modeste.
a) resurse locale valorificate de industrie;
Resursele locale valorificabile în industrie provin din trei categorii: resurse naturale
(zăcăminte de hidrocarburi - ţiţei şi gaze naturale - Schela, Berheşti şi Brateş, zăcăminte de
argile, nisipuri şi pietrişuri - Galaţi, Tecuci şi Braniştea), resurse provenite prin experienţă
(tradiţii industriale - construcţii navale, industrie metalurgică), resurse umane (distribuţia
socio-demografică – grad de concentrare ridicat al populaţiei urbane). Aceste resurse costituie
premisele pentru existenţa şi dezvoltarea durabilă a sectorului secundar, în care sunt incluse
industria extractivă şi prelucrătoare, producţia şi distribuirea energiei electrice şi construcţiile.
b) structura industriei, performanţe, dinamică, domenii de excelenţă, export
Cea mai dezvoltată subramură industrială este industria metalurgică. Industria
metalurgică din judeţul Galaţi realiza în anul 2008 aproximativ 55,6% din producţia de oţel a
României (Arcelor-Mittal), 55% din cea de laminate şi 90,4 % din producţia de tablă şi benzi
laminate la rece, mai mult de jumătate din producţia metalurgică fiind exportată.
Cea de a doua subramură industrială ca importanţă este industria constructoare de nave.
Construcţiile navale, ramură de tradiţie în zonă, furnizează flotei fluviale şi maritime nave de
până la 65.000 tdw (barje, vrachiere, mineraliere, remorchere, petroliere) şi platforme de foraj
marin.
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Datorită existenţei condiţiilor favorabile practicării agriculturii şi a numărului mare al
locuitorilor, în judeţul Galaţi există şi importante capacităţi de producţie ale industriei de
conserve de fructe şi legume.
Alte subramuri ale industriei prelucrătoare, care îşi desfăşoară activitatea în judeţ:
industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, industria de maşini şi echipamente
neelectrice, industria textilă şi de confecţii textile, precum şi industria de prelucrare a ţiţeiului
şi de cocsificare a cărbunelui.
Pe lângă firmele menţionate anterior, din categoria celor care obţin venituri însemnate
din exporturi mai sunt şi: Silvester C.R. SRL (tăierea şi rindeluirea lemnului), TREFO SA
(produse metalurgice), Cozamin SRL (articolelor de îmbrăcăminte), FIERCTC SIBEL SRL
(profile obţinute la rece), Galfind Band (bare trase la rece).
Între 2004 şi 2008, în contextul
expansiunii rapide a activităţii
economice susţinute în principal
de
stimularea
consumului,
numărul locurilor de muncă
generate de sectorul secundar s-a
redus, în principal datorită scăderii
cererii de forţă de muncă din
industria prelucrătoare şi din
producţia şi distribuţia energiei
electrice. Totuşi, cererea de forţă
de muncă s-a multiplicat în zona
serviciilor şi a construcţiilor,
concomitent
cu
continuarea
procesului de restructurare în
cadrul industriei prelucrătoare
precum şi în producerea şi
distribuţia energiei electrice.

Dinamica şi structura populaţiei ocupate din sectorul secundar în judeţul Galaţi (%)
Ramura

Dinamica 20042008
109.8
98.9
385.7
89.4

Structura
2006
100
52.2
0.1
37.5

2004
Ramuri neagricole
100
Sector secundar
56.0
Industria Extractivă
0.0
Industria prelucrătoare
41.7
Producţia şi distribuţia energiei
94.6
3.7
3.5
electrice
Construcţii
137.4
10.5
11.1
Sursa: Calculat după Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, 2009.

2008
100
50.4
0.1
34.0
3.2
13.1

Concentrarea populaţiei urbane, precum şi alţi factori cum sunt cei legaţi de poziţia
geografică şi distribuţia căilor de comunicaţie, au favorizat dezvoltarea industriei, mai ales în
municipiul Galaţi. Unele capacităţi industriale importante se află şi în municipiul Tecuci.
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c) agenţi economici, inclusiv IMM;
În ultimii ani numărul de întreprinderi mici şi mijlocii a avut o tendinţă de sporire
continuă, totuşi firmele de mari dimensiuni (în nr. de aprox. 30) au încă un rol important:
ARCELORMITTAL Galaţi S.A.(metalurgie feroasă), ELECTROCENTRALE Galaţi (energie
electrică), Şantierul Naval S.A. Galaţi, VEGA 93 SRL ş.a..
Numărul de întreprinderi mijlocii a crescut ca urmare a reducerii taliei unor firme care
iniţial erau catalogate ca fiind “mari”, dar în care au fost efectuate o serie de restructurări ale
personalului. De asemenea, se poate aprecia că şi în judeţul Galaţi s-a manifestat tendinţa,
relevată de studii realizate la nivel naţional, de consolidare a unor mici întreprinderi şi ulterior
de extindere a activităţii şi angajare de personal suplimentar.
Sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii din judeţul Galaţi este relativ dezvoltat,
comparativ cu alte judeţe din România. În judeţ, o serie de fundaţii şi „Parcul ştiinţificotehnologic de software” sprijină dezvoltarea micilor întreprinzători. Însă, încă există o serie de
deficienţe în organizarea activităţii (neimplementarea unor standarde de calitate, nu se acordă
importanţă protecţiei mediului şi reciclării deşeurilor, accesul la finanţarea din Fondurile
Europene este încă foarte limitat).
În cazul întreprinderilor mici, în judeţul Galaţi, dinamica acestui tip de firme a fost mai
rapidă, atât în raport cu evoluţia de la nivel naţional, cât şi cu cea de la nivelul Regiunii de
Dezvoltare Sud-Est, în fiecare dintre ramurile componente ale sectorului secundar. În acest fel,
judeţul Galaţi şi-a sporit ponderea în totalul firmelor mici între 2004 şi 2008, de la 1,8% la
2,0% pe plan naţional, şi de la 16,1% la 17,9% în cadrul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est.
Ponderea judeţului Galaţi în totalul numărului de întreprinderi mici din România şi
Regiunea de dezvoltare “Sud-Est”, în anii 2004, 2006 şi 2008 (%)
Anul

2004
2006
Judeţul Galaţi în total România
Ramuri neagricole
2.3
2.4
Sector secundar
1.8
2.0
Industria Extractivă
0.5
0.8
Industria prelucrătoare
1.9
2.1
Producţia şi distribuţia energiei electrice
1.4
1.4
Construcţii
1.5
1.9
Judeţul Galaţi în total Regiune de dezvoltare Sud-Es”
Ramuri neagricole
19.7
21.1
Sector secundar d.c.
16.1
18.3
Industria extractivă
4.2
6.7
Industria prelucrătoare
17.1
19.0
Producţia şi distribuţia energiei electrice
6.7
6.9
Construcţii
14.8
18.0

2008
2.4
2.0
0.6
2.0
1.6
2.0
20.6
17.9
5.0
17.5
9.8
19.7

Sursa: Calculat după Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, 2009.
În ceea ce priveşte întreprinderile mari, se remarcă faptul că, pe ansamblul ramurilor
neagricole şi al sectorului secundar, numărul de întreprinderi mari s-a redus între 2004 şi 2008
practic în acelaşi ritm cu cel înregistrat la nivel naţional, judeţul Galaţi deţinând în perioada
menţionată o cotă de 2,0% din totalul întreprinderilor mari din ansamblul ramurilor neagricole
şi de 1,8% din ansamblul sectorului secundar.
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Ponderea judeţului Galaţi în totalul numărului de întreprinderi mari din România şi
Regiunea de dezvoltare Sud-Est în anii 2004, 2006 şi 2008 (%)
Anul

2004

2006

2008

România
Ramuri neagricole
Sector secundar
Industria Extractivă
Industria prelucrătoare
Producţia şi distribuţia utilităţilor
Construcţii

2.0
2.2
1.8
1.9
0.0
0.0
1.7
1.4
2.1
3.8
3.0
3.6
Regiunea de dezvoltare Sud-Est
Ramuri neagricole
17.5
19.7
Sector secundar d.c.
16.1
17.2
Industria Extractivă
0.0
0.0
Industria prelucrătoare
16.5
15.0
Producţia şi distribuţia energiei electrice
16.0
25.0
Construcţii
17.1
20.7
Sursa: Calculat după Anuarul Statistic al judeţului Galaţi, 2009.

2.0
1.8
0.0
1.4
3.9
2.5
19.9
16.7
0.0
15.1
23.8
18.5

În construcţii, sporirea relativă a capacităţii de ocupare a forţei de muncă a fost, în
judeţul Galaţi, apropiată de cea înregistrată pe plan naţional.

4.3. TURISMUL
a) potenţial, structură, dinamică, domenii de excelenţă,
Potenţialul turistic al judeţului
este susţinut de:
- diversitatea formelor de relief şi
de
existenţa
caracteristicilor
naturale particulare (valea şi lunca
Dunării şi a Siretului, dunele de la
Hanul Conachi, lacurile şi bălţile,
pădurile Gârboavele, Movileni,
Breana)
- patrimoniul cultural
- existenţa unei industrii active,
orientată la nivel naţional şi
internaţional
Judeţul reuneşte trei caracteristici
importante pentru turism: este o
potenţială regiune de sosire a
turiştilor, zonă de tranzit şi
regiune de plecare. Existenţa unui
potenţial turistic important în
zonă nu a determinat şi
dezvoltarea
pe
măsură
a
infrastructurii de turism din judeţ
– cel puţin din 2004, aceasta este
în stagnare.
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b) organizarea activităţilor;
Organizarea activităţilor este strâns corelată cu formele de turism date de potenţialul
local:
- Turismul cultural determinat de patrimoniul cultural-istoric existent în judeţ (obiective
istorice, religioase, etnografice, culturale, monumente – de exemplu: clădirea Consiliului
judeţean – arh. Ion Mincu, Arhivele Statului, Palatul navigaţiei – ing. Anghel Saligny, Teatrul
de Stat, malul amenajat al Dunării, punctul de Belvedere de pe malul lacului Brateş din Grădina
Publică, peisajele industriale şi ale portului, dunele de nisip de la Hanu Conachi, situate în
lunca Prutului, puncte arheologice la Munteni, Smârdan, Suceveni)
- Turismul rural – agroturismul determinat de potenţialul eco-agricol
- Turismul de afaceri – strâns legat de puternica industrie siderurgice şi navală
c) infrastructură specifică, circulaţia turistică.
Infrastructura turistică este formată dintr-un număr de numai de 21 unităţi de primire
turistică cu funcţiuni de cazare (în anul 2008, la fel ca în 2006), reprezentând circa 1,67%
pondere în regiune.
În judeţ funcţionează 9 hoteluri şi moteluri, 8 vile turistice, trei tabere de vacanţă pentru
elevi şi preşcolari şi un hostel. Capacitatea de cazare, la nivelul judeţului, este 1452 locuri, mai
mare comparativ cu anul 2000 cu 4,83%, cu toate că nu au existat modificări prea mari în ceea
ce priveşte infrastructura aferentă.
Capacitatea şi activitatea de cazare turistică în judeţul Galaţi, 2000-2008
Capacitatea de cazare

Înnoptări
(mii)

Indicii de
utilizare netă a
capacităţii în
funcţiune (%)

Regiunea de
dezvoltare/judetul

Existentă 1)
(locuri)

2000
2002
2004
2006
2008

280005
272596
275941
287158
294210

Total România
50197
4920
50752
4847
53989
5639
56500
6216
59188.0
7125.3

17647
17277
18501
18992
20726.0

35.2
34.0
34.3
33,6
35.0

2000
2002
2004
2006
2008

134081
130111
130854
134560
132668

Regiunea Sud-Est
12182
981
13662
984
13774
1133
13176
1081
12515.1
1308.6

5452
5214
5397
4854
5317.6

44.8
38.2
39.2
36,8
42.5

67
100
109
117
141.4

22.8
38.5
35.7
36,2
43.3

2000
2002
2004
2006
2008

1385
1148
1375
1452
1452

În funcţiune
(mii locurizile)

Sosiri
(mii)

Judeţul Galaţi
293
260
306
323
326.5

43
58
58
62
57.3

Notă: 1) La 31 iulie.
Sursa: Anuarul Statistic al României, INS, Bucureşti, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009.

186

SOSIRI ÎN PRINCIPALELE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI DE
CAZARE TURISTICĂ, PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ
număr
Tipuri de structuri
de primire turistică

2009
oct.

nov.

2010
dec.

ian.

feb.

mar. apr.

mai

iun.

iul.

aug.

sep.

oct.

Total judeţ

3978 3751 2292 1944 2135 2715 2711 3199 2715 2673 2854 3059 3179

din care:
Hoteluri
Vile turistice

3408 3176 1808 1520 1720 2220 2243 2735 2196 2147 2418 2534 2733
398 371 355 333 281 344 348 346 400 409 352 440 395

ÎNNOPTĂRI ÎN PRINCIPALELE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCŢIUNI
DE CAZARE TURISTICĂ, PE TIPURI DE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ
număr
Tipuri de structuri
de primire turistică

2009
nov.

oct.

dec.

ian.

feb.

mar. apr.

2010
mai iun.

iul.

aug.

sep.

oct.

Total judeţ

8331 8825 4881 4319 5024 6857 6658 7823 6153 5763 6868 6073 7323

din care:
Hoteluri
Vile turistice

7227 7630 3952 3430 4220 5581 5632 6443 4813 4430 5280 5170 5541
729 822 700 660 500 613 556 606 762 592 639 775 807

INDICELE DE UTILIZARE NETĂ A LOCURILOR DE CAZARE
%

Total judeţ

2009
nov. dec.
33,2 19,8

oct.
30,0

ian.
20,3

feb. mar. apr.
26,2 32,2 32,4

2010
mai iun. iul.
36,8 29,9 27,1

aug.
32,3

sep.
29,5

oct.
34,4

Buletin statistic judetean

Numar de turisti pe tipuri de structuri de cazare 2003-2009
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

BUCIUMENI

470

61

0

0

0

0

0

BUCIUMENI

470

61

0

0

0

0

0

BUCIUMENI

2140

549

0

0

0

0

0

BUCIUMENI

2140

549

0

0

0

0

0

FUNDENI

0

0

0

0

193

0

0

FUNDENI

0

0

0

0

193

0

0

FUNDENI

0

0

0

0

386

0

0

FUNDENI

0

0

0

0

386

0

0

48823

57580

57508

61546

65576

57242

44130

MUNICIPIUL
GALATI

Sosiri - total –
numar
Sosiri in tabere de
elevi si prescolari numar
Innoptari - total numar
Innoptari in tabere de
elevi si prescolari numar
Sosiri - total - numar
Sosiri in moteluri numar
Innoptari - total numar
Innoptari in moteluri numar
Sosiri - total - numar
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MUNICIPIUL
GALATI
MUNICIPIUL
GALATI
MUNICIPIUL
GALATI

41618

49817

49858

53491

57606

50342

37740

1387

2420

3259

4518

4912

4160

4348

4493

5151

4391

3537

3058

2740

2042

1325

192

0

0

0

0

0

96150

108914

105968

117407

130359

141391

98886

86075

99655

96351

106865

117488

128583

86546

1387

2952

5226

7005

7551

7593

8876

4493

5151

4391

3537

5320

5215

3464

4195

1156

0

0

0

0

0

MUNICIPIUL
GALATI
MUNICIPIUL
GALATI
MUNICIPIUL
GALATI
MUNICIPIUL
GALATI
MUNICIPIUL
GALATI
MUNICIPIUL
GALATI

Sosiri in hoteluri numar
Sosiri in vile turistice
- numar
Sosiri in hosteluri numar
Sosiri in tabere de
elevi si prescolari numar
Innoptari - total numar
Innoptari in hoteluri numar
Innoptari in vile
turistice - numar
Innoptari in hosteluri numar
Innoptari in tabere de
elevi si prescolari numar

Sursa INSSE

4.4. SERVICII ECONOMICE ŞI SOCIALE
a) structură, potenţial, dinamică, domenii de excelenţă
În perioada 2004 – 2008 structura sectorului terţiar din judeţul Galaţi este dominată de
comerţul cu ridicata (cu peste 51% din unităţile locale active – creştere 7%), domeniul
tranzacţiile imobiliare şi închirierilor (11,6% din total – creştere 59%) şi serviciile de transport,
depozitare şi comunicaţii (6% din totalul întreprinderilor active).
Evoluţia sectorului terţiar în judeţul Galaţi, în perioada 2004-2008 (nr. unităţi active)
Ev olutia se ctorului te rtiar in jude tul Galati, pe rioada 2004-2008 (nr.)
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Comerţ cu
ridicata şi cu
amănuntul,

Hoteluri şi
restaurante

Transport,
depozitare şi
comunicaţii

Tranzacţii
imobiliare,
închirieri şi

Învăţământ

Sănătate şi
asistenţă
socială

Alte activităţi de
servicii
colective/sociale

2004

6298

459

2006

6673

531

565

959

40

129

213

635

1277

43

151

2008

6740

577

246

793

1528

59

171

320

Surse: Anuarul Statistic al României, INS, Bucureşti, 2005, 2007, 2009; www.galati.insse.ro

Numărul de personal angajat în sectorul terţiar a evoluat corespunzător întreprinderilor
active înfiinţate. Cei mai mulţi salariaţi sunt cuprinşi în comerţ (cu amănuntul, cu ridicata, etc.)
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– 25% din total, urmaţi de sectorul transport şi depozitare – 11,15% din total salariaţi -, şi
sectorul tranzacţii imobiliare, care deţine 4,86% din total
Învăţământ
Se constată un proces de reducere progresivă a populaţiei şcolare pe ansamblu
(aproximativ 10% în ultimii cinci ani), care a determinat, la rândul ei, reducerea numărului de
unităţi de învăţământ (cu circa 10% mai puţine în ultimii cinci ani) şi a personalului didactic; în
învăţământul primar şi gimnazial se constată reduceri importante ale numărului de elevi
înscrişi (cu 20%) şi de şcoli (aproximativ 20%). Şi personalul didactic a scăzut (cu circa 7%),
cu toate că numărul total de licee este acelaşi şi numărul elevilor din licee a crescut
semnificativ.
Sănătate
Domeniul sanitar, majoritar de stat, nu a înregistrat schimbări semnificative la nivelul
judeţului Galaţi în ultimii ani. Se observă o scădere uşoară a numărului de policlinici,
dispensare medicale şi crese, dar şi o creştere a numărului de cabinete medicale (individuale)
de familie, cabinete stomatologice (individuale) si centre medicale (de specialitate). În judeţul
Galaţi, există un număr de 11 spitale, 9 ambulatorii de specialitate, o policlinică şi 4 dispensare
medico-socialeNumărul personalului medico-sanitar a crescut în perioada analizată (în special
în mediu privat). Subfinanţarea acestui sector determină reducerea calităţii serviciilor de
sănătate oferite populaţiei judeţului.
Personalul medico-sanitar si paturile din spitale
Personalul medico-sanitar si paturile din spitale - judetul Galati, 2000-2008
5000
4000
3000
2000
1000
0

Paturi în
spitale

Medici

Stomatologi

Farmacişti

Personal
sanitar mediu

Series1

2000

4008

768

123

30

2911

Series2

2002

3966

788

116

29

2932

Series3

2004

3450

809

230

186

3036

Series4

2006

3425

777

233

174

2998

Series5

2008

3315

809

229

186

3322

Sursa: Anuarul Statistic al României, INS, Bucureşti, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009.

Cultura
Între 2000 şi 2008 activitatea culturală a decăzut în judeţ pe fondul diminuării
resurselor tehnice şi materiale. Numărul reprezentaţiilor teatrale s-a micşorat radical (de la
9847 de spectacole la 422 de spectacole), în consecinţă şi numărul de spectatori (de la 161000
la 5000), chiar dacă numărul instituţiilor de spectacol a rămas constant.
Între 2000 şi 2008 activitatea culturală a scăzut în judeţ pe fondul diminuării dotărilor tehnice
şi materiale: numărul bibliotecilor a scăzut cu 8,8%, fondul de carte cu aprox. 6,2%, iar
numărul cititorilor înscrişi cu peste 27%.
Sport
Numărul persoanelor implicate în activitatea sportivă a suferit următoarele fluctuaţii
între 2000 şi 2008: sunt cu 83 de sportivi mai puţin (în 2008 erau doar 5190 înregistraţi),
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numărul instructorilor a scăzut cu 22 (s-a ajuns la 49), numărul antrenorilor a crescut cu 32 (s-a
ajuns la 174), numărul arbitrilor a crescut cu 8 (ajungând la 214).
b) agenţi economici, inclusiv IMM
Cu toate că sectorul serviciilor nu este deosebit de dinamic, o parte din întreprinderile
care activează în domeniu judeţ au fost prinse în primele 10 din Topul Naţional al Firmelor.
TOPUL NAŢIONAL 2010 – Firmele plasate în primii 10 în Top din judeţul Galaţi
Locul
ţară
2
2
10
2
7

Nume firmă
RETEC SA
DUCH MARINE TRADING
DESIGN SA
BUREAU VERITAS ROMANIA
CONTROLE
INTERNATIONALE SRL
DUNĂREA PROIECT GRUP
SRL
LEVEL FIVE SRL

8

ROMLOTUS COMPUTERS
SRL
DACOMA CAR SRL

9

ANGHEL NG SRL

5

6
9

CENTRU DE CONSULTANŢĂ
ŞI STUDII EUROPENE SRL
FIVE OF KINGS
NEIDAN SRL

1

ARABESQ SRL

1

REALTROC SRL

1

Servicii profesionale

Tipul
întreprinderii
Mare

Galaţi

Servicii profesionale

Mica

Galati

Servicii profesionale

Mică

Galaţi

Servicii profesionale

Micro

Galaţi

Activitati, culturale, sportive si
recreative

Mică

Galaţi

Alte servicii

Mică

Galaţi

Postă, curierat
Servicii de colectat si reciclat
deseuri, salubritate
Servicii
Învăţământ
Jocuri de noroc şi pariuri
Jocuri de noroc şi pariuri
Comerţ cu ridicata al
produselor nealimentare
Comerţ cu ridicata al
produselor nealimentare

Micro

Galaţi

Mijlocie

Galaţi

Micro

Galaţi

Mică
Mică

Galaţi
Galaţi

Foarte mare

Galaţi

Micro

Tecuci

Domeniu

Localitatea
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1. INTRODUCERE

“Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Galaţi” se elaborează pentru a coordona
şi armoniza politicile de dezvoltare socio – economică a judeţului, în acord cu prevederile Legii
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.
Lucrarea se elaborează în cinci faze care au următorul conţinut:
- Faza I – Documentare şi studii de fundamentare;
- Faza II – Elemente care condiţionează dezvoltarea, probleme şi disfuncţionalităţi
- Faza III – Diagnostic, priorităţi;
- Faza IV – Strategia de dezvoltare spaţială şi programul de măsuri;
- Faza V – Documentaţii pentru obţinerea avizelor şi introducerea observaţiilor.
Obiectivul fazei a II - a a fost identificarea elementelor care condiţionează dezvoltarea
prin analiza componentelor cantitative şi calitative ale caracteristicilor economico-sociale şi de
mediu, grupate pe patru domenii ţintă: contextul suprateritorial, teritoriului, populaţia şi forţa de
muncă, structura activităţilor.
Obiectivul Fazei a III – a, actuale, îl constituie formularea diagnosticului general al
dezvoltării teritoriale a judeţului pe domeniile ţintă şi componentele acestora, pe baza
problemelor şi disfuncţionalităţilor identificate.
Această fază este constituită din:
Diagnostic, care are ca scop integrarea rezultatelor fazei precedente, în vederea
evidenţierii, pe domenii şi componentele analizate, a următoarelor aspecte: puncte tari; puncte
slabe ; oportunităţi ; riscuri.
Diagnosticul general evaluează decalajul dintre situaţia actuală şi cea considerată necesar
a fi atinsă pentru orizontul de timp stabilit, in ceea ce priveşte populaţia, activităţile economice şi
aspectele structurii teritoriale ale judeţului.
Priorităţile de intervenţie se stabilesc în cadrul domeniilor analizate pe baza problemelor
identificate de diferite grade de complexitate şi de amploare teritorială (puncte slabe).
Etapa de diagnostic s-a derulat prin analize multidisciplinare, în plan social, economic
şi teritorial, care prezintă problematica, ierarhizarea şi priorităţile domeniilor diagnosticate la
nivel judeţean şi regional. S-a urmărit evidenţierea celor mai semnificative aspecte (probleme
grave sau oportunităţi deosebite). Prezentarea problemelor identificate precum şi a factorilor de
favorabilitate pentru fiecare domeniu analizat s-a realizat sub forma analizei S.W.O.T. Aceasta a
constat în stabilirea punctelor tari şi a punctelor slabe ce se manifestă teritorial, dar şi a
oportunităţilor şi riscurilor pe care le implică domeniile şi subdomeniile amenajării teritoriului
judeţean.
Diagnosticul general are ca scop integrarea rezultatelor analizelor anterioare în vederea
evidenţierii principalelor aspecte negative care afectează structurile teritoriale, sociale şi
economice ale judeţului, precum şi a atuurilor şi oportunităţilor de care acestea beneficiază.
Pe baza problemelor identificate şi a priorităţilor stabilite, în etapa ulterioară se va
formula strategia spaţială de dezvoltare a judeţului în cadrul căreia se vor identifica acţiunile şi
măsurile necesare pentru asigurarea cerinţelor prioritare pe domeniile ţintă analizate.
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2. DIAGNOSTIC - ANALIZA S.W.O.T.
Analiza S.W.O.T. are în vedere prefigurarea dezvoltării, acesta fiind principalul său
obiectiv. Pentru realizarea acestuia, însă, este necesară nu numai analiza disfuncţiilor, dar mai
ales analiza atuurilor şi a modalităţilor prin care aceste avantaje pot fi puse în valoare, ţinând
cont de oportunităţile şi riscurile pe care le comportă.
Aprecierea funcţionalităţii sistemului teritorial este esenţială în descoperirea structurilor
mai mult sau mai puţin favorabile şi în evaluarea raportului dintre potenţialul de dezvoltare a
acestuia şi capacitatea de valorificare a potenţialului respectiv. Trebuie remarcate posibilele
puncte de amplificare (strenghts) şi de blocaj (weaknesses) ale dezvoltării, în vederea depistării
modalităţilor prin care acestea pot fi încurajate sau, respectiv, atenuate.
Pentru analiza situaţiei existente a sistemului teritorial şi pentru prefigurarea dezvoltării
s-a încercat, acolo unde a fost posibil, o ierarhizare a elementelor analizate, pe fiecare din cele
patru categorii:
-

s-a individualizat fiecare atuu în raport cu importanţa sa în contextul stării actuale sau
al dezvoltării viitoare;

-

s-au depistat punctele slabe (inclusiv elementele restrictive) în funcţie de efectele
negative pe care le induc;

-

s-au evaluat oportunităţile care pot favoriza dezvoltarea, respectiv, menţinerea stării
actuale dacă s-au considerat satisfăcătoare;

-

s-au determinat riscurile, cu probabilitatea de apariţie şi capacitatea de perturbare a
stării actuale sau a procesului de dezvoltare.
.
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ANALIZA S.W.O.T.
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

OPORTUNITĂŢI

RISCURI

2.1. CONTEXTUL SUPRATERITORIAL
- potenţial deosebit al Regiunii 2
Sud-Est, din care face parte şi
judeţul Galaţi, pentru dezvoltarea
unor activităţi diversificate,
bazată pe resurse naturale
complexe, resurse hidrologice
bogate şi potenţial turistic natural
şi cultural ridicat;
- regiunea dispune de numeroase
atracţii speciale, cum sunt:
obiectivele naturale şi culturale,
prezenţa celor mai renumite
podgorii şi centre de producţie a
vinului din România, precum şi
zonele cu valoare etnografică
specială.
- existenţa unor axe suport pentru
interrelaţionarea şi dezvoltarea
localităţilor, formate din trasee
importante de transport
internaţional şi interregional:
coridorul IV rutier şi feroviar,
drumuri europene;
- prezenţa unei reţele urbane
regionale (ce include reţeaua de
localităţi a judeţului Galaţi), care
deţine centre urbane ce pot fi

- necesitatea realizării
infrastructurilor majore pe
coridoare de transport europene
şi pe traseele desemnate de
PATN - Secţiunea I Reţele de
transport (Legea 363/2006) care să asigure legătura
centrelor importante cu capitala
ţării şi cu alte centre naţionale şi
internaţionale;
- accesul la drumurile naţionale
şi căile ferate este îngreunat de
starea fizică a reţelei de drumuri
locale, judeţene şi comunale,
care nu asigură condiţii
convenabile pentru transportul
către centrele importante din
regiune
- dezvoltarea oraşelor poartă
din regiunea sud-est
(municipiile Constanţa, Brăila,
Galaţi), care deţin infrastructuri
portuare şi aeroportuare este
încă incipientă; traficul aerian
este încă slab dezvoltat,
aeroporturile din Constanţa şi
Tulcea au un trafic de modest,
iar zona Brăila – Galaţi nu are

- posibilitatea accesării
fondurilor structurale care
finanţează “Politica de
Coeziune”, pe obiectivele
“Convergenţă” şi “Cooperare
teritorială Europeană”, pentru
care sunt eligibile şi judeţele din
zona de referinţă;
- situarea pe cursul inferior al
Dunării a generat acorduri şi
programe de cooperare:
programul de dezvoltare
regională, susţinut de Consiliul
Europei, în scopul aplicării
,,Strategiei paneuropene de
conservare a diversităţii
biologice şi peisajere”, acordul
privind realizarea rezervaţiei
transfrontalieră "Delta Dunării
şi zona inferioară a râului Prut ",
Euroregiunii "Dunărea de Jos",
- potenţial crescut pentru
agricultură ecologică şi
agroturism, în special în partea
nordică a regiunii.

- creşterea disparităţilor inter şi
infraregionale;
- tendinţe concurenţiale între
judeţe şi/sau localităţi care pot
compromite cooperarea şi
coordonarea în derularea unor
proiecte comune pentru
dezvoltarea durabilă a
teritoriului zonal.
- degradarea cadrului natural
valoros şi biodiversităţii
(regiunea Sud Est este pe primul
loc în România în ceea ce
priveşte conservarea
biodiversităţii), datorată
activităţilor economice şi slabei
gestionări a zonelor protejate,
poate duce la o scădere a
potenţialului zonei.
- concurenţa cu alte zone
economice din zona Mării
Negre poate pune în pericol
poziţia actuală favorabilă a
regiunii.
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identificate ca poli de dezvoltare,
situaţi pe niveluri ierarhice
diferite: naţional (Constanţa,
Brăila, Galaţi), regionali
(reşedinţele de judeţ),
subregionali (alte municipii şi
oraşe);
- prezenţa unor zone de cooperare
transnaţională în proximitatea jud.
Galaţi, statuate prin convenţii şi
înţelegeri între state.

aeroport.
- integrarea dificilă a mun.
Brăila şi Galaţi ca pol economic
de echilibru mun. Constanţa,
care a fost desemnat ca „pol
naţional de creştere”
- dezvoltarea altor centre cu
impact regional ca poli
secundari este încă în stadiu
incipient.
- cooperarea economică
interjudeţeană şi transnaţională
este încă redusă şi în domeniul
economic şi în special în turism,
în care există un potenţial
deosebit.
2.2. TERITORIUL
Cadrul natural/mediul
Relief, climă, floră, faună, biodiversitate

- Diversitatea regiunilor
biogeografice (continentală şi
stepă pontică) şi a regiunilor
ecologice (păduri centraleuropene de amestec, stepă
împădurită est-europeană şi stepă
pontică)
- Diversitatea tipurilor de
ecosisteme reflectată de
acoperirea şi utilizarea terenului

- Schimbări în ocuparea şi
utilizarea terenurilor datorită
fenomenelor de urbanizare,
inundaţiilor, restructurării
agriculturii, împăduririlor

- Posibile oportunităţi pentru
turism, în special ecoturism
- Oportunităţi pentru
valorificarea resurselor naturale
prin metode tradiţionale

- Schimbări în ocuparea şi
utilizarea terenurilor

- Prezenţa a şaisprezece tipuri de
habitate prioritare, cinci fiind de
4

interes comunitar
- Variabilitatea reliefului, care se
întinde de la zone de câmpie şi
chiar luncă până la etajul montan
- Bogată diversitate biologică
floristică şi faunistică, ce
cuprinde 230 specii de păsări, 26
specii de mamifere, 13 specii de
reptile, 14 specii de amfibieni, 35
specii de peşti. Flora judeţului
Galaţi cuprinde 1442 de specii şi
305 subspecii, aparţinând la 502
genuri şi 108 familii de plante
superioare
- Existenţa unor specii protejate,
endemice şi de interes comunitar
Calitatea factorilor de mediu
- Monitorizarea calităţii
atmosferei şi a apelor permite
intervenţii rapide
- Inexistenţa riscurilor de
poluare radioactivă
- Stare bună a calităţii
atmosferei, apelor şi solului

- Schimbări în ocuparea şi
utilizarea terenurilor datorită
fenomenelor de urbanizare,
inundaţiilor, restructurării
agriculturii, împăduririlor

- Monitorizarea calităţii
atmosferei şi a apelor permite
depistarea timpurie a
problemelor

- Posibilele schimbări climatice,
manifestate printr-o creştere
generalizată a temperaturilor
prezise şi scăderea în unele zone
a precipitaţiilor prezise
- Schimbări în ocuparea şi
utilizarea terenurilor
- Vulnerabilitatea la cutremure

Zonele de risc natural
Inundaţii
- Existenţa lucrărilor
hidrotehnice de apărare împotiva
inundaţiilor, acumulări
nepermanente, îndiguiri şi

- Digurile existente au un risc
moderat de rupere, până la 30%,
ca urmare a stării tehnice.
drumuri, terenuri agricole, situate

- Documentaţia „Master Plan
pentru Managementul Riscului la
Inundaţii în Bazinul Hidrografic
Prut-Bârlad ” stabileşte o

- Neaplicarea prevederilor din
legislaţia în vigoare favorizează
continuarea producerii
fenomenului de inundaţii cu
5

apărări de maluri.
- Exitenţa unor zone pentru
inundare dirijată în situaţiile
critice în care viiturile depăşesc
asigurarea de calcul şi pe cea de
verificare a lucrărilor de apărare.

cu precădere în zona
subcarpatică şi de-a lungul văilor
adânci mărginite de versanţi
puternic înclinaţi;
- Acumulările existente necesită
lucrări de refacere a elementelor
parţial avariate de inundaţii
produse în ultimii ani.

- Importante suprafeţe de pădure
cu rol deosebit în asigurarea
stabilităţii solurilor – 37.700 ha

- În judeţul Galati zeci de
localităţi au fost afectate de
alunecările de teren de la

abordare la nivel bazinal al
managementului inundaţiilor în
corelare cu „Strategia Naţională
de manangement al riscului la
inundaţii”.posibilitatea ca Vâlcea
să devină un judeţ pilot în
vederea întocmirii unor studii
finanţate de Comunitatea
Europeană privind alunecările de
teren.
- Existenţa „Planului judeţean
de apărare împotriva
dezastrelor”, care conţine
prevederi legate de protecţia şi
intervenţia în caz de dezastre
natural.
- Existenţa legislaţiei, la nivel
naţional, privind realizarea
hărţilor de risc la inundaţii
(Legea 575/2001 privind
aprobarea Planului de
Amenajare a Teritoriului
Naţional – Secţiunea V- Riscuri
naturale şi HG 447/2003 pentru
aprobarea normelor
metodologice privind modul de
elaborare a hărţilor de risc
natural la alunecări de teren şi
inundaţii).
Alunecări de teren
- ”Planul judeţean de apărare
împotriva dezastrelor” care
conţine prevederi legate de

distrugeri materiale şi chiar
pierderi de vieţi omeneşti.

- Posibilitatea apariţiei unor
fenomene naturale imprevizibile
care să declanşeze alunecări de
6

(conf Anuar statistic al judetului
Galati, 2009);
- Lucrări de combatere a
eroziunii solurilor pe suprafeț e
extinse (peste 160.000 ha).

începutul anului 2006.
Majoritatea alunecărilor s-au
produs datorită fenomenelor
meteorologice nefavorabile care
au dus la intensificarea
instabilităţii versanţilor;
- Condiţiile geologice şi fizicogeografice situează terenurile din
jumatatea nord estica a judeţului
în categoria celor cu potenţial
ridicat de producere a
alunecărilor de teren (conf.
Studiului ICPA 1998 „Date
privind procesele de eroziuni,
alunecari, inundatii la nivelul
teritoriului national”care a
fundamentat Legea 575 ”Zone de
risc natural”);
- Teritoriul de studiu aparţine
unei zone vulnerabila din punct
de vedere al expunerii
construcţiilor la riscul seismiczona de intensitate seismica 8 cu
perioada medie de revenire la
100 de ani, cu exceptia sectorului
Nicoresti – Cosmesti (zona cu
intensitate seismica 9).

protecţia şi intervenţia în cazul
dezastrelor specifice judeţului;
- Legea nr. 575 / 2001 privind
aprobarea Planului de
Amenajare a Teritoriului
Naţional – Secţiunea a V-a –
Zone de risc natural;
- Ordinul comun MLPAT –
DAPL – MAPPM /Nr.62/N/31
iulie 1998 privind delimitarea
zonelor expuse la riscuri
naturale emis în conformitate cu
prevederile OG nr. 47/1994,
privind apararea impotriva
dezastrelor, aprobata prin Legea
nr. 124/1995, art.2., art.5 ;
- Ordin nr. 18/N/19.02.1997
privind “Ghidul privind
identificarea şi monitorizarea
alunecărilor de teren şi
stabilirea soluţiilor cadru de
intervenţie, în vederea prevenirii
şi reducerii efectelor acestora,
pentru siguranţa în exploatare a
construcţiilor, refacerea şi
protecţia mediului” - GT 006 –
97;

teren (ploi intense şi prelungite,
topirea bruscă a zăpezilor);
- Despăduriri masive cu
implicaţii in producerea de
alunecari de teren;
- Accenturea riscurilor climatice
si geomorfologice in anumite
zone ale judetului, datorita
fenomenului de incalzire globala,
pericol de declansare a
lunecarilor de teren;
- Capacitate institutionala redusa
pentru urmarirea si aplicarea
legislaţiei privind utilizarea
terenurilor în zonele inundabile
şi în cele cu risc de alunecări.

- Ordin nr. 80/N/1998 privind
“Ghidul de redactare a hărţilor
de risc la alunecare a
versanţilor, pentru asigurarea
stabilităţii construcţiilor” – GT
019-98;
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- Legea nr.124 / 1995 privind
apărarea împotriva dezastrelor.
Patrimoniul natural şi construit
Patrimoniul natural
- Existenţa a 15 situri NATURA
2000 (12 SCI-uri şi 3 SPA-uri),
16 rezervaţii naturale, 4 arii
naturale protejate de interes
judeţean şi a unui parc natural

- Lipsa unor organisme
responsabile cu gestiunea şi/sau a
planurilor de management
- Impacturi negative datorate
unor activităţi antropice şi
consecinţe ale acestora în
interiorul şi în jurul sitului

- Posibile oportunităţi pentru
turism, în special ecoturism
- Oportunităţi pentru
valorificarea resurselor naturale
prin metode tradiţionale

- Vulnerabilitatea la impacturi
datorate unor cauze antropice şi
naturale

Patrimoniul construit
- spaţiu de locuire ocupat din
cele mai vechi timpuri, străbătut
in partea de sud de fluviul
Dunarea, deţinând mărturii
valoroase ale culturii neolitice,
ale civilizaţiei antice şi
medievale dar şi ale epocilor mai
recente;
- existenţa unui patrimoniu
cultural construit bogat, care
cuprinde 267 de monumente,
ansambluri şi situri, clasificate şi
protejate prin lege, dintre care
unele cu elemente de unicitate şi
valoare deosebită;
- existenţa unei zone extinse in
cadrul judeţului cu concentrare
mare de valori de patrimoniu
cultural construit;

- disparităţi în dispersia
teritorială a monumentelor
istorice, partea sud – vestica a
judeţului având un număr
semnificativ mai redus de valori
de patrimoniu decât restul
teritoriului;
- lipsa documentaţiilor specifice
de urbanism pentru zone
protejate (PUZCP) pentru
majoritatea localităţilor ce includ
monumente istorice clasate, ceea
ce conduce la deficienţe în
protejarea acestora;
- existenţa unui număr de 92 de
monumente istorice aflate în
pericol, cu diverse stadii de
degradare a părţilor componente
sau chiar de ansamblu, dintre

- valorificarea prin forme de
turism durabil a patrimoniului
cultural, fapt ce ar aduce
beneficii inclusiv în protejarea
monumentelor;
- renovările publice sau mixte;
- prin reactualizarea Planurilor
Urbanistice Generale sau a
documentaţiilor de Amenajare a
Teritoriului se poate consolida
regimul de protecţie pentru
elementele de patrimoniu
construit;
- programe de finanţare (ex.:
Programul Operaţional Regional
2007-2013, Axa prioritară 5,
Domeniul major de intervenţie
5.1 "Restaurarea şi valorificarea
durabilă a patrimoniului

- degradarea treptată a fondului
de patrimoniu cultural existent în
lipsa unor intervenţii urgente
pentru reabilitarea, restaurarea şi
conservarea acestuia;
- nerespectarea legislaţiei în
vigoare privind prescripţiile de
construire permise în vecinătatea
monumentelor istorice;
- pierderea identităţii zonei prin
exploatarea turistică
necorespunzătoare a
monumentelor sau acceptarea
kitsch-ului în configurarea
construcţiilor noi;
- presiuni asupra fondului de
patrimoniu cultural construit
datorate intereselor economice,
în localităţile cu nivel mai ridicat
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- prezenţa unor peisaje culturale
asociative remarcabile care
includ monumente si situri
arheologice ce constituie
amprenta arhitecturală
recunoscută a judeţului.
- funcţionalitatea monumentelor
şi ansamblurilor favorizează
exploatarea economică –
numeroase construcţii au caracter
simbolic şi valoare istorică
putând fi exploatate turistic sau
ca puncte de interes în teritoriu;
- unele monumente, ansambluri
sau situri care sunt în curs de
cercetare, constituie material
didactic pentru formarea de
profesionişti în domeniu prin
organizarea de şcoli de vară;

care 23 de monumente sunt în
stare de colaps sau precolaps;
- valorificare insuficientă a
zonelor cu concentrare mare de
patrimoniu cultural;
- monumente istorice valoroase
cu accesibilitate redusă.

cultural, precum şi crearea,
modernizarea infrastructurilor
conexe");
- cercetarea elementelor de
patrimoniu cultural poate fi prilej
de schimb de experienţă la nivel
internaţional.

de dezvoltare.
- necesitatea derulării unui mare
număr de studii şi proiecte
(geotehnice, structurale, de
fezabilitate, arhitecturale şi de
urbanism) costisitoare şi de
durată care constituie o etapă
dificilă şi nerentabilă a activităţii
de renovare, conservare şi
valorificare a patrimoniului
construit;
- intervenţii de
restaurare/conservare cu
folosirea unor materiale şi tehnici
neadecvate.

Reţeaua de localităţi
- densitate ridicată a localităţilor
urbane şi rurale, superioară
mediei pe ţară, cu concentrare
foarte mare în special în jurul
mun. Galaţi;
- prezenţa municipiului Galaţi –
centru economic şi administrativ
de nivel regional, cu capacitatea
de a-şi consolida rolul de pol
naţional conform definirii în
practica europeană;
- tendinţă de diversificare a

- structură relativ dezechilibrată
a reţelei de localităţi, din care
sunt absente unele categorii de
mărime, excepţie fac doar
municipiul Galaţi (categoria oraş
mare) şi municipiul Tecuci (la
limita dimensională inferioară a
oraşelor mijlocii);
- existenţa în partea centrala a
judeţului a unei zone profund
rurale (lipsite de oraşe pe o rază
de 25-30 km), cu infrastructură

- prezenţa unor axe majore de
transport (coridorul VII Dunărea,
viitoarea autostradă pe traseul
coridorului IX, linie CF cu viteză
până la 160km/h) care vor
contribui la consolidarea rolului
teritorial al localităţilor din zona
de influenţă;
- posibilitatea constituirii
sistemului urban Brăila-Galaţi
- posibilitatea accesării
fondurilor structurale pentru

- interes redus pentru sprijinirea
dezvoltării oraşelor mici prin
politici specifice;
- continuarea tendinţei de
declarare insuficient motivată a
unor oraşe sau de fragmentare a
unor comune;
- lipsă de fermitate în controlul
ce ar trebui exercitat de
administraţia publică asupra
tendinţei de extindere
nejustificată a intravilanului
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profilului funcţional al oraşelor,
în special prin dezvoltarea
sectorului serviciilor;

tehnică şi un nivel mai scăzut de
dezvoltare socio-economică.

creşterea nivelului de dotare şi
echipare a localităţilor.

- mărimi medii ale oraşului şi

localităţilor;
- accentuarea decalajelor de
dezvoltare socio – economică
între urban şi rural.

comunei superioare valorilor
medii la nivel naţiona;
- structură echilibrată a
comunelor din punct de vedere al
dimensiunii demografice.
Infrastructura socio - culturală
- reţea relativ echilibrată de
unităţi de învăţământ cu rol
teritorial (gimnazial şi liceal);
- învăţământ superior privat bine
reprezentat şi în dezvoltare;
- asistenţă medicală primară
relativ bună acordată prin reţeaua
de unităţi sanitare care asigură
prezenţa a cel puţin un medic şi
un cadru sanitar mediu aproape
în fiecare UAT ;
- bună asigurare a serviciilor
medicale în mediul urban;
- bună asistenţă socială
organizată de Direcţia Generală
de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Galaţi ;
- reţea de instituţii culturale
variată: teatre, case de cultură,
cămine culturale, muzee,
biblioteci;

- reducerea numărului de unităţi
şcolare, în principal prin
scăderea drastică a numărului de
grădiniţe şi prin reorganizarea
învăţământului primar şi
gimnazial;
- disparităţi teritoriale
importante din punct de vedere al
indicatorilor referitori la
învăţământ: număr ridicat de
elevi pe sală de clasă în urban,
faţă de mediul rural;
- lipsa învăţământului
profesional şi postliceal în
mediul rural;
- servicii sanitare deficitare în
mediul rural, în care revin în
medie 2.505,4locuitori/medic;
- distribuţie teritorială
dezechilibrată a asistenţei
medicale de specialitate (spitale,
policlinici), grupate exclusiv în

- ridicarea nivelului economic al
localităţilor şi, implicit, al
bugetelor locale, care ar putea fi
utilizate pentru modernizarea şi
extinderea dotărilor socio –
culturale;
- posibilitatea accesării
fondurilor structurale;
- promovarea parteneriatelor în
dezvoltarea dotărilor cu rol
teritorial;
- existenţa programului prioritar
privind reabilitarea şi
modernizarea infrastructurii
culturale din mediul rural, de
către Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale, prin
accesarea Fondului European
Agricol pentru Dezvoltare
Rurală.

- condiţiile neatractive din
mediul rural pentru cadrele de
specialitate din învăţământ sau
sănătate;
- abandonul şcolar, mai ales în
mediul rural;
- intensificarea fenomenului
migraţiei personalului tânăr, înalt
specializat din învăţământ şi
sănătate;
- schimbarea destinaţiei spaţiilor
pentru cultură din mediul rural;
- fonduri insuficiente pentru
reabilitarea şi modernizarea
unităţilor de învăţământ,
sănătate, cultură.
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zona sudică şi vestică a
judeţului, oraşul Bereşti şi
arealul adiacent fiind fără
acoperire;
- nivelul de trai scăzut din
mediul rural împiedică accesul la
serviciile de sănătate private;
- număr redus de farmacii, circa
22% din comune;
Echiparea tehnico - edilitară
- Alimentarea cu apă prin sistem
centralizat are pondere de cca.
73,8% .
- Calitatea bună a sursei de apă a
sistemelor centralizate de
alimentare cu apă.
- Derularea investiţiilor de
alimentare cu apă şi canalizare
prin fonduri europene şi
guvernamentale.

- Sursa de apă a alimentării cu
apă în mediul rural (cca. 26,2%)
este apa freatică, poluată cu azot.
- Numărul mic de localităţi care
au sisteme de canalizarea apelor
uzate, 9 localităţi urbane şi 4
comune;
- Reţeaua de canalizarea a mun.
Tecuci este depăşită moral şi
fizic în procent de 25%.
- Efluentul staţiei de epurare a
mun. Tecuci nu corespunde
cerinţelor din normativul NTPA
002/2005.
- În or. Tg. Bujor rata de
racordare a populaţiei la reţeaua
de canalizare este de 23%;
- Aproximativ 40% din reţeaua
de canalizare a or. Tg. Bujor
oraşului a depăşit limita uzurii şi
este avariată;

- Documentaţia „Master Plan
pentru infrastructura de apă
potabilă şi apă uzată în judeţul
Galaţi”, oferă o strategie locală
de dezvoltare a sectorului de apă
potabilă şi a apelor uzate
conformă cu obiectivele generale
negociate de către România în
vederea aderării şi cadru postaderare la Uniunea Europeană.
- Serviciile publice de alimentare
cu apă şi canalizare ape uzate,
prin dimensiunea lor socială,
asigură locuri de muncă pentru
un număr mare de salariaţi, dar
mai ales asigură populaţiei
condiţii optime de trai.

- Risc permanent de degradare a
factorilor de mediu, datorat
neconformării staţiilor de epurare
existente la cerinţele Directivei
91/271/CEE;
- Lipsa intervenţiilor prompte în
ceea ce priveşte echiparea cu
instalaţii centralizate de apă şi
canalizare duce la depopularea
spaţiului rural.
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- Staţia de epurare a or. Tg.
Bujor nu este operţională, iar
reabilitarea ei nu este economică.
- Canalizarea or. Bereşti
deserveşte cca. 10% din
populaţia oraşului.
- Evacuarea apelor uzate
colectate din oraş se face în patru
tancuri septice, din care doar
două sunt în funcţiune.
- Toate localităţile din mediul
rural cu reţele de canalizare a
apelor uzate nu au staţie de
epurare, excepţie satul Iveşti care
are un rezervor septic.
Locuirea
- fondului de locuinţe este mai
mare decât cel al gospodăriilor,
ceea ce face ca cererea, pe
ansamblul judeţului, să fie mai
mică decât oferta.
- construcţia de locuinţe din
rural a fost mai intensă, evoluând
spre un echilibru între medii; în
rural fiind acordat, în aceeaşi
perioadă, un număr dublu de
autorizaţii construcţie faţă de
urban.
- existenţa în ,,Strategia de
dezvoltare a judeţului” a unei
secţiuni referitoare la zonele

- dificultatea extinderii /
reînnoirii fondului de locuinţe în
mun. Galaţi care deţine aproape
jumătate din populaţia judeţului
şi ce mai mare densitate a
populaţiei; majoritatea
locuinţelor fiind colective.
- ocuparea sau construcţia
locuinţelor în anumite zone
favorabile din teritoriu;
numeroase gospodării se
repoziţionează în apropierea
centrelor urbane, în principal a
mun. Galaţi.
- evoluţia indică un trend general

- existenţa Agenţiei Naţionale
pentru Locuinţe;
- finanţare europeană prin
fonduri structurale;
- facilităţi bancare pentru
reabilitarea şi consolidarea
locuinţelor private.
- programe de renovare şi
reabilitare finanţate de autorităţi.

- fluctuaţiile puternice ale
preţurilor locuinţelor din ultima
perioadă, face ca piaţa acestora
să fie stagnantă;
- creşterea cererilor pentru
locuinţe sociale din cauza
scăderii nivelului de trai;
- lipsa forţei de muncă
specializate în construcţii din
cauza emigrării.
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rezidenţiale care are în vedere
îmbunătăţirea locuirii.
- suprafaţa locuibilă a crescut în
ultimul deceniu prin construcţia
de noi locuinţe cu suprafeţe
superioare faţă cele anterioare;
suprafaţa locuibilă pentru o
persoană a crescut cu cca. 20%
pe total judeţ, cu 18,8% în urban
şi cu 19,1% în rural.

descendent în ultima perioadă,
asemănător cu cel al numărului
de autorizaţii de construcţie.
- echiparea locuirii cu instalaţii
de apă este redusă; doar 42 de
localităţi (din care 4 municipii şi
oraşe şi 38 de comune) au
sisteme centralizate de distribuţie
a apei potabile.
- echiparea locuinţelor cu
instalaţii de canalizare este foarte
deficitară;numai 19 de localităţi
(din care 4 municipii şi oraşe şi
15 comune) dispuneau de reţele
de canalizare.
- energia termica se distribuie
doar în locuinţele din cele două
municipii.
- în mediul rural cca. 40% din
locuinţe nu beneficiază de
servicii de salubrizare
- în mediul urban insatisfacţia cu
privire la ambientul mediului
rezidenţial creşte proporţional cu
mărimea localităţii.
Infrastructurile tehnice majore
Gospodărirea apelor

- Resurse de apă suficiente, cu o
calitate corespunzătoare pentru a
satisface cererea de apă potabilă.
- Calitatea apei de suprafaţă, în

- În regiunea centrală şi de nordest apele subterane sunt
disponibile numai în acvifere
adânci.

- Elaborarea Schemei Directoare
de Amenajare a Bazinului
Hidrografic, care reprezintă
principalul instrument de
planificare a gospodăririi apelor

- Poluarea apei subterane ar
putea avea impact negativ asupra
calităţii apelor subterane din
zona Vadu-Roşca, Salcia-Lieşti.
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general, îndeplineşte condiţiile
de apă potabilă (categoria a II-a).
- În partea de sud-vest şi de est
sunt disponibile suficiente
resurse subterane.
- În fronturi de captare, Vadu
Roşca şi Salcia - Lieşti este
disponibilă o cantitate curentă de
apă suficientă şi de calitate, care
nu indică contaminare.
Judeţul are cea mai echilibrată
distribuţie între standardul de
protecţie oferit de digurile
existente şi cel necesar.

- Apa freatică, prelevată prin
puţuri (în principal, fântâni
individuale), este poluată cu azot.
- Digurile existente au un risc
moderat de rupere, până la 30%,
ca urmare a stării tehnice.
- Acumulările existente necesită
lucrări de refacere a elementelor
parţial avariate de inundaţii
produse în ultimii ani.

în bazinul râului Siret
- Finanţarea unor proiecte de
gospodărirea apelor din credite
externe rambursabile

Amenajări pentru agricultură
- Existenţa amenajărilor de
îmbunătăţiri funciare pe
suprafeţe mari - irigaţii (peste
141.000 ha), desecări (peste
59.000 ha), combaterea eroziunii
solului (peste 160.000 ha).
- Amenajările de desecare sunt
funcţionale, asigură evacuarea
apelor în exces prin pompare sau
gravitaţional.

- Lucrările de îmbunătăţiri
funciare sunt executate în
majoritate înainte de 1990 si
suprafeţele amenajate sunt in
imposibilitatea de exploatare în
condiţii de eficienţă economică
datorita proceselor de degradare
şi distrugere petrecute după acest
an.
- Gradul de utilizare a irigaţiilor
înregistrează nivele deosebit de
scăzute;
- Proiectele de extindere a
suprafeţelor irigate sunt limitate;

- Programe de finantare
europene cu măsurile specifice
legate de dezvoltarea şi
îmbunătăţirea infrastructurii
rurale
- Existenţa „Organizaţiei
utilizatorilor de apă pentru
irigaţii”

- Incapacitatea utilizatorilor apei
pentru irigaţii de a – şi achita
datoriile financiare faţă de SNIF
(Societatea Naţională pentru
Îmbunătăţiri Funciare) cu
consecinţe asupra relaţiilor SNIF
–utilizatori şi implicit a gradului
de utilizare a sistemelor de
irigaţii

- Disfuncţionalităţi în
întreţinerea şi exploatarea
amenajărilor de combatere a
14

eroziunii solului cu consecinţe în
diminuarea efectului acestora
asupra solului;
Infrastructura de transport
- Judeţ tranzitat deReţea
dezvoltată de drumuri
- Densitate mare a reţelei rutiere,
superioară celei pe ţară (38 km /
100 kmp faţă de 34,3 km / 100
kmp)
- Existenţa a 5 drumuri naţionale
şi 45 judeţene
- Prezenţa portului fluvial Galaţi
- Prevederea prin PATN a
realizării drumului expres Galaţi
– Brăila
- Reţea de căi ferate electrificată
în cea mai mare parte

- Lipsa unei autostrăzi sau a unui
drum expres
- Lipsa unui aeroport
- Disparităţi accentuate între
mediul urban şi cel rural
- Drumuri naţionale doar cu
două benzi de circulaţie
- Starea precară a infrastructurii
rutiere locale – jcu precădere
drumurile judeţene şi comunale
- Tronsoane afectate de alunecări
de teren şi inundaţii

- Proiecte de modernizare a
infrastructurii rutiere depuse spre
finanţare şi în lucru
- Proiecte de informatizare a
activităţii administraţiilor publice
- Oportunităţi de finanţare pentru
dezvoltarea şi îmbunătăţirea
infrastructurii de transport, şi de
agrement (Programul Operaţional
Regional, Programele Operaţionale
Sectoriale, Creşterea
Competitivităţii Economice, Mediu
şi Transport, Planul Naţional
Strategic pentru Dezvoltare Rurală)

- Dificultatea atragerii
investitorilor în domeniul
infrastructurii în zonă
- Alocarea de resurse reduse
sistemelor de transport rutier şi
feroviar
- Schimbarea unor trasee
europene prin evitarea
teritoriului naţional
- Diminuarea volumului
transportului de călători şi marfă

- Existenţa unor programe
naţionale de modernizare a
sectorului rutier
- Programe de dezvoltare a
reţelei naţionale de căi ferate
- Construirea unui drum expres
Producţia şi transportul energiei electrice

- existenţa surselor de producere
a energiei electrice: CET Galaţi
şi instalaţii eoliene;
- reţele de transport şi distribuţie
a energiei electrice bine

- existenţa unui număr
semnificativ de gospodării
neelectrificate, care necesită
extinderi ale reţelei de joasă
tensiune;

- interconectarea Sistemului
Energetic Naţional din România
cu sistemele din ţările vecine
reprezintă un factor de creştere a
siguranţei în alimentarea cu

- întreruperi ale furnizării de
energie electrică datorită uzurii
unei părţi a liniilor electrice;
- distrugerea reţelei electrice
datorită fenomenelor meteo
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dezvoltate;
- reţele de transport modernizate
sau în curs de modernizare;
- toate localităţile judeţului sunt
electrificate;
- gradul de racordare în zona
rurală este de 100%;
- existenţa unor proiecte în curs
de execuţie ce vizează extinderea
şi modernizarea iluminatului
public;
- Potenţial ridicat pentru
utilizarea surselor regenerabile în
scopul producerii de energie
electrică: solară, eoliană.

- menţinerea tensiunii de 6 KV
în reţelele de medie tensiune;
- slabă utilizare a surselor
regenerabile de energie;
- înregistrarea unor pene de
curent datorită vântului;
- Reţea de iluminat public în
localităţi doar pe cel mult 50%
din drumuri.

energie electrică;

extreme;

- reducerea consumului
industrial de energie electrică
creează posibilităţi pentru
alimentarea în bune condiţiuni a
consumatorilor din România, dar
şi pentru export;
- realizarea de reţele subterane
de medie tensiune numai în
cabluri cu izolaţie şi accesorii
moderne;
- existenţa proiectelor pentru
construirea de parcuri eoliene;
- reducerea costurilor cu energia
electrică prin reabilitarea
sistemului de iluminat public şi
aducerea acestuia la standardele
naţionale şi internaţionale.

- căderi de tensiune;
- uzura fizică şi morală a unora
dintre reţele şi echipamente
conduce la scăderea fiabilităţii
respectivelor sisteme, cu
repercusiuni asupra alimentării în
bune condiţiuni a
consumatorilor;
- nerespectarea zonelor de
siguranţă conform Ord. 4/2007
de către clădiri şi alte obiective
construite în zona LEA.

Producţia şi transportul energiei termice
- existenţa sistemului de
alimentare centralizată cu
căldură din municipiul Galaţi;
- sistemul centralizat coexistă cu
centralele termice proprii;
- reabilitarea şi modernizarea
sistemelor de transport şi
distribuţie a agentului termic
primar pentru reducerea
riscurilor în funcţionare, a
poluării mediului, precum şi a
costurilor specifice;
- grad de contorizare la bloc de

- în judeţ, doar municipiul Galaţi
are sistem centralizat de
alimentare cu căldură;
- reducerea constantă a
volumului de energie livrată;
- uzura fizică şi morală a
reţelelor (în special a celor
secundare), precum şi a
instalaţiilor interioare;
- creşterea numărului de
debranşări de la sistemul de
alimentare centralizată cu
energie termică (SACET);

- modernizarea clădirilor şi a
instalaţiilor interioare aferente,
însoţită de reabilitarea termică a
anvelopei clădirilor pentru
creşterea confortului termic şi
reducerea consumului de
combustibil;
- utilizarea centralelor termice pe
gaze, combustibil lichid sau
biomasă, moderne, cu randament
ridicat, grad redus de poluare şi
funcţionare automatizată;
- existenţa pe teritoriul judeţului

- montarea de instalaţii de
încălzire centrală sau locale
improvizate, necorespunzătoare
din punct de vedere tehnic,
sanitar sau al riscului de
incendiu, precum şi lipsa
întreţinerii corecte a lor poate
conduce la intoxicaţii, incendii
sau explozii;
- lipsa capacităţii reţelelor
exterioare de alimentare cu apă
rece şi a instalaţiilor interioare de
apă rece de a prelua noii
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100% la energie termică şi apă
caldă de consum;
- folosirea la majoritatea
clădirilor din sectorul terţiar a
centralelor termice proprii dotate
cu echipamente moderne, cu
randament ridicat şi grad redus
de poluare, iar acolo unde există
distribuţii, alimentate pe gaze
naturale;
- posibilitatea utilizării biomasei
ca sursă regenerabilă pentru
producerea de energie termică.

- izolarea termică
necorespunzătoare a clădirilor ce
duce la inconfort termic, consum
mare de energie, apariţia
condensului si degradarea
clădirilor;
- cost ridicat pentru producerea
energiei termice.

a conductelor magistrale de
transport gaze naturale poate
duce la extinderea sistemului de
alimentare cu gaze naturale în
localităţi, la folosirea de centrale
termice moderne cu randament
ridicat şi grad redus de poluare;
- investiţii publice care ar face
sistemul centralizat de
termoficare mai eficient

consumatori care isi monteaza
microcentrale termice de
apartament;
- lipsa lucrărilor de reabilitare
termică şi a instalaţiilor termice
la utilizatorii finali va conduce la
ineficienţa lucrărilor de
reabilitare a surselor termice şi
reţelelor de transport şi
distribuţie a agenţilor termici;
- creşterea preţurilor la
combustibili.

Gaze naturale şi fluide combustibile
- judeţul Galaţi este traversat de
conducte de transport de înaltă
presiune;
- existenţa sistemelor de
distribuţie a gazelor naturale în
municipiile Galaţi şi Tecuci;
- existenţa unor zone de
siguranţă de-a lungul conductelor
de transport de înaltă presiune,
de repartiţie de medie presiune şi
de distribuţie de redusă presiune,
a căror valoare s-a păstrat
constantă de-a lungul timpului;
- amplasarea conductelor de
presiune medie, respectiv redusă
de-a lungul căilor de
comunicaţie;
- amplasarea staţiilor de reglare

- existenţa distributiilor de gaze
naturale doar în localităţi din
sudul şi vestul judeţului, în
apropierea conductelor de
transport şi distribuţie ;
- costul ridicat al investiţiei de
realizare a sistemelor de
conducte de transport şi
distribuţiilor de gaze în noi
localităţi unde nu există
consumatori concentraţi şi cu
debit important ;
- presiune slabă a gazului din
reţea ;
- creşterea poluării aerului în
special în zonele alăturate celor
în care sunt amplasate kit-urile
de evacuare gaze de ardere /

- reducerea consumului
industrial de gaze naturale,
creându-se astfel condiţii pentru
alimentarea consumatorilor
casnici din reţelele existente ;
- proiectul de extindere a rţtelei
de transport a gazelor naturale pe
traseul Griviţa-Cudalbi-BăleniTârgu Bujor ;
- existenţa proiectelor de
racordare a unor noi localităţi la
reţeaua de distribuţie a gazelor
naturale.

- creşterea consumului de gaze
naturale şi a dependenţei de acest
tip de combustibil în localităţi
prin montarea de centrale de
bloc, de scară de bloc şi de
apartament ;
- creşterea continuă a preţului
gazelor naturale, în lipsa unor
măsuri de utilizare raţională a lor
(inclusiv pentru încălzire şi
preparare apă caldă menajeră)
care duce la scăderea numărului
de racordari precum şi la lipsa
interesului pentru înfiinţarea de
noi distribuţii de gaze;
- nerespectarea distanţelor de
siguranţă de către clădiri şi alte
obiective construite între acestea
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măsurare predare (SRMP) pe
terenuri care aparţin SNTGN
TRANSGAZ;
- amplasarea staţiilor de reglare
de sector (SRS) pe terenuri care
aparţin primăriilor.
- Existenta nodului Şendreni
(Galati) de interconectare a
conductelor Rusia – Turcia care
tranzitează Dobrogea cu
conductele Jugureanu– UrziceniBucureşti şi Ghergheasa–
Urziceni– Bucureşti.

aspiraţie aer de ardere ;

şi conductele de gaze ;

- accesul greoi sau chiar
imposibil în unele zone care au
devenit închise ca urmare a
punerii în posesie sau cumpărării
lor.

- pierderile de gaze naturale
tranzitate din cauza uzurii
conductelor sau a refulatoarelor
reprezintă pericol de explozie şi
incendiu;
- lipsa spaţiilor pentru
amplasarea conductelor de gaze
de-a lungul drumurilor (la
arterele importante de circulaţie
montarea conductelor trebuie
făcută pe ambele laturi pentru
eliminarea traversărilor prea
apropiate) ;
- pierderile de fluide, produse
accidental sau rezultate din
agresiunile infracţionale,
constituie pericol de explozii şi
incendii, şi pot duce la poluarea
solului şi a pânzei de apă
freatică.

Energie regenerabilă
- nivelul ridicat al radiaţiei
solare pe aproape tot teritoriul
judeţului permite utilizarea
acestui tip de energie atât pentru
prepararea apei calde menajere
cât şi pentru producerea energiei
electrice;
- potenţial optim pentru
utilizarea energiei eoliene;

- decalajul în timp al energiei
- utilizarea pentru încălzire a
solare faţă de necesarul pentru
deşeurilor agricole si reziduurilor
încălzire face ca acest tip de
menajere urbane.
energie să poată fi folosit cu
precădere vara pentru prepararea
apei calde menajere, cu stocare şi
minimǎ reglare automatǎ;
- utilizarea energiei eoliene
presupune descentralizarea atât a
- existenţa instalaţiilor eoliene ca producerii cât şi a consumului de

- sistemele moderne de utilizare
a resurselor regenerabile trebuie
încorporate în sisteme hibride şi,
de asemenea, necesită o
automatizare medie şi o
supraveghere minimă. In lipsa
acestora, echipamentele se pot
deteriora şi, în unele cazuri,
produce accidente;
- neasigurarea parametrilor
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surse de producere a energiei
electrice.
-

energie electrică, precum şi un
regim cât mai constant al
regimului eolian;
- potenţialul efectiv amenajabil
al energiei eoliene este mult
inferior potentialului tehnic
amenajabil, datorită restricţiilor
de mediu.

necesari energiei livrate
consumatorilor.

Reţele de telecomunicaţii
- dezvoltarea teritorială
neechilibrată a telecomunicaţiilor
cu discrepanţe între zona urbană
şi cea rurală;
- existenţa unui număr mare de
gospodării neconectate la reţeaua
de telefonie fixă;
- costul relativ ridicat al
- acoperire pentru reţeaua de
aparatelor şi al serviciilor de
telefonie mobilă pe tot teritoriul
telefonie mobilă, raportate la
judeţului;
puterea de cumparare a
- toate localităţile au acces la
populaţiei;
reţeaua de televiziune prin cablu;
- localităţi în care primăriile,
- liberalizarea totală a pieţei
instituţiile publice, şcolile nu
(telefonie fixă, mobilă, transmisii sunt dotate cu echipamente şi
de date) datorită existenţei
tehnologie modernă (PC,
sectorului privat preponderent;
internet, fax);
- creşterea ritmului de dezvoltare - concurenţă slabă în ce priveşte
a infrastructurii specifice
telefonia fixă;
sectorului de telecomunicaţii.
- acces scăzut la reţeaua de
transmisii de date şi Internet
datorită lipsei infrastructurii de
- municipiul Galaţi este nod
important în reţeaua naţională şi
internaţională de telecomunicaţii;
- conectarea localităţilor urbane
prin magistrala de fibră optică;
- reţea de telefonie fixă în toate
localităţile;

- îmbunătăţirea climatului
economic general în ţară are ca
efect creşterea ritmului de
dezvoltare a infrastructurii
specifice sectorului de
telecomunicaţii;
- creşterea atractivităţii pentru
investitorii străini;
- creşterea ponderii şi
flexibilităţii telecomunicaţiilor
prin reţele publice mobile;

- scăderea nivelului de trai poate
limita cererea de echipamente,
servicii şi oportunităţile
investiţionale;
- capacitatea redusă de atragere
şi utilizare a fondurilor europene;
- scăderea importanţei telefoniei
fixe, în special, în zonele
neracordate.

- extinderea reţelei de cablu TV
- evoluţie ascendentă în ceea ce
priveşte dotarea cu PC-uri;
- creşterea numărului de
furnizori pentru servicii de
telefonie fixă.
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bază, mai ales în zona rurală.
Amenajări pentru gestionarea deşeurilor menajere şi industriale
- Este planificata realizarea a
două depozite ecologice zonale,
la Galaţi (proiect ISPA) şi la
Tecuci;
- Activitatea în cadrul
depozitelor menajere de la
Umbrăreşti-Tg. Bujor şi BereştiBâzanu a fost sistată in 2009 iar
suprafeţele ocupate au fost
salubrizate şi redate categoriei de
folosinţă anterioare;
- Depozitele de deseuri
industriale nepericuloase (halde
de steril si zgura) au sistat
depozitarea in 2009 si urmeaza
ecologiozarea amplasamentelor;
- Depozitele de deseuri
industriale periculoase de la SC
arcelormittal SA si Batalul
Independenţa – OMV PETROM
SA si ISPAT Galati au sistat
depozitarea in 2006;
- Spaţiile de depozitare din zona
rurala au fost închise şi
reabilitate prin salubrizarea
zonelor şi reintroducerea
acestora în circuitul natural

- Se află în operare două
depozite de deşeuri neconforme
cu reglementarile de mediu, în
zona Tirighina, pentru
municipiul Galaţi şi la RateşTecuci care functioneaza in
continuare pana la construirea
depozitelor ecologice de la
Tecuci si Galati;
- Lipsa depozitelor zonale
conforme care să deservească
întregul judeţ duce la utilizarea
în continuarea a depozitelor
existente care nu sunt prevăzute
cu sisteme adecvate pentru
protecţia mediului înconjurător;
- Gradul mic de acoperire cu
servicii de salubritate in mediul
rural.

- Existenţa programelor
comunitare de susţinere a
investiţiilor în domeniul
managementului deşeurilor;
- Existenţa cadrului legal pentru
desfăşurarea activităţii de
depozitare a deşeurilor care, în
momentul de faţă, îl constituie
Hotărârea Guvernului nr. 162 /
2002 privind depozitarea
deşeurilor;
- Existenţa Planului Judeţean de
Gestionare a Deşeurilor Galati –
2007 - 2013

- Nivelul scăzut de
constientizare al publicului
privind deşeurile şi problemele
legate de deşeuri.

- Sunt în derulare, în diferite
stadii de execuţie, proiecte ce au
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ca obiectiv managementul
deşeurilor în judeţul Galaţi, care
au o componentă de colectare
selectivă a deşeurilor in
municipiile Galati, Tecuci, Tg.
Bujor, comunele Balesti si
Mastacani
2.3. POPULATIA SI FORTA DE MUNCA
Evoluţia populaţiei şi potenţialul demografic
- Zonele în care se înregistrează
creşteri ale populaţiei sunt situate
în extremitatea sudică (comunele
Smârdan, Schela, Şendreni,
Braniştea, Independenţa) şi cea
nordică a judeţului (comunele
Bălăşeşti, Ghidigeni, Certeşti,
Drăguşeni, Buciumeni, Ţepu şi
Brahasesti).

- Tendinţa de scădere a
populaţiei totale şi a celei tinere
accentuează declinul demografic
al judeţului. Scăderi ale
populaţiei pot fi obsevate în zona
centrala a judeţului, cuprinzând
comunele Nicoreşti, Munteni,
Tecuci, Corod, Smulţi, Corni,
Varlezi, Târgu Bujor, Băneasa.

- accesarea fondurilor europene
pentru dezvoltarea resurselor
umane şi a infrastructurii unor
sectoare cu impact direct asupra
calităţii vieţii populaţiei
judeţelui, precum educaţia şi
sănătatea;
- valorificarea avantajelor
competitive locale (poziţia
- Raportul de dependenţă după
- Scăderea populaţiei tinere şi
Municipiului Galaţi situat pe
vârstă are valoare de 51, 2%,
creşterea populaţiei vârstnice cu
cursul Dunării) poate conduce la
inferior celor înregistrate la nivel aproximativ 2 puncte procentuale o dezvoltare socială a judeţului,
naţional (54,9%) şi regional
în perioada 2000 – 2010 conduc prin intensificarea imigrărilor de
(54,1%). Cele mai scăzute valori la intensificarea fenomenului de
populaţie tânără;
ale raportului de dependenţă
îmbătrânire demografică la
- dezvoltarea municipiului Galaţi
după vârstă se înregistrează în
nivelul judeţului;
în sistemul urban Brăila-Galaţi
extremitatea sudică şi sud-estică - Valori ridicate ale raportului de poate contribui la reducerea
a judeţului – comunele Braniştea, dependenţă după vârstă sunt
presiunii spre emigrare (în alte
Şendreni, Smârdan, Vânători,
înregistrate în zona sud estică a
judeţe sau în afara ţării) a
Tuluceşti, Frumuşiţa şi
judeţului, respectiv în comunele
populaţiei înalt calificate printr-o
Municipiul Galaţi precum şi în
Oancea, Suceveni şi Cavadineşti. mai bună integrare pe piaţa
vestul judeţului Galaţi –
muncii.
comunele Umbrăreşti, Movileni, - Comparativ cu ratele natalităţii
înregistrate în 2009 la nivelul
Cosmeşti, Tecuci, Dragăneşti.

- noul context generat de criză
economică poate intensifica
emigraţia, în special în afara
ţării, ca strategie de subzistenţă şi
poate conduce la reducerea
natalităţii;
- reducerea finanţării alocată
unor anumite sectoare publice,
precum cel sanitar, poate
conduce la deteriorarea calităţii
vieţii cu efecte asupra unor
fenomene demografice, în sensul
creşterii mortalităţii şi reducerii
natalităţii;
- creşterea migraţiei înregistrate
în rândul populaţiei cu înalt grad
de pregătire profesională;
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- Rate crescute ale natalităţii în
UAT-urile situate în vestul şi
nordul judeţului. Comunele care
înregistrează valori ale ratei
natalităţii de peste 14‰ sunt
Drăguşeni (14,2‰), Vlădeşti
(14,6‰), Ghidigeni (15,6‰) şi
Brăhăseşti (40,4‰).
- În sud-estul judeţului Galaţi se
conturează o zonă cu o
mortalitate scăzută (rate ale
mortalităţii sub 9‰) constituită
din Municipiul Galaţi şi
comunele din imediata
proximitate a acestuia: Smârdan,
Şendreni, Vânători.

Regiunii Sud-Est (10,0‰) şi la
nivel naţional (10,4‰), judeţul
Galaţi are o natalitate mai
scăzută (9,7‰).
- Nouă dintre comunele judeţului
se remarcă prin rate ale natalităţii
extrem de scăzute: Suhurlui
(2,7‰), Băleni (5,2‰),
Scânteieşti (5,9‰), Corni,
Poiana, Suceveni, Fundeni, Cuza
Vodă, Gohor (toate cu valori
cuprinse între 6 şi 7‰).
- Valorile ratei mortalităţii diferă
semnificativ pe medii de
rezidenţă, localităţile rurale
înregistrând valori mult
superioare celor din urban, ceea
ce reclamă identificarea unor
soluţii de îmbunătăţire a
serviciilor de sănătate în mediul
rural. Prin valori foarte ridicate
ale ratei mortalităţii (peste 20‰)
se remarcă comunele Rediu,
Jorăşti, Corni, Suceveni,
Nămoloasa, Băleni, Bălăbăneşti,
Priponeşti, Oancea.
- Comparativ cu mediile
înregistrate la nivel regional
(10,5‰) şi naţional (10,1‰)
observăm că rata mortalităţii
infantile în anul 2009 are o
valoare mai crescută la nivelul
judeţului Galaţi (12,3‰).
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- Reducerea efectivelor de
populaţie, în special tânără, este
cauzată în special de fenomenul
emigrării din judeţ (intern şi
extern). La nivelul anului 2009,
judeţul Galaţi înregistrează un
spor migratoriu negativ de 2,0‰, valoare mai negativă
comparativ cu media regională
(spor migratoriu de -0,8‰) şi
naţională (spor migratoriu de 0,1‰) şi care reflectă un
dezechilibru mai accentuat între
stabiliri şi plecări la nivel
judeţean.
Resursele de muncă
- speranţa de viaţă la naştere mai
mică decât media naţională şi
regională, în special pentru
pentru bărbaţi, ceea ce relevă un
deficit în starea de sănătate a
populaţiei;
- accesul tinerelor familii din
mediul rural la asistenţă medicală
de specialitate este mai dificil
decât ale celor din urban;
- tinerii din ruralul judeţului au
un nivel de informare şi instruire
privind conduita în caz de
îmbolnăvire mult mai scăzut faţă
de cei mediul urban;

- rata mortalităţii infantile la
nivelul Judeţului Galati a scăzut
în 2009 comparativ cu 1999, de
la 18.8‰ la 12.3‰;
- oferta educaţională este variată,
pentru toate nivelurile de
educaţie şi învăţământul superior
este accesibil prin prezenţa a
două universităţi, una publică şi
una privată;
- creşterea resurselor de muncă
judeţene, în special în partea
sudică şi sud-estică a judeţului;
- forţă de muncă disponibilă în
sud-estul judeţului, în arealul

- dezvoltarea legăturilor
informaţionale între piaţa muncii
şi învăţământ şi între mediul de
producţie şi învăţământ, prin
prezenţa celor două universităţi;

- scăderea nivelului de trai prin
diminuarea resurselor de muncă,
în noul context generat de criza
economică;
- diminuarea finanţării
- valorificarea avantajelor
sectoarelor publice sau
competitive locale (poziţia
restructurarea lor va accentua
Municipiului Galaţi situat pe
deficitul de servicii şi personal
cursul Dunării) poate conduce la calificat şi va deteriora starea de
o dezvoltare economică prin
sănătate a resurselor de muncă;
diversificarea ofertei turistice;
- cronicizarea şomajului de
- dezvoltarea municipiului Galaţi lungă durată, pe fondul aceleiaşi
în sistemul urban Brăila-Galaţi
crize;
poate contribui la crearea unor
- creşterea indicelui de
parteneriate pentru atragerea
dependenţă economică
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- rată mare de îmbolnăviri cu tbc
(locul 5 pe ţară) şi cu infecţii
respiratorii acute;
- indicatorii privind dotarea
serviciilor medicale au valori în
anul 2009 mult mai mici
comparativ cu cele de la nivel
regional şi naţional;
- deficit de personal medical;
comune care au nevoie de
medici: Barcea, Brăhăşeşti,
Cavadineşti, Corod, Ghidigeni,
Iveşti, Lieşti, Matca, Pechea,
Rădesti, Şendreni, Umbrăreşti,
Valea Mărului, Vânători;
- deficit de spaţii de învăţare şi o
insuficienţă a cadrelor didactice
din învăţământul preuniversitar
în comunele Brăhăşeşti,
Bălăşeşti, Jorăşti, Târgu Bujor,
Tudor Vladimirescu, Pechea şi
Schela;
- rata de ocupare şi rata de
activitate înregistrează o scădere
constantă, mai ales în zona
central-estică a judeţului;
- numărul salariaţilor din
industria prelucrătoare scade;
- populaţia salariată scade pe
fondul crizei economice instalate
după 2008, în unele comune din
estul judeţului: Băneasa, Oancea,
Suceveni, Jorăşti, Rădeşti, dar şi

delimitat de Municipiul Galaţi şi
comunele din imediata
proximitate a acestuia: Smârdan,
Şendreni, Vânători;
- creşterea numărul de salariaţi
în comunele din nordul judeţului:
Cavadineşti, Certeşti,
Buciumeni, Ţepu;
- tendinţa clară de dezvoltare a
sectorului de servicii, în special
în activităţile din turism;
- tendinţă de trecere dinspre
agricultura de subzistenţă la cea
aducătoare de profit: Cuca,
Băleni, Şendreni şi Matca;
- tendinţă de dezvoltare a unor
noi ramuri industriale,
aducătoare de venit:
Independenţa şi Vânători;
- tendinţă de dezvoltare
economică pe baza sectorului
terţiar: Barcea, Suhurlui,
Vlădeşti;
- scade numărul de şomeri în
unităţile administrative din sudestul judeţului, în special în
Smardan, Umbrăreşti, Pechea,
Jorăşti, Măstăcani, Fundeni şi
Vânători.

fondurilor europene şi crearea de coroborată cu creşterea sarcinii
noi locuri de muncă;
sociale exercitate asupra
- accesarea de fonduri structurale populaţiei ocupate.
pe Axa 3, din PNDR, destinate
îmbunătăţirii calitatii vietii in
zonele rurale si diversificarea
economiei rurale;
- accesarea de fonduri structurale
pe Axa 1, din PNDR, în special
prin măsurile 141 şi 142, pentru
diversificarea oportunităţilor de
creditare pentru micii
producători agricoli, mai ales în
comunele care au posibilităţi de
dezvoltare mai mari faţă de
celelalte: Oancea, Vânători,
Smârdan, Şendreni şi Matca.
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în sudul său: Vânători, Tudor
Vladimirescu, Lieşti şi Iveşti.
Comunele Valea Mărului şi
Rediu înregistrează cele mai mari
scăderi de salariaţi, -20,4% şi
respectiv -38,8%;
- dependenţa veniturilor de
sistemul public, demonstrând o
slabă dezvoltare a mediului
economic privat: Brăhăşeşti,
Cavdineşti, Cudalbi;
- creşte rata şomajului, la 9,8%
în 2010;
creşte numărul de şomeri în
unităţile administrative din
nord-estul judeţului, în special
în Bălăşeşti, Drăguşeni şi
Cavadineşti.
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3. DIAGNOSTIC GENERAL. PRIORITĂŢI DE INTERVENŢIE
3.1 CONTEXTUL SUPRATERITORIAL
Obiectivul major al amenajării teritoriului în spaţiul suprateritorial este:
- extinderea cooperării în condiţii avantajoase a judeţului în spaţiul suprateritorial prin
amplificarea rolului polilor regionali şi subregionali, relaţionaţi prin realizarea infrastructurilor
majore de transport.
Judeţul Galaţi face parte din Regiunea de Dezvoltare 2 Sud Est care beneficiază de resurse
naturale complexe, resurse hidrologice bogate şi un potenţial turistic natural şi cultural ridicat.
Integrarea teritoriului judeţean în spaţiul regional şi naţional depinde de două componente
suprateritoriale importante: reţeaua de infrastructuri majore de transport şi comunicaţie şi
sistemul de relaţii care se stabilesc între centrele cu rol semnificativ în dinamica economică
regională şi interregională. De aici decurg obiective secundare pentru amenajarea spaţiului
suprateritorial.
a1. Regiunea necesită realizarea infrastructurilor majore pe coridoare de transport care
asigură legătura centrelor importante cu capitala ţării şi cu alte centre naţionale şi internaţionale.
Principalele căi rutiere şi de cale ferată sunt: pe direcţia est-vest Bucureşti – Constanţa şi
Bucureşti-Brăila-Galaţi şi Bucureşti-Buzău-Focşani (fie prin Ploieşti, fie prin Urziceni), care se
continuă spre nord, acestea asigurând legătura între principalele oraşe ale regiunii.
România este traversată de coridoarele IV (Berlin/Nurenberg-Praga-Budapesta-AradBucuresti-Constanţa-Istanbul-Salonic), VII (Dunărea, cu braţul Sulina şi Canalul Dunăre-Marea
Neagră) şi IX (Helsinki-St.Petersburg-Moscova-Pskov-Kiev-Ljubasevka-Chişinău-BucurestiDimitrovgrad-Alexandroupolis).
În regiune există două magistrale feroviare: Bucureşti-Galaţi (prin Urziceni-Făurei-Brăila)
şi Bucureşti-Mangalia (prin Feteşti-Cernavodă-Constanţa), legându-se mai departe cu trasee
internaţionale. Există două poduri peste Dunăre, care fac legătura cu Dobrogea: Giurgeni-Vadul Oii
şi Feteşti - Cernavodă, ultimul fiind străbătut şi de cale ferată.
a2. Un alt obiectiv secundar este îmbunătăţirea integrată, cantitativă şi calitativă, a reţelei
de drumuri locale, ameliorându-se astfel accesul spre centrele economice majore şi spre alte
coridoare de transport europene. Fără realizarea acestui obiectiv reţeaua majoră de căi de transport
nu poate funcţiona eficient, fiind suprasolicitată şi de traficul local.
b1. Dezvoltarea oraşelor poartă din regiunea sud-est (municipiile Constanţa, Brăila,
Galaţi), care deţin infrastructuri portuare şi aeroportuare este un alt obiectiv important al amenajării
spaţiului suprateritorial. Aceste municipii ce fac legătura în mod eficient cu restul continentului şi al
lumii, sunt motoare ale dezvoltării regionale, fiind astfel în prim planul dezvoltării centrelor majore
din regiune.
Centrele din regiune asigură toate tipurile de transport (rutier, feroviar, maritim, aerian,
transport prin oleoducte), fiind totodată dotat cu depozite şi terminale pentru toate tipurile de
mărfuri, având potenţial pentru a deveni principala poartă pentru Coridorul Europa-Asia. Porturile
Brăila, Galaţi, Tulcea şi Sulina, fac parte din reţeaua TEN, fiind porturi fluvio-maritime.
b2. Dată fiind apropierea dintre municipiile Brăila şi Galaţi (32 km.), se doreşte
dezvoltarea potenţialului însemnat ale celor două centre, pentru a evolua către un pol economic
integrat pe termen mediu şi lung. Acest macro-pol va echilibra ca dezvoltare în zona de S-E a ţării,
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municipiul Constanţa, care a fost desemnat ca „pol naţional de creştere în care se realizează cu
prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională” şi capitala ţării.
b3. Dezvoltarea altor centre cu impact regional ca poli secundari este un alt deziderat al
amenajării cadrului suprateritorial, aceştia fiind meniţi a susţine dinamica marilor centre în
proximitatea cărora se află. În judeţul Galaţi există următorii poli secundari care pot avea efecte în
plan regional: Tecuci şi Târgu Bujor.
b4. Prezenţa unor zone de cooperare interjudeţeană şi transnaţională în proximitatea
judeţului Galaţi constituie o altă oportunitate importantă pentru stabilirea unor relaţii de cooperare în
proiecte de interes comun.
Din punct de vedere economic Galaţiul face parte dintre judeţele industrializate din nordul
regiunii, afectat de procesele de restructurare industrială, dar cu tendinţă de orientare a economiei
spre sectorul secundar şi terţiar la care contribuie semnificativ activităţile portuare.
Cooperarea economică interjudeţeană este încă redusă şi în domeniul turistic, în care
potenţialul deosebit din arealul nordic este insuficient valorificat. Promovarea mai agresivă a zonei
şi o ofertă diversificată care să includă programe turistice integrate ar contribui la dezvoltarea
activităţilor turistice şi ar constitui o alternativă economică la sectorul extractiv aflat în restructurare.
Principalele dificultăţi ale realizării structurilor suprateritoriale sunt legate de obstacolele
cadrului natural (relief, hidrografie), de voinţa politică şi forţa economică a unităţilor implicate. Cu
toate acestea contribuţia judeţului şi a comunităţilor locale, la aceste proiecte, poate deveni
importantă prin activităţile sale administrativ-organizatorice şi de coordonare a principalilor actori
locali.
Prezentat sintetic, diagnosticul general al cadrului suprateritorial se prezintă după cum
urmează:
Obiectiv – situaţia
considerată necesar a fi
atinsă
1

a1 - realizarea
infrastructurilor majore cf.
PATN Secţiunea I Reţele
de transport (Legea
363/2006)
a2 – modernizarea
drumurilor publice pentru
a mări accesibilitatea în
profunzime şi a reduce
încărcarea reţelei majore.
b1 - dezvoltarea oraşelor
poartă din regiune mun.
Constanţa, Brăila, Galaţi

b2 - pol economic integrat
compus din municipiile
Brăila şi Galaţi prin
dezvoltarea potenţialului al
celor două centre

Situaţia actuală a
realizării obiectivului

2

incipientă, Dunărea
(coridorul VII) contribuie
la potenţialului ridicat al
regiunii, autostrada
Bucureşti – Constanţa în
stadiu final
calitatea reţelei este
scăzută în judeţ şi în
regiune, drumurile locale
şi cf. sunt în majoritate
nemodernizate.
medie, dezvoltarea
funcţiilor portuare în toate
cele 3 municipii; aeroport
internaţional numai în
Constanţa
incipientă prin elaborarea
PATZ, colaborări
sporadice între cele 2
municipii

Fezabilitatea pe
termen (lung, mediu,
scurt)

Decalaj între
1 şi 2
(mare, mediu,
redus)

Priorităţi
de
intervenţie

3

4

5

mare

I

mare

I

termen mediu şi lung
pentru modernizarea
funcţiilor portuare,
conexe şi aeroportuare

mediu

II

termen mediu şi lung
pentru dezvoltarea
funcţiilor regionale
integrate

mare

II

termen lung pentru
infrastructurile de pe
coridorul IX, podul
Brăila - Măcin şi
drumurile expres
termen mediu şi lung,
din totalul drumurilor
locale din regiune erau
modernizate numai
21,6%
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b3 - dezvoltarea altor
centre cu impact regional
ca poli secundari

incipientă, necesitatea ca
aceste centre să devină
mai dinamice pe plan
judeţean

b4 - cooperarea
interjudeţeană şi
transnaţională

medie, activităţi comune
în cadrul Euroregiunii
"Dunărea de Jos",
“Coridorul verde al
Dunării”, „Zona Naturală
Protejată transfrontieră a
Deltei Dunării şi Prutului
inferior”

termen lung,
diversificarea şi
integrarea regională
este un proces de
durată
termen mediu,
diferenţele dintre cele
tei ţări sunt sesizabile
în domeniul economic
şi politic

mare

II

mediu
III

3.2. TERITORIUL
3.2.1. Cadrul natural / probleme ale mediului
Relief, climă, floră, faună, biodiversitate
Judeţul Galaţi dispune de un cadru natural impresionant prin marea sa diversitate,
demonstrată de diversitatea regiunilor biogeografice (continentală şi stepă pontică) şi a regiunilor
ecologice (păduri central-europene de amestec, stepă împădurită est-europeană şi stepă pontică),
diversitatea tipurilor de ecosisteme reflectată de acoperirea şi utilizarea terenului, diversitatea
habitatelor (importantă fiind prezenţa a şaisprezece tipuri de habitate prioritare, cinci fiind de interes
comunitar), variabilitatea reliefului (care se întinde de la zone de câmpie şi chiar luncă până la etajul
montan) şi bogata diversitate biologică floristică şi faunistică, ce cuprinde 230 specii de păsări, 26
specii de mamifere, 13 specii de reptile, 14 specii de amfibieni, 35 specii de peşti. Flora judeţului
Galaţi cuprinde 1442 de specii şi 305 subspecii, aparţinând la 502 genuri şi 108 familii de plante
superioare, importantă fiind în acest sens existenţa unor specii protejate, endemice şi de interes
comunitar.
Cadrul natural prezintă un potenţial deosebit pentru turism, în special ecoturism, ca formă
care să nu afecteze biodiversitatea, şi valorificarea resurselor naturale prin metode tradiţionale, în
limitele capacităţii de suport a sistemelor ecologice.
Cele mai importante cauze ale degradării cadrului natural sunt schimbări în ocuparea şi
utilizarea terenurilor datorită fenomenelor de urbanizare, inundaţiilor, restructurării agriculturii şi
împăduririlor, ultimele având un efect benefic. Modificările acoperirii şi utilizării terenului
reprezintă totodată o ameninţare, atunci când au la bază cauze datorate activităţilor antropice.
Calitatea mediului
Calitatea mediului în judeţul Galaţi este bună, fiind reflectată de o stare bună a calităţii
atmosferei, apelor şi solului şi de inexistenţa riscurilor de poluare radioactivă. În plus, calitatea
atmosferei şi a apelor este monitorizată permanent permiţând atât o intervenţie rapidă pentru
remedierea eventualelor probleme, cât şi prevenirea acestora.
Cele mai importante cauze ale degradării mediului sunt schimbări în ocuparea şi utilizarea
terenurilor datorită fenomenelor de urbanizare, inundaţiilor, restructurării agriculturii şi
împăduririlor, ultimele având un efect benefic. Modificările acoperirii şi utilizării terenului
reprezintă totodată o ameninţare, atunci când au la bază cauze datorate activităţilor antropice.
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Ameninţările se datorează posibilelor schimbări climatice, manifestate printr-o creştere
generalizată a temperaturilor prezise şi scăderea în unele zone a precipitaţiilor prezise şi
vulnerabilităţii la cutremure.
Zonele de risc natural
Inundaţii
Lucrările hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor existente pe teritoriul
judeţului sunt acumulările, îndiguirile şi apărările de maluri:
Acumulări:
-

Ijdileni, amplasată pe pr. Ijdileni, V=3,2 mil. m3, acumulare nepermanentă;

-

Frumuşiţa, amplasată pe pr, Frumuşiţa, V=1,1 mil. m3, acumulare nepermanentă;

-

Corod, amplasată pe pr. Corozel, V= 1,8 mil .m3, are folosinţă complex;

-

Lupele (V=3,2 mil m3), Schela (V=4,8 mil. m3), Lozova (V=11,3 mil m3), amplasate pe pr.
Lozova, sunt acumulări nepermanente;

-

Pepiniera Lozova, pe pr. Lozova, V= 1,81 mil. m3, este amenajare piscicolă;

-

Mălina, amplasată pe pr. Mălina, V=6,82 mil. m3, cu folosinţă complexă;

-

Folteşti, amplasată pe pr. Chineja, V=1,5 mil. m3 are destinaţie piscicolă;

-

Brateş, amplasată pe pr. Chineja, V=45,0 mil. m3 are folosinţă complexă;
Îndiguiri şi apărări de maluri:

-

râul Siret, pe sectoarele Latinu – Vădeni şi Piscu – Braniştea, cu o lungime de cca. 40km;

-

râul Prut, lucrări de apărări de maluri între Brateşul de Sus – Şiviţa, Brateşul de Jos – Şiviţa, cu
lungimi de cca. 81km;

-

r. Chineja, îndiguiri pe sectoarele Brateşul de Sus – Folteşti – Şiviţa şi Brateşul de Jos – Şiviţa –
Galaţi, cu lungimi totale de cca. 27km;

-

râul Bârlad este sistemul de îndiguiri şi regularizări Bârlad, care se întinde şi în judeţul Vaslui,
cu o lungime totală de cca. 161,0km.

Pentru mărirea siguranţei la ape mari şi evitarea producerii de pagube materiale
obiectivelor amplasate în zone a căror clasă de importanţă nu este asigurată de lucrările de îndiguire
sau pentru situaţia în care viitura depăşeste asigurarea de calcul sau chiar de verificare a acestor
lucrări de apărare, în judeţ sunt prevăzute următoarele zone pentru inundare dirijată:
-

în bazinul hidrografic Prut: comuna Vlădeşti, sat Brăneşti, confluenţă pr. Stoeneasa – lac Bacău
(suprafaţă agricolă – proprietate privată) – cca. 1500 ha;

-

în bazinul hidrografic Chineja: teritoriul comunei Măstăcani şi Folteşti – pod peste r. Chineja
(sat Chiraftei), pe DC – pasarelă cale ferată, localitatea Folteşti (plantaţie de salcie – 250 ha
aparţinând ocolului silvic Galaţi);

-

în bazinul hidrografic Bârlad: comuna Priponeşti, amonte confluenţă râu Pereschiv – 750 ha
plantaţie de salcie şi pădure aparţinând ocolului silvic Tecuci.
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În urma analizei privind riscurile naturale realizată în documentaţia de Master Plan, pentru
judeţul Galaţi au rezultat ca fiind necesare următoarele lucrări de apărare împotriva inundaţiilor:
Tip de lucrare
Cursul de apă
Diguri şi apărări Prut
de maluri
Valea Lupului

Acumularea
Lupele
Acumularea
Schela

Locaţia
Galaţi

Bârlad

Ghidigeni

Bârlad
Bârlad

Tecuci
Umbrăreşti

Bârlad

Priponeşti

Bârlad

Gohor

Bălăneasa

Ghidigeni

Bârlad

Munteni

Bârlad

Drăgăneşti

Corozel
Bârlad

Barcea
Barcea

Bălăneasa

Munteni

Bârlad

-

Lozova

Pechea

Lucrări propuse
Reabilitare coronament dig, taluz,
picior dig, consolidare mal
Reabilitare coronament dig, taluz,
picior dig, consolidare mal
Reabilitare coronament dig, taluz,
picior dig, consolidare mal
Reabilitare corononament, taluz
Reabilitare coronament,
taluz, picior dig, consolidare mal râu
Reabilitare coronament, taluz, picior
dig
Reabilitare coronament,
taluz, picior dig, consolidare mal râu
Reabilitare coronament,
taluz, picior dig, consolidare mal râu
Reabilitare coronament, taluz, picior
dig
Reabilitare coronament,
taluz, picior dig, consolidare mal râu
Reabilitare coronament, taluz
Reabilitare coronament,
taluz, picior dig, consolidare mal râu
Reabilitare coronament, taluz, picior
dig
Punerea în siguranţă a lucrărilor
existente şi aducerea la clasa de
importanţă
Reabilitarea descărcătorului

Lozova

Schela

Reabilitarea descărcătorului

Gohor

Sursă date: Master Plan pentru managementul riscului la inundaţii în bazinul hidrografic Prut – Bârlad, anul 2009

Priorităţi de intervenţie
Pentru apărarea împotriva inundaţiilor este necesară reabilitarea şi consolidarea lucrărilor
de apărare existente lucrări pe următoarele cursuri de apă:
Prut în zona municipiului Galaţi;
Bârlad, la Ghidigeni, Tecuci, Umbrăreşti, Priponeşti, Gohor, Munteni, Drăgăneşti, Borcea;
Bălăneasa la Ghidigeni şi Munteni;
Valea Lupului la Gohor;
Lozova, acumulările Lupele şi Schela.
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Alunecări de teren, cutremure
Teritoriul judetului prezinta un potenţial de producere al alunecărilor de teren de la redus
la mare a carui zonare este localizata astfel:
- probabilitatea medie de declanşare a alunecărilor de teren este localizata în zonele de
podiş, de câmpie, bazele versanţilor unor cursuri de apă ce fragmentează relieful;
- zonele cu potenţial mediu – mare de producere a alunecărilor de teren se grupează într-un

sector mai restrâns din nord-estul judeţului. Aceste suprafeţe corespund unor porţiuni din versanţii
cursurilor de apă ce brăzdează relieful;
- zonele cu probabilitate mare de producere a alunecărilor de teren sunt caracteristice
suprafeţelor care se regăsesc pe versanţii şi terasele cursurilor de apă, ogaşelor şi ravenelor.

Din punct de vedere al riscului la cutremure, suprafaţa judeţului Galaţi se află în
apropierea focarului seismic vrâncean si este încadrată în macrozona cu intensitate seismică 8.
Această situaţie impune ca prioritate pentru zonele urbane si in special pentru sectorul Nicoreşti –
Cosmeşti (zona cu intensitate seismica 9) asigurarea siguranţei construcţiilor corespunzătoare
actelor normative si elaborararea hartilor de risc la cutremure.
Obiectiv general care decurge din Strategia Naţională de Protecţia Mediului – 2004-2025
(combaterea dezastrelor naturale si antropice):
- Protecţia şi valorificarea durabilă a elementelor mediului natural, prin identificarea,
atenuarea sau anihilarea efectelor fenomenelor distructive (riscuri naturale)

Obiectiv specific - Prevenirea şi protecţia faţă de riscurile naturale în scopul gestionării
eficiente a resurselor materiale
Priorităţi de intervenţie
Realizarea hartilor de risc in zonele cu probleme importante din punct de vedere al
hazardului la alunecari
Stabilizarea zonelor afectate de alunecari
Realizarea hartilor de risc seismic in zone vilnerabile
Respectarea in cazul constructiilor noi a Normativului seismic P100-1-2006.
Zone expuse la riscuri tehnologice
Riscurile tehnologice din judeţul Galati cuprind o gamă largă de accidente posibile legate
de activităţile industriale (explozii, poluari cu amoniac si apa sarata, scurgeri de substanţe toxice,
emisii şi poluări accidentale etc.) şi de managementul defectuos al întreprinderilor, cu impact asupra
omului şi mediului ambiant.
Accidentele tehnologice mai pot fi provocate de ruperile de baraje, exploziile unor instalaţii
sau pot fi iniţiate de cauze naturale (inundaţii, cutremure) putând avea loc o succesiune de
evenimente extreme complexe sub forma unor reacţii în lanţ.
Existenţa obiectivelor industriale în arealele intens poluate, cu densitate mare a populaţiei şi
a construcţiilor amplifică riscul producerii unor accidente de amploare.
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Obiectivul general care derivă din Strategia Naţională a Protecţiei Mediului 2004 -2025
(combaterea dezastrelor naturale si antropice) şi Politica naţională privind managementul situaţiilor
de urgenţă reprezentată de Legea Protecţiei Civile (orizont de timp- permanent):
Protecţia şi valorificarea durabilă a elementelor mediului natural, prin identificarea,
atenuarea sau anihilarea efectelor fenomenelor distructive antropice şi tehnologice
-

Obiectiv specific - Prevenirea şi protecţia faţă de riscurile tehnologice în scopul
gestionării eficiente a resurselor materiale
Riscurile tehnologice din judeţul Galati cuprind o gamă largă de accidente posibile legate
de activităţile industriale (explozii, poluari cu amoniac si apa sarata, scurgeri de substanţe toxice,
emisii şi poluări accidentale etc.) şi de managementul defectuos al întreprinderilor, cu impact asupra
omului şi mediului ambiant.
Accidentele tehnologice mai pot fi provocate de ruperile de baraje, exploziile unor instalaţii
sau pot fi iniţiate de cauze naturale (inundaţii, cutremure) putând avea loc o succesiune de
evenimente extreme complexe sub forma unor reacţii în lanţ.
Existenţa obiectivelor industriale în arealele intens poluate, cu densitate mare a populaţiei şi
a construcţiilor amplifică riscul producerii unor accidente de amploare.
Priorităţi de intervenţie
Realizarea obiectivelor stabilite este legată de promovarea unui management al
intreprinderilor industriale care să elimine posibilitatea producerii de accidente
tehnologice.
3.2.3. Patrimoniul natural şi construit
Patrimoniul natural
Patrimoniul natural al judeţului Galaţi este materializat prin existenţa a 15 situri NATURA
2000 (12 SCI-uri şi 3 SPA-uri), 16 rezervaţii naturale, 4 arii naturale protejate de interes judeţean şi
a unui parc natural, ce prezintă posibile oportunităţi pentru turism, în special ecoturism (ca formă
care să nu afecteze biodiversitatea) şi pentru valorificarea resurselor naturale prin metode
tradiţionale, în limitele capacităţii de suport a sistemelor ecologice.
Principalele probleme se datorează unor impacturi negative datorate unor activităţi
antropice şi consecinţe ale acestora în interiorul şi în jurul sitului şi vulnerabilităţii la impacturi
datorate unor cauze antropice şi naturale, pe fondul lipsei unor organisme responsabile cu gestiunea
şi/sau a planurilor de management, situaţia la nivelul anului 2008 fiind prezentată în tabelul de mai
jos:
Numele sitului NATURA 2000
Lunca Joasă a Prutului
Lunca Prutului - Vlădeşti Frumuşiţa
Lunca Siretului Inferior
Dunele de nisip de la Hanul
Conachi
Pădurea Breana-Roşcani

Lipsa organismului
responsabil cu gestiunea
x

Lipsa planului
de management
x

x

x
x
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Pădurea Mogoş-Mâţele
Pădurea Pogăneşti
Pădurea Balta-Munteni
Pădurea Gârboavele
Pădurea Merişor - Cotul
Zătuanului
Pădurea Torceşti
Pădurea Tălăşmani
Râul Prut
Delta Dunării şi Complexul Razim
- Sinoie

x
x

Principalele impacturi negative datorate unor activităţi antropice şi consecinţe ale
acestora în interiorul şi în jurul sitului sunt listate în continuare.
Activităţi şi consecinţe în interiorul siturilor: activităţi sportive şi recreative în aer liber,
alte complexe sportive/de odihna; alunecări de teren; braconaj; capcane; căi ferate; cicloane;
cultivare; curăţarea pădurii; depozitarea deşeurilor menajere; drumuri; drumuri auto; eutrofizare;
extragere de nisip şi pietriş; furtuni; îndepărtarea arborilor uscaţi sau în curs de uscare; inundaţii;
linii de cale ferata; linii electrice; luare/îndepărtare de flora; management forestier general;
modificarea funcţiilor hidrografice; otrăvire; păşunat; pescuit cu plasa tractată; pescuit profesionist
(industrial); pescuit sportive; plantare de pădure; poluarea apei; poteci, trasee; restructurarea
deţinerii terenului agricol; structuri agricole; trasee pentru ciclism; vânătoare.
Activităţi şi consecinţe în jurul sitului: activităţi sportive şi recreative în aer liber;
acvacultura(peşte şi scoici); alte activităţi sportive şi recreative în aer liber; alte modele (tipuri) de
habitare; braconaj; capcane; căi ferate; cultivare; depozitarea deşeurilor menajere; drumuri; drumuri
auto; habitare dispersată; industrializarea şi alte activităţi similare; inundaţii; irigarea; linii electrice;
management forestier general; modificarea structurii cursurilor de apă; otrăvire; parcuri de atracţie
(distracţie); păşunat; pescuit sportive; poluare fonică; poteci, trasee; relaţii interspecifice;
restructurarea deţinerii terenului agricol; reţele de comunicare; structuri agricole; trasee pentru
ciclism; urbanizare; vânătoare.
În ceea ce priveşte vulnerabilitatea la impacturi datorate unor cauze antropice şi
naturale, situaţia este următoarea:
Cauze antropice: adunarea lemnului pentru foc; amplasare de generatoare eoliene;
arderea stufului în perioada de cuibărire; arderea vegetaţiei (a miriştii şi a pârloagelor); braconaj;
cimitirele de nave; circulaţia navelor; cositul în perioada de cuibărire; culturi agricole; defrişări,
tăieri ras şi lucrările silvice; deranjarea păsărilor în timpul cuibăritului (colonii); desecarea zonelor
umede prin canalizare de-a lungul râurilor; distrugerea cuiburilor, a pontei sau a puilor; electrocutare
şi coliziune în linii electrice; eutrofizarea; exploatări forestiere; extragere de nisip şi pietriş;
industrializare şi extinderea zonelor urbane; intensificarea agriculturii; împăduririle zonelor naturale
sau seminaturale (păşuni, fânaţe etc.); înmulţirea necontrolată a speciilor invasive; lucrări de
desecare şi asanare a terenurilor înmlăştinite şi inundabile temporar în vederea folosirii lor pentru
agricultură; lucrările de amenajare hidrotehnică şi ameliorare hidrologică; păşunat; pescuit;
piscicultură; poluarea cu combustibil utilizat la bordul navelor (motorina, combustibilii lichizi uşori
şi grei, păcură şi uleiuri), atât ca urmare a procesului de ardere, cât şi prin prelingerea lor din tancuri,
rezervoare, instalaţii; recoltări de elemente floristice, turism necontrolat; reglarea cursurilor râurilor;
regularizări şi îndiguiri; schimbarea habitatului semi-natural (fâneţe, păşuni) datorită încetării
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activităţilor agricole ca cositul sau păşunatul; schimbarea metodelor de cultivare a terenurilor din
cele tradiţionale în agricultură intensivă, cu monoculturi mari, folosirea excesivă a chimicalelor,
efectuarea lucrărilor numai cu utilaje şi maşini; schimbarea regimului de proprietate; specii invasive;
tăieri selective ale arborilor în vârsta sau a unor specii; turismul, vânătoare
Cauze naturale: vânturi foarte puternice; chiciură; cicluri de ani secetoşi.
Priorităţi de intervenţie
Principalele direcţii de acţiune sunt:
Pentru relief, climă, floră, faună, biodiversitate şi calitatea mediului, principalele probleme
– deja identificate şi posibile ameninţări – se datorează modificărilor acoperirii şi utilizării
terenului care au la bază cauze datorate activităţilor antropice, şi în acest sens se impune cu
prioritate controlul schimbării destinaţiei terenurilor, în special în ceea ce priveşte
extinderea necontrolată a aşezărilor urbane.
Cadrul natural prezintă un potenţial deosebit pentru turism, în special ecoturism, ca formă
care să nu afecteze biodiversitatea, şi valorificarea resurselor naturale prin metode
tradiţionale, în limitele capacităţii de suport a sistemelor ecologice. Aceste activităţi pot fi
dezvoltate mai ales în zonele cu un cadru natural deosebit, în limitele restricţiilor impuse de
eventuala protecţie a acestora.
În ariile naturale protejate, impacturile negative se datorează unor activităţi antropice şi
consecinţe ale acestora în interiorul şi în jurul sitului şi vulnerabilităţii la impacturi datorate
unor cauze antropice şi naturale, pe fondul lipsei unor organisme responsabile cu gestiunea
şi/sau a planurilor de management. În acest sens se impun atribuirea în custodie a ariilor
naturale protejate care nu au un organism de management desemnat, elaborarea sau
revizuirea planurilor de management şi, mai ales, controlul implementării măsurilor de
management.
Protejarea patrimoniului natural prin metode moderne de management pentru zonele
instituite ca protejate şi extinderea acestora prin identificarea unor noi arii protejate reprezintă
măsuri prioritare ale strategiei regionale de dezvoltare.
Patrimoniul construit
Judeţul Galati deţine un patrimoniu cultural construit bogat şi diversificat, care include 267
de monumente istorice clasificate şi protejate prin lege, dintre care circa 44 monumente sunt
încadrate în categoria A, cu valoare naţională.
Prezenţa a numeroase monumente cu elemente de unicitate şi valoare deosebită (situri
arheologice, asezari, biserici, cladiri interbelice publice si particulare, etc.) constituie un potenţial al
judeţului, rezervă şi alternativă de dezvoltare în condiţiile unei valorificări integrate, care să aibă în
vedere conservarea şi protejarea acestora.
Arealul pericarpatic, dunarean, situat relativ aproape de Marea Neagra, la confluenta a 3
mari ape curgatoare Dunare, Siret, Prut, este zona cu concentrare crescuta de valori de patrimoniu
cultural construit, în care asocierea cu un cadru natural deosebit a dat naştere unor peisaje culturale
asociative specifice judetului Galati, de mare atracţie şi interes turistic.
Din punct de vedere al amenajării teritoriului problemele principale ale administrării
patrimoniului cultural construit constau în deficienţe de protecţie în teritoriu determinate de lipsa
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documentaţiilor specifice de urbanism (PUZ pentru zonă protejată) în localităţile ce deţin
monumente, ansambluri sau situri istorice clasate. Pentru aceste cazuri există riscul compromiterii
identităţii şi valorii ansamblului în care se încadrează monumentul respectiv.
Totodată, un mare număr de monumente istorice (92 monumente) se află în pericol, în
diverse stadii de degradare (23 monumente fiind în stare critică) în lipsa unor intervenţii urgente de
reabilitare şi conservare.
Patrimoniul cultural construit al judeţului Galati evaluat conform Legii 422/2001 privind
protejarea monumentelor istorice şi Listei Monumentelor istorice aprobată prin Ordinului
ministrului culturii şi cultelor 2314/2004 cuprinde:
Monumente istorice

I. Monumente si situri
arheologice
II. Monumente si ansambluri
de arhitectura
III. Monumente de for public
IV. Monumente
memoriale/funerare
TOTAL

Categoria A
- valoare naţională

total
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Categoria B
- patrimoniu cultural
local
60

7

137

144

-

21
5

21
5

44

223

267

97

În cadrul Regiunii de dezvoltare Sud-Est poziţia judeţului în raport cu patrimoniul cultural
clasat este una de importanţă mare. Atât ponderea numărului total de monumente cât şi ponderea
monumentelor de importanţă naţională sunt mari, in raport cu celelalte judete ale regiunii de
dezvoltare .
Atat din punct de vedere numeric cat si calitativ, se poate afirma că în raport cu celelalte
judeţe ale regiunii de dezvoltare, judeţul Galati are un potenţial cultural construit destul de mare, cu
remarcabile caracteristici ce ii conferă o poziţie unică în patrimoniul cultural naţional.
Inventarierea monumentelor istorice şi a distribuţiei lor în cadrul teritoriului judeţean
relevă o concentrare evidentă în municipiul Galati si in zona periurbana, ca o consecinţă a rolului
său teritorial important de-a lungul timpului:
în municipiul Galati sunt 112 monumente listate reprezentând 42 % din totalul judeţului.
dintre cele 44 monumente ale judeţului de Categoria A (monumente istorice de valoare
naţională) 10 sunt în municipiul Galati
în municipiul Galati sunt 102 monumente de categoria B, reprezentative pentru patrimoniul
cultural local caracterizate prin mare varietate şi vechime .
printre monumentele istorice de arhitectură reprezentative enumeram: catedrala ortodoxa
„Sf. Ierarh Nicolae”, biserica romano-catolica, Palatul episcopal, institutul „Notre Dame de Sion”,
biserica”Sf. Arhanghel Mihail si Gavril”, scoala „Spiru Haret”, etc.
In restul localitatilor judeţului există 34 de monumente istorice de categoria A, monumente
de importanţă naţională: in municipiul Tecuci si în comunele Valea Marului, Corod, Cuca, Cudalbi,
Scanteiesti, Matca, Corni, Tulucesti, etc.
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Monumentele de categoria B din restul judetului cuprind: 50 situri istorice, 63 monumente
de arhitectură, 5 monumente de for public situate in municipiul Tecuci si comunele Costache Negri
si Baneasa, 2 monumente memoriale.
In judeţul Galati fondul etnografic este aproape dispărut din localităţi, el fiind păstrat în
prezent doar ca mărturii în muzee ( muzeu satesc la Ivesti, exponate cu caracter agricol la Pechea si
Suceveni ).
Mărturii ale meşteşugurilor se păstrează astăzi în muzee şi mai puţin la meşteri populari.
Acestea reflectă cultura materială a aşezărilor aflate în interacţiune strânsă cu natura locurilorcâmpia şi Dunărea şi se referă la: confecţionarea uneltelor din lemn pentru pescuit, agricultură,
bărci, obiecte de depozitare, decoruri pentru case („florăriile”), cojocăritul, ţesutul pieselor din
portul popular, al ştergarelor, scoarţelor/ foiţelor de pat, foiţelor de perete, s.a.
Pescuitul ca activitate specifică în zonele limitrofe Dunării, Siretului , Prutului şi cele
lacustre este prezent din cele mai vechi timpuri şi practicat cu continuitate. Localităţi reprezentative
sunt: Sivita, Frumusita, Stoicani, Foltesti, Branesti, Vladesti, Oancea, Vadeni, etc.
Strategiile naţionale, regionale şi judeţene converg spre un obiectiv major cu privire la
patrimoniul cultural construit:
- Prezervarea şi valorificarea valorilor de patrimoniu construit în scopul cunoaşterii şi
valorificării istoriei locurilor .
Priorităţi de intervenţie
stoparea degradării monumentelor istorice, restaurarea, reablitarea lor şi valorificarea în
circuitul turistic- cu deosebire a ansamblurilor de arhitectură din municipiul Galati, Tecuci,
comunele Nicoresti, Munteni, Ghidigeni, Certesti, Frumusita, si altele;
măsuri severe de protejare a siturilor arheologice şi includerea lor în circuite turistice;
valorificarea memoriei locurilor prin restaurarea caselor memoriale existente (casa
memoriala „Nicolae Mantu”, amenajarea de noi case memoriale (casa poetului Costache
Conachi), organizare de circuite turistice care să cuprindă şi satele de deportaţi (comuna
Frumusita), zonele distruse in bombardamentele din 1944 in municipiul Galati (str. Portului
si Domneasca);
stoparea degradării şi alterării estetice a monumentelor memoriale din municipiul Galati,
comunele Baneasa, Valea Marului, etc.;
clasarea în vederea protejării a noilor descoperiri arheologice - siturile arheologice de la
Tirighina si Negrilesti in 2010;
conştientizarea populaţiei rurale asupra valorilor de patrimoniu local, concomitent cu
încurajarea dezvoltării unor meşteşuguri şi obiceiuri locale specifice;
promovarea localităţilor
tradiţionale;

vechi

pescăreşti

şi

încurajarea/revigorarea

activităţilor

promovarea activităţilor culturale ce valorifică elementele de patrimoniu cultural generate
de caracterul multicultural al unor zone;
crearea unei bune accesibilităţi zonale şi a unei bune comunicări generale ca fundament
pentru crearea unor trasee culturale cu tematici şi secvenţe de interes variat;
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Stabilirea unor prioritati pentru lucrarile de restaurare, punere in valoare si revitalizare a
monumentelor, ansamblurilor si siturilor istorice, acordandu-se prioritate celor care
prezinta posibilitati rapide de atragere a publicului si de amortizare a cheltuielilor;
Realizarea unor planuri integrate de protejarea patrimoniului cultural si natural, planuri in
care bunurile de patrimoniu imobil vor capata utilizari care sa le puna in valoare
caracteristicile culturale specifice, devenind un catalizator in procesele sociale de agregare
a grupurilor si comunitatilor.
Totodată, restaurarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural construit este una
din priorităţile de intervenţie asociate dezvoltării turismului în cadrul strategiei regionale de
dezvoltare. Valorificarea valorilor culturale ale judeţului mai eficientă printr-un turism durabil ar
putea fi sursa unor venituri locale direcţionate spre reabilitarea şi conservarea monumentelor.
3.2.4. Reţeaua de localităţi
Structură, categorii de mărime, ierarhizare
Judeţul Galaţi deţine în prezent o reţea de localităţi ce cuprinde 65 de UAT dintre care 4
sunt urbane:
- 1 municipiu reşedinţă de judeţ: Galaţi,
- 1 municipiu: Tecuci
- 2 oraşe: Târgu Bujor, Bereşti
Cele 61 de comune care intră în coponenţa judeţului cuprind 178 de sate.
Ierarhizarea localităţilor urbane şi rurale din judeţul Galaţi include următoarele ranguri
stabilite prin Legea nr. 351/2001:
Rangul I – minicipiul Galaţi, de importanţă naţională, cu influenţă potenţială la nivel
european, centru de dezvoltare şi de mare atractivitate situat pe axe majore de transport, funcţionînd
ca un sistem urban împreună cu municipiul Brăila, centru industrial, administrativ şi cultural
important, pol regional important în zona de sud-est a României;
Rangul II – minicipiul Tecuci, de importanţă judeţeană, cu rol de echilibru în reţeaua de
localităţi.
Rangul III – oraşele Târgu Bujor şi Bereşti, de importanţă zonală, cu rol de servire în
cadrul zonei imediate.
Rangul IV: 61 sate reşedinţă de comună cu influenţă asupra satelor componente.
Rangul V: 180 sate, dintre care 178 sate componente ale comunelor şi 2 sate care aparţin
oraşului Târgu Bujor.
Concluziile analizei realizate cu privire la structura şi distribuţia reţelei de localităţi
(conform Legii 351/2001) au relevat următoarele aspecte:
-

densitatea medie pe judeţ a localităţilor urbane este inferioară mediei naţionale ( 0,84 oraşe/
1000 kmp, faţă de media pe ţară de 1,09 oraşe/1000 kmp);

-

populaţia municipiului Galaţi reprezintă 13,7% din totalul populaţiei urbane a Regiunii Vest,
fiind al doilea ca mărime după Constanţa (305550 locuitori); în perspectivă se propune prin
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PATN Secţiunea IV Reţeaua de localităţi dezvoltarea unui pol urban cu influenţă potenţial
europeană funcţionînd în sistem cu municipiul Brăila;
-

poziţia geografică favorabilă a municipiul reşedinţă de judeţ: situarea pe cursul fluviului
Dunărea, în apropierea unor areale naturale de importanţă naţională şi internaţională (Balta
Brăilei, Delta Dunării);

-

analiza structurii pe tipuri de localităţi pune în evidenţă faptul că, din totalul de 184 localităţi,
preponderente sunt localităţile rurale care reprezintă 97,8 % faţă de numai 2,2 % localităţi
urbane.

-

analiza dispersiei în teritoriu pe forme de relief arată că majoritatea localităţilor (peste 87%) sunt
concentrate în zona de nord şi pe laturile de vest şi sud – est a judeţului, în zona de podiş şi în
lunci.

-

densitatea aşezărilor nu este prea mare, judeţul se încadrează în categoria arealului cu densitate
redusă (sub 6).

-

structură dezechilibrată din cauza concentrării populaţiei urbane în municipiul reşedinţă de judeţ
47,7% din populaţia totală a judeţului şi 84,5% din populaţia urbană;

-

oraşele sunt de talie foarte mică: populaţia lor variază între 3.282 locuitori (Bereşti) şi 7.568
locuitori (Târgu Bujor);

-

în perioada 2002 – 2007 populaţia judeţului a înregistrat o scădere, în mediul urban ajungând la
347.301 , iar în cel rural la 267.148. Scăderea în mediul rural a fost însa mai lenta, procentual
populaţia judeţului fiind de 56,52 % în mediul urban şi 43,47 % în rural.

-

predomină categoriile de comune cuprinse între 1.000 şi 3.000 de locuitori (circa 40,0%), ceea
ce reflectă o structură echilibrată. Comunele mai mari de 10.000 de locuitori sunt o excepţie
(5,0%): Matca, Pechea, Lieşti. Nu există comune sub 1.000 de locuitori.

-

comunele cuprinse între 3.000 – 5.000 şi 5.000 – 10.000 au ponderi ale populaţiei aproape egale
(cca.27,5%), reprezentând împreună 55,7%.

-

în privinţa densităţii populaţiei se pot observa următoarele particularităţi: cea mai mare densitate
a populaţiei se găseşte în municipiul Galaţi; aproximativ jumătate din populaţie este concentrata
pe 10 % din suprafaţa totală a judeţului (zona Municipiului Galaţi şi a comunelor învecinate
acestuia – Şendreni, Smârdan, Vânatori, Tuluceşti).

-

media judeţeană a mărimii comunei este de 4.387 locuitori, ceea ce reprezintă o valoare mai
mare decât media naţională de 3.388 locuitori;

-

există 6 comune reorganizate după anul 2002.
Priorităţi de intervenţie

Din perspectiva obiectivului principal, Dezvoltarea unei reţele de localităţi policentrice şi
echilibrate sunt necesare acţiuni concertate de echilibare a reţelei de localităţi, prin crearea unor poli
urbani viabili care să antreneze dezvoltarea în teritoriu.
Conform principiilor şi criteriilor europene (ESPON) ierarhizarea are în vedere volumul
populaţiei şi satisfacerea unor funcţiuni obligatorii: industrială, turistică, de transport, de educaţie,
administrativă şi decizională.
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Obiective ce decurg din adecvarea strategiilor de dezvoltare spaţială la cele europene:
Întărirea şi consolidarea centrelor urbane mici va constitui un suport şi pentru dezvoltarea
localităţilor din zonele rurale, asigurînd creşterea accesului la sevicii publice de bază pentru
locuitori.
Promovarea unor noi relaţii urban – rural este un obiectiv major promovat de Uniunea
Europeană în documentele strategice, atât pentru dezvoltarea reţelei de localităţi cât şi pentru
revitalizarea zonelor rurale aflate în declin. În acest sens lipsa de informaţie şi reticenţa autorităţilor
în realizarea parteneriatelor constituie o frână care va întîrzia accesarea fondurilor UE şi ar putea
conduce la creşterea decalajelor de dezvoltare atît în raport cu teritoriul naţional cît şi în raport cu
spaţiul UE.
Dezvoltarea centrelor rurale cu rol intercomunal sau realizarea de parteneriate între
localităţi rurale pentru asigurarea serviciilor teritoriale este de asemenea o modalitate de a antrena
dezvoltarea în teritoriile rurale aflate în dificultate.
Situarea municipiului reşedinţă de judeţ pe cursul navigabil al Dunării (Coridorului VII de
transport european) şi principalele obiective de infrastructură teritorială de transport - traseele de
mare viteză pe CF şi rutiere, realizarea aeroportului, modernizarea infrastructurii portuare (prevăzute
prin PATN Secţiunea Reţele de transport) - constituie şansa unei mai bune racordări la teritoriul
regional/european. Acestea vor antrena dezvoltarea localităţilor din aria lor de influenţă, prin
accesibilitatea sporită pentru locuitori şi mărfuri, prin posibilitatea dezvoltării unor activităţi
economice favorizate de prezenţa reţelei majore de transport.
Pentru dezvoltarea echilibrată a teritoriului este însă necesară conexarea tuturor
localităţilor printr-o reţea de transport viabilă la aceste magistrale europeene.
Infrastructura socio – culturală
În ceea ce priveşte dotările în domeniul învăţământului, putem afirma că judeţul Galaţi a
fost şi este unul dintre judeţele sudice ale ţării unde oferta educaţională este variată, pentru toate
nivelurile de educaţie. Între cele 250 de unităţi şcolare înregistrate în 2009, învăţământul superior
este accesibil prin prezenţa a două universităţi, una publică şi una privată.
Reţeaua de unităţi de învăţământ cu rol teritorial este relativ echilibrată, în ceea ce priveşte
învăţământul gimnazial şi liceal, însă municipiile sunt cele care concentrează unităţile de învăţământ
de specialitate, profesional şi postliceal.
Baza materială a învăţământului la nivel judeţean, din punct de vedere cantitativ, se
prezenta astfel la nivelul anului 2009 : Sali de clasa si cabinete scolare – 2519; Ateliere scolare –
181; Laboratoare – 914; Sali gimnastica – 115; Terenuri de sport – 106; Bazin de înot – 1.
Comparativ cu media naţională judeţul Galaţi înregistrează valori medii mai mari la
indicatorii de caracterizare ai serviciilor de educaţie: număr elevi/cadru didactic (16,1) şi număr
elevi/sală de clasă (38,8). În concluzie, se poate afirma că, datorită valorilor mai mari faţă de mediile
naţionale, în domeniul învăţământului regăsim şi aici mai accentuat problemele legate de actul
educaţional, care au fost identificate pentru întreaga ţară, păstrând problemele specifice pentru cele
două medii rezidenţiale.
Asigurarea cantitativă, calitativă şi structurală a dotărilor în învăţământ trebuie să aibă în
vedere continuarea procesului de reorganizare a învăţământului primar şi gimnazial în mediul rural,
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reînfiinţarea unităţilor necesare ciclului preşcolar, precum şi dezvoltarea învăţănântului profesional
de specialitate, pentru calificarea forţei de muncă în domenii specifice zonei.
Dotările în domeniul asistenţei sanitare asigură servicii medicale sub nivelul mediu pe ţară
din punct de vedere al numărului de locuitori ce revin la un medic (738,7pe judeţ faţă de 456,3 pe
România).
Diferenţele sunt foarte mari dacă se analizează situaţia pe cele două medii. În urban există
o bună asigurare cu servicii de sănătate, dar în rural, deşi aproape toate comunele beneficiază de cel
puţin un medic şi un cadru sanitar mediu, într-un număr ridicat dintre acestea revin peste 2500
locuitori la un medic, ceea ce dăunează calităţii serviciilor oferite.
Infrastructura sanitară a înregistrat modificări importante, de la diminuarea numărului
dispensarelor medicale din sectorul de stat la sporirea celor din sectorul privat.
Reţeaua unităţilor de sănătate specializate (spitale, policlinici) are o distribuţie
dezechilibrată, fiind grupată în urbanul arealului. O zonă extinsă a judeţului preponderent rurală, dar
care include şi oraşul Bereşti, nu dispune de servicii medicale specializate.
Accesul dificil la serviciile de sănătate publice în mediul rural este asociat şi cu slaba
dotare cu aparatură medicală, precum şi cu insuficienţa numărului de farmacii. Nivelul de trai scăzut
din rural restricţionează accesul la serviciile de sănătate private care în acest caz nu pot fi o
alternativă viabilă.
Pentru asigurarea unei asistenţe medicale de calitate la nivelul întregului judeţ sunt
necesare măsuri de atragere a personalului calificat în mediul rural, dar şi modernizarea unităţilor
sanitare existente, înfiinţarea de noi policlinici în arealul deficitar şi înfiinţarea a cel puţin un punct
farmaceutic în fiecare localitate.
Reţeaua dotărilor culturale din judeţ este variată, fiind formată din 3 teatre, 4 muzee,
cămine culturale în majoritatea comunelor şi biblioteci publice.
Problemele principale referitoare la accesul la cultură se manifestă în mediul rural: lipsa
unui spaţiu destinat manifestărilor culturale în unele comune, starea necorespunzătoare a unor
cămine culturale care necesită reabilitare, schimbarea, în unele cazuri, a destinaţiei căminelor
culturale, slaba dotare a bibliotecilor publice.
Dezvoltarea şi diversificarea dotărilor culturale din mediul rural sau din oraşele mici se
poate realiza prin atragerea de fonduri pe baza unor programe prioritare naţionale coordonate de
Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional sau de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
Locuirea
Obiectivul major al amenajării teritoriului în domeniul locuirii este:
- dezvoltarea şi modernizarea fondului de locuinţe din judeţ pentru a deveni un factor de
ameliorare a nivelului de trai şi a specificului ambiental al localităţilor din judeţ.
Dezvoltarea fondului de locuinţe în acord cu cerinţele demografice şi normele vieţii actuale
este determinată de următoarelor componente specifice judeţului Galaţi:
-

adaptarea stocului de locuinţe la numărul şi distribuţia populaţiei în teritoriu, urmărindu-se o
repartizare judicioasă în reţeaua de localităţi şi o echilibrare între mediul rural şi cel urban (în
special cu municipiul Galaţi care concentrează cca. o treime din populaţia judeţului).
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-

modernizarea locuirii prin mai buna echipare a acestora, îmbunătăţirea raporturilor cu mediul şi
ameliorarea ambientului localităţilor.

Din aceste deziderate pot fi puse în evidenţă următoarele obiective secundare pentru
domeniul locuirii:
a1. monitorizarea şi gestionarea mai activă a pieţei de locuinţe pentru o repartiţie mai
adecvată a gospodăriilor în spaţiul de locuit şi în teritoriu. Pentru aceasta, autorităţile şi factorii
interesaţi vor trebui să aibă permanent în vedere densităţile din zonele rezidenţiale, structura
gospodăriilor şi nivelul veniturilor din aceste arii.
a2. construcţia de noi locuinţe va trebui să se menţină la un ritm constant, care să ţină pasul
cu evoluţiile socio-demografice, îmbunătăţindu-se permanent nivelul de calitate al locuirii.
Tendinţele actuale de utilizare a locuinţelor individuale şi transportului privat trebuie să fie
temperate prin abordarea unor noi tipuri de locuire, bazate pe densităţi mai mici, transport colectiv şi
consum de teren mai redus. O direcţie interesantă a acestui obiectiv este renovarea şi transformarea
imobilelor pentru realizarea de noi locuinţe sau spaţii cu alte destinaţii.
b1. modernizarea locuirii trebuie să se facă în primul rând prin echiparea tehnică şi accesul
la servicii pentru locuire (salubritate, livrare combustibili, etc.). Un alt aspect important al
modernizării locuirii este asigurarea confortului termic la standardele actuale de consum de energie.
Această cerinţă este realizată în prezent prin acţiunile de reabilitare termică a blocurilor şi prin
modernizarea furnizării energiei termice pentru locuinţe. Acest aspect este de mare importanţă
pentru creşterea nivelului de trai în condiţiile în care cheltuielile pentru încălzire şi prepararea apei
calde constituie o mare parte din cheltuielile gospodăriilor, iar economia de energie este o cerinţă tot
mai stringentă.
b2. o altă perspectivă a modernizării locuirii este îmbunătăţirea cadrului ambiental şi
accesul la diverse facilităţi aflate în proximitatea zonei rezidenţiale. Estetica faţadelor şi clădirilor,
calitatea spaţiilor publice şi existenţa factorilor perturbatori (zgomot, noxe) sunt principalele
elemente care vor trebui ameliorate în viitor. Concepţia despre locuire va trebui să ţină seama de
extinderea funcţiilor interne ale locuinţei în spaţiul public prin zone de recreere, sociale, joc, sport şi
alte activităţi.
Prezentat succint, diagnosticul general al locuirii se prezintă după cum urmează:
Obiectiv – situaţia
considerată necesar a fi
atinsă

Situaţia actuală a
realizării obiectivului

Fezabilitatea pe
termen (lung, mediu,
scurt)

a1 - monitorizarea şi
gestionarea mai activă a
pieţei de locuinţe pentru o
ocupare mai economică a
fondului de locuinţe.

medie, indicele general al
ocupării locuinţelor a
scăzut in ultimul deceniu
de la 3,08 pers./loc. în
anul 2000, la 2,75
pers./loc. în 2009

termen lung datorită
mobilităţii reduse a
unor grupe de vârstă,
a veniturilor sau altor
considerente

a2 – menţinerea unui ritm
constant în construcţia de
noi locuinţe şi renovarea
sau transformarea acestora.
b1 - echiparea tehnică a
locuinţelor organizarea
accesului la servicii pentru
locuire

nefavorabilă, datorită
evoluţiei domeniului în
ultimii ani
medie, procesul este în
desfăşurare, există şanse
ca un mare număr de
locuinţe să fie racordate la
reţelele hidroedilitare

termen mediu şi lung,
odată cu reluarea
investiţiilor în
construcţii.
termen mediu şi scurt
pentru modernizarea
echipării
hidroedilitare, şi
servicii de salubritate

Decalaj între
1 şi 2
(mare, mediu,
redus)

Priorităţi
de
intervenţie

mare

III

mare

II

mediu

I - II
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b2 - îmbunătăţirea cadrului
ambiental şi accesul la
diverse facilităţi aflate în
proximitatea zonei
rezidenţiale

incipientă prin elaborarea
PATZ, colaborări
sporadice între cele 2
municipii

termen mediu şi lung
odată cu
conştientizarea
importanţei acestor
factori

mediu

II

3.2.5. Infrastructurile tehnice majore
3.2.5.1. Gospodărirea apelor
Resursele de apă ale judeţului Galaţi sunt:
-

ape de suprafaţă – principalele resurse sunt fluviul Dunărea, râurile Prut şi Siret;

-

ape subterane - rezervele de apă existente în straturi acvifere freatice şi straturi de mare
adâncime în cadrul celor trei bazine hidrografice care se întâlnesc pe teritoriul judeţului Galaţi:
Dunăre, Prut şi Bârlad.

Calitatea apei de suprafaţă, în general, îndeplineşte condiţiile de apă potabilă (categoria a
II-a), cu excepţia râului Bârlad. Sursele de apǎ de suprafaţǎ sunt de trei ori mai bogate decât cele
subterane, dacă se iau în considerare debitele medii multianuale. Dat fiind că folosirea surselor
subterane este mai puţin costisitoare şi sunt teoretic de calitate mai bună, acestea sunt rezervate, în
majoritatea cazurilor, pentru alimentări cu apă potabilă, iar cele de suprafaţă pentru cerinţele
industriale, care de regulă sunt mai mari decât cele menajere, pentru irigaţii, piscicultură şi alte
folosinţe.
În partea de sud-vest şi de est sunt disponibile suficiente resurse subterane, regiuni de
aluviuni de-a lungul râului Siret şi pe râul Prut, în timp ce în partea centrală şi nord-est apele
subterane sunt disponibile numai în acviferele de adâncime. În unul dintre cele mai importante
fronturi de captare -Vadu Roşca şi Salcia – Lieşti- este disponibilă o cantitate curentă de apă
suficientă şi de calitate, care nu indică contaminare.
Apa freatică prelevată în majoritate prin fântâni săteşti individuale este poluată cu azot.
Aproape 60% dintre acestea au apă care conţine concentrare de azot mai mare decât maxima admisă
de normele în vigoare. Prin urmare, măsurile pe termen lung de reducere a poluării cu azotat şi
măsurile pe termen scurt de creştere a ratei de conectare la sistemele centralizate de alimentare cu
apă şi canalizare a apelor uzate vor fi de cea mai mare importanţă.
-

-

Sursele de apă subterană ale judeţului sunt:
straturi freatice, straturi de apă cu nivel liber sau de unică presiune;
straturi de mică adâncime (sub 50 m: Cosmeşti, Salcia - Lieşti, Cernicari);
straturi de medie adâncime (50 - 100 m: Vadu Roşca, Nicoreşti);
straturi de mare adâncime (peste 100 m: Rotunda, oraş Tecuci).
Resurse de apă teoretice şi tehnic utilizabile sunt:
teoretice (suprafaţă şi subteran) este de 1932,7mil. m3;
tehnic utilizabile: apa de suprafaţǎ sunt de 183 milioane m3, iar de apǎ subteranǎ sunt de 22,9mil.
m3.
Volumul de apă prelevat din sursele de suprafaţă şi subterane (an de referinţă 2007) este:
192,300 mil. m3 din surse de suprafaţă;
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-

14,440 mil. m3 din subteran.

Principalele folosinţe ale apelor de suprafaţă şi de adâncime, pe sectoare ale activităţilor
socio-economice sunt:
- alimentări cu apă pentru populaţie – 40.560 mii m3 ;
- alimentări cu apă pentru industrie – 76.124 mii m3;
- alimentări cu apă pentru irigaţii – 74.067 mii m3 ;
- alimentări cu apă pentru piscicultură – 5.580 mii m3;
- alimentări cu apă pentru unităţi agrozootehnice – 204 mii m3.
Amenajarea bazinului hidrografic
Principalele lucrări hidrotehnice din teritoriul judeţean sunt acumulările (de categoria C şi
D de importanţă pentru retenţii permanente sau nepermanente de apă), regularizările şi apărările de
mal, precum şi aducţiuni de apă.
Folosinţa principală a acumulărilor permanente este cea piscicolă.
Aducţiunile de apă, care tranzitează judeţul în partea de sud şi sud-vest, duc apă potabilă
din fronturile de apă subterană Vadu Roşca (judeţ Vrancea) şi Salcia-Lieşti în municipiul Galaţi.
-

-

Aspectele critice ale gospodăririi apelor din judeţ sunt:
stratul freatic de apă subterană este grav poluat cu azot, aproximativ 60% dintre puţurile de mică
adâncime, în special fântânile săteşti, au o concentrare de azot mai mare decât maxima
admisibilă prevăzută de normele de specialitate;
întreţinerea limitată a lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor, respectiv digurile de pământ;
Acestea sunt expuse frecvent eroziunilor la niveluri mari ale apei, crescând riscul de cedare;
acumulările existente necesită lucrări de refacere a elementelor parţial avariate de inundaţii
produse în ultimii ani;
fronturile de captare apă subterană se află la distanţă mare, cca. 70km de municipiul Galaţi,
situaţie care face dificilă operarea şi întreţinerea acestora.
Priorităţi de intervenţie
În scopul îmbunătăţirii gospodăririi apelor pe teritoriul judeţului sunt prioritare următoarele

acţiuni:
punerea în siguranţă a lucrărilor existente de apărare împotriva inundaţiilor şi aducerea lor
la clasa de importanţă a obiectivelor pe care le apără;
refacerea elementelor lucrărilor hidrotehnice de apărare parţial avariate de inundaţiile
produse în ultimii ani;
îmbunătăţirea activităţii administrative privind reducerea efectelor inundaţiilor din teritoriul
judeţului;
elaborarea hărţilor de risc la inundaţii,
asigurarea şi menţinerea calităţii apei subterane, sursa de apă a alimentării populaţiei, prin
aplicarea unor măsuri adecvate pentru protejarea acesteia, care pe termen scurt înseamnă
creşterea ratei de conectare la sistemele centralizate de alimentare cu apă şi canalizare a
apelor uzate, iar pe termen lung reducerea poluării cu azotat.
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3.2.5.2 Echipare hidroedilitară
În prezent nivelul serviciilor de apă potabilă şi canalizare este scăzut comparativ cu media
pe ţară. Numai 49 % din populaţia judeţului beneficiază de ambele servicii -sistem centralizat de
alimentare cu apă şi canalizare cu epurarea apei uzate- iar 40 % din populaţie nu beneficiează de nici
unul din aceste sisteme.
În zona urbană toate localităţile au sisteme de canalizare şi epurare a apelor uzate. În
municipiul Galaţi este în curs de realizare staţia de epurare. Staţia de epurare este proiectată numai
cu treapta mecanică de epurare. Epurarea apelor uzate numai cu treaptă mecanică nu este conformă
cu prevederile normelor naţionale (NTPA 001/2005) şi europene (91/271/CE) privind calitatea
efluentului.
Reţelele de canalizare sunt în stare proastă, datorită vechimii şi utilizării de materiale
neconforme normelor actuale.
În zona rurală mai puţin de 10 % dintre locuitori sunt conectaţi la reţeaua de canalizare
ape uzate. În cele mai multe cazuri, reţeaua de canalizare are numai un colector principal care
deversează direct în cursurile de apă. Reţelele de canalizare sunt în stare foarte proastă şi nu există
staţii de epurare pentru apa uzată, excepţie comuna Iveşti care evacuează apele uzate într-un
rezervor septic.
În ultimii ani Consiliul Judeţean şi un număr de comune şi-au exprimat nevoia de
îmbunătăţire a alimentării cu apă şi a canalizării apelor uzate. Aceste iniţiative au dus la realizarea
unor proiecte, care în prezent sunt în curs de desfăşurare.
Priorităţi de intervenţie
Asigurarea serviciilor centralizate de alimentare cu apă potabilă, canalizarea şi epurarea
apelor uzate, conform cerinţelor prevăzute de normele în vigoare are următoarele priorităţi:
finalizarea investiţiilor aflate în derulare pentru realizarea sistemelor de alimentare cu apă
şi canalizarea apelor uzate;
completarea viitoarei staţii de epurare a municipiului Galaţi cu treaptă biologică, şi după
caz cu treaptă chimică, pentru conformarea normelor naţionale şi europene din domeniu;
realizarea staţiilor de epurare în localităţile unde sunt în funcţiune reţele de canalizare a
apelor uzate;
modernizarea şi extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a apelor uzate din
localităţile urbane şi rurale.
3.2.5.3. Amenajări pentru agricultură
Lucrările de îmbunătăţiri funciare fiind executate în majoritate înainte de 1990 sunt
degradate si invechite. Unele din acestea sunt nefuncţionale din cauza lipsei echipamentelor de
exploatare, a neasigurării fondurilor pentru realizarea lucrărilor de întreţinere şi exploatare. Printre
factorii care împiedică dezvoltarea se pot aminti: epuizarea suprafeţelor favorabile construirii
amenajărilor noi, costul ridicat al proiectelor noi, opoziţia cetăţenilor pentru astfel de lucrări,
concurenţa puternică a altor sectoare economice pentru resursele de apă, interesul sporit acordat
doar refacerii şi modernizării sistemelor existente etc.
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În scopul realizării obiectivelor propuse este necesară accesarea fondurilor europene prin
proiecte de reabilitare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare. De asemenea este necesară
stimularea si atragerea producătorilor agricoli înspre asociaţiile de utilizatori de apa cu efecte în
creşterea gradului de utilizare a amenajărilor de irigaţii.
Obiectiv general care decurge din Strategia de Dezvoltare Durabilă a Agriculturii -2004
(Priorităţi strategice – Orizont 2025): „Îmbunătăţirea activităţii în domeniul îmbunătăţirilor
funciare”- (orizontul de timp 2008- 2025)
În Strategiile judeţului există referiri modeste legate de problema imbunataţirilor funciare.
Prezentul studiu propune ”modernizarea şi reabilitarea sistemului de îmbunătăţiri funciare” ca un
posibil Obiectiv specific sectorului respectiv.
Priorităţi de intervenţie
Promovarea asocierii proprietarilor particulari în forma Organizaţiilor Utilizatorilor de
Apă de Irigaţie (OUAI) care preiau de la stat managementul irigaţiilor
Lucrari de extindere, reabilitare a sistemelor de irigatii, desecari, combatere a eroziunii
solului
3.2.5.4. Infrastructura de transport pe moduri
Judeţul Galaţi înregistrează o densitate redusă atât a reţelei rutiere, cât şi feroviare, precum
şi cea mai mică pondere a drumurilor publice modernizate, însă reţeaua feroviară se situează peste
media pe ţară în privinţa densităţii, dar cu procent destul de modest de modernizare (aprox. 50%).
Căile de comunicaţie se caracterizează printr-o repartiţie destul de echilibrată în teritoriu,
dar diferitele moduri de transport sunt dezvoltate în mod inegal, remarcându-se prin lipsa interoperativităţii. Transportul naval suplineşte într-o oarecare măsură deficienţa celui rutier, fluviul
Dunărea favorizând în mod special judeţul, reşedinţa acestuia fiind amplasată pe un traseu principal
european (Coridorul VII de transport pan european, Axa prioritară 18). Galaţiul este port fluviomaritim care face parte din reţeaua TEN-T, având zonă liberă (facilităţi fiscale şi comerciale) în
apropierea vămii şi transport combinat pentru mărfuri şi pasageri, cu potenţial ridicat pentru
dezvoltarea transportului fluvio-maritim. În schimb, nu există accesibilitate la transportul aerian, cel
mai apropiat aeroport aflându-se în judeţul învecinat, Tulcea.
-

Probleme
intensificarea nejustificată a traficului rutier pe drumurile naţionale, inadecvate transporturilor
inter-judeţene şi inter-regionale, datorată lipsei autostrăzilor şi a drumurilor expres
capacitate portantă scăzută a structurii rutiere
îngreunarea traficului în interiorul localităţilor şi creşterea duratei deplasării, din cauza lipsei
inelelor de centura
starea avansată de uzură a reţelei feroviare duce la o viteză de circulaţie pe calea ferată sub
standardele europene
transportul feroviar înregistrează un declin, în favoarea transportului rutier
slaba dezvoltare şi întreţinere a infrastructurii de protecţie a reţelelor de transport faţă de
riscurile naturale –inundaţii
staţii cf. cu o stare tehnică nesatisfăcătoare
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Priorităţi de intervenţie
Modernizarea axelor de comunicaţie principale (drumurile naţionale) pentru creşterea
conectivităţii şi accesibilităţii prin:
construcţia unui drum expres
lucrări de reabilitare a drumurilor naţionale
lucrări de modernizare a reţelei locale de drumuri - judeţene si comunale
realizarea inelelor de centură a municipiilor şi oraşelor
lucrări necesare infrastructurii de protecţie a reţelelor de transport faţă de riscurile naturale
inundaţii
modernizarea reţelei feroviare prin lucrări la infrastructura existentă
3.2.5.5.

Producţia şi transportul energiei electrice

Judeţul Galaţi înregistrează o situaţie generală pozitivă, fiind echipat atât cu surse de
producere a energiei electrice – CET Galaţi şi instalaţiile eoliene, racordate la Sistemul Energetic
National, cât şi cu linii de transport şi distribuţie a energiei electrice şi staţii electrice. Principalele
linii de transport care traversează judeţul sunt LEA de 400 kV pe traseele Gutinaş-Smârdan-Lacu
Sarat şi Isaccea-Smârdan, şi LEA de 200 kV pe traseul Gutinaş-Barboşi-Lacu Sărat şi BarbosiFileşti şi care leagă principalele staţii electrice din zonă: Smârdan, Barboşi şi Fileşti.
Pe teritoriul judeţului Galaţi, toate localităţile sunt electrificate, dar în aproape tot teritoriul
sunt necesare extinderi cu reţele de joasă tensiune pentru racordarea gospodăriilor neelectrificate,
acestea aflându-se mai ales în municipiul Galaţi şi zona rurală.
Consumul de energie electrică distribuită în judeţul Galaţi este repartizată preponderent
către zona urbană, aici predominând consumul în sectorul industrial.
Toate localităţile din judeţ beneficiază de iluminat public, însă în zona rurală acesta
acoperă reţeaua stradală parţial, în unele cazuri, în proportie de cel mult 50%. Există, în prezent,
proiecte în derulare care au în vedere extinderea şi modernizarea reţelelor de iluminat public atât în
municipiul Galaţi cât şi în unele comune.
Având în vedere că instalaţiile de distribuţie a energiei electrice au fost construite în marea
lor majoritate în perioada 1960-1990 după care ritmul investiţiilor a început să scadă, generând o
serie de probleme legate de starea de uzură a echipamentelor, se poate spune că sunt necesare o serie
de reparaţii şi modernizări.
De asemenea, sunt necesare lucrări de mentenanţă şi modernizare a instalaţiilor electrice ce
au ca rezultat final menţinerea şi dezvoltarea instalaţiilor la parametrii de calitate şi siguranţă
proiectaţi şi promovarea unor tehnologii alternative de generare a energiei şi de eficienţă energetică.
Trebuie avute în vedere reţelele şi echipamentele care funcţionează la tensiuni de 6 sau 10 kV şi
înlocuirea acestora cu reţele funcţionând la tensiunea de 20 kV pentru reducerea pierderilor de
energie electrică, şi reducerea emisiilor poluante.
Pentru creşterea eficienţei energetice este necesară valorificarea surselor regenerabile de
energie existente în judeţul Galaţi, în scopul producerii de energie electrică, prin promovarea
proiectelor de realizare a instalaţiilor care utilizează energia eoliană şi solară.
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Priorităţi de intervenţie
extinderea reţelelor de medie şi joasă tensiune pentru racordarea gospodăriilor
neelectrificate şi pentru zonele în care urmează să se construiască locuinţe noi;
reabilitarea şi modernizarea reţelelor electrice cu un grad ridicat de uzură fizică şi morală
şi reducerea pierderilor de putere şi energie electrică prin înlocuirea reţelelor şi
echipamentelor care funcţionează la tensiuni de 6 sau 10 kV, cu reţele funcţionând la
tensiunea de 20 kV;
implementarea surselor alternative (energia solară cu utilizarea celulelor fotovoltaice, a
turbinelor eoliene), acolo unde aceasta este posibil, pentru alimentarea cu energie electrică
a gospodăriilor izolate;
respectarea Normelor tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi siguranţă aferente
capacităţilor energetice, aprobate prin Ordinul 4/2007 al ANRE.

3.2.5.6. Reţele de telecomunicaţii
Teritoriul judeţului Galati este traversat de magistrala de fibră optică, prin care se
conectează municipiile şi oraşele judeţului, municipiul Galaţi fiind un important nod în reţeaua
naţionalǎ şi internaţionalǎ de telecomunicaţii, având de asemenea un rol regional în reţeaua de
telecomunicaţii din fibre optice.
Infrastructura din domeniul telecomunicaţiilor este relativ bine dezvoltată, având în vedere
că toate localităţile judeţului Galati beneficiază de reţea de telefonie fixă şi au acoperire cu reţele de
telefonie mobilă. Atât municipiile Galaţi şi Tecuci cât şi unele localităţi din zona rurală sunt
echipate cu centrale telefonice digitale. De asemenea, toate localităţile au acces la televiziune prin
cablu.
Cu toate că mai există, în special în mediul rural, gospodării neconectate la reţelele de
telefonie fixă, acestea au ca alternativă reţelele de telefonie mobilă, care asigură acoperirea
întregului teritoriu al judeţului Galaţi.
Numărul furnizorilor serviciilor de telefonie mobilă a crescut semnificativ, mai ales în
condiţiile în care, în ultimii ani, importanţa telefoniei fixe a scǎzut simţitor ca urmare a dezvoltǎrii
telefoniei mobile, în special în zonele rurale unde reţeaua de telefonie fixă nu este foarte extinsă.
Accesul la reţeaua de transmisii de date şi Internet este scăzut, la fel dotarea cu PC-uri, mai
ales în zona rurală, atât datorită posibilităţilor reduse de conectare prin lipsa infrastructurii de baza
cât şi datorită puterii scăzute de cumpărare.
Priorităţi de intervenţie
generalizarea reţelelor de fibră optică în toate localităţile judeţului în vederea creării
condiţiilor pentru telefonizarea acestora şi acces la diverse servicii informatice;
crearea de facilităţi pentru achiziţionarea echipamentelor necesare accesului la internet,
atât pentru instituţiile publice cât şi pentru populaţie.
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3.2.5.7. Energie regenerabilă
Utilizarea surselor regenerabile de energie are efecte deosebit de benefice, nu numai prin
creşterea calităţii aerului şi protejarea mediului natural (reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră,
stoparea tăierilor arborilor, protejarea florei şi faunei), dar şi în plan economic şi social prin
creşterea securităţii / independenţei energetice, creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi
dezvoltarea mediului de afaceri.
Judeţul Galaţi are un important potenţial pentru utilizarea surselor regenerabile de energie
(SRE), acesta constând în energie solară, eoliană şi cea rezultată din arderea sau descompunerea
biomasei reprezentată de deşeuri agricole şi reziduuri menajere urbane.
În prezent, energia solară nu este valorificată suficient pe teritoriul judeţului, însă există
proiecte de dezvoltare a unor centrale electrice fotovoltaice în unele localităţi din sudul judeţului.
Există deasemenea iniţiative de utilizare a energiei solare pentru încălzirea apei calde menajere.
Amplasarea judeţului din punct de vedere al potenţialului eolian, favorizează utilizarea
acestui tip de sursă regenerabilă, fapt concretizat prin instalaţiile eoliene existente, aflate în curs de
racordare la reţelele electrice, în jumătatea de est a judeţului. Trebuie însă avut în vedere faptul că
potenţialul efectiv amenajabil al energiei eoliene este mult inferior potenţialului tehnic amenajabil,
datorită restricţiilor de mediu (amplasamente cu interdicţie de utilizare), de asemenea este necesară
o analiză a impactului turbinelor eoliene asupra migraţiei păsărilor, a poluării fonice produse şi
amplasarea acestora în zone care se pretează, din punct de vedere al mediului, la construcţia unor
astfel de instalaţii.
Biomasa este, deja, utilizată în zona rurală atât pentru încălzire cât şi pentru prepararea
apei calde şi a hranei, fiind predominantă biomasa de tip agricol. Culturile pentru producerea
biocombustibililor beneficiază de condiţii de dezvoltare optime, acestea fiind: plante oleaginoase,
sfecla de zahăr, cartof şi cereale. Dezavantajul, în acest caz, îl reprezintă faptul ca producţia de
materie primă pentru biocombustibili necesită cultivarea unor suprafeţe mari de teren.
Pentru promovarea utilizării acestor energii alternative se impune implicarea autorităţilor
locale, prin dezvoltarea şi aplicarea unor programe pentru energie durabilă care să propună măsuri
concrete de creştere a eficienţei energetice, utilizării extinse a surselor regenerabile de energie şi
reducerii impactului asupra mediului.
Priorităţi de intervenţie
creşterea gradului de utilizare a surselor de energie regenerabilă: energie solară pentru
producerea energiei electrice şi termice, energie eoliană, biomasă/biogaz, deşeuri menajere
urbane.
3.2.5.8. Alimentarea cu energie termică
Pe teritoriul judeţului Galaţi există un singur sistem de alimentare centralizată cu căldură,
CET Galaţi, care asigură alimentarea în municipiul Galaţi, acesta fiind consumatorul cel mai
important ca mărime din judeţ. Ceilalţi consumatori din mediul urban şi rural sunt alimentaţi cu
căldură din surse individuale la nivel de clădire (centrală termică) sau la nivel de încăpere (sobe). În
municipiul Tecuci, sistemul centralizat a fost desfiinţat în anul 2007, soluţia adoptată, atât de
instituţiile publice cât şi de populatie fiind centralele termice pe gaz.
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Din totalul reţelei de distribuţie a energiei termice în municipiul Galaţi, în perioada 20052010, a fost retehnologizat mai puţin de un sfert din lungimea acesteia.
În prezent, sunt în curs lucrări de reabilitare şi retehnologizare a sistemului de distribuţie,
atât a agentului termic cât şi a apei calde de consum, urmând să fie înlocuiţi circa 60 km de reţea.
Gradul de contorizare la bloc este de 100% la energie termică şi apă caldă de consum. Cu toate
acestea, volumul de energie termică distribuită a scazut treptat, ca urmare a creşterii costului
energiei, debranşărilor de la reţeaua de termoficare şi instalarea de surse proprii de energie termică.
În localităţile în care există reţele de distribuţie a gazelor naturale, majoritatea clădirilor
din sectorul terţiar şi-au instalat centrale termice alimentate cu gaze naturale. În celelalte localităţi
ale judeţului, predominant în zona rurală, pentru încălzirea locuinţelor individuale şi prepararea apei
calde se utilizează centrale termice şi sobe, însă având în vedere că majoritatea localităţilor nu
beneficiază de reţea de distribuţie a gazelor naturale, combustibilul utilizat îl reprezintă deşeurile
vegetale, lemnul, cărbunele, iar în cazul reparării hranei, buteliile cu gaz natural sau lichefiat.
Dezavantajul utilizării combustibililor solizi, mai ales lemnul, îl reprezintă faptul că sunt
costisitoare, nu asigură un grad ridicat de confort termic şi sunt dificil de procurat. Există
deasemenea şi aplicaţii sporadice de utilizare a energiei solare pentru prepararea apei calde de
consum.
Localităţile care utilizează biomasa pentru încălzire spaţială şi prepararea apei calde de
consum au un consum de resurse mult sub necesarul de căldură, în special prin renunţarea la
asigurarea temperaturilor de confort numai în spaţii de gătit sau de dormit, restul spaţiilor rămănând
neîncălzite. În aceste conditii, este necesară adoptarea unor soluţii alternative prin care să se asigure
un confort sporit în locuinţe, atât în ceea ce priveşte alimentarea cu căldură cât şi cu apă calde.
Priorităţi de intervenţie
reabilitarea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei termice în sistem centralizat
în municipiul Galaţi;
reducerea consumurilor de energie termică prin reabilitarea termică a clădirilor şi
montarea de contoare de energie termică şi de apă caldă menajeră;
montarea de microcentrale termice individuale cu funcţionare pe gaze naturale pentru a
permite locatarilor controlul asupra consumului şi a cheltuielilor aferente încălzirii şi
preparării apei calde menajere;
adoptarea soluţiilor de utilizare a surselor alternative (energie solară pentru încălzirea apei
calde menajere, centrale termice care funcţionează pe biomasă sau biogaz).
3.2.5.9. Gaze naturale şi fluide combustibile
Teritoriul judeţului Galaţi este tranzitat de trei conducte de transport de gaze naturale, de
înaltă presiune, pe traseele Adjudu Vechi–Tecuci–Izvoarele–Şendreni, Oneşti–Han DomneştiIzvoarele–Şendreni şi traversarea râul Siret – Cosmeşti.
Municipiile Galaţi şi Tecuci beneficiază de distribuţii de gaze naturale, de asemenea şi opt
comune amplasate în apropierea conductelor de transport, alimentarea fiind realizată prin
intermediul unor staţii de reglare măsurare predare (SRMP) pentru coborârea presiunii gazelor de
înaltă la medie şi apoi la redusă. Din punct de vedere al alimentării cu gaze naturale, zonele cele mai

49

defavorizate ale sunt centrul, nordul şi estul judeţului, care nu sunt tranzitate de conducte de
transport.
Consumul de gaze naturale a înregistrat scăderi semnificative în ultimii ani, datorate, în
principal, reducerii activităţii industriale, însă, în acelaşi timp, consumul pentru uz casnic a crescut
ca urmare a racordării unor noi consumatori, mai ales pentru utilizarea gazului natural drept
combustibil pentru centralele termice.
Se preconizează extinderea reţelei de transport pe traseul Griviţa-Cudalbi-Băleni-Tg.
Bujor, pentru alimentarea oraşului Târgu Bujor, la conducta de înaltă presiune urmând să fie
racordate şi comunele Cudalbi şi Griviţa.
Principalele disfuncţionalităţi care trebuie menţionate sunt racordarea greoaie a localităţilor
la reţelele de înaltă presiune, preţurile ajungând la costuri foarte ridicate şi faptul ca înfiinţarea
distribuţiilor de gaze s-a realizat predominant în zona de sud şi vest a judeţului, în apropierea
conductelor din sistemul de transport şi distribuţie a gazelor naturale.
O altă disfuncţionalitate este faptul ca împroprietăririle se fac, destul de frecvent, pe
terenuri de deasupra reţelelor de transport sau în vecinătatea lor. Din această cauză, apar situaţii în
care locuinţele sau alte obiective (cu pericol mai mare sau mai mic de incendiu) nu pot fi amplasate
pe aceste terenuri sau, mai grav, sunt amplasate la distanţe care pun în pericol atât siguranţa
respectivelor clădiri, dar şi a conductelor de transport. Este necesar ca, în zonele unde s-au realizat
astfel de construcţii, să se realizeze lucrări de creştere a gradului de siguranţă a conductelor de
transport, prin montarea de conducte cu grad sporit de siguranţă în funcţionare.
De asemenea, este de remarcat şi faptul că traseul conductelor nu este în general paralel cu
căile de comunicaţie, ceea ce, în caz de avarie, conduce la dificultăţi în aducerea utilajelor şi
personalului de remediere la faţa locului, prelungind astfel timpul de lucru pentru remedierea
avariilor.
Judeţul Galaţi este tranzitat în zona sudică, Şendreni (Galaţi), de magistrala de transport
ţiţei, nod de interconectare a conductelor Rusia–Turcia, care tranzitează Dobrogea cu conductele
Jugureanu–Urziceni-Bucureşti şi Ghergheasa–Urziceni–Bucureşti. Amplasarea reţelelor de ţiţei, ca
şi a depozitelor aferente a condus la poluarea accentuată a solului şi subsolului, iar depăşirea duratei
normale de funcţionare, uzura conductelor, ca şi prelevările ilegale de combustibili pot conduce la
incendii şi explozii. Condiţiile esenţiale pentru funcţionarea acestora în bune condiţiuni fiind
respectarea distanţelor de protecţie şi siguranţă faţă de diversele obiective, precum şi împiedicarea
prelevărilor ilegale de fluide vehiculate
Priorităţi de intervenţie
extinderea reţelelor de alimentare cu gaze naturale în localităţile neracordate care se afla
în vecinătatea conductelor de transport;
realizarea unor lucrări de creştere a gradului de siguranţă a conductelor de transport gaze
şi ţiţei în zonele unde s-au ridicat construcţii pe terenurile retrocedate deasupra şi în
vecinătatea conductelor;
respectarea Normelor tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de alimentare şi
transport gaze naturale şi a Normativelor şi prescripţiilor tehnice specific zonelor de
protecţie şi zonelor de siguranţă aferente sistemului naţional de transport prin conducte al
produselor petroliere, emise de ANRE.
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3.2.5.10. Amenajări pentru gestionarea deşeurilor menajere şi industriale
Principalele probleme pe care le ridică gestionarea deşeurilor în judeţul Galati, mai ales a
celor industriale, sunt legate de: diversitatea de deşeurilor produse, cantitatea semnificativă produsă
anual, depozitarea, în multe situaţii în comun cu deşeurile menajere şi stradale, pe depozitele
municipale, orăşeneşti, a căror amenajare nu asigură protecţia factorilor de mediu.
Priorităţi de intervenţie
Realizarea celor două depozite ecologice zonale de la Galati si Tecuci care să deservească
întregul judeţ
Construirea statiilor de transfer, care vor fi arondate celor 2 depozite zonale de la Galati
şi Tecuci
Colectarea selectiva deseurilor in vederea reciclării.
3.3. POPULAŢIA ŞI FORŢA DE MUNCĂ
Evoluţia populaţiei şi potenţialul demografic
Analizele socio-demografice privind populaţia judeţului Galaţi surprind o serie de
fenomene demografice negative – reducerea efectivelor de populaţie tânără în special pe baza
emigraţiei, dar şi prin reducerea natalităţii, precum şi creşterea ponderii populaţiei vârstnice care
determină accentuarea fenomenului de îmbătrânire demografică, tendinţa de scădere a volumului
populaţiei. Aceste fenomene afectează atât potenţialul demografic al judeţului, cât şi evoluţia
viitoare a pieţei forţei de muncă.
Reducerea efectivelor de populaţie tânără poate avea consecinţe economice negative prin
deficitul de forţă de muncă pe care îl creează şi “presiunea socială„ exercitată asupra populaţiei
ocupate. Totodată, creşterea populaţiei vîrstnice conduce la cerere sporită de servicii de sănătate şi
îngrijire a sănătăţii.
Atragerea de populaţie tânără în judeţ presupune dezvoltarea serviciilor publice în general
şi a celor destinate locuirii, în particular.
Priorităţi de intervenţie
Pornind de la punctele tari şi slabe, riscurile şi oportunităţile identificate la nivel judeţean
au fost formulate următoarele priorităţi de intervenţie:
Îmbunătăţirea calităţii locuirii în zonele afectate de fenomene demografice negative
Diversificarea ofertei de servicii adresate populaţiei tinere şi vârstnice
Creşterea accesibilităţii serviciilor publice (sociale, de învăţământ şi de sănătate)
Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii pentru servicii public, în special sănătate şi
educaţiei.
Resursele de muncă
Diagnosticul pe domeniul resurselor umane şi pe componentele acestuia are la bazǎ situaţia
existentǎ, identificatǎ în faza anterioară. Starea generală de sănătate a resurselor de muncă se află
într-un relativ echilibru, mai puţin cazuistica legată de infecţiile respiratorii şi îmbolnăvirile de tbc,
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care totuşi au înregistrat un recul în ultimii ani. Diferenţa între urban şi rural vizibilă la nivel
naţional, privind accesul la serviciile publice de bază, învăţământ şi sănătate, se manifestă şi la
nivelul judeţului Galaţi. Serviciile sanitare sunt deficitare, în principal în mediul rural, în 14 dintre
comunele judeţului nefiind asigurat necesarul de medici, care să deservească locuitorii. Deşi se
poate spune că pe ansamblul judeţului asistenţa medicală primară este asigurată, trebuie menţionat
că localităţile rurale sunt defavorizate mai ales în privinţa serviciilor medicale specializate.
În privinţa resurselor de muncă, se manifestă în perioada 2002-2009 creşteri ale acestora,
precum şi creşteri ale ponderii populaţiei ocupate în sectorul terţiar. Creşterea înregistrată a acestor
resurse se poate explica prin faptul că a crescut vârsta de pensionare în perioada 2002-20010 şi că
legislaţia muncii a acordat pensionarilor dreptul de a se angaja pentru a-şi suplimenta veniturile.
Problemele cele mai acute ale forţei de muncă sunt şomajul în creştere, concomitent cu scăderea
numărului de salariaţi. Fenomenul instalat are ca efect creşterea numărului celor asistaţi de stat şi
scăderea numărului celor ce contribuie prin plata impozitului pe salarii la constituirea bugetelor de
stat, având impact asupra bugetelor locale.
Există oportunitatea dezvoltării unor servicii, mai ales în domeniul turistic, prin poziţia
ocupată de judeţ în teritoriu şi prin structurile parteneriale ce le poate realiza (situarea pe cursul
Dunării şi dezvoltarea municipiului Galaţi în sistemul urban Brăila-Galaţi).
Învăţământul şi sănătatea sunt două dintre pârghiile cele mai importante în dezvoltarea şi
menţinerea resurselor umane ale unui judeţ. Indiferent de modalităţile de definire, capitalul uman
este măsurat în principal prin educaţia şcolară. Sărăcia sau bogăţia de capital uman are o mare
inerţie în profil teritorial. Analizele teoretice recunosc însă faptul că dezvoltarea capitalului uman se
face nu numai prin educaţie şcolară, ci şi prin pregătire profesională la locul de muncă şi prin
investiţii în starea de sănătate.
Priorităţi de intervenţie
Pentru a contracara riscurile ce pot duce la degradarea resurselor umane, şi-n special a
forţei de muncă, se formulează următoarele priorităţi de intervenţie:
constituirea de asocieri şi parteneriate între autorităţile locale pentru atragerea fondurilor
structurale alocate de către UE pentru dezvoltarea resurselor umane;
dezvoltarea sectorului terţiar, în special a serviciilor care asigură crearea de noi locuri de
muncă în domeniul turismului, serviciilor de piaţă
crearea alternativelor de dezvoltare economică în mediul rural (pisciculturǎ, turism, mică
industrie), creşterea numărului întreprinzătorilor privaţi pentru utilizarea eficientă a
resurselor de muncă;
disponibilitatea structurilor educaţionale superioare şi existenţa condiţiilor pentru formarea
profesională, care determinǎ menţinerea grupei de vârstǎ tânǎrǎ în judeţ
valorificarea calitǎţii resurselor umane în activităţi generatoare de valoare adăugată,
concomitent cu măsuri de stimulare a calificării superioare, recalificării şi învăţării pe
parcursul întregii vieţi;
crearea unor centre de excelenţă în învăţământ pentru calificarea forţei de muncă în
domenii care să valorifice avantajele competitive ale poziţionării judeţului
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3.4. ACTIVITĂŢILE ECONOMICE
Cadrul general
Judeţul Galaţi are o economie dinamică şi diversă, există cel puţin şase sectoare cu
contribuţii importante în constituirea produsului intern brut judeţean, între care cele mai improtante
sunt agricultura, industria şi serviciile.
Agricultura constituie una din componentele principale ale peisajului geografic din judeţul
Galaţi, fiind totodată una dintre activităţile economice cu tradiţie în zonele rurale. Industria şi
serviciile sunt concentrate în centrele urbane, în cadrul judeţului existând unităţi industriale
tradiţionale, cum sunt industria metalurgică, industria construcţiilor navale şi platforme de foraj
marin, industria confecţiilor şi cea alimentară.
Poziţia judeţului Galaţi la intersecţia unor importante rute comerciale ce traversează
continentul de la Est la Vest şi de la Nord către Sud, a determinat dezvoltarea economică legată de
funcţionarea unor centre principale: portul fluvial, şantierul naval, combinatul siderurgic şi portul
mineralier din municipiul Galaţi. Acest lucru a favorizat dezvoltarea semnificativă a activităţilor
economice specifice, mai ales industriei metalurgice, construcţiilor navale, producţiei şi furnizării de
energie electrică/termică, gaze şi apa, dar şi a industriei alimentare.
Principalul punct tare al judeţului, din punct de vedere economic, este accesul la
principalele coridoare de comunicaţie europene (pe cale fluvială, prin Canalul Rhin-Main-Dunare,
care leagă Marea Nordului de Marea Neagră, şi prin căile ferate ce asigură transferul de la
encartamentul european la cel folosit în fostele tări sovietice). Alte elemente importante care oferă
avanteje Galaţiului din punct de vedere economic sunt forţa de muncă calificată, vocaţia
multiculturală a zonei şi potenţialul turistic. Obstacole în dezvoltarea economică sunt calitatea
scazută a infrastructurii, nivelul ridicat de taxe şi lipsa investiţiilor.
Evoluţia economiei judeţului
În perioada 2000-2007 a consemnat un ritm alert de creştere a PIB, datorat intensificării
interesului investitorilor străini pentru economia românească. În aceiasi perioadă, trendul înregistrat
de Produsul Intern Brut al regiunii Sud Est a fost unul pozitiv, de creştere.
În ceea ce priveşte judeţul Galaţi, acesta a cunoscut o creştere şi mai susţinută , acesta
având totuşi o valoare sub media regională. La nivelul regiunii, valoarea PIB/locuitor a reprezentat,
în anul 2006, circa 32,5% din media Uniunii Europene, regiunea clasându-se printre ultimele zece
regiuni ale UE.
În ceea ce priveşte locul judeţului Galaţi din punctul de vedere al formării PIB-ului total
regional, acesta deţine locul al doilea, după judeţul Constanţa.
Formarea PIB al judeţului
Industria se menţine în topul sectoarelor economice cu cea mai mare contribuţie la PIB-ul
judeţului Galaţi, aici fiind cel de-al patrulea centru industrial al ţării, din punct de vedere al mărimii
producţiei industriale, datele statistice certicicând faptul că industria metalurgică din judeţul Galaţi
realiza în anul 2008 aproximativ 55,6% din producţia de oţel a României, 55% din cea de laminate
şi 90,4 % din producţia de tablă şi benzi laminate la rece, mai mult de jumătate din producţia
metalurgică fiind exportată.
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În ceea ce priveşte contribuţia ramurilor în totalul valorii adăugate brute (componenta
PIB), la nivelul judeţului Galaţi industria şi agricultura deţin cea mai mare pondere în totalul VAB,
iar celelalte ramuri au contribuţii modeste.
Structura economiei judeţului
Date generale
În prezent, pe ansamblul economiei naţionale, judeţul Galaţi este principalul producător de
cocs metalurgic, de fontă, de oţel brut şi de laminate finite pline; este al doilea producător din ţara în
domeniul construcţiei de nave maritime; de asemenea, se situează printre primele judeţe la producţia
de legume şi fructe conservate.
Cele mai multe intreprinderi îsi desfasoară activitatea în domeniul comerţului cu ridicata
şi cu amănuntul (57,0%). Domenii economice importante, cum sunt industria prelucrătoare sau
construcţiile deţin ponderi semnificativ mai mici: doar 9,4% din intreprinderi activează în industria
prelucrătoare şi numai 5,4 % în construcţii. (conform Direcţiei Judeţene de Statistică Galaţi).
În judeţul Galaţi, industria şi serviciile sunt concentrate mai ales în centrele urbane, în timp
ce în zona rurală sunt practicate mai ales activităţile agricole.
Evoluţia numarului de salariaţi pe domenii
Creşteri ale numărului de salariaţi sunt înregistrate în construcţii, în activităţile de comerţ
cu ridicata şi cu amănuntul, în servicii financiar bancare şi în administraţia publică.
În intervalul oct.2009-oct 2010 a fost înregistrată o reducere dramatică a locurilor de
muncă, în domenii care pâna atunci avusesreă un număr constant de salariați (este cazul salariaților
din industrie, unde s-au înregistrat reduceri de 20%, și al salariațiilor din servicii, cu o scadere de
4%, din totalul celor care activau în aceste domenii). Tot în această perioada numărul angajaților din
agricultură, silvicultură şi pescuit a înregistrat o creştere de cca. 600 de salariaţi (43% din totalul
salariaţilor în agricultură).
Noile tendinţe constau în sprijinirea dezvoltării tehnologiilor de vârf – energii
neconvenţionale, IT, bioenergie şi industrii inovatoare. Numărul salariaţilor din acest domeniu este
în creştere, judeţul Galaţi atrăgand forţa de muncă calificată prin dezvoltarea Parcului de Tehnologie
a Informaţiei.
Faptul că, în ultimii ani numărul de salariaţi a crescut în domeniul agriculturii şi că o mare
parte din teritoriul judeţean prezintă un potenţial deosebit pentru producţia de cereale, produse
animale şi zootehnie, constituie un factor pozitiv pentru dezvoltarea economică a judeţului în
următorii ani.
Competitivitatea economică
Industria şi serviciile în Judeţul Galaţi sunt concentrate mai ales în centrele urbane, în rural
fiind practicate cu intensitate activităţile agricole.
La nivelul intreprinderilor mari din judeţ, indicatorii economici ai anului 2009 au scăzut
comparativ cu 2008, impactul crizei financiare asupra activităţii acestora fiind unul de nivel mediu.
Pentru intreprinderile mici datele furnizate arata o creştere progresivă a numărului acestora,
înregistrându-se concurenţă mai ales în rândurile micilor intreprinzători.
Vorbind despre competitivitate economică, în prezent în Galaţi se găseste singurul Parc de
Tehnologie a Informatiei din Romania, inaugurat în 2004, cu grad de ocupare de 100%.
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Exportatorii cei mai importanti ai judeţului desfasoară activităti de comerţ, producţie
industrială, inginerie şi consultantă tehnică, iar domeniile de activitate ale firmelor cu cele mai mari
cifre de vânzări sunt comerţul, unităţi din industrie, construcţii, transport şi agricultură.
3.4.1. Agricultura – spaţiul rural
Agricultura constituie una din componentele principale ale economiei judeţului Galaţi,
fiind totodată una din cele mai vechi activitãţi economice ale populaţiei. Condiţiile naturale
favorabile ale judeţului ofera posibilitatea dezvoltãrii unei agriculturi complexe participând
semnificativ la realizarea produsului intern brut.
În judeţul Galaţi, fondul funciar agricol reprezintă 80,27% din suprafaţa totală, ponderea
cea mai mare parte fiind reprezentată de suprafaţa arabilă (81,77%), pe care se practică o agricultură
de tip intensiv. Aceasta este urmată de suprafaţa ocupată cu păşuni (12,18%), vii şi pepiniere
viticole (5,39%). Principalele culturi care se practică pe suprafaţa agricolă sunt cele de porumb
boabe (39,71% din total suprafaţa cultivată) şi grâu/secară (22,92%).
Producţia vegetală cunoaşte o dezvoltare importanta în 2008 faţa de 2007, fapt ce poate
avea un impact pozitiv asupra PIB-ului judeţean. (de la 68,1 în 2007 la 151,4 în 2008) – în 2004
fiind 134,8.
Productia agricola
Cea mai mare parte a suprafeţei disponibile a terenului agricol este repartizată culturii
cerealelor. Suprafaţa cultivată cu porumb boabe este cea mai mare (peste 100.000 hectare în
perioada 2004-2008), urmată de suprafaţa cultivată cu grâu şi secară (cca. 50.000 hectare). O
suprafaţă importantă este destinată culturii de floarea soarelui (cca. 40.000 de hectare).
Judeţul Galaţi prezinta un procent mare din totalul de UAT-uri în care numarul total de
expoataţii agricole în valoare absolută este peste media judeţului.
În partea centrală a judeţului (Valea Mărului, Corni, Băleni, Cudalbi, Grivita, Costache
Negri) se identificãă UAT-uri în care numărul de exploataţii agricole în valoare absolută sunt sub
media judeţeană deşi ponderea terenului agricol este de peste 90% din suprafaţa totală de teren.
Analizând productivitatea suprafeţelor cultivate cu porumb boabe, grâu si secară, cartofi şi
floarea soarelui, valori peste media judeţeana se înregistreaza în doua areale, dezvoltate în relaţie
directă cu Municipiul Tecuci şi axa dintre Municipiul Galaţi şi Oraşul Târgu Bujor.
Indicii producţiei agricole au cunoscut o scădere din 2004 în 2007, în anul 2008 crescând
din nou, aceasta fluctuaţie a indicilor totali corespunzând fluctuaţiei producţiei vegetale. Cea mai
importantă scădere este consemnată la porumb, unde producţia a scăzut în ultimii patru ani cu peste
44,11%, sfecla de zahar (34,5%) şi tomate (29,7%).
Analizând modificarea ponderii suprafeţelor arabile şi cu paşuni din totalul suprafeţei
agricole, şi modificarea ponderii suprafeţei agricole din totalul suprafeţei unitaţilor teritoriale se
poate observa influenta localitaţilor urbane asupra teritoriului.
Unitaţile administrativ teritoriale din vecinatatea Tecuciului, Galaţiului şi Bereştiului
suferă creşteri şi descreşteri ale acestor ponderi de-a lungul perioadei analizate (2003-2009).
Ponderea suprafeţelor ocupate de cereale în toate zonele este ridicata, chiar dacă în unele
zone acestea nu dispun de condiţii agro-pedoclimatice favorabile pentru cultivare.
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Analizând pretabilitatea culturilor vegetale de grâu şi porumb la tipurile de soluri şi
suprafeţele cultivate cu aceste culturi din totalul suprafeţei arabile se identifică câteva UAT-uri unde
productivitatea data de potenţialul pedologic nu este suficient exploatată (Nămoloasa, Cosmeşti,
Tecuci, Movileni, Certeşti).
Din analiza favorabilitaţii suprafeţei agricole pentru culturile arabile şi păşunat se observã
că, pentru cea mai mare parte a judeţului, raportarea la bonitatea economică a terenurilor este peste
media judeţului la cel puţin una dintre categoriile de folosinţă menţionate. Se observă deasemenea
două areale specifice, unul în care bonitatea economicã este peste media judeţului atât în ceea ce
priveşte terenurile arabile, cât şi paşunile (în partea de sud şi est), iar a doua zonă prezintă bonitatea
economică sub media judeţeana la ambele categorii (în partea vestică – Poiana, Nicoresti, Munteni,
Negrileşti, Cosmeşti, Movileni).
Din modul de exploatare a terenului agricol, terenul exploatat în asociaţie ocupa o pondere
scazută la nivelul judeţului, unitãţile teritoriale cu ponderi de peste 20% din teren exploatat în
asociaţie sunt cele în relaţie directă cu Municipiul Tecuci sau sunt pe axa ce leagã Municipiul Galaţi
de Târgu Bujor.
În arealul învecinat Municipiului Tecuci se poate citi o presiunea agricolă mare (între 4 şi
20 activi la 10ha teren aricol) asupra UAT-urilor respective.În doar 3 UAT-uri, Tuluceşti, Iveşti,
Bereşti Meria, terenul agricol prezintã o presiune demograficã mare asupra terenului agricol (de
peste 4ha).
Suprafaţa judeţului Galaţi prezintã un procent ridicat de teren agricol cu productivitate
peste media judeţului la culturile de porumb, grâu, cartofi şi floarea soarelui, din această suprafaţă se
pot citi doua areale cu productivitate ridicată, ele dezvoltându-se în relaţie cu Municipiul Tecuci sau
cu axa ce leaga Galaţiul de Târgul Bujor.
În partea de vest a judeţului, deşi bonitatea terenului agricol este sub media judeţeana şi
potenţialul pedologic al terenului agricol este subutilizat, productivitatea acestei regiuni este peste
media judeţeană. Fenomenul opus se întâlneşte în partea de est unde un teren cu bonitate economică
agricolă peste media judeţeana prezintă o productivitate sub media judeţului.
Sectorul viticol
Regiunea Sud Est se plasează pe primul loc la nivel naţional, în ceea ce priveşte suprafaţa
viilor roditoare, deţinând 41,62% din suprafaţa viticolă a ţării. Suprafaţa regiunii cultivată cu viţă de
vie era, în anul 2008, de 81141 hectare, din care, judeţul Galaţi deţinea 19,07%. Majoritatea
terenurilor cultivate cu viţă de vie fiind in proprietate privată. La nivel de judeţ, structura
suprafetelor cultivate cu viţă de este urmatoarea: 55,67% din suprafaţa este acoperită cu vii altoite,
restul fiind cultivate cu vii hibride (44,32%).
Suprafata judetului Galati prezinta un procent ridicat de teren cultivabil cu productivitate,
preponderend, peste media judetului in viticultura, pomicultura si legumicultura.
Se observa astfel doua tipuri de zone (fig. X) : zone superioare din punct de vedere al
productivitatii si utilizarii terenului in scopul culturii de vita de vie, livezi si legume-fructe (zona
vestica, nord estica si in zona localitatiim Vanatori) si zone ceprezinta un potential pedologic
neexploatat, aceste zone fiiind sarace din punct de vedere al suprafetelor cultivate (zona centralnordica).
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Productia animala
Indicii pentru producţia animalã scad din 2004 în 2005, după o micã creştere în 2006
ajungând să scadã din nou către anul 2008 (de la 104,4 în 2006 la 87,4 în 2008). În domeniul
creşterii animalelor nu sunt creşteri sau scaderi semnificative, tendinţa generalã e de creştere uşoara
din 2004 în 2008 pentru toate porcine, ovine şi caprine, albine şi de scădere uşoara a efectivului de
animale pentru bovine, cabaline şi păsări.
La nivelul productiei animale se remarca 3 grupari de U.A.T-uri din care reies 4 poli de
productie: Cudalbi, Iveşti, Munteni, Tecuci. Acesti poli se identifică printr-o producţie ridicată la cel
puţin 3 tipuri de produse animale.
Producţia zootehnică identifică o singură zonă mai mare care cuprinde o numar de 12
U.A.T-uri ce prezintă o producţie ridicată în cel puţin 3 domenii. Adiacent acestei zone exista
U.A.T-uri cu producţie ridicată dar cu o diversitate mai scăzută care însă prezintă un potenţial
dezvoltare a activităţiilor productive destul de ridicat. În urma analizei prezentate mai sus au fost
identificate 3 centre de producţie: Cudalbi, Munteni, Târgul Bujor.
La nivel de ansablu remarcăm astfel o suprapunere partială a zonelor de producţie acestea
fiind considerate ca având şi un indice de dezvoltare ridicat sau mediu. Excepţia o fac doar câteva
zone din Est si Nord Est (Mastacani, Târgu Bujor, Fartaneşti, Varlezi, Drăguşeni). În partea nordică
se remarcă cateva zone care prezintă un potenţial nevalorificat în producţia zootehnică. Iar partea
sudica prezentănd o bonitate ridicată pentru produsele lapte/carne este considerată ca deţinând un
potenţial ridicat în domeniul producţiei animale. Plasarea în aria de influenţă a Municipiului Galaţi a
este unul din motivele pentru care zona respectivă tinde mai puţin catre agricultură ca şi activitate.
Contrastul intre productivitatea extrem de ridicata a unor comune precum Matca, Cudalbi
sau Munteni si scaderea semnificativa de salariati in acestea prezinta trecerea la un tip de productie
mai eficient care necesita un numar mai redus de resurse umane (ferme specializate etc.). Municipiul
Tecuci si Orasul Targu Bujor sunt asezari urbane cu un profil mai degraba agricol sprijinind
productia U.A.T urilor invecinate. În concluzie reteaua de productie zootehnica trebuie eficientizata
si extinsa valorificandu-se zonele de potential ridicat. Este necesara intarirea relatiilor intre centrele
urbane si comunele cu profil agricol pentru ca acestea sa poata functiona sinergic.
Zonificare în functie de gradul de productitivitate
Pentru a identifica o zonificare a gradului de productitivitate au fost stabilite opt criterii
pentru care au fost comparate valorile înregistrate în UAT cu valoarea medie judeţeană :
1. Productitivitate peste media judeţeană pentru cel puţin doua dintre culturile de cereale/
floarea soarelui/ cartofi;
2. Productitivitate peste medie pentru cel puțin două dintre activităţi pomicultură/ viticultură/
legumicultură;
3. Areale cu un grad foarte ridicat de productivitate în domeniul zootehniei (cel putin trei tipuri
de animale);
4. Areale cu grad ridicat de productivitate în domeniul producţiei animaliere;
5. Productivitatea terenurilor agricole data de potenţialul pedologic nu este exploatată;
6. Productivitate mică sau lipsite de productivitate deşi bonitatea terenului cultivabil este peste
media judeţului; pomicultură, viticultură, legumicultură;
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7. Areale cu grad ridicat de productivitate în domeniul producţiei animale(cel putin două
tipuri de produse);
8. Productivitatea terenurilor agricole data de potenţialul pedologic nu este exploatată.
In concluzie, din punct de vederea al gradului de productivitate se remarcă trei tipuri de
zone:
Zona în care productivitatea este peste media judeţului pentru cel putin 3 dintre criteriile:
culturi de cereale/ floarea soarelui/ cartofi, pomicultură/ viticultură/ legumicultură,
zootehnie, produse animaliere.
Zona în care prodictivitatea este peste media judeţului pentru cel putin unul dintre criteriile:
culturi de cereale/ floarea soarelui/ cartofi, pomicultură/ viticultură/ legumicultură,
zootehnie, produse animaliere.
Zona cu potenţial, dar cu prodictivitate sub media judeţului pentru cel putin un criteriu:
culturi de cereale/ floarea soarelui/ cartofi, policultură/ viticultură/ legumicultură, zootehnie,
produse animaliere.
Localităţile care înregistrează valori ridicate pentru toate cele patru criterii analizate
(Lieşti, Cudalbi şi Măstacani) sunt localizate în centrul judeţului, acestea având potenţialul de a
deveni centre polarizatoare pentru creşterea productivităţii şi în UAT-urile din vecinătate.
Localităţile care înregistrează valori sub media judeţeană pentru trei din cele patru criterii
analizate (Cosmeşti şi Gohor) sunt amplasate la graniţa judeţului.
3.4.2. Sectorul secundar (Industria, producţia şi transportul energiei, construcţii)
Industria are o contribuţie importantă la crearea Produsului Intern Brut al judeţului Galaţi.
Acest judeţ ocupă în anul 2008 poziţia a patra pe ţară din punctul de vedere al producţiei industriale.
Ca structură, industria Judeţului Galaţi, la sfârşitul anului 2008, se caracteriza prin
dominanţa industriei prelucrătoare, cele mai dezvoltate ramuri fiind: industria metalurgică, industria
construcţiilor navale, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, industria alimentară,
a băuturilor şi tutunului, industria constructoare de maşini şi echipamente, industria textilă şi a
produselor textile, industria de prelucrare a şi şeiului, cocsificarea cărbunelui şi tratarea
combustibilului nuclear. Cea mai dezvoltată subramură industrială este industria metalurgică fiind
urmată de este industria constructoare de nave.
Datorită existenţei condiţiilor favorabile practicării agriculturii şi a numărului mare al
locuitorilor, în judeţul Galaţi există şi importante capacităţi de producţie ale industriei de conserve
de fructe şi legume.
Este important de menţionat faptul că la nivelul anului 2008, peste 33% din populaţia
ocupată îşi desfaşura activitatea în subramurile industriale.
Între 2004 şi 2008, în contextul expansiunii rapide a activităţii economice susţinute în
principal de stimularea consumului, numărul locurilor de muncă generate de sectorul secundar s-a
redus, în principal datorită scăderii cererii de forţă de muncă din industria prelucrătoare şi din
producţia şi distribuţia energiei electrice; subramurile în care efectivele de salariaţi au scăzut cu mai
mult de 1000 persoane au fost: industria metalurgică (-3175), industria textilă şi a produselor textile
(-2384) şi industria de maşini şi echipamente neelectrice (-1022).
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Dacă în industrie numărul angajaţilor a scăzut în ultimii ani cu 20%, în domeniul
construcţiilor s-au înregistrat uşoare creşteri.
3.4.3. Sectorul terţiar (serviciile)
Dinamica sectorului este pozitivă şi confirmă evoluţia treptată a regiunii Sud Est către o
economie post-industrială, în care sectorul terţiar joacă rolul cel mai important.
În judeţul Galaţi, cele mai ridicate ponderi în domeniul serviciilor se înregistrează în cazul
comerţului cu amanuntul (51,6%), tranzacţiile imobiliare (11,6%) şi serviciile de transport,
depozitare şi comunicaţii (6%). Cele mai mici ponderi sunt ocupate de învăţământ şi sănătate.
Serviciile constituie un domeniu care se extinde si în cadrul economiei Judeţului Galaţi. În
ceea ce priveste comerţul, Judeţul Galaţi reprezintă un pol comercial pentru Romania datorită
proximitatii geografice a porţii estice de intrare în ţară a mărfurilor comerciale. Numărul firmelor
care activează în domeniul serviciilor în judeţul Galaţi a crescut în 2008 faţă de anul 2006 cu 9,08%
(în 2006 erau 208,283 servicii comerciale, iar în 2008 395,489, în 2004 erau 125,263 de servicii
comerciale).
Comerţul
Statistica referitoare la numărul de comercianţi existenţi în mediul urban al judeţului Galaţi
arată o concentrare semnificativă a acestora în municipiul resedinţă de judeţ Galaţi, unde se regăsesc
peste 86% dintre aceştia. Celălalt municipiu, Tecuci, grupeaza doar 11% din comercianţi, în timp ce
oraşele Bereşti şi Târgu-Bujor deţin procente semnificativ mai scăzute – 0,4% şi respectiv 1,5%.
Deşi deţin un număr de comercianţi mult inferior, municipiul Tecuci şi oraşele Bereşti şi
Târgu-Bujor au fost mai sever afectate de criză decât municipiul Galaţi. Au fost înregistrate 2821
societăţi care au suspendat activitatea în 2009 în Municipiul Galaţi, 292 în Tecuci, 18 în Bereşti şi
20 în Târgu-Bujor.
Ca tip de comerţ, predomina comerţul cu ridicata şi cu amanuntul. In ceea ce priveste
vanzarile cu amanuntul pe grupe de marfuri, acestea au crescut pentru marfurile alimentare de la
500,538 in 2004 la 1,205,242 in 2008, iar pentru marfurile nealimentare de la 670,291 in 2004 la
1,151,930 in 2008. (in total de o crestere de la vanzari de 1,170,829 milioane lei preţuri curente în
2004 la 2,357,173 milioane lei in 2008).Numărul firmelor care activează în domeniul comerţului în
judeţul Galaţi a crescut în 2008 faţă de anul 2006 cu 10,04%.
De asemenea, judeţul Galaţi ocupă al doilea loc, după judeţul Constanţa, ca număr de
comercianţi înregistrati. La sfârţitul anului 2009, în judeţul Galaţi erau preluaţi în evidenţă juridică
şi financiară 29099 comercianţi. În comparaţie cu restul tării, judeţul Galaţi se situează pe poziţia a
16-a dintr-un total de 41 de judeţe şi Municipiul Bucureşti, din punct de vedere al numărului de
comercianţi înmatriculaţi, cu o pondere de 2,4% din totalul comercianţilor înregistraţi la nivel
naţional conform Operaţiunilor în Registrul Central al Comerţului.
Societăţile înregistrate din 2005 pâna în prezent beneficiază de capital integrat privat,
rezultând faptul că nu au existat înmatriculari pe baza de capital majoritar de stat sau cu capital mixt,
de stat şi privat. Din totalul unităţilor înregistrate la nivelul judeţului, indiferent de perioada de
inregistrare, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi arată că 99.52% dintre ele
beneficiază de capital privat, 0.17% de capital majoritar de stat şi 0.31% de capital mixt.
La nivel de tipuri de comercianţi, stabilite de legislaţia naţională, comercianţii înregistraţi
ca persoane fizice (23.24% din totalul comercianţilor) şi societăţile comerciale (73.32% din totalul
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comercianţilor) sunt categoriile majoritare, împreună reprezentând 99.57% din totalul comercianţilor
la nivel de judeţ.
Deoarece o pondere foarte mare o are comerţul cu amanuntul şi numărul de comercianţi se
concentrează în proporţie de 86% în Municipiul Galaţi, putem conchide că aceasta este o ramură are
un grad mediu de dezvoltare, deşi existenţa portului constituie un mare potenţial de dezvoltare a
comerţului en-gros.
Distribuirea în teritoriu a centrelor bancare
Se observă că din punct de vedere al dependenţei de centrele bancare, UAT-urile din partea
de Nord se relaţioneaza mai puternic cu Judeţele Vaslui şi Vrancea decât cu Judeţul Galaţi.
Deasemenea se observă că jumătatea de nord a judeţului prezintă o densitate mai mare a centrelor
bancare şi o relaţionare mai buna a localitaţilor cu centre bancare importante.
Serviciile de sănătate şi infrastructură sanitară
În ceea ce priveşte sectorul Sănătate, regiunea Sud Est se clasează pe penultimul loc, având
un număr de 52,56 unităţi sanitare/100.000 loc., cu 10,7 unităţi sanitare mai puţin decât media
naţională.
În judeţul Galaţi, există un număr de 11 spitale, 9 ambulatorii de specialitate, o policlinică
şi 4 dispensare medico-sociale.
De asemenea, există un număr de 6 cabinete medicale de specialitate şi 52 de cabinete de
medicină generală. În ceea ce priveşte numărul de cabinete medicale de familie, acesta se ridică la
239, în timp ce numărul de cabinete stomatologice este de 233.
La nivelul judeţului Galaţi, sectorul sanitar şi infrastructura aferentă au cunoscut schimbări
nesemnificative în ultimii ani. Astfel, se remarcă scăderea numărului de policlinici (cu o
policlinică), şi creşterea numărului de cabinete medicale de specialitate, de medicină generală şi a
celor studenţeşti şi, de asemenea, a cabinelor stomatologice.
Domeniul sanitar privat se dovedeşte a fi mult mai dinamic. Se constată o creştere a
numărului de unităţi sanitare la toate capitolele: cu 50% mai multe cabinete medicale de familie, cu
25% mai multe cabinete medicale de medicină generală, cu 80% mai multe cabinete medicale de
specialitate, cu 30% mai multe cabinete stomatologice, cu 45% mai multe laboratoare medicale, cu
15% mai multe laboratoare de tehnică dentară, cu 10% mai multe farmacii, cu 175% mai multe
puncte farmaceutice, cu 30% mai multe depozite farmaceutice si cu 300% mai multe centre
medicale, în perioada analizată.
În ceea ce priveşte cadrele medico-sanitare, se constată o creştere a numărului de personal
de specialitate: medici, de la 768 în anul 2000 la 809, stomatologi – de la 123 la 229, farmacişti – de
la 30 la 186 şi personal sanitar mediu – de la 2911 la 3322.
Cultura
În perioada analizată, se constată o reducere a numărului de biblioteci judeţene, cu
aproximativ 8,8% în 2008 faţă de anul 2000. De asemenea, fondul de cărţi a cunoscut o scădere de
6,2%, în timp ce numărul de cititori înscrişi a scăzut cu aproximativ 27,16%.
În ceea ce priveşte activitatea celorlalte unităţi culturale, judeţul Galaţi se confruntă cu
reducerea dramatică a numărului de cinematografe, de la 13 unităţi existente în anul 2000 la numai
una în anul 2008. În schimb, se menţine constant numărul instituţiilor de spectacol, în municipiul
Galaţi funcţionând Teatrul Muzical „Nae Leonard”, Teatrul Dramatic „Fani Tardini” şi Teatrul de
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Păpuşi „Gulliver”. Cu toate acestea, numărul de spectacole a scăzut (de la 9847 în anul 2000 la 422
în anul 2008) şi, concomitent, numărul de spectatori (de la 161.000 la 5000).
Turismul
Teritoriul judeţului întruneşte trei caracteristici importante din punctul de vedere al
turismului: regiune de sosire a turiştilor, zonă de tranzit şi regiune de plecare. Accesul spre
componentele potenţialului turistic natural şi cultural al judeţului, precum şi tranzitul, sunt facilitate
de importante căi de comunicaţii rutiere, feroviară şi una de mare atractivitate: cea fluvio-maritimă a
Dunării.
Potenţialul turistic cuprinde mai puţine elemente de atracţie a fondului turistic natural, dar
oferă, în schimb multe elemente ale fondului turistic cultural.
Turismul cultural
Orasul Galaţi: Majoritatea obiectivelor dateaza din perioada sf Sec XIX- început de Sec.
XX si sunt reprezentare sub forma de edificii, monumente şi statui, dintre care cele mai importante
sunt:
- Sediul Consiliului judeţean – arh. Ion Mincu
- Arhivele Statului, Palatul navigaţiei – ing. Anghel Saligny
- Teatrul de Stat
- cartierele Ţiglina, Mazepa, Centru,
- malul amenajat al Dunării,
- punctul de Belvedere de pe malul lacului Brateş
- trei muzee: Muzeul judeţean de istorie, înfiinţat în anul 1939, Muzeul de ştiinţe ale naturii
şi Muzeul de artă contemporană
Oraşul Tecuci: în oraş sunt amplasate o serie de monumente de artă plastică şi decorativă,
ca monumentul eroilor ceferişti, busturile lui M. Eminescu, Spiru Haret, N. Bălcescu etc.
Localitatea Costache Negri: Casa memorială şi Muzeul memorial Costache Negri
Iveşti: muzee săteşti, care conţin documente istorice ale aşezării, începând cu anul 1448,
anul de atestare a satului.
Infrastructura turistică
Numarul de unităţi de cazare nu a fluctuat în ultimii 8 ani, acesta reprezentând doar 1,67%
pondere din regiune şi doar 0,43% din totalul naţional. În judeţ funcţionează 9 hoteluri şi moteluri, 8
vile turistice, trei tabere de vacanţă pentru elevi şi preşcolari şi un hostel.
Capacitatea de cazare, la nivelul judeţului, este 1452 locuri, mai mare comparativ cu anul
2000 cu 4,83%, cu toate că nu au existat modificări prea mari în ceea ce priveşte infrastructura
aferentă. În perioada 2000-2008, chiar daca numarul de sosiri a ramas constant, s-a observat o
creştere continuă a numărului de înnoptări.
Turismul rural – agroturismul determinat de potenţialul agricol
Turismul rural nu este foarte bine reprezentat în cadrul judeţului, existând un numar redus
de unitaţi de cazare. Există deficienţe legate de accesibilitatea fizica (starea avansată de degradare a
drumurilor judeţene) şi de accesibilitatea virtuală (informaţii puţine disponibile online, pe siturile de
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profil, comparativ cu celelalte judeţe). Potenţialui dezvoltarii este dat de localizarea unor obiective
turistice în mediul rural.
Turismul de afaceri
Este sustinut de activitatea actorilor din industria siderurgică şi navală. Infrastructura
pentru turismul de afaceri este asigurată, în mare parte, de Centrul de Afaceri Dunărea Galaţi si alte
5 săli de conferinţe oferite de hoteluri.
Evoluţia sectorului IMM în judeţul Galaţi
În perioada 2004-2008, sectorul antreprenorial a cunoscut o evoluţie pozitivă, crescătoare,
dar cu o intensitate mai mică comparativ cu cea înregistrată la nivelul regiunii Sud-Est.
În anul 2008 erau înregistrate 13062 unităţi locale active, ceea ce reprezenta circa 20,4%
din totalul regional. Această pondere este superioară celei înregistrate la nivelul anului 2004 cu
aprox. 3000 de unităti.
În ceea ce priveşte structura IMM-urilor pe grupe de mărime, în anul 2008, se poate
constata că, ponderea cea mai mare în totalul unităţilor locale active este deţinută de
microîntreprinderi (0-9 angajaţi), cu 88% din total, urmate de cele aflate în grupa întreprinderilor
mici (10-49 angajaţi), cu 9,5% în total. Această structură este constantă, neintegistrîndu-se fluctuaţii
majore în perioada 2-004-2008.
Ediţia 2008 a Topului Firmelor din judeţul Galaţi relevă existenţa în judeţ a unui număr de
30 de întreprinderi mari (peste 250 angajaţi).
În cadrul repartizării întreprinderilor cu performanțe pe domenii de activitate, se observă
ponderea ridicată pe care o deţin serviciile. Acestea sunt urmate de industria metalurgică, industria
alimentară şi construcţii.
Din analiza firmelor existente în TOP Naţional 2010 – rezultă următoarele:
-

Există 31 de firme din judeţul Galaţi care se găsesc în Topul naţional dintr-un total de 2143
firme, ceea ce reprezintă 1,44%;

-

Trei firme funcţionează în municipiul Tecuci (9,67%);

-

16% dintre firmele din Top sunt de mărime mare şi foarte mare;

-

19,3% sunt firme ce funcţionează în sectorul industrial;

-

în domeniul agricol există numai o firmă în Top, de mărime mijlocie;

-

în domeniul construcţii sunt 2 firme în top (una mare şi una mijlocie);

-

35,4% dintre firme sunt în domeniul serviciilor;

-

două firme sunt în domeniul comerţului cu ridicata de produse nealimentare (6,45%).

Specializarea (determinata de profilul IMMurilor cu perdormanţă şi creştere economocă)
judeţului Galaţi este pe domeniul industriei, serviciilor, construcţiilor (lucrări de construcţii), dar şi
sectorul agricol.
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Volumul şi structura investiţiilor străine în judeţul Galaţi
Judeţul Galaţi face parte din regiunea Sud-Est, care se află pe poziţia a doua în clasamentul
naţional al investiţiilor străine directe, regiunea beneficiind de atractivitatea portului Constanţa şi a
porturilor pe Dunare, de la Galaţi şi Brăila.
Raportat la numărul de societăţi comerciale cu participare străină la capital înregistrate pe
total ţară, judeţul Galaţi deţine o pondere redusă de numai 0,8%. În cadrul Regiunii de Sud-Est, o
pondere superioară judeţului Galaţi înregistrează doar judeţul Constanţa (3,2%). Potrivit datelor
existente la nivelul Registrului Central al Comerţului, la 31 decembrie 2008 în Judeţul Galaţi erau
înregistrate 1 255 de societăţi comerciale cu participare străină la capital.
Majoritatea investiţiilor din judeţ s-au făcut prin achiziţii, şi nu prin investiţii pe
greenfield-uri (loc-gol. Terenuri libere). Companiile transnaţionale au preferat aceasta metodă
întrucât mediul de afaceri instabil din România presupunea un risc pe care nu au fost dispuse să îl
accepte. Cea mai importantă investitie straină din judeţul Galaţi pâna în prezent o reprezintă
preluarea combinatului siderurgic din municipiul Galaţi de către Mittal Stell Holding, investitor
străin care şi-a propus să transforme aceasta fabrica într-un centru de excelenţă pentru metale,
necesitând 200 milioane dolari investiţi pentru producţia de metal.
Zona libera Galaţi
O competenţă distinctivă a Judeţului Galaţi pentru atragerea investitorilor este reprezentată
de Zona Libera Galaţi, ce a fost înfiinţată în 1993 şi amplasată pe malul Dunării la Sud-Est de
municipiul Galaţi, ce are o suprafaţă utilizabilă de 139 ha. Aici sunt puse la dispoziţie terenuri libere
pentru dezvoltarea oricărui tip de proiect investiţional prin licitații publice organizate periodic.
(Terenurile pot fi date în concesiune pe o perioadă de 49 de ani sau pot fi închiriate pe perioade între
1 luna şi 5 ani, cu posibilitate de prelungire).
Zona Liberă dispune de acces facil la căile de comunicaţie, terestre (prin DN 2B), feroviare
(cale ferată cu ecartament îngust şi larg) şi navale (portul la Dunare), şi de utilităţi, precum energie
electrică, apă-canal şi gaz metan.
La momentul ianuarie 2009 suprafaţa totală concesionată de către clienţi era de 664.797
mp. Gradul de ocupare, faţa de totalul disponibil spre concesiune, era de aproximativ 75%. În restul
de 25% sunt incluse şi suprafeţele amenajate din fonduri proprii sau atrase de către regie însumand
aproximativ 10.500 mp sub formă de facilităţi de depozitare (hale acoperite, platforme betonate,
platforme lidonit).
Zona Liberă Galaţi are o poziţie strategică la graniţa de Est a Uniunii Europene, oferind
facilităţi economico-fiscale avantajoase pentru dezvoltarea afacerilor. Poziţia acestei zone facilitează
utilizarea ei ca punct important de depozitare, antrepozitare şi tranzit între pieţele Europei şi
Orientului, punct ce poate deservi un număr însemnat de consumatori.
3.4.4. Infrastructura de susţinere a activităţilor economico-sociale
Administraţia publică
Administraţiile publice, ca principali actori în susţinerea activităţilor economico-sociale,
prezintă creşteri constante în ceea ce priveşte bugetele locale (venituri de 3.739.523milioane lei în
2004 şi 1.019 milioane lei RON în 2008), pe de o parte, dar şi creşteri ale subvenţiilor primite cu
precadere spre finalul perioadei de referinţa (17,9 milioane lei RON în 2006/118,7 milioane lei RON
în 2007), pe de altă parte.
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Galaţiul se numără printre puţinele oraşe din ţară (alături de Sibiu, Iaşi şi Braşov) care au
impresionat prin performanţa administraţiei publice locale, Consiliul Judeţului Galaţi fiind primul
consiliu judeţean din Romania ce deţine certificare pentru activităţi de administrare publică (din anul
2001).
Respondenţii din mediul urban se declară mai degrabă nemulţumiţi de facilitatea accesului
la instituţiile publice, doar comunele Iveşti, Lieşti, Ţepu şi Schela sunt apreciate atunci când sunt
invocate capacitatea de a atrage fonduri, buna organizare, ritmul rapid de modernizare şi
infrastructura administraţiei publice.
Administraţiile publice necesită totuşi modernizări la nivelul infrastructurii, prezentând
clădiri administrative degradate, echipamente învechite, dar şi un nivel de implementare a soluţiilor
de guvernare redus.
Consultanţa
Firmele de consultanţă economică ce activeazã în judeţul Galaţi îşi asumă rolul de a spriji
şi derula proiecte de dezvoltare ale regiunii pentru a crea un mediu competitiv.
Parteneriatul dintre IMM-uri şi firmele de consultanţã are rolul de a spori gradul de
atractivitate al produselor şi serviciilor prestate de acestea (accelerarea şi coordonarea activitãţii
firmei prin intermediul unui management de calitate, cunoaşterea potenţialelor surse de finanţare
pentru diverse proiecte, avantaj tehnic şi o cooperare activã cu organizaţii, competitori, instituţii şi
unitaţi de cercetare dezvoltare). Structurile de consultanţã sunt firme private, dar şi publice precum
CCIA şi PIMM.
Cercetare – dezvoltare - inovare
Judeţul Galaţi are un nivel ridicat alocat activitãţiilor de cercetare (locul 1 la nivelul
regiunii şi locul 6 la nivelul ţării), centrele de cercetare funcţionând în cadrul Universitãţii “Dunărea
de Jos” şi în alte patru instituţii/companii de cercetare-dezvoltare.
Din numărul de 28 de centre de cercetare ale Universităţii, 14 sunt sunt acreditate la nivel
naţional de către CNCSIS, iar o parte din ele ocupa locuri în topul primelor poziţii la nivel naţional.
În judeţ apare necesitatea extinderii departamentelor de cercetare şi dezvoltare la
organisme care sã poatã presta servicii de inovare sau concepere de noi produse pentru firme dintr-o
gama variată de domenii. Dezvoltarea de parteneriate cu Centrele Universitare sau Institutiile
Academice stimuleazã dezvoltarea acestor proiecte, dar şi diversificarea cercetãrii academice pe
multiple planuri şi la toate nivelurile.
Societatea informaţională
Judeţul Galaţi prezintă o creştere în ceea ce priveşte implementarea societăţii
informationale, dar înca sunt decalaje puternice în acest domeni. Gradul înca scăzut de
implementare a sistemelor informaţionale se datoreazã unei cereri şi unei educaţii TIC înca
deficitare, puterii scăzute de cumpărare a populaţiei şi unei disponibilitãţi reduse a infrastructurii din
punct de vedere al accesului şi al costului utilizãrii.
Parcul Software dezvoltat la Galaţi este singurul din ţară şi îşi propune dezvolatrea
sectorului industrial, a tehnologiilor de vârf şi facilitarea transferului de tehnologie şi informatie.
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CONCLUZII
Datorită poziţiei sale Geografice Galaţiul prezintă poteţial ridicat pentru a lua rolul porţii
de acces in ţară/Uniunea Europeană prin diverse proiecte transfrontaliere. Deasemenea plasarea pe
un coridor Pan Europea(VII) şi în apropierea unui al doilea(IX) faciliteză legăturile cu centru urbane
de importanţă naţională (Bucureşti,Constanţa etc.) dar şi cu alte oraşe/state membre a Uniunii
Europene.
Pentru protecţia şi valorificarea elementelor de patrimoniu natural şi construit este strict
necesară completarea documentaţiilor strategice deja începute.
La nivelul infrastructurii se remarca o dezvoltare inegală înspecial în cazul reţelelor
edilitare, între mediul urban şi cel rural fapt care contribuie la decalaje de dezvoltare între cele două
zone creând dificultăţi înspecial în sectorul primar. Este astfel strict necesară extinderea eficientă a
reţelelor în teritoriu cât şi modernizarea acestora.
În ceea ce priveşte dezvoltarea activităţilor economice, în cadrul tuturor sectoarelor
economice, este potenţată de accesul la principalele coridoare de comunicaţie europene, de
disponibilitatea terenurilor libere pentru investiţii (Zona liberă Galaţi) şi de forţa de muncă calificată
existentă pentru domeniile cu tradiţie ale judeţului (industria şi agricultură). Obstacole în
dezvoltarea economică sunt calitatea scazută a infrastructurii, nivelul ridicat de taxe şi lipsa
investiţiilor (în special în domeniul serviciilor publice, care înregistrează stagnări şi încetinesc
ritmul atracţiei investiţiilor private).
Galaţiul este considerat ca fiind un judeţ orientat puternic către activităţile agricole.
Problemele cele mai semnificative în domeniul respectiv sunt reprezentate de: agricultura intensiva
cu efecte negative asupra factorilor de mediu, lipsa dotărilor şi a suportului educaţional pentru
eficientizarea producţiei agricole şi înspecial nevalorificarea sau utilizarea greşită a resurselor
naturale existente. Pentru valorificarea resurselor agricole existente va fi vitală întărirea şi susţinerea
centrelor actuale de producţie precum Matca, Munteni, Cudalbi, Iveşti, Măstăcani etc. şi favorizarea
realaţiei sinergice între acestea.
Din punct de vedere a dinamicii populaţiei în cadrul judeţului Galaţi , atât mediul urban,
cât şi cel rural, se confruntă cu probleme ce ţin de îmbătrânirea populaţiei, natalitate şi fertilitate
scăzute, migraţie externă puternică şi depopularea anumitor zone. Reducerea semnificativă a
numărului de naşteri şi creşterea migraţiei au contribuit la modificarea structurii populaţiei prin
scăderea efectivului şi prin accentuarea îmbătrânirii demografice. Se remarcă însă aspecte pozitive
precum creşterea gradului de educaţie în special la nivelul superior fapt care contribuie însă la
suprasolicitarea structurii de învăţământ (înspecial licee).
În concluzie dacă judeţul Galaţi nu va actiona în remedierea problemelor majore riscă să se
confrunte cu continuarea migraţiei populaţiei în afară , accentuarea decalajelor între rural şi urban şi
degradarea factorilor de mediu astfel încât valorificarea acestora ca resursă să fie foarte dificilă.
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INTRODUCERE
“Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Galaţi” s-a elaborat la solicitarea
Consiliului Judeţean Galaţi (contractul nr. 6655/2010) pentru a coordona şi armoniza politicile
de dezvoltare socio-economică a judeţului, în acord cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul.
Lucrarea se elaborează în cinci faze care se desfăşoară în perioada septembrie 2010 –
noiembrie 2011 şi au următorul conţinut:
- Faza I – Documentare şi studii de fundamentare
- Faza II – Elemente care condiţionează dezvoltarea, probleme şi disfuncţionalităţi
- Faza III – Diagnostic, priorităţi
- Faza IV – Strategia de dezvoltare spaţială şi programul de măsuri
- Faza V – Documentaţii pentru obţinerea avizelor şi introducerea observaţiilor
Obiectivul fazei II a fost identificarea elementelor care condiţionează dezvoltarea şi
s-a elaborat pe componentele cantitative şi calitative ale caracteristicilor economico-sociale şi
de mediu, grupate pe următoarele domenii ţintă: teritoriul, structura socio-demografică,
activităţile şi contextul suprateritorial.
Obiectivul fazei a III – a l-a constituit formularea diagnosticului general al dezvoltării
teritoriale a judeţului pe domeniile ţintă şi componentele acestora, pe baza problemelor şi
disfuncţionalităţilor identificate în faza anterioară. Prezentarea problemelor identificate
precum şi a factorilor de favorabilitate pentru fiecare domeniu analizat s-a realizat sub forma
analizei S.W.O.T.
Obiectivul fazei actuale (IV) îl constituie elaborarea strategiei de dezvoltare spaţială
a judeţului pe baza problemelor identificate şi a priorităţilor stabilite, strategie care cuprinde
acţiunile şi măsurile necesare pentru asigurarea cerinţelor prioritare pe domeniile ţintă
analizate.
Strategia prezintă obiectivele strategice generale care vizează dezvoltarea teritoriului
pe termen lung, prin care se indică direcţiile clare de dezvoltare prin valorificarea potenţialului
natural, material şi uman propriu şi se asigură eliminarea/reducerea decalajelor dintre situaţia
actuală şi cea dorită. Obiectivele strategice generale au fost stabilite în corelare cu propunerile
rezultate din documentaţiile de amenajare a teritoriului naţional, precum şi cu elemente
rezultate din contextul teritorial regional şi naţional.
Obiectivele specifice pentru domeniile ţintă şi pentru componentele acestora
corespund problemelor şi disfuncţionalităţilor identificate şi se încadreze în obiectivele
strategice generale. Totodată obiectivele specifice sunt corelate cu strategiile naţionale,
regionale sau locale, precum şi cu cele sectoriale. Documentele strategice pe care se bazează
formularea obiectivelor de dezvoltare a teritoriului judeţean şi orizontul de timp la care se
referă sunt:
- Planul Naţional de Dezvoltare 2007 – 2013;
- Conceptul Naţional de Dezvoltare Spaţială (în curs de elaborare);
- Legile de aprobare a Secţiunilor P.A.T.N.;
- Strategia de Dezvoltare a Regiunii Sud - Est;
- Programele Operaţionale Sectoriale pentru implementarea axelor prioritare ale
P.N.D.;
- Strategia Naţională de Protecţie a Mediului (2004 - 2025);
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-

Strategia naţională privind dezvoltarea serviciilor publice de gospodărie comunală
(orizont 2030);
Strategia Naţională de Management al Riscului la Inundaţii (H.G. 1854/2005);
Strategia Naţională de Gospodărire Durabilă a Deşeurilor (2008 – 2013);
Strategia de Dezvoltare Durabilă a Agriculturii (2004 orizont 2025);
Strategia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (2004 – 2010);
Strategia de Dezvoltare a Judeţului Galaţi, Consiliul Judeţean Galaţi – 2010;
Planurile Urbanistice Generale aprobate ale unităţilor administrativ teritoriale ale
judeţului.

Pentru fiecare obiectiv specific corespunzător domeniilor şi subdomeniilor prezentate
s-au formulat direcţiile de acţiune şi propunerile concrete prin care se realizează fiecare dintre
acestea.
De asemenea s-a formulat programul de măsuri etapizat pe termen scurt (3-5 ani),
mediu (5-10 ani) şi lung şi de perspectivă (10-20 ani), care include măsurile de amenajare a
teritoriului pentru domeniul respectiv relaţionate cu obiectivul specific şi direcţia de acţiune
stabilită. De regulă, în funcţie de tipul de intervenţie, măsurile au fost localizate spaţial, pentru
a se contura arii specifice de intervenţie în teritoriul judeţean. Pentru fiecare măsură sau set de
măsuri s-au propus instituţiile cu responsabilitate în implementarea şi monitorizarea acestora.
Măsurile de amenajare a teritoriului au avut în vedere anticiparea efectelor acestora
în domeniile economic şi socio-demografic. Prin dirijarea acestor efecte cu ajutorul amenajării
se urmăreşte eliminarea / diminuarea disfuncţiilor şi utilizarea superioară a potenţialelor puse
în evidenţă în faza de diagnostic. Activitatea de planificare se încheie în punctul de plecare,
domeniul socio-demografic, în care efectul prezumat al dezvoltărilor propuse de strategia de
amenajare va trebui să soluţioneze în mod satisfăcător problemele specifice ale teritoriului
judeţean.
După elaborarea acestor faze Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Galaţi va fi
supus avizării organismelor centrale şi locale abilitate, observaţiile şi recomandările acestora
urmând a fi analizate şi introduse în documentaţie.
Ulterior obţinerii avizelor şi acordurilor necesare şi aprobării documentaţiei de către
Consiliul Judeţean, prevederile cuprinse în P.A.T.J. vor constitui elemente obligatorii de temă
pentru planurile de amenajare teritorială şi de urbanism ce se vor întocmi pentru zone sau
unităţi administrativ teritoriale din judeţ.
P.A.T.J. va constitui un instrument de lucru la dispoziţia autorităţilor judeţene şi
locale pentru fundamentarea politicilor economice, sociale, demografice, ecologice, culturale
etc. aceste politici se vor concretiza prin programe a căror implementare, monitorizare şi
evaluare va reveni cu precădere autorităţilor administraţiei publice.
Succesul propunerilor de amenajare ţine de conştientizarea, la nivelul administraţiilor
locale, a necesităţii dezvoltărilor previzionate de către comunităţi cât mai largi şi de
conjugarea eforturilor acestora în vederea realizării lor.
Printre principiile care stau la baza planificării oricărui teritoriu cele mai importante
sunt principiul subsidiarităţii şi cel al echilibrului, în principal între sarcini şi resurse.
Cooperarea între diverşi actori pentru derularea unor proiecte comune trebuie să devină un
principal mod de realizare a dezvoltării teritoriului judeţean, încercându-se depăşirea
tendinţelor concurenţiale dintre localităţi, zone sau administraţii care stau, în multe cazuri, la
baza ineficienţei unor politici de amenajare spaţială a teritoriului.
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE SPAŢIALĂ
1. OBIECTIVE STRATEGICE GENERALE
Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean constituie, alături de Strategia de
dezvoltare a judeţului, instrumentul principal pentru planificarea şi monitorizarea dezvoltării
economice, a îmbunătăţirii cadrului de viaţă al populaţiei prin intervenţia în principalele
domenii relevante în plan teritorial.
Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean oferă o viziune globală şi coerentă
asupra structurii şi folosinţei teritoriului studiat, determinând principalele opţiuni pentru o mai
bună organizare a acestuia, în vederea obţinerii unor avantaje în plan economico-social şi a
protecţiei calităţii mediului.
Principiile care stau la baza elaborării planului de amenajare a teritoriului, în acord cu
principiile directoare pentru dezvoltarea continentului european şi cu alte orientări formulate în
documentele europene de referinţă în dezvoltarea spaţială, au în vedere:
creşterea competitivităţii teritoriului administrativ judeţean în cadrul economiei
naţionale;
promovarea coeziunii teritoriale pentru ameliorarea disparităţilor constatate la
nivel zonal în dezvoltarea economico-socială a teritoriului, determinate atât de
condiţiile geografice cât şi de particularităţile dezvoltării specifice care au condus
la concentrări de populaţie şi activităţi economice în principal în jurul
municipiilor şi oraşelor precum şi depopulări în zone agricole sau periferice
montane;
valorificarea superioară şi protecţia patrimoniului natural şi cultural, factor
important de dezvoltare în condiţiile potenţialului deosebit al judeţului;
promovarea unui turism de calitate şi durabil;
echilibrul demografic, prin asigurarea creşterii sau menţinerii numărului
populaţiei, a stabilităţii şi integrării părţii active a acesteia, în structurile
economice locale;
corelarea în plan teritorial a dezvoltării infrastructurilor teritoriului şi localităţilor
cu organizarea reţelei generale urbane pentru îmbunătăţirea relaţiilor urban –
rural şi dezvoltarea funcţiilor urbane.
Obiectivul general al P.A.T.J. este în acord cu obiectivul general al Strategiei de
dezvoltare Regionale 2007 – 2013, care vizează reducerea disparităţilor de dezvoltare socioeconomică în scopul creşterii nivelului de trai al cetăţenilor.
Obiectivul strategic general al planului de amenajare a teritoriului judeţean este
dezvoltarea spaţială economico - socială durabilă şi echilibrată pe ansamblul teritoriului, în
paralel cu protecţia, conservarea şi reabilitarea mediului natural şi construit prin utilizarea
superioară a resurselor locale, precum şi prin promovarea mai susţinută a resurselor
regenerabile.
Scopul final al intervenţiilor propuse pentru atingerea acestui obiectiv este
îmbunătăţirea calităţii şi cadrului de viaţă al populaţiei din judeţ.

3

2. OBIECTIVE SPECIFICE PE DOMENIILE ŢINTĂ
2.1. CONTEXTUL SUPRATERITORIAL
Dezvoltarea spaţială a judeţului Galaţi în context teritorial implică integrarea în
strategiile de dezvoltare de nivel superior teritorial: regional, naţional, european.
-

nivelul european - înscrierea în principiile strategice şi tendinţele de planificare spaţială
comunitară;

-

nivelul naţional - înscrierea în strategiile naţionale de planificare spaţială, respectiv,
secţiunile PATN şi Conceptul strategic de dezvoltare teritorială România 2030, precum şi
în toate planurile şi strategiile sectoriale pentru domeniile care au impact asupra dezvoltării
teritoriului;

-

nivelul regional - înscrierea în Strategia de dezvoltare a Regiunii Sud-Est 2007-2013,
armonizarea cu strategiile de dezvoltare ale judeţelor învecinate (Tulcea, Brăila, Buzău,
Vaslui);

-

nivelul macro-zonal – strategii de dezvoltare specifice zonelor din care face parte judeţul,
cum sunt cele legate de relaţia cu municipiul Brăila, situarea pe cursul inferior al Dunării,
situarea aproape de frontieră şi de Marea Neagră;

-

nivelul transfrontalier/transnaţional - Programe de cooperare teritorială europeană
transfrontalieră şi transnaţională generate de specificul situării pe Dunăre.

Factorii principali ce determină dezvoltarea teritoriului judeţean în contextul amplu
teritorial sunt:
-

poziţie geostrategică favorabilă dezvoltării - în partea de est a României, la frontiera cu
Republica Moldova şi cu Ucraina, având limita estică constituită din apele Dunării.

-

judeţul este cuprins în Regiunea de dezvoltare Sud-Est, a doua ca mărime dintre regiunile
României, având un potenţialul de dezvoltare deosebit de complex şi de unicitate
(deopotrivă zone montane, zone de câmpie, zone litorale, zona Delta Dunării, cursul
inferior al Dunării);

-

vecinătatea cu municipiul Brăila creează posibilitatea dezvoltării unui pol naţional şi a unei
zone metropolitane de mare importanţă în reţeaua naţională de localităţi;

-

judeţul este străbătut de reţeaua majoră naţională de transport rutier, feroviar, naval pentru
care sunt prevederi de dezvoltare ce se constituie în axe de dezvoltare majore pentru
teritoriul naţional şi regional; judeţul este situat între traseele coridoarelor europene de
transport rutier şi feroviar

-

legătura cu judeţul Tulcea şi implicit Delta Dunării nu este suficient susţinută în prezent
prin infrastructura de transport - perspective de dezvoltare prin prevederile PATN
Secţiunea Reţele de transport;

-

judeţul se conectează la reţeaua de localităţi naţională doar prin intermediul municipiului
Brăila, celelalte localităţi fiind de importanţă mai redusă.
Documente strategice care stau la baza dezvoltării în context teritorial a judeţului:
STRATEGIA DE DEZVOLTARE A REGIUNII SUD-EST 2007-2013

Obiectivul general al Strategiei de dezvoltare a regiunii este creşterea PIB regional pe
baza creşterii ratei de creştere economică superioară mediei naţionale, prin creşterea
competitivităţii pe termen lung şi atractivităţii regiunii pentru investiţii, cu valorificarea
patrimoniului ambiental, crearea de noi oportunităţi de ocupare a forţei de muncă şi
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei.
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PLANUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE A ROMÂNIEI pentru perioada
financiară 2007-2013 reprezintă documentul de planificare strategică şi programare financiară
multianuală, aprobat de Guvern şi elaborat într-un larg parteneriat, care va orienta dezvoltarea
socio-economică a României în conformitate cu Politica de Coeziune a UE.
PND reprezintă documentul pe baza căruia au fost elaborate Cadrul Strategic Naţional de
PND-ul României pentru perioada 2007-2013 prevede sase priorităţi naţionale de dezvoltare
pentru perioada 2007-2013:
CONCEPTUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ-ROMÂNIA 2030
este un document strategic privind dezvoltarea teritorială durabilă şi integrată pe termen mediu
şi lung a României. Conceptul asigură un cadru de fundamentare a dezvoltării teritoriale a
României în conexiune cu evoluţiile spaţiului european şi internaţional şi se bazează pe
practicile curente în domeniul planificării teritoriale.
Scopul său este de evidenţia din perspectivă teritorială integrată, modalităţile de
valorificare a potenţialului naţional, în vederea recuperării decalajelor de dezvoltare faţă de
ţările europene, de a stimula dezvoltarea echilibrată în teritoriul naţional şi de a consolida rolul
României ca stat membru al UE. CSDTR urmăreşte maximizarea impactului investiţiilor
străine şi naţionale, orientându-le către zonele relevante, prin intermediu proiectelor strategice
naţionale şi a politicilor publice elaborate în conformitate cu acestea.
Racordarea problematicii dezvoltării spaţiale la cadrul conceptual, la suportul fizicteritorial şi la orizontul temporal luate în considerare în spaţiul comunitar, implică următoarele
documente adoptate de România:
SCHEMA DE DEZVOLTARE A SPAŢIULUI COMUNITAR” (ESDP) –
POTSDAM, 10/11 MAI 1999- principiile directoare pentru o politică de dezvoltare spaţială a
Uniunii Europene şi ţărilor candidate, adoptate la Conferinţa informală a miniştrilor
responsabili cu amenajarea teritoriului Uniunii Europene :
dezvoltarea unui sistem urban echilibrat şi policentric şi o nouă relaţie oraş-mediu
rural;
asigurarea unei parităţi a accesului la infrastructuri şi informaţii;
dezvoltarea durabilă, gestionarea inteligentă şi protejarea naturii şi a patrimoniului
cultural;
PRINCIPII DIRECTOARE PENTRU DEZVOLTAREA TERITORIALĂ
DURABILĂ A CONTINENTULUI EUROPEAN - principiile de dezvoltare spaţială
europeană, adoptate la Conferinţa europeană a miniştrilor responsabili cu amenajarea
teritoriului CEMAT, Hanovra 2000:
promovarea coeziunii teritoriale printr-o dezvoltare socio-economică echilibrată şi
prin ameliorarea competitivităţii;
susţinerea dezvoltării generate de funcţiunile urbane şi de îmbunătăţirea relaţiilor
rural-urban;
asigurarea unor condiţii de accesibilitate mai echilibrate;
dezvoltarea accesului la informaţie şi cunoaştere;
reducerea prejudiciilor provocate mediului;
valorificarea şi protecţia resurselor şi patrimoniului natural;
valorificarea patrimoniului cultural ca factor de dezvoltare;
dezvoltarea resurselor energetice în condiţiile protecţiei mediului
promovarea turismului calitativ şi durabil;
limitarea preventivă a efectelor catastrofelor naturale.
STRATEGIA LISABONA / GOTEBORG, adoptată în anul 2004, având ca scop
convergenţa strategiilor ţărilor din Uniunea Europeană în vederea creşterii coeziunii la scara
UE prin acţiuni interconectate şi mutaţii structurale în cinci domenii importante:
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-

societatea cunoaşterii – Cercetare & Dezvoltare & Inovare;
piaţa internă – deschiderea pieţei serviciilor;
climatul afacerilor – reducerea barierelor administrative, creşterea calităţii legislaţiei, etc.;
piaţa muncii – învăţare continuă, parteneriate pentru creştere şi dezvoltare, etc.;
mediul – în sensul completărilor aduse principiilor dezvoltării durabile ca valoare etică
globală prin Agenda 21 („capitalul natural”), prin Convenţia de la Florenţa privind
Peisajele şi prin Consiliile din 2000-2001 de la Lisabona şi Goteborg (legarea
problemelor mediului de cele economice şi sociale, a celor ştiinţifice de cele practice, a
celor privind durabilitatea dezvoltării de subsidiaritate şi buna guvernanţă).
Cooperări teritoriale internaţionale generate de situarea pe cursul inferior al Dunării:

-

Acordul privind realizarea rezervaţiei transfrontieră "Delta Dunării şi zona inferioară a
râului Prut -România, Republica Moldova şi Ucraina semnat în anul 2000

-

“Coridorul verde al Dunării”- în 1999 la iniţiativa României, prin încheierea unui
protocol de colaborare între Ministerele Mediului din Bulgaria, Moldova, România şi
Ucraina, prin care se va crea un sistem de zone protejate de-a lungul Dunării de Jos,
inclusiv Delta Dunării.

-

Convenţia privind cooperarea utilizarea durabilă a fluviului Dunărea care oferă cadrul
legal de cooperare pentru asigurarea protecţiei apei şi resurselor ecologice, precum şi
pentru utilizarea lor durabilă în Bazinul Dunării

-

Euroregiunea "Dunărea de Jos" - înfiinţată în 1998 îşi propune printre altele şi
promovarea unor acţiuni privind protecţia mediului, conservarea diversitaţii biologice şi
dezvoltarea durabilă Euroregiunea "Dunărea de Jos" cuprinde judeţele Galaţi, Brăila şi
Tulcea (România), raioanele Cahul şi Dimitrie Cantemir (Republica Moldova) şi Regiunea
Odessa (Ucraina).

-

Cooperarea pentru „Zona Naturală Protejată transfrontieră a Deltei Dunării şi Prutului
inferior”- iunie 2000, Ministerele Mediului din Republica Moldova, România şi Ucraina
au semnat Acordul de stabilire a "Zonei de protecţia naturii din Delta Dunării(Rezervaţia
Biosferei Delta Dunării- Romania, Rezervaţia Biosferei Dunării - Ucraina) şi Prutul
Inferior(Rezervaţia Stiinţifică Prutul Inferior - Republica Moldova)"

-

Colocviul Fluvial European de sud - are ca scop schimbul de experienţă asupra dezvoltării
şi protejării zonelor fluviale din Europa şi a fost iniţiat în 2006 de Regiunea LanguedoqueRoussillon, Provence-Alpes-Cote d’Aur, Rhone-Alpes, regiunile riverane Ronului.

În cadrul diagnosticului au fost evidenţiaţi polii şi vectorii teritoriali care acţionează
asupra teritoriului judeţului în context suprateritorial. Dintre aceştia sunt de consemnat:
-

poziţia strategică la nivel european şi naţional şi poziţie geografică favorabilă - situarea pe
cursul navigabil fluvio - maritim al Dunării, la frontiera naţională cu Ucraina şi Republica
Moldova, apropiere de Delta Dunării, între Zona Montană şi Marea Neagră

-

situarea judeţului şi a municipiului Galaţi într-o regiune de dezvoltare cu potenţial natural
şi economic deosebit de important şi variat, care generează probleme de competiţie cu
teritoriile regionale de mai mare atractivitate (zona litorală, zone urbane);

-

apropierea dintre cele două municipii Brăila şi Galaţi este favorabilă creării unui pol de
dezvoltare teritorială de importanţă naţională, dar sporeşte, în lipsa unui cadru legiferat de
cooperare legiferat competiţia dintre acestea;

-

conform PATN Secţiunea IV Reţeaua de localităţi (Legea 351/2001), municipiul Galaţi
deţine Rangul I, sistem urban împreună cu municipiul Brăila; în CSDTR municipiul este
propus pol de nivel supraregional;
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-

judeţul se conectează la reţeaua de localităţi naţională doar prin intermediul municipiului
Brăila, celelalte localităţi fiind de importanţi mai redusă;

-

judeţul este situat între traseele coridoarelor europene de transport rutier şi feroviar, ce se
constituie în axe de dezvoltare teritorială de importanţă majoră la nivel naţional şi
european;

-

în prezent racordarea teritoriului judeţean la cel naţional este asigurată prin reţeaua majoră
naţională de transport rutier şi feroviar orientată în special pe legătura cu capitala ţării;

-

legătura cu judeţul Tulcea şi implicit Delta Dunării nu este suficient susţinută prin
infrastructura de transport - perspective de dezvoltare prin prevederile PATN Secţiunea
reţele de transport;

-

Conectarea teritoriului judeţean la cel european este realizată prin transportul naval pe
Dunăre şi proximitatea regiunii frontaliere - Coridorul VII.
Obiectivul strategic general al judeţului privind cadrul suprateritorial este:

Integrarea armonioasă a teritoriului judeţean în spaţiul regional şi naţional, racordarea la
reţeaua naţională şi europeană a polilor şi coridoarelor de dezvoltare spaţială

-

Direcţiile de dezvoltare pentru acest obiectiv sunt următoarele:
Creşterea nivelului de dezvoltare socio-economică şi a gradului de dotare cu servicii de
tip urban a municipiului Galaţi pentru îndeplinirea rolului teritorial, conform PATN
Secţiunea IV Reţeaua de localităţi;
Realizarea proiectelor de infrastructură: pod peste Dunăre, aeroport, modernizarea
portului, traseu autostrada, drumurile expres prevăzute prin PATN Secţiunea Reţele de
transport care vor asigura legătura cu Coridoarele IV şi IX; Delta Dunării şi zona
Carpatică;
Crearea parteneriatului de dezvoltare între municipiul Galaţi, municipiul şi localităţile
din aria de influenţă a acestora - formarea sistemului urban Galaţi - Brăila ca pol de
dezvoltare de importanţă naţională;
Întărirea rolului oraşelor în cadrul reţelei de localităţi, prin dezvoltarea infrastructurii
tehnice şi sociale, susţinerea dezvoltării economice;
Dezvoltarea cooperării dintre localităţile urbane şi cele rurale în vederea întăririi rolului
teritorial al acestora şi echilibrării dezvoltării teritoriului judeţean ;
Dezvoltarea localităţilor rurale şi a cooperării între aceste în vederea realizării proiectelor
de infrastructură şi valorificarea produselor agricole şi clustere agricole
Valorificarea patrimoniului natural constituit îndeosebi de suprafeţele acvatice în
practicarea unui turism durabil, care să protejeze aceste resurse şi să confere un spor de
identitate teritoriului judeţean;
Realizarea de proiecte de dezvoltare rurală cu localităţi din judeţele vecine pe zone rurale
cu potenţial turistic;
Realizarea de proiecte în cadrul programelor de cooperare transfrontalieră :
Coridorul verde al Dunării”- 1999 protocol de colaborare între Ministerele Mediului din
Bulgaria, Moldova, România şi Ucraina
Euroregiunea "Dunărea de Jos" - 1998 , protecţia mediului, conservarea diversitaţii
biologice şi dezvoltarea durabilă - judeţele Galaţi, Galaţi şi Tulcea (România), raioanele
Cahul si Dimitrie Cantemir (Republica Moldova) şi Regiunea Odessa (Ucraina)
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-

„Zona Naturală Protejată transfrontieră a Deltei Dunării şi Prutului inferior”- 2000,
Ministerele Mediului din Republica Moldova, România şi Ucraina - Acordul de stabilire
a "Zonei de protecţia naturii din Delta Dunării(RBDD- Romania, Rezervaţia Biosferei
Dunării - Ucraina) şi Prutul Inferior(Rezervaţia Stiinţifica Prutul Inferior - Republica
Moldova)"
Colocviul Fluvial European de sud- 2006-cercetare, schimb de experienţă asupra
dezvoltării şi protejării zonelor fluviale din Europa-initiat de Regiunea LanguedoqueRoussillon, Provence-Alpes-Cote d’Aur, Rhone-Alpes, regiunile riverane Ronului.

2.2 TERITORIUL
2.2.1. CADRUL NATURAL / MEDIUL
2.2.1.1. CADRUL NATURAL
Obiectivul general
Principalul obiectiv care derivă din diagnosticul caracteristicilor naturale ale
judeţului Galaţi constă în conservarea patrimoniului natural şi revitalizarea zonelor
degradate.
Obiectivele specifice sunt reprezentate de:
a) protecţia şi conservarea biodiversităţii, având în vedere specificul judeţului, unde se
pot identifica diferite grade de vulnerabilitate a zonelor umede şi a ihtiofaunei asociate. În
domeniul protecţiei resurselor piscicole şi reglementării pescuituitului în Râul Prut a fost
aprobat, prin Hotărârea nr. 1207 din 14 octombrie 2003, „Acordul dintre Guvernul României
şi Guvernul Republicii Moldova, privind cooperarea în domeniul protecţiei resurselor piscicole
şi reglementarea pescuitului în râul Prut şi în lacul de acumulare Stânca-Costeşti”.
b) managementul durabil al resurselor naturale, îndeosebi valorile peisagistice rezultate
din întrepătrunderea caracteristicilor naturale şi a activităţilor umane, din ariile naturale
protejate de interes comunitar (Natura 2000);
c) protejarea şi conservarea patrimonului natural de interes naţional, declarat prin
Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional, secţiunea a
III-a, Zone protejate, prin păstrarea şi extinderea zonificărilor instituite în vederea gestionării
corespunzătoare a ariilor naturale protejate;
d) conservarea habitatelor naturale şi seminaturale care susţin diversitatea biologică;
protejarea domeniului forestier şi a zonelor umede; utilizarea durabilă a resurselor minerale;
e) exploatarea durabilă a resurselor minerale neregenerabile, îndeosebi hidrocarburile
din unitatea geologică a Podişului Moldovei; integrarea resurselor regenerabile în procesul
economic, precum propunerea de realizare a unui parc eolian în satele Fântânele şi Scânteieşti,
din comuna Scânteieşti;
f) resursele subsolului se găsesc în cantităţi limitate care, în prezent, nu justifică o
exploatare economică intensă, fiind necesară dezvoltarea unor fluxuri comerciale cu alte
regiuni, în vederea susţinerii activităţii economice. Resursele cele mai deficitare sunt cele
energetice (cărbune, petrol, gaze naturale), care sunt intens solicitate de economie, fiind
insuficiente pentru satisfacerea necesarului judeţului;
g) aplicarea normelor şi prevederilor europene privind agricultura ecologică, pentru a
susţine dezvoltarea diverselor ecosisteme specifice, incluzând respectarea standardelor pentru
protejarea solului, prin menţinerea structurii şi conţinutului în substanţe organice; în anul 2009
existau în judeţul Galaţi 36 de operatori autorizaţi în această activitate.
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Protecţia şi conservarea biodiversităţii se va face în conformitate cu principiile cadru,
stabilite în urma Declaraţiei şi Convenţiei de la Rio de Janeiro, care stipulează importanţa
funcţionării reţelei de arii naturale protejate, în care să se păstreze elemente reprezentative
pentru tipurile de habitat şi toate speciile existente într-o anumită regiune.
Direcții de acțiune/măsuri:
a) corelarea măsurilor locale cu alte documente programatice, specifice domeniului
cadru natural, precum Strategia Naţională pentru Conservarea Biodiversităţii, realizată de către
Ministerului Mediului şi Pădurilor în anul 2000;
b) arealul colinar se remarcă prin fragmentarea hipsometrică a părţii nordice a judeţului,
impunând astfel măsuri privind împăduriri ale arealelor afectate de fenomene erozionale,
pentru a evita degradarea terenurilor; la nivelul anului 2009, 54% din suprafeţele forestiere
regenerate erau reprezentate de împăduriri, fiind superioare regenerărilor naturale;
c) în luncile râurilor este necesară refacerea zăvoaielor, afectate în urma exploatării
agregatelor minerale; balastierele de pe teritoriul judeţului sunt specifice albiei minore şi
majore a râului Siret, cu localizări în comunele Cosmeşti, Movileni, Iveşti, Lieşti;
d) reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate şi ameliorarea calităţii solurilor în
scopul creşterii productivităţii terenurilor, cu pretabilităţi diferite pentru exploatarea agricolă.
Factorii limitativi care afectează solurile judeţului Galaţi sunt, în principal: conţinutul scăzut
de humus, texturile grosiere şi fine, supraumectarea datorată nivelului pânzei freatice,
sărăturarea solului prin salinizare.
Măsurile specifice includ lucrări agrotehnice antierozionale, impăduriri de protecţie
şi control al retenţei apei din precipitaţii. Măsurile ameliorative simple constau în: arături pe
curba de nivel, asolamente de protecţie, crearea rigolelor şi a şanţurilor de scurgere a apei pe
solurile cu exces de umiditate sau controlul adâncimii nivelului freatic, în vederea prevenirii
supraumectării.
Conform legislaţiei naţionale, amenajările de îmbunătăţiri funciare cuprind, în
principal, următoarele categorii de lucrări:
a) îndiguiri şi regularizări ale cursurilor de apă de interes local prin care se asigură, în
principal, protecţia terenurilor şi a oricăror categorii de construcţii împotriva inundaţiilor;
b) amenajări de irigaţii prin care se asigură aprovizionarea controlată a solului şi a
plantelor cu cantităţile de apă necesare dezvoltării culturilor şi creşterii producţiei agricole.
Aceste amenajări cuprind lucrări de captare, pompare, transport, distribuţie şi evacuare a apei
şi, după caz, lucrări de nivelare a terenului;
c) amenajări de desecare şi drenaj, care au drept scop prevenirea şi înlăturarea excesului
de umiditate de la suprafaţa terenului şi din sol, în vederea asigurării condiţiilor favorabile de
utilizare a terenurilor. Aceste amenajări cuprind lucrări de colectare, de transport şi de
evacuare în emisar a apei în exces;
d) lucrări de combatere a eroziunii solului şi de ameliorare a terenurilor afectate de
alunecări, prin care se previn, se diminuează sau se opresc procesele de degradare a
terenurilor;
e) amenajări pedoameliorative pe terenurile sărăturate, acide şi pe nisipuri, pe terenurile
poluate, inclusiv cu reziduuri petroliere, cu halde de la exploatările miniere, pe alte terenuri
neproductive, cuprinzând şi lucrările de nivelare-modelare, de scarificare, de afânare adâncă,
rigole şi şanţuri de scurgere a apei, arăturile în benzi cu coame, udările de spălare a sărurilor,
aplicarea de îmbunătăţiri pentru corectarea carenţelor solului (substanţe care conţin calciu şi
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magneziu sub formă de oxizi - ce se încorporează în sol), precum şi îngrăşăminte, în scopul
valorificării pentru agricultură;
f) amenajări silvice de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie a terenurilor agricole
şi a plantaţiilor antierozionale;
g) pe terenurile plane sau slab depresionare, răspândite pe culmi largi, specifice
podişurilor colinare, pentru ameliorarea regimului aerohidric al solurilor, se recomandă lucrări
de afânare şi drenaj superficial;
h) pe terenuri plane sau slab înclinate (culmi şi terase), afectate de exces moderat de
umiditate stagnantă, se indică lucrări de drenaj superficial (local, desecare) şi practicarea
culturilor adaptate la excesul de umiditate;
i) terasele înalte, afectate de exces moderat de umiditate stagnantă şi de aciditate
moderată, necesită lucrări complexe de desecare şi culturi adaptate la excesul de umiditate;
j) pe stratul de sol aferent versanţilor cu pante de 15-20% se indică lucrări
antierozionale mai complexe: culturi în fâşii, benzi înierbate sau asolamente de protecţie;
k) pe terenuri de luncă, unde pânza freatică este situată la 1-2 m adâncime, se recomandă
lucrări de desecare şi practicarea culturilor adaptate la excesul de umiditate freatică;
l) versanţii şi interfluviile înguste, cu pante de 15-25%, care sunt afectaţi de eroziune
puternică, local cu alunecări semistabilizate şi active sau cu soluri puternic acide, necesită
lucrări complexe de agrotehnică şi amenajări antierozionale, asociate cu eliminarea excesului
de umiditate de pe pante, amenajarea suprafeţelor cu alunecări. Măsurile ameliorative
recomandate sunt foarte costisitoare, de lungă durată şi nu rezolvă în totalitate problema.
Împădurirea acestor versanţi cu specii antierozionale şi trecerea lor în folosinţă silvică este
considerată o soluţie mult mai eficientă.
2.2.1.2. CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU
La nivelul judeţului Galaţi, analiza SWOT a relevat, în domeniul protecţiei mediului,
existenţa unor factori de dezvoltare, reprezentaţi în special de potenţialul capitalului natural
(diversitate, complexitate, existenţa resurselor biogeografice), de stadiul implementării
măsurilor de protecţie a capitalului natural, proiectele I.S.P.A. pentru apă-canal şi deşeuri,
precum şi de existenţa măsurilor de protecţie contra hazardelor naturale.
Totodată au fost relevate o serie de disfuncţionalităţi (legate de implementarea
efectivă a măsurilor de protecţie a capitalului natural, prezenţa unor factori naturali cu rol
degradant, datorat structurii reliefului şi a reţelei hidrografice-riscuri naturale la alunecări de
teren şi inundaţii, existenţa unor probleme de mediu la nivel local).
Din aceste motive, măsurile propuse vizează continuarea eforturilor de protecţie şi
conservare a capitalului natural, reconstrucţia ecologică şi prevenirea degradării mediului
datorită activităţilor antropice. Principalele măsuri se referă la reducerea riscurilor naturale
(îndeosebi inundaţii şi alunecări de teren), implementarea efectivă, prin proceduri manageriale,
a măsurilor de protecţie a ariilor naturale declarate, completate prin modernizarea şi
retehnologizarea unităţilor industriale.
Din punct de vedere al dimensiunii spaţiale, asigurarea infrastructurii de mediu se va
realiza pe baza corelării intervenţiilor cu problemele de mediu din teritoriu şi orientarea
spaţială corespunzătoare a acestora în următoarele domenii: gestiunea riscurilor, gestiunea
deşeurilor, ocrotirea şi valorificarea naturii, protejarea peisajului, protejarea biodiversităţii,
gestionarea resurselor de apă, gestionarea durabilă a terenurilor, asigurarea serviciilor de apă şi
canalizare.
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Obiectiv general
Obiectivul general este protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului, în conformitate
cu nevoile economice şi sociale ale județului, conducând astfel la îmbunătăţirea semnificativă
a calităţii vieţii.
Obiective specifice
a) îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu, prin acţiuni de limitare şi/sau eliminare a

impactului negativ al activităţilor antropice;
b) eliminarea sau atenuarea consecinţelor poluării şi asigurarea îmbunătăţirii calităţii
aerului, apei, solului, diminuarea presiunii antropice asupra acestora;
c) monitorizarea integrată a factorilor de mediu privind calitatea atmosferei, calitatea

solurilor sub aspectul poluării chimice, calitatea apelor uzate evacuate în emisari,
supravegherea radioactivităţii factorilor de mediu.
Direcții de acţiune/măsuri
Protecţia şi îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu pentru cei trei factori de
mediu (aer, apă, sol) reprezintă principalele direcţii de acțiune, pentru care sunt necesare
măsuri privind dezvoltarea unui sistem eficient de monitorizare şi control al calităţii apei,
aerului şi solului, pentru reducerea riscului de poluare industrială (tehnologii moderne) şi de
poluare menajeră (dezvoltarea infrastructurii de utilităţi, a sistemelor de gestionare a
deşeurilor):
- reducerea poluării atmosferei;
- reducerea poluării resurselor de apă (de suprafaţă şi freatice);
- reducerea poluării solului.
Reducerea poluării atmosferei
Activităţile semnificative sub aspectul poluării atmosferei și măsurile pentru
reducerea poluării atmosferei sunt:
d) Industria siderurgică este principalul emisar, la nivelul judeţului Galaţi, fiind în
atenţia APM Galaţi urmărirea modificărilor tehnologice la instalaţiile deţinute de SC
ArcelorMittal SA Galaţi şi adoptarea de soluţii tehnice care să permită alinierea la standardele
europene, până la data de 31.12.2014 (perioada de tranziţie a fost acordată de specialiştii
Comisiei Europene, în corelare cu situaţia socio-economică şi cu nivelul de emisii la data
negocierii);
e) Activitatea din industria construcţiilor şi a şantierelor navale determină evacuări de
ape uzate, emisii provenite de la operaţiile mecanice de sablare, sudare, vopsire, finisare nave,
deşeuri metalice şi nemetalice revalorificabile, rezultate în urma proceselor tehnologice;
f) Depozitele de deşeuri reprezintă o sursă moderată de emisie în atmosferă, fiind
amplasate la distanţe mari faţă de localităţi.
g) Poluarea provenită din trafic se manifestă în zonele supuse impactului direct al

surselor de poluare prin emisiile din trafic. Mijloacele de transport rutier şi feroviar reprezintă
emisii temporare şi generează concentraţii ridicate de gaze în centrele urbane la orele de vârf şi
în nodurile rutiere, determinând o poluare cu caracter regional, cu gaze toxice şi particule
solide; Programul Operaţional Sectorial „Transport" 2007-2013 reprezintă una dintre
componentele prin care se asigură implementarea obiectivelor stabilite prin lege încă din anul
2003 pentru realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi
european, corespunzător angajamentelor asumate de România în acest sector şi Strategiei
pentru Transport Durabil pe perioada 2007, 2013 şi 2020, 2030.
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h) poluarea produsă de centralele termice aferente SC Electrocentrale Galaţi SA,

societate care îşi desfăşoară activitatea în cadrul platformei SC ArcelorMittal SA Galaţi.
Folosirea combustibililor curaţi: gaze naturale şi cărbuni cu conţinut scăzut de sulf şi cenuşă;
aplicarea unor tehnologii perfecţionate care nu generează poluanţi şi a unor instalaţii de
prevenire a poluării; instalarea unor tehnologii de tratare corespunzătoare (filtre, etc.);
adăugânduse construcţiile de drumuri, industria materialelor de construcţie, eroziunea solului etc). Se
propune monitorizarea şi retehnologizarea unităţilor poluante, prin reducerea emisiilor
poluante. Deşi atmosfera dispune de mecanisme proprii de autopurificare, în problemele
complexe ale poluării atmosferei, ca şi ale poluării în general, se consideră că prevenirea
acesteia este pretabilă şi mai rentabilă decât tratarea efectelor.
i) Sursele de poluare cu pulberi sedimentabile sau în suspensie (la acestea

Baza legală europeană de evaluare şi gestionare a calităţii aerului este Directiva
Cadru 96/62/EC a Comisiei Comunităţii, care stabileşte valorile limită şi valorile de referinţă
aferente fiecărei substanţe poluante.
Astfel, principalele măsuri de prevenire a poluării aerului sunt reprezentate de:
a) metode directe: 1) controlul surselor de poluare fixe şi mobile prin dimuniarea până la
eliminare a eliberării de praf în atmosferă de pe platforma siderurgică ArcelorMittal, prin
instalarea de echipamente şi electrofiltre de desprăfuire la evacuările în atmosferă; 2) scăderea
consumului de carburant, folosirea filtrelor catalitice, benzină fără plumb, arderea cât mai
completă a carburantului şi înlocuirea combustibilor tradiţionali (benzina şi motorina) cu
compuşi organici oxigenaţi (metanol, etanol, butanol etc.) care pot reduce emisiile; 3)
reducerea emisiilor poluante prin retehnologizări; 4) modernizarea şi adoptarea unor tehnologii
nepoluante de către agenţii economici care înregistrează emisii de noxe atmosferice peste
limita C.M.A; 5) reducerea emisiilor de poluanţi, prin înlocuirea utilizării combustibililor cu
nivel mare de emisii de pulberi şi oxizi de sulf cu surse mai puţin poluante de producere a
energiei, de exemplu prin extinderea reţelelor de alimentare cu gaze naturale a populaţiei şi
obiectivelor economice; 6) mărirea suprafeţei zonelor verzi din localităţile industriale,
îndesirea sau crearea perdelelor verzi în jurul platformelor industriale, a centurilor ocolitoare,
cu utilizarea speciilor vegetale native şi evitarea celor exotice, invazive.
b) metode indirecte: devierea traficului de tranzit pe sosele de centură ale localităţilor,
limitarea circulaţiei vehiculelor de mare tonaj prin localităţi, în perioada de trafic intens,
plantaţii de arbori în lungul şoselelor, îmbunătăţirea întreţinerii autovehiculelor;
Reducerea poluării resurselor de apă (de suprafaţă şi freatice)
Calitatea apelor din România este urmărită conform structurii şi principiilor
metodologice ale Sistemului de Monitoring Integrat al Apelor din România (S.M.I.A.R.),
restructurat în conformitate cu cerinţele Directivelor Europene. Sistemul naţional de
monitorizare a apelor cuprinde două tipuri de monitoring, conform cerinţelor prevăzute în
Legea 310/2004 de modificare şi completare a Legii Apelor 107/1996 care a preluat
prevederile Directivei Cadru 60/2000/CEE în domeniul apei şi celelalte Directive UE. Astfel
se realizează un monitoring de supraveghere, având rolul de a evalua starea tuturor corpurilor
de apă din cadrul bazinelor hidrografice şi un monitoring operaţional (integrat monitoringului
de supraveghere) pentru corpurile de apă care prezintă riscul să nu îndeplinească obiectivele de
protecţie a apelor.
Calitatea apelor de suprafaţă şi subterane depinde de sursele difuze de poluare
provenite din agricultură şi practicile ei neconforme (pesticide, dejecţii de la porcine şi păsări),
nămoluri de la staţiile de epurare, reziduurile menajere şi industriale şi de slaba epurare sau
lipsa de epurare a apelor uzate etc..
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Activităţile cu impact major sub aspectul poluării apelor de suprafaţă şi subterane şi
măsurile pentru reducerea poluării sunt:
a) utilizarea în agricultură a fertilizatorilor şi a pesticidelor necesită implementarea
unei serii de măsuri pentru protecţia apelor de suprafaţă şi a pânzelor freatice împotriva
poluării.
b) deversări provenite de la unităţile de gospodărire comunală. Zonele de deversare ale
apelor uzate evacuate în receptorii naturali de către unităţile de gospodărire comunală care
deţin staţii de epurare cu o funcţionare necorespunzătoare, cu instalaţii uzate fizic şi moral.
c) radamentul staţiilor de epurare orășenești care sunt obiective cu posibil risc de
poluare a apelor de suprafaţă şi subterane din localitățile care deversează ape uzate în
receptorii naturali şi care fie nu funcţionează cu randament maxim, fie funcţionează defectuos,
sunt subdimensionate sau necorespunzător exploatate;
d) agenţii economici cu activitate industrială care deversează apele uzate în reţelele de
canalizare orăşeneşti sau în receptorii naturali şi care depăşesc C.M.A. în cazul indicatorilor de
calitate, apele uzate fiind insuficient epurate sau capacitatea de epurare este insuficientă;
e) exploatarea resurselor agregate din albia minoră şi cea majoră a râurilor.
Măsuri pentru managementul durabil al resurselor de apă:
- îmbunătăţirea calităţii apei prin epurarea corespunzătoare a apelor uzate şi asigurarea

calităţii apei potabile, conform standardelor europene; realizarea lucrărilor de reabilitare şi
modernizare, eficientizare a staţiilor de epurare orăşeneşti, ale gospodăririi comunale, cu o
funcţionare necorespunzătoare, precum şi ale agenților economici; indicatorii de calitate ai
apelor uzate epurate ce vor fi evacuate în receptorii naturali de pe teritoriul judeţului, se vor
încadra în limitele impuse prin H.G.R. nr. 188/2002, Anexa 3-NTPA 001/2002, modificată şi
completată cu H.G. nr. 352/2005;
- asigurarea apei potabile de bună calitate pentru toţi utilizatorii sistemelor de

alimentare cu apă, aparţinând domeniului public judeţean şi local; modernizarea
echipamentelor pentru alimentarea cu apă şi reabilitarea staţiilor de tratare pentru apă potabilă;
găsirea unor soluţii eficiente de distribuire a apei potabile în sistem centralizat şi restrângerea
treptată a alimentărilor individuale cu apă din subteran;
- zonele din care se captează apa ce va fi folosită ca apă potabilă trebuie protejate astfel

încât să se evite poluarea lor, motiv pentru care se instituie "zone de protecţie sanitară". Ele
sunt reglementate prin H.G. nr. 930 din 11/08/2005 pentru aprobarea Normelor speciale
privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară, publicată în Monitorul Oficial, nr.
800 /02.09.2005;
- extinderea reţelelor de distribuţie apă potabilă şi a sistemelor de canalizare;
asocierea pentru accesarea serviciilor de distribuţie în sistem centralizat de către cetăţenii
localităţilor rurale, constituirea asociaţiilor utilizatorilor de apă; minimizarea pierderilor pe
reţea până la utilizatorii finali;
- asocierea pentru dezvoltarea infrastructurii de canalizare, după modelul Asociaţiei

de Dezvoltare Intercomunitară „Serviciul Regional Apă Galaţi”, care are ca scop accesarea
fondurilor europene pentru realizarea în comun a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii
aferente serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare;
- măsuri de protecţie a apelor de suprafaţă şi a pânzelor freatice împotriva poluării cu
fertilizatori şi pesticide (se propune ca responsabilitatea acestor măsuri să revină autorităţilor
locale, Regiei Autonome Apele Române şi direcţiilor agricole);
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- de menţionat este faptul că pentru activitatea portuară este necesar să se asigure

servicii navelor în tranzit, printre care şi preluarea deşeurilor menajere care pot conţine
substanţe periculoase pentru mediu şi sănătate;
- pentru reziduurile de rumeguş din albia minoră şi cea majoră se propune ca fiecare

gater să aibă platforme cimentate pentru depunerea rumeguşului care poluează grav mediul,
amenajarea acestor spaţii sau suspendarea activităţii agenţilor care nu se vor conforma legii.
(instituţia care urmăreşte această problemă este Garda Naţională de Mediu, prin Comisariatul
Judeţean Galaţi).
- societăţile care au ca obiect de activitate exploatarea agregatelor şi resurselor

minerale (argilă, nisip, pietriş etc.) au resposabilitatea trasării taluzurilor generale, rezultate în
urma exploatării zăcămintelor, în vederea consolidării acestora; înierbarea platformelor
existente, rezultate în urma exploatării; executarea de perdele de vegetaţie arboricolă; refacerea
suprafeţelor de teren afectate de excavaţiile efectuate prin transportul, depozitarea şi nivelarea
materialului levigabil rezultat de la decolmatarea bazinelor decantoare şi a canalelor de
aducţiune a apei.
- aplicarea măsurilor pentru atingerea standardelor europene în domeniu, Conform
Directivei Cadru în domeniul apelor (2000/60/EC), toate apele din România trebuie să atingă
“starea bună” (respectiv clasa de calitate I şi II), prin retehnologizarea unităţilor poluante,
implementarea Codului de Bune Practici Agricole la fermele agricole, controlul utilizării
îngrăşămintelor şi pesticidelor. Directiva 91/676/ EEC privind protecţia apelor împotriva
poluării cu nitraţi din surse agricole a fost transpusă în legislaţia românesca prin HG 964/200
care aprobă Planul de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din
surse agricole.
- acordarea unei ponderi mai mari alimentării cu apă din apele de suprafaţă; măsuri de
protecţie a apelor de suprafaţă şi a pânzelor freatice împotriva poluării cauzate de utilizarea în
agricultură a fertilizatorilor şi a pesticidelor.

Reducerea poluării solului
Zone critice sub aspectul degradării solului provin din: 1) depozitele de deşeuri
menajere; 2) depozitele neconforme de deşeuri menajere şi industriale; 3) zona cu unităţi
industriale de risc tehnologic cu impact asupra solului aflate sub incidența Directivei europene
IPPC: monitorizarea integrată a poluării şi protejării mediului; 4) zonele afectate de eroziuni
de suprafaţă, de adâncime şi alunecări de teren active; 5) fenomenele de eroziune şi alunecările
de teren se remarcă în nordul judeţului, fiind coroborate cu slaba dezvoltare a vegetaţiei sau,
pe alocuri, inexistentă pe unii versanţi.
Măsuri pentru reducerea poluării solului
Pentru o folosire optimă şi eficientă a resurselor de sol trebuiesc luate o serie de
măsuri care urmăresc:
- îmbunătăţirea calităţii solului prin închiderea depozitelor municipale de deşeuri

neconforme cu standardele UE; accesarea Programului Operaţional Sectorial de Mediu (P.O.S.
Mediu)-Axa prioritară 2: Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor, în
vederea construirii unui incinerator pentru deşeurile medicale cu risc de contaminare,
incineratorarele existente în prezent fiind situate la distanţe de 250-300 km de municipiul
Galaţi, fapt care generează costuri suplimentare privind transportul deşeurilor;
- implementarea la nivel local a obligaţiilor privind gestionarea deşeurilor (conform Legii

nr. 27/2007 care modifică Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea şi modificarea OUG nr.
78/2000 privind regimul deşeurilor), respectarea HG 349/2005, privind depozitarea deşeurilor;
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- pe de altă parte asocierea locală permite accesarea finanţării europene; Asociaţia de

Dezvoltare Intercomunitară Ecoserv Galaţi are ca scop implementarea şi operarea unui sistem
integrat de management al deşeurilor, eficient din punct de vedere ecologic şi conform cu
prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare din domeniul gestiunii deşeurilor;
- ecologizarea zonelor aferente depozitelor de deşeuri: reducerea treptată a deşeurilor
depozitate, valorificarea deşeurilor recuperabile, separarea şi administrarea adecvată a
deşeurilor periculoase şi prevenirea infiltrării apelor de suprafaţă în deşeurile depozitate, şi
reabilitarea unor terenuri contaminate cu grad ridicat de poluare,
- pentru societăţile care au ca obiect de activitate exploatarea zăcămintelor de ţiţei şi gaze

naturale este necesară consolidarea deversoarelor construite pentru reţinerea hidrocarburilor în
cazul unor deversări accidentale sau fenomene meteorologice de tipul precipitaţiilor
abundente, lucrări de reparaţii/ înlocuire a conductelor cu grad avansat de coroziune, lucrări de
reecologizare a solului după foraj sau în urma contaminărilor accidentale prin împrăştierea
materialului absorbant, decopertarea şi transportul stratului afectat la batalul ecologic de
depozitare şi înlocuirea cu sol fertil, lucrări de întreţinere şi curăţare a careurilor, beciurilor de
la sondele de extracţie, depozitelor şi rezervoarelor;
- amenajarea complexă (cu lucrări hidrotehnice) a bazinelor hidrografice torenţiale şi

împădurirea terenurilor degradate (în scopul reducerii pierderilor de apă şi a pagubelor cauzate
de scurgerile torenţiale şi îndiguirea luncilor;
- aplicarea unor lucrări hidroameliorative, antierozonale şi pedoameliorative: 1)
eliminarea excesului de apă din lunci şi din zone de divagare, printr-o reţea de canale de
evacuare a acesteia; 2) executarea lucrărilor mecanice agricole paralele, pe curbele de nivel ale
terenurilor situate în pantă; 3) conservarea şi întreţinerea actualelor plantaţii pomicole care
asigură stabilitatea solului; 4) respectarea cu stricteţe a normelor specifice la folosirea
pesticidelor; 5) stoparea tendinţei de diminuare a suprafeţelor agricole prin scoaterea din
circuitul agricol şi folosirea lor în alte scopuri; 6) respectarea rotaţiei culturilor în cadrul
organizării asolamentelor unice; 7) limitarea utilizării produselor chimice şi excluderea celor
dăunătoare pentru om sau care ar putea avea efecte negative asupra mediului şi a echilibrului
biologic în natură, prin acumularea de reziduuri în sol, în produsele agroalimentare şi în
organismul uman; 8) protejarea fondului forestier, evitarea defrişărilor ilegale, care pot
periclita echilibrul asigurat solului de suprafeţele împădurite;
- managementul durabil al deşeurilor: 1) monitorizarea depozitelor, urmată de intervenţii
specifice şi de închiderea celor neconforme cu normele legislative în vigoare; 2) construcţia de
staţii de pretratare bio-mecanică a deşeurilor menajere; implementarea platformelor de
compostare; 3) reabilitarea sau dezvoltarea sistemelor de salubrizare şi a spaţiilor pentru
depozitare temporară; 4) reabilitarea sistemelor municipale de colectare şi transport deşeuri;
dezvoltarea colectării selective; reabilitarea, modernizarea reţelelor de apă potabilă şi a
sistemelor de tratare a acestora; reabilitarea, modernizarea reţelelor de canalizare şi a
sistemelor de epurare a apelor uzate; 5) reabilitarea zonelor afectate de eliminarea necontrolată
a deşeurilor industriale;

Concluzii privind domeniul cadru natural/ mediu
La nivelul judeţului Galaţi este necesară continuarea demersurilor de îmbunătăţire a
calităţii factorilor de mediu şi a protecţiei capitalului natural, identificate îndeosebi la nivelul
măsurilor propuse în cadrul Master Planului Judeţean pentru Apă şi Apă Uzată, precum şi a
măsurilor statuate în cadrul Master Planului Judeţean pentru Gestionarea Deşeurilor, dar şi
prin derularea proiectelor I.S.P.A. şi a proiectelor implementate din fondurile europene, în
domeniul gestionării deşeurilor la nivelul judeţului. În mod deosebit se vor respecta
prevederile OUG nr.114/2007, în scopul îmbunătăţirii factorilor de mediu şi a calităţii vieţii,
prin creşterea suprafeţelor de spaţii verzi din localităţi, al protejării şi gestionării durabile a
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acestora, precum şi al creşterii standardelor de viaţă ale locuitorilor, ţinându-se cont de faptul
că lipsa unor reglementări imediate duce la imposibilitatea unui management corespunzător al
mediului în localităţi, iar lipsa unei planificări strategice în acest domeniu conduce la probleme
grave de sănătate şi la o calitate scăzută a standardelor de viaţă ale populaţiei.

2.2.1.3. ZONELE DE RISC NATURAL
Inundaţii
Obiectivul general al domeniul riscurilor naturale din judeţ, decurge din „Strategia
Naţională de Protecţia Mediului pentru perioada 2004 – 2025”, şi anume ”protecţia şi
valorificarea durabilă a elementelor mediului natural, prin identificarea, atenuarea şi
anihilarea efectelor distructive ale riscurilor naturale, în scopul gestionării eficiente a
resurselor materiale”.
Managementul inundaţiilor este o activitate intersectorială, care cuprinde
managementul resurselor de apă, amenajarea teritoriului, dezvoltarea urbană, protecţia naturii,
dezvoltarea agricolă şi silvică, fiecărui sector revenindu-i realizarea unor acţiuni specifice.
Activitatea de management al inundaţiilor se constituie într-o problemă politică de
planuri şi programe cu scop principal de protecţie a vieţii, bunurilor şi a mediului natural
împotriva inundaţiilor, şi anume:
Programul Naţional de Prevenire, Protecţie şi Diminuare a Efectelor Inundaţiilor
care se elaborează la nivelul teritoriului naţional şi are la bază planurile de management ale
riscului la inundaţii la nivel de bazin hidrografic;
Planul de Management al Riscului la Inundaţii se elaborează pentru fiecare bazin
hidrografic;
Planuri bazinale de apărare împotriva inundaţiilor (Planuri operative de intervenţie)
la nivel judeţean, municipal, orăşenesc şi comunal, elaborate în conformitate cu prevederile
legislaţiei existente în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă.
Prevenirea şi limitarea pagubelor produse de inundaţii este stipulată şi în “Strategia
Naţională de Management al Riscului la Inundaţii” (H.G. 1.854/2005), care propune ca
principale activităţi în managementul riscului la inundaţii:
- activităţi preventive: avizarea responsabilă a proiectelor lucrărilor de artă (poduri,
podeţe), o bună comunicare cu populaţia aflată în zone cu risc ridicat la inundaţii, respectarea
legislaţiei privind utilizarea terenurilor în zonele inundabile, aplicarea celor mai bune practice
în domeniul agricol, silvic şi în acţiunile de împădurire a zonelor de formare a viiturilor şi în
luncile râurilor, de întreţinere a infrastructurilor existente de protecţie împotriva inundaţiilor şi
a albiilor cursurilor de apă.
- activităţi de management operativ: detectarea formării viiturilor şi a inundaţiilor
probabile, prognoza evoluţiei şi propagării viiturilor în lungul cursurilor de apă, avertizarea
autorităţilor locale şi a populaţiei asupra duratei şi severităţii inundaţiilor, asigurarea resurselor
materiale, financiare şi umane la nivel judeţean pentru intervenţie operativă.
- activităţi care se întreprind după trecerea fenomenului de inundaţie: ajutorarea
populaţiei afectată de dezastru pentru satisfacerea nevoilor imediate şi revenirea la viaţa
normală, reconstrucţia clădirilor avariate, a infrastructurilor, revizuirea activităţii de
management în vederea îmbunătăţirii acestuia.

Principiile strategiei sunt:
- principiul dezvoltării durabile pe baza căruia acţiunile întreprinse trebuie să aibă un
impact suportabil din punct de vedere economic, ecologic şi social;
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- abordarea strategică pentru o perioadă de timp, astfel încât să poată fi luate în

considerare eventualele schimbări în frecvenţa şi vulnerabilitatea la inundaţii, precum şi a altor
aspecte posibile;
- simplitatea şi transparenţa strategiei va conduce la diminuarea riscului producerii de

victime omeneşti şi a pagubelor generate de inundaţii numai printr-o acţiune comună a
administraţiei centrale şi locale, a comunităţilor locale, prin implicarea populaţiei, a şcolii, a
bisericii, precum şi a mass-media;
- abordarea bazinală prin care se introduce conceptul de plan de gestionare a riscului la
inundaţii şi aplicarea unor programe de măsuri, la nivel de bazin hidrografic, elaborate în
concordanţă cu prevederile Directivei Cadru privind Apa,;
- abordarea interdisciplinară a fenomenului inundaţiilor, presupune abordarea tuturor

aspectelor relevante ale gestionării apelor în legătură cu amenajarea teritoriului, utilizarea
terenurilor, transport şi dezvoltare urbană, agricultură, conservarea naturii la nivel naţional,
regional, local;
- principiul solidarităţii potrivit căruia măsurile de protecţie împotriva inundaţiilor
adoptate de unii, nu trebuie să compromită capacitatea altora, amplasaţi în amonte sau aval, de
a-şi adopta propriile măsuri de apărare;
- menţinerea echilibrului între măsurile şi acţiunile managementului inundaţiilor
(preventive, de răspuns şi de reconstrucţie) prin utilizarea planurilor de măsuri structurale şi
nestructurale, de amenajare a teritoriului, a măsurilor biologice şi a planurilor de intervenţie
pentru situaţii de urgenţă;
- aplicarea celor mai bune practici propuse de Uniunea Europeană şi de Comisia
Economică a Naţiunilor Unite pentru Europa privind măsurile preventive de protecţie şi
diminuare a efectelor inundaţiilor;
- acţiuni concertate şi integrate pe întreaga suprafaţă a bazinului hidrografic, principiu
care reprezintă o condiţie prealabilă pentru succesul strategiei şi a planului de reducere a
riscului la inundaţii;
- cooperarea şi reducerea riscului la inundaţii în condiţiile reglementărilor internaţionale
privind râurile transfrontaliere, în concordanţă cu geomorfologia teritoriului României şi a
poziţiei sale geografice.

Obiectivele strategiei de management al inundaţiilor sunt:
- obiective sociale care urmăresc protejarea populaţiei şi a comunităţilor umane împotriva
inundaţiilor prin asigurarea unui nivel acceptabil de protecţie a populaţiei;
- obiective economice care urmăresc protecţia împotriva inundaţiilor a infrastructurii

economice existente şi garantarea satisfacerii oportunităţilor economice ale generaţiilor
viitoare;
- obiective de mediu care urmăresc ca prin realizarea strategiei de management al

inundaţiilor să se atingă obiectivele economice şi sociale, cu păstrarea echilibrului între
dezvoltarea economico – socială şi mediu.
În contextul prezentat, acţiunea majoră care trebuie întreprinsă la nivelul judeţului,
este realizarea hărţii de risc la inundaţii, acţiune prevăzută şi în legea 575/2001 – Plan de
Amenajare a Teritoriului Naţional, Secţiunea V – Zone de risc natural. În baza viitoarei hărţi şi
a prevederilor legislaţiei în vigoare, se va realiza amenajarea teritoriului judeţului în condiţiile
apărării împotriva inundaţiilor.
În Master Planul pentru Managementul Riscului la Inundaţii în Bazinul
Hidrografic Prut-Bârlad, elaborat de ROMAIR CONSULTING SRL, în anul 2009 pentru
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managementul inundaţiilor în zona de şes a bazinului hidrografic, zonă în care se află judeţul
Galaţi, sunt prezentate următoarele obiective specifice:
- sociale – reducerea riscului dezmembrării sociale după inundaţiile fulger;
- economice – reducerea daunelor economice asupra comunităţilor, a infrastructurii
majore, precum şi administrarea dezvoltării astfel încât pagubele la inundaţii să fie minime;
- de mediu – stabilizarea albiei râurilor pentru prevenirea prăbuşirii podurilor, stabilizarea
malurilor râurilor şi restaurarea habitatelor naturale situate de-a lungul râurilor, încurajarea
dezvoltării zonelor umede.
Măsurile propuse pentru atingerea acestor obiective specifice sunt:
măsuri de prevenire:
- planificarea şi controlul utilizării terenului şi a dezvoltării urbane,
- regulamente de construcţie specifice pentru zonele expuse riscului la inundaţii,
- restaurarea câmpiilor inundabile şi a zonelor umede, stabilizarea malurilor
cursurilor de apă,
- reîmpăduriri pentru stabilizarea solului.
măsuri de protecţie:
- acumularea apelor în amonte,
- lucrări de control al apei în aval,
- lucrări de apărare la inundaţii,
- creşterea capacităţii de transport a albiilor cursurilor de apă.
măsuri de protecţie şi capacitate de adaptare:
- existenţa hărţilor de risc la inundaţii,
- prognoza şi avertizarea la inundaţii,
- informarea şi educarea publicului,
- planuri şi acţiuni pentru situaţiile de urgenţă,
- politica de asigurare.
Măsurile structurale pentru apărarea împotriva inundaţiilor sunt precizate în „Planul
de Amenajare al Bazinului Hidrografic al Siretului”, plan care este în curs de avizare. Aceste
măsuri constau în realizarea lucrărilor de îndiguiri şi apărări de maluri ale cursurilor de apă,
regularizări ale cursurilor de apă şi a văilor torenţilor, acumulări nerpermanente, incinte
inundabile.
În „Planul Local de Acţiune pentru Mediu” al judeţului, realizat în anul 2009, plan
care promovează parteneriatul între autorităţile publice locale, operatorii economici, instituţiile
publice, organizaţii neguvernamentale şi publicul interesat din judeţ pentru implementarea
unor acţiuni care să conducă la îmbunătăţirea reală a condiţiilor de mediu şi a sănătăţii publice,
sunt evidenţiate problemele majore legate de riscurile la inundaţii, şi anume:
- existenţa riscului la inundaţii pentru localităţile învecitate cursurilor de apă;
- management administrativ defectuos al localităţilor aflate în zone vulnerabile datorat
lipsei hărţilor de risc la inundaţii;
- starea precară a digurilor de apărare de la lacul Brateş, inclusiv a zonei de protecţie a
acestuia;
- degradarea malurilor şi a albiei cursurilor de apă pe cursul inferior al râului Prut, r.
Bârlad, fl. Dunărea în amonte de confluenţa cu Prut.
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Măsuri de apărare împotriva inundaţiilor sunt propuse în „Planul de acţini pentru
gestionarea riscului la inundaţii în punctele critice din judeţul Galaţi” elaborat de ISU judeţ
Galaţi şi SGA Galaţi, şi anume:
- completări la terasamentele şi coronamentele digurilor de pe r. Bârlad, sector GhidigeniMunteni;
- refacerea continuităţii liniei de apărare pe r. Bârlad în zona nodului hidrotehnic Munteni
şi pe r. Siret sector T. Vladimirescu-Braniştea;
- întocmirea documentaţiilor tehnice pentru recalibrarea albiilor colmatate ale râurilor
Corozel, Valea lui Odobescu, Siret (com. Şerbeştii Vechi);
- dirijarea şi colectarea scurgerilor de pe versanţi în localităţile Certeşti, Corod, Tălpigi,
Ungureni;
- monitorizarea intensivă a tronsoanelor de râuri cu case şi anexe gospodăreşti situate în
albiile minore şi majore ale râurilor Stoeneasa, Tăplăoani, Valea Boului.
Alunecări de teren
Obiectivul general al PATJ Galati in domeniul riscurilor naturale decurge din
Strategia Naţională de Protecţia Mediului – 2004-2025. Acesta reprezintă ”Protecţia şi
valorificarea durabilă a elementelor mediului natural, prin identificarea, atenuarea sau
anihilarea efectelor fenomenelor distructive (riscuri naturale) în scopul gestionării eficiente a
resurselor materiale”.
Obiectiv specific preluat la nivelul judeţului prin ”Planul Local de Acţiune pentru
Mediu” 2009 si “Raportul privind Starea factorilor de mediu” 2009 este Prevenirea şi
protecţia faţă de riscurile naturale în scopul gestionării eficiente a resurselor materiale.
În scopul atingerii obiectivelor stabilite, este necesar un set de masuri de prevenire
sau de atenuare / stopare a alunecărilor de teren. Acestea sunt foarte variate şi specifice
fiecărui caz în parte, funcţie de originea si amploarea fenomenului. Măsuri şi acţiuni pentru
eliminarea sau reducerea instabilităţii versanţilor şi a declanşării fenomenelor de alunecare din
cauze naturale (precipitaţii atmosferice, eroziunea apelor curgătoare, acţiunea apelor
subterane):
- îmbunătăţirea drenajului natural al solului prin lucrări specifice de îmbunătăţiri funciare
aplicate în complex cu alte tipuri de lucrări (hidroameliorative şi agropedoameliorative)
funcţie de modul de utilizare a terenului;
- îmbunătăţirea regimului de scurgere a apelor de suprafaţă pe versanţi prin lucrări de
colectare şi evacuare a apei.
- captarea izvoarelor de coastă cu debit permanent prin lucrări de drenaj pe versanţi
- lucrări pedoameliorative (nivelare-modelare, astuparea crăpăturilor) pe versanţii afectaţi
de alunecări active şi pe terenuri cu alunecări stabilizate
- Reconstrucţia ecologică a pădurilor deteriorate de factorii naturali, prin împăduriri
specifice care să prevină alunecările de teren
Vulnerabilitatea naturala a solurilor, este accentuata si de activitatile umane (in
principal agricultura, defrişarea abuzivă a pădurilor, arături transversale pe versanţi, săpături la
baza versanţilor pentru diverse construcţii), care determină eroziunea solului. Pe aceste
terenuri sunt necesare măsuri pentru eliminarea sau stabilizarea alunecărilor de teren din cauze
antropice:
- stoparea defrişărilor ilegale
- stabilizarea şi valorificarea terenurilor alunecate prin împăduriri şi însămânţare cu
amestec de ierburi care, prin consumul mare de apă, asigură protecţia antierozională şi
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-

stabilizarea versanţilor
executarea arăturilor de-a lungul curbei de nivel
evitarea supraîncărcată versanţilor prin executării de construcţii si căi de comunicaţii
(drumuri, căi ferate) pe versanţii instabili

Pe trenurile afectate de eroziuni si alunecări de teren indiferent de cauza acestora se
recomandă:
întocmirea hărţilor risc la alunecări de teren (conform Legii 575/2001) mai ales în
zone în care există elemente importante supuse riscului şi declararea acestora ca
”zone de risc la alunecări de teren”.
Întocmirea studiiilor geotehnice care să ofere soluţiile tehnice de consolidare a
versanţilor instabili prin lucrări de artă speciale (ziduri de sprijin etc.)
Proiectarea şi punerea în practică de către administraţie a planurilor de acţiune în
cazul dezastrelor şi calamităţilor naturale
Pentru prevenirea declanşării unor noi alunecări de teren, se impune obligativitatea
obţinerii avizului organelor de specialitate în cazul amplasării unor noi construcţii, luându-se
în considerare valoarea probabilităţii de producere a alunecărilor, respectiv a coeficientului
mediu de hazard – Km stabilita prin studiul IPTANA 2008 – „Hărţi de hazard la nivelul
teritoriului judeţean. Secţiunea III. Regiunea 2 - Judeţul Galati”. Se interzice amplasarea
construcţiilor pe suprafeţele având coeficientul Km corespunzător unui potenţial ridicat de
producere a alunecărilor.
Având în vedere amploarea deosebită a degradărilor provocate de alunecările de
teren în judeţul Galati, se impune executarea unui program de monitorizare a alunecărilor de
teren, cuprinzând cartarea amănunţită a alunecărilor, lucrări de foraj, completate cu metode
geofizice pentru determinarea adâncimii suprafeţei de alunecare, a cauzelor evoluţiei
imprevizibile a fenomenului precum şi măsuri de stabilizare a versanţilor deja afectaţi de
fenomen sau cu potenţial ridicat de declanşare a alunecărilor de teren.
Suportul legal si institutional al activitatii legate de prevenirea producerii alunecarilor
de teren il constituie: Legea Protectiei mediului nr.137/1995 - Autoritatile judetene si locale de
protectia mediului, Legea Protectiei Civile nr. 106/1996 – Comandamentul Protectiei Civile,
Inspectoratele judetene.
Din unităţile administrativ-teritoriale afectate de alunecări de teren în judeţul Galaţi, municipiul Galaţi, oraşul Bereşti şi 56 comune au suferit degradări in diferite grade ale zonelor
urbane, rurale, agricole şi de-a lungul căilor de comunicaţie, cu implicaţii socio-economice
importante.
Urmărind hărţile coeficientului mediu de hazard în special suprafeţele
corespunzatoare unei probabilităţi mari de producere a alunecărilor de teren (Km = 0,51-0,75),
în corelaţie cu acelea ce se caracterizează printr-o probabilitate medie-mare de declanşare a
fenomenului (Km = 0,31-0,50), se constată următoarea răspândire a acestora:
- în nord-vestul judeţului, pe teritoriul comunelor Nicoreşti, Buciumeni, Brăhăşeşti,

Gohor, Priponeşti, Ţepu şi Ghidigeni s-au identificat suprafeţe, reduse ca număr şi
dimensiuni, cu probabilitate mare de declanşare a alunecărilor de teren înconjurate,
preponderent, de suprafeţe cu probabilitate medie-mare. Ambele tipuri de suprafeţe sunt
dispuse de-a lungul versanţilor sau interfluviilor ce sunt legate de cursurile de apă mai
importante şi de afluenţii acestora (Siret, Tecuci, Bârlad etc.);
- în est, pe teritoriul comunelor Bălăşeşti, Bălăbăneşti, Bereşti-Meria (oraş Bereşti),

Cavadineşti, Certeşti şi Drăgăşeni situaţia este aproape similară ca cea din vest. Într-o
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aglomerare de suprafeţe cu probabilitate medie-mare apar rare suprafeţe reduse ca număr şi
dimensiuni, cu contururi neregulate, a căror probabilitate de producere a alunecărilor de teren
este mare. Toate aceste suprafeţe sunt dispuse pe versanţii unor cursuri de apă (Hobana,
Covurlui, Hornicea, Chineja etc.) sau pe interfluvii.
- spre sud, tot într-o vizualizare de la vest la est, comunele Cosmeşti, Matca, Munteni,
Corod, Negrileşti şi oraşul Tecuci putem observa o diminuare a suprafeţelor ce pot prefigura,
în funcţie de domeniul de probabilitate, declanşarea de dezastre naturale. Putem evidenţia
totuşi o predominare a suprafeţelor cu probabilitate medie-mare ce mulează rare contururi
neregulate, de mici dimensiuni cu probabilitate mare. Şi aici totul este legat de versanţii
cursurilor de apă (Tecuci, Bârlad, Siret, Coroţel);
- în continuare, spre est, pe teritoriile comunelor Smulţi, Vârlezi, Băneasa, Suceveni,
Oancea şi oraşul Târgu Bujor de-a lungul cursurilor de apă (versanţi) sau interfluviilor se
înşiră numeroase suprafeţe cu probabilitate medie-mare, cu caracter predominant, care includ
şi rare suprafeţe cu probabilitate mare, cu contururi neregulate;
- în cazul comunelor Movileni, Drăgăneşti, Barcea, Umbrăreşti, Iveşti, Griviţa, se

restrâng suprafeţele a căror probabilitate poate indica declanşarea unor dezastre naturale, în
mod drastic;
- continuând spre est putem observa din nou o aglomerare a suprafeţelor predominant cu

probabilitate medie-mare, în detrimentul celor cu probabilitate mare, reduse ca număr şi
dimensiuni, dispuse şi acestea de-a lungul cursurilor de apă (Gerul, Suhurlui, Gologan,
Lozava), identificate pe teritoriile comunelor Valea Mărului, Corni, Băleni, Fârţăneşti,
Vlădeşti, Cudalbi, Costache Negri, Rediu, Cuca, Măstăcani, Folteşti;
- din nou, din vest spre est, în cazul comunelor Iveşti, Pechea, Lieşti, Fundeni, Tudor
Vladimirescu, Slobozia Conachi, Independenţa, Braniştea, Leordeni întâlnim suprafeţe cu
probabilitate medie-mare, cărora li se subordonează suprafeţe cu probabilitate mare, reduse ca
număr şi dimensiuni, ale căror contururi sunt neregulate, în care datorită suprafeţelor lor
restrânse riscul declanşării unor alunecări de teren este mult redus;
- în extremitatea sud-estică, de-a lungul unor cursuri de apă (Bârlădel, Lozava, Cătuşa
etc), legat de versanţii şi interfluviile acestora identificăm o predominanţă a suprafeţelor cu
probabilitate medie-mare în raport cu cele cu probabilitate mare, care se situează pe teritoriile
comunelor Scânteieşti, Smârdan, Frumuşiţa, Tuluceşti, Vânători, Galaţi.
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Rolul de prevenire sau de atenuare/stopare a alunecărilor de teren, prin acţiunea
asupra factorilor perturbatori este esenţial.
Măsurile, foarte variate de altfel şi specifice fiecărui caz în parte, funcţie de
amploarea fenomenului, pot fi grupate astfel: modificarea geometriei iniţiale, reducerea
presiunii apei din pori, măsuri fizice, chimice, biologice, măsuri mecanice.
Acestea au drept scop creşterea gradului de siguranţă al versanţilor prin: asigurarea
unei stări de tensiune în teren, comparabilă cu rezistenţa acestuia la forfecare; conservarea în
timp a rezistenţelor la forfecare a pământurilor, împiedicând micşorarea acestora; echilibrarea
stării de tensiune prin realizarea unor lucrări de susţinere a masei alunecătoare.
Modificarea geometriei iniţiale constă în acţiunea de reprofilare a pantei, prin
reducerea înclinării acesteia sau prin excavaţii la creastă şi umpluturi, constând în berme sau
banchete, la bază. Eficienţa încărcării sau descărcării este dată de forma suprafeţei de rupere
(zone active / pasive) şi de mărimea volumului masei alunecate.
Stabilizarea versanţilor este sporită prin reducerea încărcării în zona de origine a
alunecării şi prin mărirea greutăţii la baza alunecării. Adeseori însă, în cazul pământurilor
argiloase, nu se poate utiliza materialul alunecat din partea de vârf pentru încărcarea piciorului
alunecării, fiind mai convenabil să se aducă material din altă parte, iar cel excavat la partea
superioară, să se depoziteze într-o haldă. Supraîncărcarea piciorului alunecării este eficace
dacă panta planului de alunecare, în fruntea acesteia este mai mică de 40 o şi cu stratul de sub
rambleul de greutate drenat.
22

Reducerea presiunii apei din pori are în vedere măsurile hidrologice care trebuie să
împiedice infiltrarea apei în pământ, iar dacă s-a infiltrat, să reducă nivelul sau gradientul
hidraulic, eliminându-se efectele negative ale excesului de apă asupra caracteristicilor
pământului, cât şi micşorarea forţelor din greutatea proprie sau hidrodinamice. În acest scop se
pot realiza următoarele tipuri de lucrări:
- drenarea de suprafaţă prin rigole, şanţuri pereate, şanţuri de gardă, drenuri superficiale,
pavarea sau impermeabilizarea pantelor, cu scopul de colectare şi îndepărtarea rapidă a
apelor pluviale sau rezultate din topirea zăpezilor;
- drenuri de adâncime, puţuri de absorbţie, drenuri verticale din pământuri necoezive,
drenuri în spic (orizontale şi suborizontale), galerii de drenaj, pentru îndepărtarea apelor de
adâncime şi micşorarea umidităţii pământului;
- drenuri de picior la terasamente sau la baza pantei, cu filtre inverse, drenuri cu geotextil,
saltele drenante, amenajări antierozive, pentru prevenirea şi combaterea fenomenelor de
antrenare hidrodinamică.
Măsurile fizice, chimice şi biologice constau într-un ansamblu de operaţiuni
destinate creşterii rezistenţei la forfecare a pământurilor, fără aport de material din exterior.
Dintre acestea, cele mai utilizate sunt: compactarea, congelarea sau arderea, tratarea
pământului prin amestec şi injectare (cimentare, bituminizare, silicatizare), înierbări, garduri
vii, cleionaje, plantare de arbori (salcâm, nuc, fag, stejar).
Plantare de arbori – acţiunea împăduririlor are un efect benefic asupra creşterii
gradului de stabilitate a versanţilor prin:
- intercepţia precipitaţiilor prin coroana arborilor care reţin până la 40 – 50 % din volumul
precipitaţiilor, care nu se mai infiltrează în pământ, cu efecte asupra nivelului pânzei de
ape subterane, cât şi a oscilaţiilor acesteia;
- evapo-transpiraţia zilnică, în urma căreia cantităţi importante de apă în trec în atmosferă
sub formă de vapori, reducându-se umiditatea pământurilor;
- drenarea apei din pământ prin rădăcini care duc la scăderea nivelului apei subterane, în
raport cu natura terenului şi a speciei, la depresionări până la 20 m adâncime;
- consolidarea terenului prin armarea acestuia cu reţeaua de rădăcini.
Măsurile mecanice sunt destinate echilibrării stării de tensiune din versant şi taluzuri
şi constau în lucrări de susţinere precum ziduri de sprijin clasice sau din pământ armat, ranforţi
cu bolţi de sprijin, chesoane, ancorarea sau bulonarea pantelor, diferite tipuri de pilotaje.
Din experienţa acumulată de-a lungul timpului, versanţii afectaţi de alunecări de
teren sau cu potenţial ridicat de declanşare a acestora nu pot fi stabilizaţi prin utilizarea unei
singure metode, ci prin combinarea a cel puţin două – trei din metodele prezentate anterior.
Pentru prevenirea declanşării unor noi alunecări de teren, se impune obligativitatea
obţinerii avizului organelor de specialitate în cazul amplasării unor noi construcţii, luându-se
în considerare valoarea probabilităţii de producere a alunecărilor, respectiv a coeficientului
mediu de hazard – Km.
Se interzice cu desăvârşire amplasarea construcţiilor pe suprafeţele poligonale având
coeficientul Km corespunzător unui potenţial ridicat de producere a alunecărilor.
Având în vedere degradările provocate de alunecările de teren în judeţul Galaţi, se
impune executarea unui program de cercetare, cuprinzând cartarea amănunţită a alunecărilor,
lucrări de foraj, completate cu metode geofizice pentru determinarea adâncimii suprafeţei de
alunecare, monitorizarea alunecărilor de teren prin metode topo-geodezice şi foraje cu
înclinometru, a cauzelor evoluţiei imprevizibile a fenomenului precum şi măsuri de stabilizare
a versanţilor deja afectaţi de fenomen sau cu potenţial ridicat de declanşare a alunecărilor de
teren.
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Seisme
Suprafaţa judeţului Galaţi se află în apropierea focarului seismic vrâncean, încadrată
în macrozona cu intensitate seismică 92 sectorul Nicoreşti – Cosmeşti si si 81 in restul
teritoriului.
Conform Legii nr. 575 / 2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului
Naţional – Secţiunea a V-a – “Zone de risc natural” unităţile administrativ teritoriale urbane
din judeţul Galati amplasate în zone pentru care intensitatea seismică exprimată în grade MSK
este minim VIII şi trebuie să facă obiectul planurilor de apărare împotriva efectelor
seismelor sunt:
UAT

Nr. de locuitori

Municipiul Galati

323.596

Municipiul Tecuci

46.785

Orasul Beresti

3.926

Orasul Targu Bujor

8.044

Sursa datelor: ISU 2011, Legea 575/2001

Se impune iniţierea de măsuri specifice în caz de urgenţă pentru unităţile
administrativ teritoriale evidenţiate în tabelul de mai sus. Categoriile de clădiri cele mai
vulnerabile in cazul unui cutremur puternic si constituie o prioritate absolută la intervenţie o
reprezinta:
- construcţiile executate între 1950 şi 1976 conform normativelor de proiectare în vigoare
atunci care au fost proiectate cu considerarea unor forţe seismice mai reduse; acestea s-au
comportat satisfăcător în 1977 dar unele cazuri (de ex. cele cu parter flexibil) au suferit
mai multe avarii;
- clădirile joase din zidărie şi alte materiale locale executate tradiţional fără control tehnic
specializat.
- Elaborarea hartilor de hazard seismic pentru zonele vulnerabile: Municipiul Galati,
Municipiul Tecuci, Orasele Beresti si Targu Bujor.
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-

-

-

Asigurarea rezistentei/consolidarii cladirilor, a infrastructurii tehnice si de transport pe
baza informatiilor oferite de zonarea si microzonarea seismica a localitatilor
Protectia antiseismica a constructiilor trebuie sa contina in mod obligatoriu o evaluare cat
mai realista a hazardului seismic. Studiile de microzonare seismica ce includ influenta
conditiilor de teren si cartografiaza parametrii miscarii terenului in anumite zone (pentru
zone urbane) au rolul de a sublinia diferentele de hazard seismic ce pot exista in zona
respectiva si ca in viitor poate fi necesara o abordare la scara locala a evaluarii actiunii
seismice.
Adoptarea sistemelor de avertizare seismica cu cateva secunde inainte de producerea unui
cutremur pentru punerea in siguranta a obiectivelor de importanta vitala, a opririi
alimentarii cu gaze, mobilizarea personalului de interventie etc.
Stabilirea centrelor de protectie civila in caz de dezastru, programe de informare si
instruire, simulari etc.
Respectarea Reglementarii tehnice „Cod de proiectare seismica – Prevederi de proiectare
pt cladiri” – indicativ P100 -1/2006

2.2.1.4. ZONE EXPUSE LA RISCURI TEHNOLOGICE
În urma analizei situaţiei existente şi a prognozelor în domeniul protecţiei mediului,
în judeţul Galati se preconizeazã realizarea de acţiuni, în perspectiva anilor 20011 – 2017, în
scopul micşorării potenţialului de risc tehnologic şi asigurării protecţiei factorilor de mediu.
Obiectivul care decurge din din Strategia Naţională de Protecţia Mediului – 20042025 îl reprezintă – ”reducerea efectelor negative ale activităţilor industriale asupra
mediului”.
-

Acesta este susţinut de următoarele obiective specifice:
reducerea semnificativă a impactului negativ a activitatii industriale asupra calitatii
mediului si a populatiei
redarea in circuitul economic a terenurilor degradate si protejarea siturilor construite
monitorizarea permanenta a zonelor care prezintă risc tehnologic

În scopul atingerii obiectivelor specifice, sunt necesare următoarele direcţii de
acţiune:
- retehnologizarea, utilizarea de tehnologii nepoluante si ecologizarea zonelor degradate prin
activitati industriale
- îndeplinirea sarcinilor acceptate prin acorduri şi tratate internaţionale privind reducerea
poluării solurilor
- reabilitarea zonelor contaminate si redarea lor in circuitul economic
- efectuare lucrari de curatare, igienizare si reconstructie ecologica a zonelor degradate si
contaminate
- evitarea poluarilor accidentale cu saramura, titei si produse chimice Reabilitarea zonelor
degradate prin activitati industriale, Redarea in circuitul economic a acestora si protejarea
siturilor construite
-

Măsurile necesare vizează:
Sprijin financiar agentilor economici din zona pentru achizitionarea de tehnologii
nepoluante, care sa reduca semnificativ impactul negativ al activitatii acestora asupra
calitatii mediului si a populatiei si sa mentina in acelasi timp activitatea economica a
localitatilor respective.
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-

Îmbunătăţirea recuperării şi tratării deşeurilor industriale
Investiţii în tehnologii ecologice pentru înlocuirea proceselor industriale poluante şi în
tehnologii eficiente de depoluare
Investiţii pentru colectarea, sortarea, recuperarea, depozitarea deşeurilor industriale
inclusiv a celor periculoase
Ecologizarea zonelor degradate prin activitati industriale.
Reducerii potenţialului de accident tehnologic (Acumularea Calimanesti la granita cu
judetul Vrancea si Acumularea Brateş din sudul judetulu)
Monitorizarea zonelor care prezintă riscuri legate de industria chimică (potential de
poluare cu amoniac, potential de explozie): Galati, Tecuci, Matca
Managementul adecvat al arealele cu potenţial de poluare cu petrol şi apă sărată localizate
in zona lacului Mălina.
Monitorizarea arealului cu mediu critic activ datorat activităţilor tehnologice, specific
industriei siderurgice, din jurul municipiului Galaţi

2.2.2. PATRIMONIUL NATURAL ŞI CONSTRUIT
Obiectivul urmărit îl constituie valorificarea potenţialului elementelor definitorii de
patrimoniu natural şi construit prin intervenţii integrate de protejare şi dezvoltare durabilă.
Patrimoniul natural şi cultural al unui teritoriu include valorile culturale materiale sau
spirituale (istorice, arheologice, arhitecturale, urbanistice, etnografice) ale unei localităţi,
precum şi valorile naturale (rezervaţii şi monumente ale naturii, parcuri, peisaje) situate în
proximitatea unei localităţi sau într-un teritoriu mai larg căruia îi aparţine aceasta. Importanţa
acestor valori ca rezervă şi alternativă de dezvoltare a determinat conştientizarea necesităţii
unei amenajări responsabile a teritoriului care să aibă în vedere reabilitarea, conservarea,
protejarea şi punerea în valoare corespunzătoare a patrimoniului natural şi cultural.
2.2.2.1. PATRIMONIUL NATURAL
Obiectivul general:
Extinderea reţelei de arii naturale protejate, precum şi valorificarea potenţialului
elementelor definitorii de patrimoniu natural prin intervenţii integrate de protejare şi
dezvoltare durabilă.
Conform Directivei Europene 92/43 a Consiliului din 21 mai 1992 privind
conservarea habitatelor naturale faună şi floră sălbatică (Directiva Habitate – DHFF), fiecare
stat membru şi-a luat angajamentul să asigure menţinerea sau refacerea habitatelor naturale şi a
speciilor de faună şi floră sălbatică de interes comunitar, într-un statut de conservare favorabil,
pentru a contribui la menţinerea biodiversităţii. Axa prioritară 4 din POS Mediu,
implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii, are în vedere
protejarea biodiversităţii şi a ariilor naturale de interes. Direcţia de dezvoltare a acestui
obiectiv o constituie conservarea diversităţii biologice, asigurarea utilizării durabile a
habitatelor naturale, a speciilor de floră şi faună sălbatică şi reconstrucţia ecologică a
sistemelor deteriorate. Creşterea suprafeţei totale a ariilor naturale protejate din judeţ
reprezintă unul din obiectivele ce se doresc a fi îndeplinite.
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Obiectivul specific în acest domeniu îl constituie garantarea conservării şi utilizării
durabile a patrimoniului natural prin:
- menţinerea sau restabilirea într-o stare de conservare favorabilă a habitatelor şi a
speciilor din flora şi fauna sălbatică;
- inventarierea patrimoniului natural actual şi a calităţii sale; ultimul inventar al
florei şi faunei sălbatice din judeţul Galaţi a fost realizat în anul 2008 în cadrul proiectului
PHARE RO 2004/016.941.01.01.02 “Mutual management Romania-Republic of Moldova for
biodiversity conservation on the border between the two countries” şi a vizat speciile de floră
şi faună sălbatică din ariile naturale protejate;
- asigurarea măsurilor speciale de ocrotire şi conservare în situ a bunurilor
patrimoniului natural; în conformitate cu cerinţele Convenţiei cu privire la Diversitatea
Biologică, document de referinţă adoptat în cadrul Conferinţei de la Rio de Janeiro în anul
1992 şi ratificat de România prin Legea 58/1994, s-a constituit reţeaua de arii naturale
protejate cu scopul asigurării protecţiei in situ (în mediul natural) a bunurilor patrimoniului
natural;
- managementul îmbunătăţit al resurselor naturale în vederea unei dezvoltări
durabile prin aplicarea unor planuri adecvate de management în ariile protejate de interes
naţional prioritar (reţeaua Natura 2000);
- conservarea florei, faunei şi a diversităţii biologice, protejarea zonelor verzi,
pădurilor şi zonelor umede, protejarea resurselor balneoturistice şi valorificarea durabilă a
resurselor de substanţe minerale utile;
- protejarea patrimoniului natural de interes naţional declarat şi a celui de interes
local şi protejarea peisajului, prin extinderea zonelor instituite ca protejate şi managementul
modern al acestora.
Judeţul Galaţi deţine un variat patrimoniu natural care se instituie ca zone protejate
identificate prin lege: conform Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a
Teritoriului Naţional, secţiunea a III-a, zone protejate; H.G. nr. 2151/2004 şi H.G. nr.
1581/2005 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone; H.G. nr.
1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a
reţelei ecologice europene Natura 2000 în România şi Ordinul 1964/2007 privind declararea
siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000
în România.
Pentru asigurarea măsurilor speciale de ocrotire şi conservare în situ a bunurilor
patrimoniului natural se instituie un regim diferenţiat de ocrotire, conservare şi utilizare,
potrivit categoriilor Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii: monumente ale naturii,
rezervaţii naturale, parcuri naţionale, etc. Conservarea ariilor naturale protejate (habitatelor
naturale şi specii floristice şi faunistice) se face diferenţiat în funcţie de tipologia lor:
a) parcuri naturale: fiind o zonă naturală de o mare valoare ştiinţifică, cu rol de
conservare a biodiversităţii, Parcul Natural „Lunca Joasă a Prutului Inferior” include
4925 ha zone umede, 2627 ha păduri şi pajişti umede precum şi alte habitate
naturale. Obiectivul principal în curs de realizare pentru Parcul Natural „Lunca Joasă
a Prutului Inferior” îl constituie înfiinţarea structurii de administraţie şi realizarea
planului de management care să permită îmbunătăţirea stării de conservare a
speciilor şi habitatelor prin intermediul unor intervenţii strategice care cuprind
inventarieri ştiinţifice, activităţi de reconstrucţie şi monitorizare, conştientizare
publică etc;
b) monumente ale naturii: managementul lor se face după un regim strict de protecţie
care asigură păstrarea trăsăturilor naturale specifice; accesul populaţiei se poate
limita în funcţie de gradul lor de vulnerabilitate
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c) rezervaţii naturale: managementul se face diferenţiat, în funcţie de caracteristicile
acestora prin măsuri active necesare menţinerii habitatelor şi/sau în vederea protejării
unor specii, grupuri de specii sau comunităţi biotice.
d) arii de protecţie specială avifaunistică: scopul este de a conserva, de a menţine şi,
acolo unde este cazul, de a readuce într-o stare favorabilă habitatele specifice,
desemnate pentru protecţia speciilor de păsări migratoare. Managementul ariilor de
protecţie specială se realizează în conformitate cu legislaţia comunitară în domeniu.
Se propun următoarele măsuri specifice de acţiune, (instituţiile cu responsabilităţi în
implementarea acestora fiind propuse în cadrul programului de măsuri):
a) extinderea ariilor şi a rezervaţiilor naturale;
b) refacerea suprafeţelor împădurite; la sfârşitul anului 2009, fondul forestier judeţean
ocupa o suprafaţă totală de 37155 ha, fiind repartizat neuniform, din care 22163 ha
consituie proprietate publică a statului, acesta având următoarea compoziţie: 186 ha
răşinoase, 20421 ha foioase;
c) conservarea biodiversităţii habitatelor regionale; Parcul Natural Lunca Joasă a
Prutului Inferior constituie poarta de intrare în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării,
recunoscută în septembrie 1991 ca zonă umedă de importanţă internaţională, mai ales
ca habitat al păsărilor de apă-sit Ramsar. Delta Dunării ocupă sub 1% din teritoriul
administrativ al municipiului Galaţi;
d) promovarea unor metode moderne de management pentru zonele protejate şi crearea
de centre de informare, prezentare şi de cercetare a habitatelor naturale;
e) elaborarea şi implementarea planurilor de management pentru ariile protejate,
inclusiv siturile Natura 2000;
f) instituirea administraţiilor ariilor protejate;
g) diminuarea efectelor negative generate de activităţile umane, prin următoarele
măsuri:
- prevenirea şi controlul exploatării iraţionale a resurselor naturale;
- activităţile de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul
naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate
şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a
importului acestora se pot organiza şi desfăşura numai de persoanele fizice sau juridice
autorizate în conformitate cu Ordinul nr. 410/2008. Autorizaţiile de recoltare, capturare se emit
numai pe baza unui studiu de evaluare a stării resurselor biologice din flora şi fauna sălbatică,
elaborat de unităţi atestate în domeniu. Studiile se realizează anual, la comanda beneficiarilor
şi se expertizează tehnic de comisia de specialitate a Academiei Române;
- aplicarea celor mai bune tehnologii în exploatarea resurselor naturale;
- stabilirea şi marcarea traseelor optime de acces;
- dezvoltarea turismului pe criterii ecologice.
h) propuneri de noi arii protejate
i) respectarea statutului ariilor protejate existente şi a celor propuse:
- delimitarea şi marcarea perimetrelor ariilor protejate de interes naţional;
- evaluarea ofertelor primite şi încredinţarea spre administrare a ariilor protejate;
- elaborarea planurilor de management pentru ariile naturale declarate;
- educarea şi informarea publicului.
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2.2.2.2. PATRIMONIUL CONSTRUIT
Protecţia mediului construit valoros trebuie să plece de la concepţia unei ierarhii a
elementelor componente ale acestuia, care trebuie avută în vedere în operaţiunile urbanistice.
Vârful acestei ierarhii este constituit din monumentele cu valoare naţională, aşa cum sunt
prezentate în legislaţia românească, numărul acestor construcţii valoroase putând fi extins, prin
introducerea pe lista monumentelor a unor noi construcţii valoroase.
● Cadru general privind conservarea, protejarea si valorificarea patrimoniului
cultural în România
La nivel naţional, contextul modificărilor socio-economice a impus o dezvoltare a
legislaţiei privind intervenţiile asupra zonelor ce înglobează valori de patrimoniu - monumente,
ansambluri, situri - cât şi asupra elementelor constitutive ale acestora, prin completarea
cadrului legislativ, în acord cu legislaţia şi acordurile europene la care ţara noastră este
semnatară şi prin elaborarea de metodologii – acte normative cu caracter specific domeniului
patrimoniului cultural.
Conform Legii 422/2001pentru protejarea monumentelor istorice (republicata),
definirea termenului « protejare » implica « ansamblul de masuri cu caracter ştiinţific, juridic,
administrativ, financiar, fiscal si tehnic, menite sa asigure identificarea, cercetarea,
inventarierea, clasarea, evidenta, conservarea (inclusiv paza şi întreţinerea), consolidarea,
restaurarea, punerea in valoarea a monumentelor istorice si integrarea lor socio-economica si
culturala in viata colectivităţilor locale ».
Aceasta vine in completarea Legii 5/2000-PATN, Secţiunea III - Zone protejate, in
care se precizează faptul ca « documentaţiile de urbanism si regulamentele aferente se vor
întocmi in vederea constituirii zonelor protejate si vor cuprinde masuri necesare de protecţie
si conservare a valorilor de patrimoniu cultural naţional in respectivele zone ».
Referirea la zonele protejate înglobează in momentul de fata, prin aplicarea unei
concepţii moderne privind patrimoniul cultural, atât zonele construite cat si cele naturale.
Semnatară in 2002, prin Legea 451/2002 pentru ratificarea Convenţiei Europene a
peisajului - Florenta, 20 Oct.2000, a documentului Consiliului Europei privind peisajul,
România acorda importanta cuvenită acestuia in « elaborarea culturilor locale si faptului ca
peisajul reprezintă o componenta fundamentala a patrimoniului cultural si natural al Europei,
contribuind la dezvoltarea oamenilor si la consolidarea identităţii europene ».
Aceasta Convenţie completează cadrul textelor juridice existente la nivel
internaţional, în domeniile protecţiei şi gestiunii patrimoniului natural si cultural si care sunt
ratificate si la nivel naţional, utilizarea termenilor specifici făcându-se conform accepţiunilor
conferite prin :
- Convenţia pentru salvarea patrimoniului arhitectural al Europei (Granada, 3
octombrie1985)
- Convenţia europeana pt. Protecţia patrimoniului arheologic (revizuita)-(La Valetta, 16
ianuarie 1992)- Legea 150/1997
- Convenţia privind protecţia patrimoniului mondial cultural si natural (Paris, 16 noiembrie
1972).
- Carta asupra principiilor conservării si restaurării patrimoniului construit (Cracovia, 2000)
Cadrul specific mai cuprinde si Ordinele MCC sau MTCT, la care se adăuga
metodologii de intervenţie :
- Ordonanţa Guvernului 21/2006 privind regimul concesionarii monumentelor istorice,
aprobata prin Legea nr.21/2006
- Ordinul MCC nr.2684/2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a obligaţiei
privind folosinţa monumentului istoric si a conţinutului acesteia
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-

-

-

Ordonanţa Guvernului nr.13/2007 pentru completarea art.5 din O.G.nr.43/2000 privind
protecţia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes
naţional.
Ordinul MTCT nr.562/2003 pentru aprobarea reglementarii tehnice « Metodologie de
elaborare si conţinutul cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite
protejate ».
« Metodologie de delimitare si de instituire a zonelor protejate de interes naţional pentru
monumente si situri arheologice situate in extravilan »- MLPTL 2003.
« Metodologie de identificare si de evaluare a peisajului »- in curs de finalizare, MDRT,
2008.
● Strategii la nivel naţional şi local

La nivel naţional, Miniserul Culturii şi Patrimoniului Naţional a elaborat « Strategia
de dezvoltare pentru Patrimoniul Cultural Naţional » - (2008-2013).
Ca ţintă, Strategia de dezvoltare va contribui la «generarea de performante crescute in
cadrul operaţional al managementului patrimoniului cultural precum si la creşterea calităţii
sectorului patrimonial, prin investiţie durabila in conservare, training si management al
siturilor. În acest context, se poate vorbi de o dimensiune mai vasta a patrimoniului cultural
implicând, dincolo de prezervarea acestuia, politici speciale de promovare si receptare, de
creaţie si afirmare culturala. Astfel, in noul context geopolitic, politicile si strategiile naţionale
sunt în strânsă legătura cu politicile formulate la nivel european, ele nefiind izolate de
politicile economice sau sociale.»
Implementarea a,cestei strategii se realizează cu ajutorul mai multor actori, alături de
Autorităţile centrale un rol esenţial fiind atribuit autorităţilor publice locale/judeţene precum şi
instituţiilor deconcentrate/subordonate MCC- Direcţiile Judeţene pentru Cultură, Culte si
Patrimoniul Cultural Naţional.
În această Strategie patrimoniul cultural este analizat pe capitole :
a. patrimoniul imobil (monumente arheologice si arhitecturale)
b. patrimoniul mobil (muzee, arhive, colecţii)
c. patrimoniul imaterial (practici, reprezentări, tradiţii si expresii, abilităţi)
d. peisajele culturale
Dintre acestea, patrimoniul cultural imobil constituie cea mai valoroasa componentă,
desemnând categoria monumentelor istorice - categorie ce include monumente, ansambluri si
situri istorice.
In contextul politicilor de dezvoltare durabila a teritoriilor, promovat atât de MCC cât
şi de MDLPL, patrimoniul cultural devine un factor de creştere socială şi economică
important.
Dintre direcţiile de acţiune specifice, precizate in Strategia Patrimoniului Cultural
Naţional elaborată de MCPN, menţionăm:
o Stabilirea unor priorităţi pentru lucrările de restaurare, punere in valoare si
revitalizare a monumentelor, ansamblurilor si siturilor istorice - acordându-se
prioritate celor care prezintă posibilităţi rapide de atragere a publicului si de amortizare
a cheltuielilor.
o Realizarea unor planuri integrate de protejare a patrimoniului cultural si natural planuri in care bunurile de patrimoniu imobil vor căpăta utilizări care să le pună in
valoare caracteristicile culturale specifice, devenind un catalizator in procesele sociale
de agregare a grupurilor si comunităţilor.
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o Dezvoltarea durabila a zonelor protejate, pe baza conservării integrate a patrimoniului
cultural imobil – evaluarea impactului, de către autorităţile locale, pe care îl poate avea
patrimoniul imobil revitalizat.
o Descentralizarea actului de decizie in domeniul punerii in valoare a patrimoniului
imobil.
o Responsabilizarea unor paliere sociale diverse - naţional, regional şi în special local pentru conştientizarea rolului jucat de patrimoniul cultural imobil în păstrarea
identităţii culturale naţionale si locale.
o Cooperarea cu parteneri internaţionali/UE, in programe si proiecte comune pentru
protejarea patrimoniului cultural imobil si a peisajelor.
o Utilizarea experienţei acumulate cu prilejul unor programe naţionale şi internaţionale
(ex. Sibiu - capitala culturala a Europei) pentru realizarea unor programe de revitalizare
si punere in valoare a patrimoniului cultural.
o Initierea de catre Autoritatile locale a unor proiecte legate de patrimoniul cultural
imobil - utilizarea Fondurilor structurale, in cadrul axelor prioritare legate de
patrimoniu – turism.
o Creşterea independenţei faţă de subvenţiile bugetare
● Propuneri la nivel de PATJ
Lista Monumentelor Istorice clasate din judeţul Galaţi (actualizată 2010) numără 263
de obiective, remarcându-se că o mare parte din aceste monumente sunt încadrate în categoria
B (de interes local), iar în conformitate cu Lista Monumentelor Istorice aflate în stare de
pericol, 92 din acestea se evidenţiază ca fiind în stadii avansate de distrugere, în stare de
precolaps sau chiar de colaps.
La nivelul teritoriului judeţean, abordarea cu caracter strategic a protecţiei şi
valorificării patrimoniului construit impune înţelegerea acestuia în sensul mai larg al depăşirii
cadrului strict al valorilor clasate şi înglobarea unor teritorii, zone, ansambluri, situri cu
pronunţat caracter identitar, protejabile prin iniţierea unor documentaţii urbanistice adecvate,
la nivel local. Dincolo de monumente, zone cu fond construit omogen din punct de vedere
urbanistic, cât şi volumetric şi stilistic, cu caracter determinat de cadrul geografic sau de
anumite tradiţii ocupaţionale trebuie identificate, delimitate şi protejate reglementar (eventual
constituind un repertoriu judeţean ce poate fi făcut cunoscut tuturor autorităţilor şi
comunităţilor locale prin mijloace publicitare adecvate).
Totodată este utilă revizuirea repertoriului componente ale patrimoniului imaterial
(obiceiuri, evenimente, manifestări) pentru a clarifica eventualele repetabilităţi sau, după caz,
unicitatea lor şi „rangul” acestei unicităţi (naţional, internaţional).
Valorificarea patrimoniului cultural, a relaţiilor sale cu mediul complex care îl
integrează are în vedere:
„Segmentul strategic” al activităţii autorităţilor locale, în sensul susţinerii rolului de
catalizator pe care acesta îl poate juca pentru dezvoltarea locală, zonală/regională,
naţională (strategii locale, programe, proiecte, susţinute şi/sau finanţate din fonduri de stat,
private, naţionale şi/sau internaţionale, programe de educare a populaţiei, programe de
informare/documentare asupra valorilor izolate sau conţinute în situri);
„Zona strategică” a economiei naţionale, vizând activităţi generatoare de beneficii,
născute din valorificarea prudentă a patrimoniului înglobat în situri protejate sau situri cu
valoare identitară, tradiţional recognoscibilă la nivel local, zonal sau chiar naţional (ex.:
activităţi culturale, activităţi turistice şi/sau activităţi conjugate pe plan tematic, derivate
din cele anterior menţionate, etc.).
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Formele de acţiune au în vedere:
Managementul integrat al patrimoniului construit cu valoare naţională sau locală,
recunoscută prin includerea în lista patrimoniului naţional (Lista Monumentelor Istorice
din România);
Controlul atribuirii dreptului de construire în arealele de protecţie a monumentelor
istorice sau a construcţiilor/ansamblurilor identificate ca având valoare ambientală
acompaniatoare („locul geometric” cu risc potenţial maximal de manifestare a unor
interese non-culturale) şi în aria de protejare - tampon a acestuia, determinate conform
reglementărilor specifice;
Politicile sectoriale vizând valorificarea potenţialului local (marketing local, regional şi
internaţional, cooperare/parteneriate, restaurarea/reabilitarea patrimoniului construit şi,
implicit, regenerarea fondului construit, utilizarea corectă a spaţiilor publice şi a spaţiilor
naturale, a peisajelor naturale sau culturale, dezvoltarea utilităţilor publice – infrastructuri
de transport (accesibilitate, relaţionare teritorială), comunicaţii, tehnico-edilitare,
dezvoltarea serviciilor publice cu amplificarea unor activităţi aducătoare de beneficii
economice: găzduire turişti, activităţi de mică producţie tradiţională, dezvoltarea
activităţilor de turism regional, naţional, internaţional, sporirea nivelului de educaţie al
cetăţenilor, îmbunătăţirea managementului administrativ general.
Reflectarea previzibilă a strategiei teritoriului judeţului Galaţi, la nivelul unităţilor
teritorial - administrative va avea în vedere că deţinerea unor valori remarcabile de patrimoniu
reprezintă deţinerea însăşi a unor surse de memorie, de identitate, de coeziune şi creativitate
naţională . Aceasta obligă la:
- Recunoaşterea interesului public asupra patrimoniului în funcţie de importanţa pe care
acesta o reprezintă pentru teritoriul judeţean;
- Adaptarea continuă a contextului reglementativ local, relativ la modalităţile de conservare,
protejare şi valorificare a patrimoniului, în concordanţă cu întreaga legislaţie naţională,
europeană, internaţională;
- Dezvoltarea favorabilă a unui mediu economic şi social propice asigurării condiţiilor de
perpetuare a existenţei patrimoniului şi a evidenţierii sale ca un „organism viu”;
- Promovarea protecţiei patrimoniului ca o conjugare de obiective specifice de dezvoltare
durabilă, asigurare de diversitate culturală şi creaţie contemporană;
- Iniţierea unor practici inovatoare de comunicare şi cooperare între autorităţi publice şi
comunităţi.
În plan local şi la nivelul punctual al obiectivelor identificate se percep ca necesare:
-

-

-

-

Restaurarea, protejarea şi punerea în valoare a unor monumente, ansambluri sau situri cu
valenţe patrimoniale excepţionale autentificate, în sensul protejării valorilor lor intrinseci:
arhitecturale, artistice şi spirituale, dar şi a întregului context cultural al zonelor geografice
(urbane sau rurale) cărora le aparţin;
Reevaluarea permanentă a stării comunităţilor (în planul fizic al teritoriului şi în planul
spiritual al vieţii sociale) cu marcarea nivelului de conştientizare a drepturilor şi
obligaţiilor de deţinere şi gestionare a patrimoniului, în sens larg (obiecte unicat şi aria de
„difuzie” a semnificaţiilor lor, aşa cum sunt ele direct percepute);
Animarea spiritului local în diferite entităţi urbane sau rurale prin susţinerea unor tradiţii
de activităţi economice şi/sau culturale (îndeosebi de dezvoltare a unor „structuri de
primire” pentru un turism zonal tematic – cultural, de pelerinaj religios, cu specificităţi
etnice, legat de evenimente repetabile, etc.);
Regenerarea permanentă a aşezărilor urbane şi/sau rurale accentuând chiar o „deschidere a
aşezărilor spre lume” prin ridicarea permanentă a gradului de educaţie şi, implicit de
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-

comunicare al populaţiei, prin absorbţia tehnologiilor informaţionale, prin studierea,
interpretarea şi valorificarea peisajului, îndeosebi a peisajului cultural, prin încurajarea
unor forme adecvate de turism intern şi/sau internaţional;
Păstrarea unui echilibru stabil între tendinţele de dezvoltare ale unor aşezări rurale
păstrătoare de tradiţii (unele chiar arhaice), ca aşezări de „marcă” turistică şi ca aşezări
ofertante pentru investiţii moderate, dedicate unor dezvoltări de mică industrie şi servicii
bazate, îndeosebi pe resurse locale.
Obiectiv specific:

Prezervarea şi valorificarea obiectivelor de patrimoniu construit, în scopul
cunoaşterii şi valorificării istoriei locurilor şi păstrării identităţii teritoriale şi culturale.
Definirea unităţilor de peisaj şi prefigurarea valorificării lor.
În raport cu acest obiectiv se conturează următoarele priorităţi de intervenţie:
-

stoparea degradării monumentelor istorice, restaurarea, reabilitarea lor (prioritar a celor
aflate în stare de pericol) şi valorificarea prin introducerea lor în circuite turistice
culturale;

-

măsuri severe de protejarea siturilor arheologice şi includerea lor în circuite turistice
tematice (delimitarea precisă a siturilor şi a zonelor lor de protecţie, în coordonate
STEREO 70);

-

valorificarea memoriei locurilor prin restaurarea caselor memoriale existente, amenajarea
de noi case memoriale;

-

crearea de circuite care să includă zone în care au existat aşezări distruse de război sau
zone cu caracter identitar etnic;

-

stoparea degradării şi alterării estetice a monumentelor memoriale;

-

clasarea în vederea protejării a unor ansambluri, case, conace, biserici constituind zone cu
caracter ambiental;

-

conştientizarea populaţiei rurale asupra valorilor de patrimoniu local, concomitent cu
încurajarea revigorării unor meşteşuguri şi obiceiuri locale specifice (cu popularizare prin
turism cultural);

-

promovarea localităţilor vechi pescăreşti şi încurajarea/revigorarea altor
tradiţionale;

-

promovarea activităţilor culturale ce valorifică elementele de patrimoniu cultural generate
de caracterul multicultural şi multietnic al teritoriului;

-

crearea unei bune accesibilităţi zonale şi a unei bune comunicări generale ca fundament
pentru crearea unor trasee culturale cu tematici şi secvenţe de interes variat.

-

revizuirea încadrării în Lista Monumentelor Istorice a unor obiective în sensul reevaluării
clasei de încadrare (clădiri reprezentative urbane apte a fi incluse în categoria A - sedii ale
unor foste consulate, clădiri industriale emblematice, etc.);

-

iniţierea elaborării unor documentaţii urbanistice specifice (PUZ zone construite istorice
protejate pentru localităţile urbane sau pentru areale suport ale unor obiective care se află
situate pe mai multe unităţi administrativ-teritoriale (ex.: centrul istoric Galaţi, Valul lui
Traian), în scopul reglementării adecvate a ocupării terenurilor şi a construirii în interiorul
şi în vecinătatea acestora; totodată, pe baza documentaţiilor se vor putea formula, după
caz, propuneri de clasare a unor noi obiective în lista monumentelor istorice ;

activităţilor
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-

investigarea complexă a celor mai importante situri arheologice clasate şi descărcarea de
sarcini arheologice a tuturor siturilor evidenţiate, înaintea elaborării unor lucrări de
investiţii;

-

iniţierea unor programe de cunoaştere a patrimoniului zonal prin intermediul unor expoziţii
itinerante prin toate localităţile din zonă, judeţe, regiune (în special în mediul rural);

-

crearea de evenimente cu caracter repetabil, adecvate unor locuri care să capete
„memorie”;

-

stimularea creării unor mărci/branduri locale şi zonale, culturale, susţinute pentru
promovarea identităţii şi în vederea dezvoltării unei activităţi de turism cu tematică
culturală particularizată sau cu profil complex.

Din punct de vedere al studiului problemelor peisajului, baza de analizare şi
diagnosticare a unor importante areale percepute ca unităţi valoroase de peisaj este susţinută de
coroborarea valorilor de patrimoniu natural şi construit.
Întregul teritoriu judeţean îmbină natura şi cultura, constituind un peisaj complex
care are, deopotrivă trăsături naturalistice, ecosistemice, istorice, semiologice şi vizuale.
Teritoriul beneficiază de forţa „magnetică” a fluviului Dunărea, a braţului Siretului,
generatoare ale unei întregi istorii de aşezare a populaţiilor, de mişcare şi orientare în spaţiu,
de dinamică economică, de formare a unei culturi cu diverse laturi de specificitate, de
construire de imagini, respectiv caractere identitare ale unor teritorii şi aşezări.
S-au remarcat din analize multicriteriale:
peisajul urban al municipiului Galaţi cu ansambluri urbane valoroase, conţinând
un fond omogen stilistic;
peisajele rurale definite în directă relaţie cu tipologiile reliefului, climei, dar şi
alte poziţiilor geografice (grupări de sate cu trăsături similare ale structurii
fondului construit şi ale formei şi dimensiunii intravilanului);
peisajele culturale definite de areale cu mare încărcătuiră istorică (zona Cetăţii
Dinogeţia, castrul de la Barboşi, traseele valului lui Traian şi al lui Atanaric).
Obiectivul general rezultat din analizele situaţiei existente poate fi considerat:
Conservarea şi valorificarea peisajului complex în scopul creării unei mărci identitare.
Priorităţile derivate presupun:
-

Analizarea la nivelul activităţilor de amenajare a teritoriului şi localităţilor a
caracteristicilor peisajului şi reflectarea lor într-o concepţie coerentă de dezvoltare
(determinarea unităţilor de peisaj ca suport al reglementărilor urbanistice în intra- şi
extravilan);

-

Întărirea prin toate mijloacele a politicilor de susţinere a ariilor protejate naturale şi
construite;

-

Conservarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de productivitate şi protecţie ambientală a
ecosistemelor agrare care prezintă un grad ridicat de consum al resurselor neregenerabile;

-

Reechilibrări hidro-geologice (faleza Dunării la Galaţi, zonele adiacente Dunării);

-

Îmbunătăţirea ambientului urban al municipiului Galaţi din punct de vedere microclimatic,
al ofertei cantitative şi, mai ales calitative a spaţiilor libere şi verzi, îndeosebi al celor
legate spaţial de Dunăre;

-

Recuperarea calităţii semiologice a peisajului;
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-

Îmbunătăţirea calitativă a ofertei de turism ca activitate valorificatoare a peisajului, cu
valenţe economice şi sociale însemnate.
În acest sens sunt necesare umătoarele măsuri:
revizuiri ale unor documentaţii de amenajarea teritoriului şi de urbanism cu tratarea
adecvată a aspectelor privind peisajele naturale şi culturale (în spiritul Convenţiei
Europene a Peisajului şi a bunelor practici europene) şi adecvarea reglementărilor
cuprinse de acestea(PUG-uri, PUZ-uri de zone protejate, etc.)
iniţierea de activităţi de cunoaştere pentru copii şi tineri a celor mai semnificative
valori de patrimoniu natural şi construit şi de dialog pe tema perceperii directe a
peisajului;
reconfigurarea peisajelor specifice zonelor adiacente malurilor Dunării, ale Siretului,
ale lacurilor şi bălţilor pentru redarea lor într-o formă re-personalizată comunităţilor,
respectiv pentru o valorificare prin activităţi de turism sau economice adaptate.;
crearea de „punţi fizice” teritoriale între localităţi care să asigure o utilizare durabilă a
terenurilor, o accesibilitate corectă şi controlată şi o integrare spaţială „la scară”.

În concluzie, aplicarea principiului dezvoltării durabile trebuie să încurajeze o acţiune
mai dinamică asupra teritoriului cât şi asupra patrimoniului cultural prin:
-

-

programe de investiţii majore care trebuie să includă numeroase oportunităţi pentru
valorificarea patrimoniului cultural;
programe de restructurare urbană (ex. centrele istorice ale oraşelor) şi programe
locale de dezvoltare rurală; folosirea patrimoniului cultural pentru a produce atât
beneficii culturale cât şi progres economic şi social (ex. turismul);
valorificarea patrimoniului astfel încât să răspundă mai ales nevoilor curente ale
societăţii, şi nu pentru punerea lui numai la dispoziţia câtorva specialişti.

Activitatea de amenajare a teritoriului reprezintă principalul cadru, instrument şi
mecanism de aplicare şi respectare în teritoriu a prevederilor de protecţie specifică a
patrimoniului cultural naţional.
Pentru studierea, protecţia, conservarea, şi valorificarea superioară a zonelor cu
patrimoniu cultural construit se au in vedere următoarele direcţii de acţiune:
-

-

-

elaborarea şi aprobarea documentaţiilor de urbanism specifice (P.U.Z.–zonă
protejată) şi a regulamentelor aferente, în vederea instituirii zonelor construite
protejate;
includerea în documentaţiile de urbanism a unor prevederi care să asigure protecţia şi
integritatea monumentelor (precizarea tipului de activităţi din zonele protejate,
precizarea servituţilor impuse imobilelor din zona de protecţie, interdicţii
permanente);
derularea de studii şi proiecte pentru revitalizarea unor ansambluri valoroase şi
valorificarea durabilă a monumentelor existente;
realizarea unor reţele culturale care să includă monumentele clasate;
integrarea peisajului cultural în politicile de amenajare a teritoriului, în principal prin
elaborarea unor studii de specialitate care să identifice şi să evalueze diferitele
categorii de peisaje.
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Propuneri de valorificare a patrimoniului cultural, trasee culturale
În mod tradiţional, grupări de elemente naturale sau construite de valoare
semnificativă au constituit baza de concepere a unor trasee de interes turistic. Chiar şi
neomogen şi insuficient de bine susţinute cu o bază de infrastructură de transport, tehnicoedilitară, respectiv structuri „de primire” pentru turism, menţionăm o serie de „rute” posibil a
constitui o reţea de vizitare şi înţelegere a specificităţilor naturale şi antropice ale judeţului,
după cum urmează:
-

-

-

-

-

Galaţi – reşedinţă de judeţ - Câmpia Covurlui/Dunăre la confluenţa cu râul Siret - Brateş
(lac) - Catedrala episcopală Galaţi 1902 - Biserica fortificată "Precista" 1645, Manastirea
"Sf. Arh. Mihail si Gavriil - Galaţi" (M) 1802, Biserica Manastirea "Mavromol" sec.17 Icoana Maicii Domnului facatoare de minuni, Manastirea "Sf. Vasile cel Mare, Sfanta
Parascheva – Galaţi" (F), Biserica "Vovidenia" 1790, Palatul navigaţiei sec.20, portul
fluvio-maritim, Rezervatia "Barboşi".
Galaţi - sat Ghimia - Lunca Prutului - Lunca Dunării/Dunăre la conflueţa cu râul Prut
Tecuci - Câmpia Tecuci - Lunca Bârladului/râul Bârlad la confluenţa cu râul Tecucel Biserici "Sf. Nicolae" 1809, "Sf. Voievozi" 1809, "Adormirea Maicii Domnului" 1809,
"Sf. Ilie" 1809, - locul unde s-a născut scriitorul Calistrat Hogaş (1848-1917) şi lingvistul
Iorgu Iordan (1888-1986), casa Teodor Cincu (muzeu) 1934 - monument de arhitectura,
"La Rateş". punct cu fosile din Pleistocen
Bereşti – Podişul Covurlui/izvorul râului Chineja – Dealuri Tabără Buzanu - Biserica "Sf.
Voievozi" 1799
Târgu Bujor - Podişul Covurlui/Chineja la confluenta cu râul Bujoru – Dealurile
Mieloaicei
Bălăbăneşti- sat Bursucani - Podşul Covurlui/râul Suhurluiu Sec - Schitul "Cuviosul
Rafael - Zimbru" (F) 2009
Băneasa - sat Roşcani - Podişul Covurlui-Câmpia Covurlui/râul Râşcani – Dealurile
Roşia, Cordeşu - Biserica “Adormirea Maicii Domnului” secolul al XIX-lea
Bereşti Meria - Podişul Covurlui/râul Chineja – Dealul Buzanu, Muzeu artă medievală,
Biserica "Sf. Nicolae"
Buciumeni - Colinele Tutovei-Câmpia Tecuciului/râul Tecucel – Buciumeni - Mânăstirea
"Sfânta Treime - Buciumeni" (F) 1425 Biserica "Sfânta Treime" din 1800 si muzeu artă
religioasă cu icoane vechi
Cavadineşti - Podişul Covurlui/râul Horincea – Dealul Gornaşului - Biserica "Adormirea
Maicii Domnului" 1848
Certeşti -sat Cârlomăneşti - Câmpia Tecuciului-Podişul Covurlui/râul Blăneasa Mânăstirea "Sf. Nicolae - Cârlomănşti " (M) 1445/1997
Certeşti - Câmpia Tecuciului - Podişul Covurlui – Dealul. Poiana - Biserica din lemn
"Adormirea Maicii Domnului" 1776 şi Biserica "Sf. Gheorghe" 1864
Costache Negri - Campia Covurluiului/râul Gologan – Dealurile Streşineasca, Gemenea Costache Negri (muzeu memorial)
Cudalbi - Podişul Covurlui - Câmpia Covurlui/raul Geru – Dl. Pietrele, Ciungilor Manastirea "Nasterea Maicii Domnului - Cudalbi (Gologanu)" (F) 1933 (cazare)
Drăguşeni sat Adam - Podişul Covurluiului/izvorul râului Hobana - Mânăstirea
"Adormirea Maicii Domnului, Izvorul Tămăduirii - Adam" (Adam - Tutova) (F) hram
"Adormirea Maicii Domnului" 1630 Icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni
Fârţăneşti - Câmpia Covurluiului-Podişul Covurluiului/râul Chineja - Biserica "Sf.
Voievozi" 1809
Folteşti sat Stoicani - Câmpia Covurlui - Lunca Prutului/râul Chineja – Dealul Hăboaia urme aşezare din perioada de tranziţie de la Neolitic la epoca Bronzului, aşezare de tip
Cultura Gumelniţa, Biserica "Sf. Voievozi" 1809, piscicultură
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-

-

-

-

Frumuşiţa sat Tămăoani - Câmpia Covurluiului -Lunca Prutului/râul Chineja - Biserica
"Cuvioasa Parascheva" 1809, vase dacice
Fundeni - Câmpia Siretului Inferior/râul Siret - Biserica "Înălţarea Domnului" 1829 ctitor
Costache Conachi
Fundeni sat Hanu Conachi - Câmpia Siretului Inferior - Rezervaţie de dune de nisip fixate
cu salcâm şi cu salcie târâtoare)
Independenţa - Câmpia Siretului Inferior/râul Bârladel - Biserica "Sfinţii Împăraţi
Constantin si Elena" 1886 - izvor cu apă sulfuroasă - interes cinegetic
Nămoloasa - Câmpia Siretului Inferior/râul Siret - 10-23 iulie 1917 bătălie românogermanâ, Biserica "Sf. Dumitru" 1809
Nicoreşti sat Ionăşeşti - Colinele Tutovei - Câmpia Tecuciului/râul Siret – Dealul Deleanu
– Biserica "Sf. Voievozi" 1760
Piscu - Lunca Siretului/râul Geru - Biserica "Adormirea Maicii Domnului" 1785
Priponeşti - Terasele râului Barlad - Podişul Tutovei - Biserici "Sfinţii Voievozi" 1790 şi
Biserica "Buna Vestire" 1809
Smulţi - Podişul Covurluiului/râul Perişani – Dealul Lacul Poiana, Geruşiţa, Urleşti Bisericile "Sf. Nicolae" 1810, "Sf. Voievozi" 1831, "Sf. Gheorghe" 1849 din lemn
Şendreni - Câmpia Siretului Inferior/râul Siret la confluenţa cu râurile Mălina, Rusca,
Cătuşa, Suhu - Mălina (lac), Balta Cătuşa (lac) – Dealul Spânului - "Barboşi" Tirighina rezervaţie paleontologică, Manastirea "Sf. M. Mc. Trifon - şendreni" (M)
Tudor Vladimirescu - Lunca Siretului - Talabasca (lac) – Deal Gurgueta - Mânăstirea
"Vladimireşti - Adormirea Maicii Domnului" (F) 1938-1941/colina Gurgueta fondata de un
grup de surori minore, Biserica 1883
Tuluceşti - Câmpia Covurlui - Lunca Prutului/râul Chineja - Biserica "Sfinţii Arhangheli
Mihail şi Gavriil" secolul al XIX-lea - "Râpa Bălaia" rezervaţie paleontologică, Pădurea
"Gârboavele" rezervaţie forestieră
Vârlezi - Podişul Covurlui/râul Suha – Dealuri: Movilei, Bujorul, Covurlui, Iţeşti - Biserica
cu dublu hram "Sf. Voievozi şi Sf. Ioan Botezatorul" 1809
Obiective propuse spre clasare în Lista monumentelor.

O altă direcţie o constituie cercetarea fondului construit al localităţilor în vederea
determinării unor noi obiective care să fie încluse în listele de patrimoniu.
Studiile valorii culturale a ansamblurilor şi obiectivelor constructive vor avea ca
rezultat cartarea unor zone "perene" ale localităţilor (urbane şi rurale) în care intervenţiile,
protecţia şi conservarea vor fi strict reglementate. Propunerile pentru includerea altor
construcţii în categoria monumentelor cu valoare de patrimoniu de interes naţional sau local se
vor întemeia pe studii de specialitate şi se vor face conform legislaţiei în vigoare.
Monumentele şi zonele cu valoare de patrimoniu de interes local vor beneficia de
protecţie şi conservare prin reglementări urbanistice şi prin măsuri constructive care vor ţine
seamă de forma şi structura lor originală, precum şi de starea de uzură în care se află acestea în
prezent.
Din informaţiile primite de la Direcţia Judeţeană de Cultură şi Patrimoniu Naţional şi
Consiliul Local Tecuci, obiectivele propuse de a fi clasate ca monumente istorice sunt
următoarele:
-

In curs de clasare:
Biserica veche a Mănăstirii Adam, sat Adam, com. Drăguşeni;
Biserica Schitului Zimbru, com. Bălăbăneşti;
Vatra veche a localitatii Liesti;
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-

Care necesita clasare:
Toti tumulii de pe teritoriul judetului Galati;
Cavoul Cantacuzino, ramura Baleni, din com.Baleni;
Biserica Sf.Gheorghe, Tecuci;
Biserica Sf.Ilie, Tecuci;
Hotelul Horovitz (Hotel du Vil), Tecuci;
Biserica veche din Oancea;
Conacul Rosetti din Mandresti, com. Valea Marului;
Beciul lui Moruzzi din com. Valea Mărului;
Conacul Conachi de la Tiganesti si Poarta conacului Conachi, mun. Galaţi,
proprietate privata care necesită expropriere pentru cauza de utilitate publica;

In municipiul Galati, conform studiului istoric pentru PUG Galaţi (UAUIM) sunt
propuse următoarele clădiri:
- Fosta Baia comunală, actualul sediu al Centrului de diagnostic şi tratament al
Agenţiei comunitare „Alternativa”, str. Traian nr. 124
- Fosta Şcoală Comercială A. I. Cuza, actualul sediu al Facultăţii de Istorie (Ed. Fizică)
a Universităţii „Dunărea de Jos”, str. Gării nr. 63-65
- Locuinţă, str. Culturii nr.7
- Biserica greacă, str. Domnească nr.21
- Locuinţă, str. Nicolae Gămulea nr.5
- Restaurantul Henrich Continental, str. Fraternităţii nr.7
- Sediul actual al Inspectoratului de Poliţie Sanitară şi medicină Preventivă, str. Brăilei
nr.19
- Fostul sediu al Companiei de Navigaţie Fluvială „Navrom”, str. Portului nr.15
Alte măsuri importante în domeniu ar mai fi umătoarele:
- exercitarea dreptului de preemţiune al Statului Român în vederea restaurării, reabilitării
şi conservării unor monumentelor cu deficienţe sau în stare de degradare.
- restaurarea, reabilitarea şi conservarea a monumentelor cu deficienţe majore sau într-o

stare avansată de degradare. Intervenţiile prioritare asupra monumentelor aflate în stare de
colaps sau cu deficienţe în sistemul constructiv sunt cele mai urgente acţiuni în direcţia de
dezvoltare privitoare la patrimoniul construit. Lucrările necesare reabilitării şi conservării
monumentelor propuse în această categorie vizează în majoritate refacerea structurii
constructive şi protecţia faţă de factorii distructivi, naturali şi antropici.
- reconversia funcţională a unor monumente în

vederea valorificării prin introducerea
acestora în circuitul economic. În cadrul acestor acţiuni se va avea în vedere şi reconversia
funcţională a obiectivelor care vor fi valorificate ca spaţii locative sau dotări publice –
culturale, comerciale, turistice, învăţământ ş.a. - în scopul integrării acestora în circuitul
economic.
- Stimularea şi sprijinirea
autorităţilor locale în vederea conservării aspectului
tradiţional al localităţilor. Crearea specificului ambiental al localităţilor trebuie să se orienteze
pe „harta” valorilor culturale locale, modelând cadrul construit prin proiecte şi planuri pentru
zone şi ansambluri conţinând obiecte de patrimoniu. Conservarea aspectului tradiţional al
localităţilor se va realiza în special pe calea reglementărilor de urbanism şi controlului
respectării disciplinei în contrucţii.
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2.2.3. REŢEAUA DE LOCALITĂŢI
2.2.3.1. DEZVOLTAREA REŢELEI DE LOCALITĂŢI
Contextul strategic naţional şi regional
Conform documentului elaborat de MDLPL Conceptul strategic de dezvoltare
teritorială România 2030 liniile directoare ale politicii naţionale, în contextul integrării
europene sunt:
Racordarea la reţeaua europeană a polilor şi coridoarelor de dezvoltare spaţială, prin:
- Finalizarea racordării României la coridoarele de transport
- Dezvoltarea spaţială policentrică şi echilibrată, cu anticiparea ariilor cu funcţiuni
metropolitane
- Constituirea unor sisteme policentrice echilibrate
- Structurarea sistemelor urbane de sprijin în configurarea reţelei policentrice echilibrate
la nivel teritorial.
Structurarea şi dezvoltarea reţelei de localităţi prin:
- Dezvoltarea tramei infrastructurilor de transport şi telecomunicaţii la scară naţională şi
regională ca armătură a dezvoltării echilibrate
- Formarea de oraşe şi regiuni urbane dinamice, atrăgătoare şi competitive
- Susţinerea procesului de urbanizare în perspectiva atingerii de către România în 2030 a
unei ponderi de cca 70% populaţie urbană, în sistem areal (aglomeraţii urbane mari şi
mijlocii), vectorial (de-a lungul principalelor drumuri naţionale şi europene) şi punctual
(noi centre urbane în zone profund rurale)
Afirmarea solidarităţii urban- rural adecvată diferitelor categorii de teritorii, prin:
- Dezvoltarea endogenă, bazată pe diversitate şi performanţă pentru toate categoriile de
teritorii rurale.
- Promovarea parteneriatelor între oraşe/aglomeraţii urbane şi formele de asociere a
comunelor
Dezvoltarea reţelei de localităţi este o sarcină continuă a administraţiilor publice
locale, care se bazează pe două componente complementare:
- o dezvoltare echilibrată a localităţilor şi o distribuţie a populaţiei în teritoriul judeţean, în
vederea asigurării condiţiilor de viaţă echivalente tuturor locuitorilor judeţului, respectiv
asigurarea şanselor egale de acces la locuri de muncă, confort al locuirii şi accesibilitate a
serviciilor. Orice dezechilibrare între grupuri de localităţi determină: o accentuare a
disparităţilor teritoriale, creşterea forţei de polarizare dominatoare a localităţilor mari din judeţ,
o posibilă depopulare a zonelor sărace/ periferice, şi o sarcină în plus pentru zonele polarizate
de a susţine dezvoltarea teritoriului.
- complexitatea reţelei ca rezultat al ierarhizării localităţilor, diferenţierea gradului de echipare
şi dotare conform rolului teritorial al fiecărei localităţi. Gradul de echipare şi dotare al
localităţilor s-a diferenţiat în timp şi spaţiu, făcând ca aşezările să aibă mărimi şi importanţe
variate.
Conform principiilor şi criteriilor europene ierarhizarea are în vedere volumul
populaţiei localităţilor şi existenţa unor funcţiuni obligatorii: industriale, turistice, de transport,
de educaţie, administrative şi decizionale (ESPON).
Dezvoltare echilibrată a localităţilor se înfăptuieşte prin politici de creare a unor
condiţii de viaţă echivalente în toate aşezările judeţului, adică prin realizarea confortului al
locuirii, dotării cu servicii de bază şi accesibilităţii locurilor de muncă pentru toţi locuitorii.
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Politicile de diferenţiere se întemeiază pe diversificarea locuirii, dotării şi crearea de
activităţi economice complexe în centrele importante, care, aplicate pe termen lung, pot duce la
o optimizarea a dezvoltării economice şi sociale a teritoriului.
Strategia de dezvoltare a Regiunii Sud-Est
Prioritatea 8. Dezvoltarea urbană
Strategia evidenţiază principalele probleme cu care se confruntă localităţile urbane
din regiune, dintre acestea specifice pentru judeţul Galaţi sunt:
- problematica oraşelor mari: centre istorice insuficient valorificate, infrastructura tehnicoedilitară deficitară, zone industriale abandonate/poluante
- problematica oraşelor mici: absenţa infrastructurii de bază şi a serviciilor urbane.
Obiectiv specific:
Creşterea atractivităţii zonelor urbane pentru investiţii, prin îmbunătăţirea
standardelor de viaţă(utilităţi publice şi spaţii verzi), valorificarea patrimoniului arhitectonic,
artistic şi monumental, promovând coeziunea şi incluziunea socială prin dezvoltarea de servicii
urbane.
-

Liniile de intervenţie prioritare recomandate sunt:
Sprijinirea asocierii oraşelor mici în vederea dezvoltării comune de servicii publice
Sprijinirea oraşelor mijlocii în vederea dezvoltării de noi funcţiuni pentru teritoriu
Acţiuni de regenerare urbană şi dezvoltarea serviciilor rare
Acţiuni pentru sprijinirea oraşelor izolate sau aflate la periferie
Acţiuni pentru reabilitarea şi îmbunătăţirea locuinţelor.

Documentele şi programele europene de referinţă în dezvoltarea spaţială menţionează
că pentru realizarea echilibrului între societate, economie şi mediu – obiectiv principal al
amenajării teritoriului – structura teritoriului trebuie sa aibă ca opţiune importantă dezvoltarea
spaţială policentrică şi echilibrată, pentru a susţine coeziunea teritorială.
Strategia de dezvoltare teritorială a reţelei de localităţi din judeţul Galaţi
Pe continentul european conceptul de policentricitate se aplică la toate nivelurile, prin
politici specifice. Opţiunile strategice privind structurarea şi dezvoltarea unor reţele teritoriale
constituite pe principiul policentricităţii vizează sintetic:
- dezvoltarea spaţială multipolară şi echilibrată
- consolidarea unor oraşe şi zone urbanizate dinamice şi competitive
- diversificarea funcţională a oraşelor, ca suport al echilibrului în teritoriu
- consolidarea oraşelor mici şi mijlocii ca poli de dezvoltare
- politici speciale de susţinere a mediului rural
- parteneriatul urban – rural
- susţinerea dezvoltării bazate pe resurse endogene
- valorificarea potenţialelor funcţionale specifice ale unor centre urbane (în special
turistic, educaţional, cultural)
- dezvoltarea reţelelor de transport ca suport al îmbunătăţirii legăturilor dintre centrele
urbane şi al cooperării în reţea.
În acord cu aceste opţiuni, precum şi pe baza principalelor probleme şi oportunităţi de
dezvoltare identificate în faza de diagnostic, au fost formulate propunerile şi programul de
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măsuri pentru atingerea obiectivului de dezvoltare policentrică şi echilibrată a reţelei de
localităţi din judeţul Galaţi, precum şi de promovare a unor noi relaţii urban – rural.
Propunerile privind evoluţia reţelei de localităţi vizează realizarea unei relaţii
armonioase între localitate şi teritoriu pe baza principiilor privind dezvoltarea durabilă,
echilibrarea internă, deschiderea spre exterior, valorificarea potenţialului existent,
complementaritatea funcţională şi sporirea autonomiei locale.
Propunerile de dezvoltare a reţelei de localităţi au în vedere prognoza demografică
pentru orizontul anului 2025, prin care se constată tendinţa de scădere a populaţiei din judeţ,
chiar şi în varianta optimistă (-7,5%).
Direcţia principală de intervenţie necesară atingerii obiectivelor propuse se referă la
promovarea unei structuri elastice şi dinamice de organizare prin formarea, consolidarea şi
distribuţia echilibrată a unor poli de dezvoltare.
Structurarea indicativă a reţelei polilor urbani, propusă în continuare, se bazează pe
principiile şi criteriile utilizate la nivel european, cu adaptările impuse de condiţiile specifice şi
nivelul actual de dezvoltare a localităţilor urbane din România. Ierarhizarea conform studiilor
europene (ESPON) ia în considerare atât volumul populaţiei cât şi 6 criterii referitoare la
satisfacerea unor funcţiuni obligatorii: industrială, turistică, de educaţie, de transport,
administrativă şi decizională. Pentru localităţile urbane din judeţul Galaţi, ca de altfel pentru
majoritatea oraşelor din România, atingerea acestor parametri constituie un deziderat posibil a
fi realizat într-un orizont de timp mai îndepărtat.
Având în vedere cele menţionate anterior şi în relaţie cu ierarhizarea pe ranguri stabilită
prin Legea nr. 351/2001, polii urbani de dezvoltare din judeţul Galaţi se consideră a fi
următorii:
● Pol naţional cu potenţial metropolitan:
- municipiul Galaţi - rangul I - reşedinţă de judeţ centru de importanţă naţională, cu
influenţă potenţial europeană funcţionând ca un sistem urban împreună cu
Municipiul Brăila;
● Pol subregional:
- municipiul Tecuci – rangul II – centru cu rol de echilibru la nivel judeţean, cu
poziţionare favorabilă, cuprins în categoria oraşelor mijlocii, al cărui rol polarizator
se propune a fi consolidat prin dezvoltare economică, atragerea unor companii de
vârf şi descentralizarea/ delocalizarea unor funcţiuni, în principal administrative şi
de servicii, precum şi prin ridicarea nivelului de dotare şi echipare;
● Poli locali:
- oraşele Târgu Bujor, Bereşti – rangul III – oraşe de importanţă zonală cu rol de
servire în spaţiul rural; consolidarea rolului acestor oraşe mici ca furnizori de
servicii pentru zonele rurale şi ca centre de revitalizare economică a acestora se
propune a se realiza diferenţiat, în funcţie de nivelul de dezvoltare al fiecăruia.
În mediul rural, în funcţie de situaţia din teritoriu, se propun ca poli rurali de
dezvoltare următoarele localităţi rurale:
- Corod, Cudalbi, Pechea, Lieşti, Frumuşiţa, Independenţa, Ţepu, sate reşedinţă
de comună - rangul IV – propuse ca centre de polarizare intercomunală; se propune
formarea şi consolidarea rolului polarizator prin dezvoltarea bazei de dotări în
funcţie de mărimea ariei de influenţă şi a gradului de centralitate, precum şi prin
dezvoltarea unor funcţiuni care să valorifice resursele locale;
Celelalte sate reşedinţă de comună – rangul IV – au rol polarizator exclusiv asupra
teritoriului administrativ al comunei respective, pentru acestea fiind necesară dezvoltarea
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echipării edilitare şi completarea dotărilor, după caz, corespunzător reglementărilor prevăzute
în Legea nr. 351/2001. Se propune diversificarea funcţională prin dezvoltarea unor funcţiuni
diferite de cele agricole: mică industrie de prelucrare a produselor agricole, servicii sau
agroturism.
Pentru asigurarea unui sistem echilibrat de servire a populaţiei la nivelul întregului
judeţ se propun 10 centre de polarizare principale, cărora le corespund 10 arii de influenţă,
stabilite în raport cu potenţialul economic şi demografic, cu nivelul de dotare şi echipare, cu
poziţia în teritoriu şi accesibilitatea acestora.
Localităţile îşi exercită forţa polarizatoare prin amplitudinea relaţiilor economice şi
sociale constante cu localităţile învecinate. Relaţiile dintre centrele polarizatoare şi localităţile
polarizate au un dublu sens, primele preiau resurse şi îşi extind activităţile în teritoriu, celelalte
beneficiază de serviciile diversificate şi specializate din centrele de polarizare.
Se prezintă în continuare centrele de coordonare – polarizare şi unităţile
administrativ teritoriale din aria de influenţă a fiecăruia:
- Mun. Tecuci - centru coordonator pentru comunele: Cosmeşti, Munteni, Negrileşti,
Matca, Drăgăneşti, Movileni;
- Oraş Bereşti - centru coordonator pentru comunele: Bereşti – Meria, Bălăşeşti,
Bălăbăneşti, Rădeşti, Jorăşti, Cavadineşti, Suceveni;
- Oraş Târgu Bujor - centru coordonator pentru comunele: Băneasa, Oancea, Vlădeşti,
Vîrlezi, Corni, Băleni, Fîrţăneşti,
- Corod – centru coordonator pentru comunele: Certeşti, Drăguşeni, Smulţi;
- Cudalbi – centru coordonator pentru comunele: Valea Mărului, Griviţa;
- Pechea – centru coordonator pentru comunele: Costache Negri, Suhurlui, Rediu,
Cuza Vodă, Slobozia Conachi;
- Lieşti – centru coordonator pentru comunele: Iveşti, Umbrăreşti, Fundeni,
Nămoloasa, Tudor Vladimirescu;
- Frumuşiţa – centru coordonator pentru comunele: Măstăcani, Cuca, Scîntieşti,
Folteşti, Tuluceşti;
- Independenţa – centru coordonator pentru comunele:Piscu, Schela, Braniştea;
- Ţepu – centru coordonator pentru comunele: Nicoreşti, Buciumeni, Poiana, Gohor,
Brăhăşeşti, Ghidigeni, Priponeşti.
Asigurarea unui nivel ridicat şi a unui sistem echilibrat de servire a populaţiei din
punct de vedere economic şi social reprezintă o altă direcţie de intervenţie necesară având în
vedere problemele majore de echipare şi dotare semnalate în majoritatea localităţilor.
Stabilirea unor noi relaţii urban – rural constituie un alt obiectiv specific pentru
dezvoltarea reţelei de localităţi, ca suport în eficientizarea şi coordonarea măsurilor de
amenajare a teritoriului judeţean.
Relaţiile care se stabilesc între localităţile urbane şi rurale sunt deosebit de complexe:
economice, demografice, politico – administrative, comerciale sau social – culturale şi de
recreere. Menţinerea unor relaţii echilibrate între zonele urbane şi rurale trebuie susţinută prin
parteneriate care să aibă în vedere: dezvoltarea unei structuri echilibrate a localităţilor şi
îmbunătăţirea accesibilităţii, diversificarea economiei într-un context urban – rural lărgit,
conservarea şi protejarea resurselor naturale şi a patrimoniului cultural.
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Teritoriile specifice pentru formarea parteneriatelor în cadrul judeţului Galaţi pot fi:
-

zona de influenţă a municipiului Galaţi cu potenţial de a se constitui în perspectivă în
zonă periurbană; propunerea indicativă a componenţei acestei zone, ce urmează a fi
definitivată prin studii de fundamentare zonale, include, pe lângă reşedinţa de judeţ,
comunele Vânatori, Tuluceşti Smârdan, Şendreni. Ţinta formării acestei zone constă
în înlăturarea disparităţilor dintre localităţi, creşterea competitivităţii economice a
localităţilor componente şi îmbunătăţirea calităţii vieţii.

-

zone de cooperare între oraşele mici (aflate în afara influenţei directe a unui centru
urban important) şi zonele rurale înconjurătoare - cazul oraşelor Bereşti şi Târgu
Bujor şi a zonelor lor de influenţă.

Cooperarea intercomunală reprezintă o formă adecvată de parteneriat pentru zonele
rurale prin care se facilitează accesul la fondurile structurale şi de coeziune ale UE. Asocierea
autorităţilor locale se poate realiza fie pentru gestionarea activităţilor şi serviciilor publice, fie
pentru promovarea unor proiecte de dezvoltare în domenii diverse. Comunele pot crea un
consiliu de dezvoltare la care pot participa reprezentanţi ai mediului de afaceri, social, cultural,
cu competenţe în amenajarea teritoriului şi dezvoltare economică.
Configurarea Zonei Periurbane a Municipiilor Galaţi şi Brăila se va face printr-o
documentaţie de urbanism de tip PATZ pentru localităţile cuprinse pe o rază de 20 km. Chiar
dacă în urma studiului de delimitare, zona periurbană va fi delimitată cu aproximaţie prin raza
de 20 km, întreaga dezvoltare a comunelor va fi influenţată. UAT-urile care intră în zona de
influenţă a municipiilor şi respectiv în acest parteneriat sunt:
-

din judeţul Galaţi: Municipiul Galaţi, comunele Şendreni şi Braniştea

-

din judeţul Brăila: comunele Vădeni, Cazaşu, Chişcani, Frecăţei, Măraşu, Siliştea,
Romanu, Tichileşti, Gropeni, Unirea

-

din judeţul Tulcea: Oraşul Măcin şi comunele I.C. Brătiani, Smârdan, Jijila, Carcaliu

Un alt obiectiv important îl constituie realizarea parteneriatului dintre Municipiul
Brăila şi Municipiul Galaţi în scopul funcţionării sistemului urban Brăila – Galaţi ca un pol
de dezvoltare de importanţă naţională şi internaţională.
Vecinătatea celor două municipii influenţează manifestarea funcţiunilor urbane
teritoriale ale acestora. În vederea utilizării eficiente a potenţialului lor de dezvoltare şi a
sporirii rolului lor teritorial funcţionarea într-un sistem urban coerent este soluţia optimă şi
şansa de realizare a unei zone metropolitane cu o poziţie deosebit de favorabilă în teritoriul
naţional- poziţia frontalieră spre est, la limita teritoriului UE, porturi fluviale şi maritime,
apropierea de zone de mare atractivitate turistică.
Constituirea sistemului urban Brăila-Galaţi este necesar să se realizeze pe baza unui
parteneriat liber consimţit şi cu şanse egale de dezvoltare pentru ambele localităţi, care să
asigure dezvoltarea integrată a acestui teritoriu.
Delimitarea zonei de acţiune a parteneriatului se va realiza prin documentaţii de
amenajarea teritoriului şi de urbanism adecvate, respectiv un PATZ pentru întreaga zonă cu
detalierea prin PUZ-uri a acelor arii de interes care necesită reglementarea utilizării terenurilor
(obiective de infrastructură teritorială, zone industriale, zone de locuit, zone de agrement s.a.).
Dezvoltarea şi diversificarea relaţiilor dintre localităţi se propune a fi susţinută prin
formarea unor axe de dezvoltare în relaţie cu reţelele de transport. Rolul teritorial al
localităţilor aflate în zona de influenţă a culoarelor majore de transport este consolidat prin
oportunităţile de dezvoltare socio-economică rezultate din fluxul de transport amplificat şi
accesibilitatea ridicată.
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Pe teritoriul judeţului Galaţi se conturează două axe majore de dezvoltare în relaţie cu
drumurile naţionale şi judeţene din:
* zona vestică şi sudică a judeţului:
- Galaţi – Independenţa – Lieşti – Tecuci – Munteni – Ghidigeni spre Bârlad
* zona estică a judeţului:
- Galaţi – Tuluceşti – Folteşti - Măstăcani – Târgu Bujor –Băneasa – Bereşti.
- Folteşti – Vlădeşti – Oancea - Cavadineşti
Dezvoltarea reţelei de localităţi se propune a se baza şi pe sporirea accesibilităţii şi
îmbunătăţirea racordării tuturor polilor locali, urbani sau rurali, la reţeaua majoră de
transport prin extinderea, modernizarea şi reabilitarea reţelelor existente (conform capitolului
referitor la reţelele de transport).
Un alt element important poate fi şi conectarea judeţului cu Regiunea Centru, prin
construirea unor drumuri expres spre Braşov şi implicit către autostrada Transilvania.
Măsurile pentru sprijinirea şi îmbunătăţirea infrastructurii fluviale vor contribui şi la
dezvoltarea relaţiilor comerciale dintre regiunea de Sud – Est şi restul Europei, proces susţinut
şi de apropierea judeţului de Coridorul VII Pan European.
Îmbunătăţirea condiţiilor de transport rutier şi feroviar pe distanţa dintre Galaţi şi
Coridorul IX, prin construirea unor artere rutiere noi sau menţinerea rutei actuale de acces la
un nivel ridicat de eficienţă va avea cu siguranţă efecte benefice asupra dezvoltării economice
a judeţului.
Din punct de vedere rutier, judeţul Galaţi poate deveni un important nod de tranzit
sau de comunicaţii de impact internaţional, pe traseul Marea Baltică – Marea Neagră. În acest
sens pot fi planificate şi implementate două proiecte de infrastructură, şi anume construirea
unui pod peste Dunăre cu ieşire la un drum expres spre municipiul Constanţa şi un drum expres
Galaţi – Tecuci cu ieşire la drumul european E 581, spre Tişiţa.
Pentru a preveni extinderile necontrolate ale localităţilor şi deteriorarea imaginii
urbane, dezvoltarea spaţială a reţelei de localităţi trebuie să se realizeze prin reglementarea
dezvoltării urbanistice care se referă la:
- finalizarea sau actualizarea planurilor urbanistice generale (PUG);
- evitarea dezvoltării urbane extensive necontrolate în vederea conservării mediului
natural;
- conservarea fondului construit tradiţional valoros şi prevenirea efectelor distructive
ale fenomenelor de risc natural prin includerea unor restricţii şi prevederi în
regulamentele aferente PUG-urilor.
Sintetic, se precizează că formarea şi consolidarea polilor de dezvoltare ca elemente
cheie ale unei reţele de localităţi policentrice şi echilibrate trebuie susţinută prin politici
integrate, implementate pe intervale mari de timp. Conştientizarea autorităţilor administraţiei
publice locale asupra beneficiilor aduse de o organizare spaţială echilibrată în dezvoltarea
socio-culturală a localităţilor, precum şi implicarea lor în acest demers este deosebit de
importantă.
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2.2.3.2. INFRASTRUCTURA SOCIO – CULTURALĂ
Strategiile naţionale ale României, în domeniile sănătăţii, serviciilor sociale,
intervenţiilor în situaţii de urgenţă, educaţiei, sunt în concordanţă cu “Orientările Strategice
Comunitare pentru perioada 2007-2013”, care prevăd necesitatea reducerii disparităţilor în
ceea ce priveşte calitatea şi gradul de acces al populaţiei la servicii de sănătate şi servicii
sociale la nivel regional, precum şi necesitatea unor activităţi concrete pentru creşterea calităţii
şi eficacităţii sistemului educaţional şi de training.
Obiectiv general:
Asigurarea unei reţele de dotări pentru servicii publice de calitate superioară şi
diversificate, în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă pentru locuitori şi creşterii
atractivităţii localităţilor.
● Dotări în domeniul învăţământului
Problemele învăţământului general, care afectează amenajarea teritoriului sunt cele de
stabilire a capacităţilor unităţilor de învăţământ şi de poziţionare eficientă a acestora în raport
cu comunităţile de elevi.
Propunerile de dotări pentru învăţământ se întemeiază pe organizarea procesului
educaţional pe durata unei singure serii făcând posibilă desfăşurarea învăţământului, numai în
prima parte a zilei, după amiaza fiind disponibilă activităţilor extraşcolare, complementare şi
de întreţinere a bazei materiale.
Se propune reorganizarea învăţământului, in special a celui gimnazial. Infiinţarea de
noi capacităţi în învăţământul profesional ar da posibilitatea frecventării învăţământului
obligatoriu de 10 clase într-o unitate şcolară situată în proximitatea domiciliului elevilor.
În funcţie de rolul atribuit unităţilor administrativ-teritoriale in cadrul reţelei de
localităţi putem realiza o ierarhizare a priorităţilor de intervenţie. Centrele polarizatoare cu rol
regional şi local identificate vor trebui să asigure un învăţământ de calitate, nu numai pentru
nivelul primar si gimnazial, ci şi pentru cel secundar şi chiar superior, pentru a-şi asuma şi
consolida funcţiunile caracteristice acestor poli.
Obiectiv specific: Asigurarea accesului egal şi sporit la servicii de educaţie pentru
toţi locuitorii.
Direcţii de acţiune
Amplasarea echilibrată a dotărilor de învăţământ în vederea asigurării accesului
populaţiei şcolare la forme diversificate şi superioare de învăţământ.
Reabilitarea şi modernizarea şcolilor, grădiniţelor şi campusurilor şcolare din toate
localităţile.
Completarea şi modernizarea reţelei dotărilor de învăţământ, în funcţie de nevoile
proprii şi exigenţele contemporane - prin asigurarea dotărilor pentru învăţământul
preşcolar şi primar în toate localităţile şi accentuarea rolului său educaţional
Dezvoltarea învăţământului liceal, a celui vocaţional îndeosebi corelat cu specificul
activităţilor din zonă.
Diversificarea specializărilor în unităţile de învaţamânt liceale şi postliceale în
domenii cum sunt: informatică, turism, textile, prelucrarea lemnului/produselor
alimentare, agricultura/ piscicultură , restaurare, construcţii.
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Constituie priorităţi proiectele prevăzute în Strategiei de Dezvoltare socio-economică
a judeţului în perioada 2007- 2013 cu privire la infrastructura de educaţie:
-

-

În mediul urban
Extindere, modernizare si echipare săli de curs si laboratoare pentru specializare dentară
din cadrul Facultăţii de Medicină si Farmacie Galaţi;
Reabilitarea, modernizarea, retehnologizarea si reechiparea infrastructurii educaţionale
universitare în vederea creării la Galaţi a unui pol de educaţie si de cercertare tehnologică
în domeniul stiinţei si ingineriei alimentelor;
Scoala gimnazială “Iorgu Iordan“ - reabilitare si modernizare în folosul elevilor si a
cadrelor didactice;
Modernizarea si reabilitarea Scolii nr.9 "Calistrat Hogas"din municipiul Galaţi;
Modernizare/ reabilitare scoli din municipiul Galaţi;
Finalizare campus şcoala “Eremia Grigore” din oraşul Târgu Bujor.
Consolidare, reabilitare şi modernizare şcoala gimnazială “Dimitrie Sturza“ – mun. Tecuci;
Extinderea şi modernizarea liceului teoretic “Spiru Haret“ – min. Tecuci;
Reparaţii capitale şcoala “Grigore Hagiu“ – oraş Târgu Bujor;

În mediul rural
- Modernizare si extinderea corp A scoala gimnazială Fîntînele, comuna Scînteiesti;
- Modernizare si extindere scoala nr.3, cu clasele I-VIII, modernizare scoala nr.2 cu cls IVIII - comuna Liesti;
- Reabilitare si extindere scoala gimnazială nr.1 Tudor Pamfile, comuna Ţepu;
- Extinderea spaţiilor de învăţământ la scoala cu clasele I-VIII, sat Viile, comuna Fîrţănesti;
- Extindere si dotare scoala gimnazială clasele I-VIII în comuna Oancea;
- Reabilitare, asigurare cu utilităţi si dotarea cu echipamente didactice - scoala primară sat
Ghefu Nou, comuna Ghidigeni;
- Reabilitare, extindere si dotarea scolii Schela;
- Construcţie/ reabilitare/ modernizare grădiniţe si scoli din mediul rural;
- extindere a reţelei de grădiniţe şi şcoli în comunele Independenţa, Iveşti, Oancea,
Mendreni.
- modernizarea şi reabilitarea clădirilor/spaţiilor în care îşi desfăşoară activitatea grădiniţele,
şcolile, liceele din comunele: Iveşti, Buciumeni, Jorăşti, Costache Negri, Ghidigeni, Gohor,
Certeşti, Fundeni,Drăgăneşti, Mendreni, Vârlezi.
● Dotări în domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale
Propunerile de unităţi sanitare şi de asigurări sociale se întemeiază pe necesitatea
descentralizării acestora - în scopul facilitării accesului - şi a măririi capacităţii dotărilor
teritoriale aflate în prezent sub normele în vigoare, ţinându-se seama şi de actuala tendinţă de
eficientizare a capacităţii dotărilor costisitoare .
Randamentul optim al dotărilor sanitare şi de asistenta sociala este posibil de atins în
condiţiile corelării capacităţilor acestora cu numărul utilizatorilor din zonele deservite..
Organizarea asistenţei medicale în sistem public şi privat conduce la diversificarea
reţelei de asigurare a asistenţei medicale şi la ridicarea calităţii actului medical şi a serviciilor
medicale. De aceea, trebuie încurajată dezvoltarea unui sistem de servicii medicale specializate
alternativ celui public pentru asigurarea acestor servicii în zonele rurale, precum şi localizarea
unor noi farmacii sau puncte farmaceutice care să deservească populaţia din comunele zonei
studiate.
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Capacitatea şi distribuţia teritorială a dotărilor de asistenţă medicală va necesita o
analiză amănunţită din partea factorilor de răspundere din cadrul comunităţilor locale şi
instituţiilor de resort, care să determine cerinţele şi posibilităţile reale din zonele de deservire.
Obiectiv specific: Asigurarea condiţiilor optime pentru îmbunătăţirea serviciilor de
sănătate şi asistenţei sociale.
Direcţiile de acţiune necesare pentru realizarea acestui obiectiv sunt:
amplasarea echilibrată în teritoriu a dotărilor de sănătate şi asistenţă socială;
dotarea localităţilor urbane conform statutului lor de servire în reţeaua de localităţi;
modernizarea şi echiparea corespunzătoare a unităţilor sanitare;
realizarea dotărilor publice de sănătate dotate corespunzător şi asigurarea cu cadre
medicale a cabinetelor medicale din localităţile rurale;
asigurarea infrastructurii de transport şi a transportului public către centrele cu
dotări de sănătate de nivel superior pentru toate localităţile;
realizarea de parteneriate între localităţi pentru asigurarea serviciilor medicale de
tip superior;
politici de atragere a personalului medical cu calificare înaltă în localităţile urbane
mici şi în cele rurale.
Constituie priorităţi propunerile din Strategia de Dezvoltare socio-economică a
judeţului în perioada 2007- 2013:
-

-

În domeniul sanitar
Construcţie spital regional;
Modernizare, extindere si dotare Ambulatoriu integrat de specialitate al Spitalului Clinic
Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din municipiul Galaţi;
Modernizare Policlinică si Spital Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din
municipiul Galaţi;
Modernizarea si echiparea Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului Clinic de Urgenţă
pentru Copii “Sf. Ioan” din municipiul Galaţi;
Modernizarea si echiparea Spitalului de Pneumoftiziologie si a Spitalului de Psihitrie
“Elisbeta Doamna” din municipiul Galaţi;
Construirea unei unităţi de primire urgenţe în municipiul Tecuci;
Modernizarea si reabilitarea Spitalului Municipal Anton Cincu din municipiul Tecuci;
Modernizare si reabilitare ambulatoriu în municipiul Tecuci;
Construcţie/ modernizare/ extindere/ dotare dispensare în mediul rural;
În infrastructura de protecţie socială
Modernizare, extindere si dotare Scoala Specială Emil Gârleanu, municipiul Galaţi;
Modernizarea clădirilor căminului pentru persoane vârstnice “Sf. Spiridon” din municipiul
Galaţi
Modernizarea si extinderea Centrului multifuncţional de recuperare KIDS din municipiul
Galaţi;
Centrul multifuncţional pentru tineri – DELFINUL din municipiul Galaţi;
Înfiinţarea centrului Alzheimer si reabilitarea serviciilor conexe centrului medicosocial din
mun. Galaţi;
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-

Centrul de zi pentru copii cu autism din municipiul Galaţi;
Centrul multifuncţional Help - Modernizare cantină de ajutor social din mun. Galaţi;
Înfiinţarea unui “Centru de îngrijire” pentru copii defavorizaţi în orasul Târgu Bujor;
Cantină pentru persoane defavorizate în comuna Slobozia Conachi;
Centru Social pentru bătrâni în comuna Corod;
Centru Social pentru copii si adulţi în comuna Cavadinesti;
Centru de îngrijire pentru bătrâni în comuna Oancea;
Cămin de bătrâni în oraşul Târgu Bujor;
Centru social multifuncţional în comuna Braniştea;
Centru de zi în comuna Braniştea;
Centru social de zi pentru copii în comuna Suceveni;
Înfiinţarea unor instituţii publice de asistenţă socială pentru categorii sociale afectate de
boli grave, rare sau incurabile;
Reforma administraŃiei
● Dotări culturale
Obiectiv specific: Îmbunătăţirea dotărilor de cultură în corelare cu nevoile
populaţiei şi resursele de patrimoniu cultural
În domeniul culturii serviciile sunt asigurate printr-o reţea de dotări ierarhizate
conform rangului teritorial al localităţilor. Dotările de nivel judeţean sunt instituţiile pentru
spectacole de tip teatru/ casă de cultură, cinematografe, muzee. La nivel teritorial se constată
un declin al dotărilor culturale ce existau în perioada anterioară 1990, respectiv a caselor de
cultură şi a căminelor culturale din rural. De asemenea a scăzut interesul şi pentru amenajarea
bibliotecilor rurale.
Strategia de dezvoltare a dotărilor culturale la nivel teritorial se va orienta spre
continuarea acţiunilor deja începute, cu preocuparea pentru realizarea de proiecte integrate care
să potenţeze aceste intervenţii. Se va acorda o atenţie deosebită localităţilor mici, în vederea
asigurării dotărilor minime cu caracter flexibil. Pentru localităţile rurale este recomandată
studierea posibilităţilor de reabilitare a vechilor cămine culturale într-o manieră modernă,
flexibilă pentru a asigura desfăşurarea evenimentelor comunităţii ( nunţi, serbări tradiţionale).
Direcţii de acţiune:
îmbunătăţirea şi diversificarea dotărilor de cultură în corelare cu nevoile populaţiei,
precum şi cu resursele de patrimoniu cultural ale judeţului - prin reabilitarea
dotărilor de cultură, a celor sportive, realizarea spaţiilor verzi , acceselor şi
parcajelor, realizarea de spaţii publice cu valenţe culturale complexe, integrarea
monumentelor istorice în circuitul cultural
orientarea proiectelor culturale spre localităţile mici, acolo unde se înregistrează
dinamism economic şi social, pentru sporirea atractivităţii acestora şi în vederea
realizării unor poli de dezvoltare teritorială
realizarea de proiecte care să utilizeze fondurile comunitare şi naţionale de
dezvoltare rurală, orientate şi spre valorificarea patrimoniului cultural local(axa 3),
îndeosebi în localităţile rurale cu potenţial de dezvoltare a turismului rural.
-

Constituie priorităţi următoarele proiecte cuprinse în strategia judeţeană:
Centrul multicultural “Dunărea de Jos” str. Domnească nr. 91, municipiul GalaŃi;
Construirea unui Muzeu de artă vizuală;
Reconversie funcţională, consolidare si restaurare - Muzeul Mixt Tecuci;
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-

Consolidarea si reabilitarea Casei de Cultură Tecuci;
Consolidarea, reabilitarea si modernizarea palatului episcopal - muzeul istoriei, culturii si
spiritualităţii crestine de la “Dunarea de Jos”;
Construirea Muzeului Târgu Bujor;
Construirea sediului bibliotecii “Grigore Hagiu“ în oraşul Târgu Bujor;
Construire cămin cultural în satul Traian din comuna Braniştea;
Reabilitarea căminelor culturale existente în comunele din judeţ.

Având în vedere că majoritatea sălilor de cinematograf din judeţ s-au închis se
propune lărgirea accesului la filmul cinematografic pentru toate categoriile de public prin
identificarea de soluţii alternative pentru zonele lipsite de spaţii corespunzătoare sau care au
spaţii nerentabile: utilizarea sălilor de teatru, a sălilor de festivităţi ale liceelor, construcţia de
spaţii multifuncţionale care să permită şi proiecţia de filme, programe tip “cinematograful la
sate”, caravane cinematografice.
Strategia judeţeană propune construirea unor noi cinematografe în municipiul Galaţi,
în municipiul Tecuci, în oraşele Târgu-Bujor şi Bereşti.
● Dotări pentru comerţ şi prestări de servicii
Comerţul, serviciile personale şi alimentaţia publica, activităţi aparţinând funcţiei
primare, de schimb, a localităţilor, sunt grupate în centrele de greutate ale zonelor locuite,
contribuind în mod efectiv la animarea aşezărilor.
Pe lângă unităţile comerciale cu amănuntul şi cele prestatoare de servicii, reţeaua
comercială periurbană trebuie completată cu un sistem de unităţi comerciale en gros, care să îşi
asume un rol de tampon între producţie şi distribuţie. Aceste unităţi au un rol teritorial
important, amplasarea lor în raport cu pieţele de desfacere şi cu axele majore de căi de
comunicaţie fiind o condiţie esenţială.

2.2.3.3. LOCUIREA
Din analiza situaţiei actuale a rezultat că în judeţul Galaţi în domeniul locuinţelor
creşterea este evidentă, reflectând un proces de sporire a confortului locativ. Rezolvarea
problemelor locuirii în general, constituie una din problemele majore pentru administraţiile
locale. Dacă în mediul urban problema locuinţei şi a locuirii în general este complexă şi
rezolvarea ei depinde de foarte mulţi factori politici, economici etc., în mediul rural hotărâtor
este factorul economic.
În strategia fondului de locuinţe din judeţul Galaţi s-au avut în vedere următoarele:
- dezvoltarea zonelor de locuit pe cât posibil în limitele actualelor intravilane ale localităţilor
urbane şi rurale, cu un minim de demolări şi de extinderi prin ocuparea unor terenuri aflate în
folosinţa agricolă sau silvică;
- folosirea eficientă a terenurilor şi a fondului construit existent;
- modernizarea fondului de locuinţe existent îndeosebi în zonele rezidenţiale realizate până în
1990;
- restructurarea urbană a zonelor centrale şi renovarea fondului de locuit în cazul unor
ansambluri sau clădiri valoroase;
- creşterea confortului termic prin reabilitarea clădirilor de locuit de tip bloc;
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- dezvoltarea fondului de locuinţe pentru acoperirea deficitului în condiţiile satisfacerii
condiţiilor minime de suprafaţă şi confort prevăzute de legea locuinţei.
Deşi populaţia prezumată va scădea până în 2012, pentru atingerea normei de 15 mp
pe cameră se impune construirea de noi locuinţe. Dintre acestea, ponderea cea mai mare o vor
avea locuinţele proprietate personală. Tipul de locuire va trebui să evolueze în sensul
decolectivizării raţionale a acestuia, locuinţele de tip bloc rămânând o opţiune viabilă în cazul
gospodăriilor nefamiliale sau cu familii tinere. Locuinţele propuse pot fi situate în clădiri de tip
individual, cuplate, înşiruite sau bloc.
Este necesară modificarea mentalităţii utilizatorilor locuinţelor în sensul abordării
unor tipuri mai adecvate nevoilor şi nivelului lor de trai. Totodată trebuie ameliorată locuinţa
ca bun de consum al cărui preţ va trebui să corespundă cotei din venitul utilizatorului prevăzută
pentru locuire. În perioada viitoare problema locuinţei trece de la aspectul cantitativ la cel
calitativ.
Suprafaţa medie locuibilă pe o persoană ar trebui să ajungă după anul 2012, la un
minim de 15 mp, satisfăcându-se exigenţele minimale prevăzute de legea locuinţei.
Legea locuinţei stabileşte că “realizarea locuinţelor constituie un obiectiv major de
interes naţional pe termen lung al administraţiei publice locale”. Totodată aceasta
reglementează aspectele sociale, economice şi juridice ale construcţiei şi folosirii locuinţei.
Pentru persoanele sau familiile a căror situaţie economică nu le permite accesul la o
locuinţă proprietate sau închirierea unei locuinţe în condiţiile legii, se instituie noţiunea de
locuinţă socială.
Din “Strategia de dezvoltare economico-socială a judeţului Galaţi – 2010 -2015”
reiese că una din priorităţi este îmbunătăţirea condiţiilor de locuire prin soluţionarea
problemelor legate de locuinţe, în condiţiile discrepanţei dintre puterea de achiziţionare redusă
a populaţie, în special a familiei tinere, şi preţul locuinţelor.
Deşi cererea de locuinţe este mică în raport cu alte zone din ţară - mediul privat se
înscrie pe o tendinţă pozitivă, în 2008 fiind construite cu 69,6% mai multe locuinţe din fonduri
private decât în 2003 - se prezumează că suprafaţa reclamată de noi locuinţe va duce la o
creştere sensibilă a suprafeţei totale construite (2 – 3 %). Această estimare este aproximativă,
suprafaţa construită putându-se mări mai mult în viitor prin construcţia de locuinţe secundare şi
de vacanţă în zonele turistice cu atractivitate (luncile Siretului şi Prutului).
Necesităţile de teren pentru construcţii de locuit se pot satisface eficient doar prin
asigurarea unui flux productiv de funciar în toate zonele intravilane existente sau propuse.
Acesta ar urma să furnizeze permanent investitorilor terenuri la preţuri compatibile cu
destinaţia propusă în documentaţiile de urbanism.
Cei doi parametrii ai dezvoltării zonei de locuit sunt: tipologiile constructive şi
formele urbanistice exprimate în densităţi constructive precum şi ambientul zonelor
rezidenţiale. Variaţia acestor parametri trebuie să se facă pe localităţi, în funcţie de caracterul
texturii urbane, în sensul ameliorării condiţiilor de viaţă individuală şi socială şi a economisirii
resurselor.
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2.2.4. INFRASTRUCTURILE TEHNICE MAJORE
2.2.4.1. GOSPODĂRIREA APELOR
Amenajarea bazinului hidrografic
Viziunea asupra dezvoltării gospodării apelor este aceea de abordare unitară a
diferitelor categorii de probleme care privesc apa (aprovizionarea cu apă, calitatea apei,
apărarea împotriva inundaţiilor) cu problemele sociale şi de mediu din judeţ.
Dezvoltarea durabilă a gospodăririi apelor din judeţ se face, având la bază Strategia
Naţională din domeniul apelor, strategie care are ca politică stabilirea obiectivelor,
politicilor şi măsurilor, precum şi etapelor de utilizare şi valorificare raţională, eficientă şi
durabilă a resurselor de apă ale României în concordanţă cu dezvoltarea economică şi socială
a ţării.
Principiile strategiei au la bază conceptul de dezvoltare durabilă şi se referă la:
tratarea în mod unitar a problemelor legate de resursele de apă. Asigurarea cerinţei de
apă pentru diverşi utilizatori, apărarea împotriva inundaţiilor, valorificarea potenţialului pentru
transport, hidroenergie, precum şi aspectele privind protecţia şi conservarea calităţii apei nu
vor fi tratate şi reglementate sectorial, ci în mod unitar şi complex împreună cu problemele
sociale şi de mediu;
managementul integrat al apelor se realizează ţinând seama de faptul că apele sunt o
resursă naturală cu valoare social-economică, dar sunt în acelaşi timp şi o parte componentă a
mediului;
aspectele specifice din domeniul apelor vor avea o abordare ecosistemică (societatea în
ansamblu şi resursele de apă sunt componente ale sistemelor natural) a căror integritate şi
funcţionare interdependentă trebuie asigurată şi menţinută în condiţii corespunzătoare.
Principalul instrument de lucru în acest domeniu este bazinul hidrografic, pentru care
este elaborată o Schemă Directoare de Amenajare şi Management, care stabileşte orientările
fundamentale privind gospodărirea durabilă, unitară, echilibrată şi complexă a resurselor de
apă şi a ecosistemelor acvatice, precum şi orientările pentru protejarea zonelor umede.
Obiectivele specifice vizate de schemă, valabile şi pentru schema bazinului
hidrografic Jiu, sunt următoarele:
asigurarea protecţiei cantitative şi calitative a apelor de suprafaţă şi subterane;
valorificarea potenţialului apelor;
apărarea împotriva acţiunii distructive a apei.
Schema Directoare are două componente:
Planul de amenajare a bazinului hidrografic este componenta structurală prin care sunt
fundamentate măsurile, acţiunile de realizare a lucrărilor hidrotehnice pentru:
menţinerea echilibrului dintre cerinţele de apă ale folosinţelor şi disponibilul de apă la
surse;
diminuarea efectelor negative ale fenomenelor naturale asupra vieţii, bunurilor şi
activităţilor umane;
determinarea cerinţelor de mediu asupra resurselor de apă;
utilizarea potenţialului apelor (producerea de energie, navigaţie, turism, acvacultură,
etc.);
Planul de management al bazinului hidrografic este componenta prin care este
implementată Directiva 2000/60 a Consiliului Europei în domeniul Apei, care are ca obiective:
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atingerea „stării bune” a apelor până în anul 2015;
asigurarea aceloraşi condiţii de viaţă din punct de vedere al resurselor de apă pentru toţi
cetăţenii.
Gospodărirea durabilă a apelor îmbină aspectele de utilizare a apei cu cele de
protecţie a ecosistemelor naturale. În acest sens principalele obiectivele din acest domeniu
sunt:
Îmbunătăţirea calităţii resurselor de apă:
retehnologizarea proceselor de producţie prin utilizarea unor tehnologii curate,
nepoluante;
realizarea de noi staţii de epurare şi modernizarea celor existente;
implementarea unor mijloace de prevenire şi diminuare a efectelor poluării accidentale.
Reconstrucţia ecologică a râurilor:
îmbunătăţirea şi/sau reconstrucţia habitatelor în scopul conservării biodiversităţii;
realizarea unui plan concret de restricţii în perioadele de secetă hidrologică;
reducerea riscului de producere a inundaţiilor;
realizarea de acumulări cu folosinţe complexe, prevăzute cu volum de protecţie contra
inundaţiilor;
interzicerea amplasării construcţiilor în zonele inundabile.
Asigurarea alimentării continue cu apă a folosinţelor şi, în special, a populaţiei prin:
realizarea de noi surse de apă, în special a unor lacuri de acumulare cu folosinţă
complexă în zonele deficitare în apă;
realizarea de reţele de distribuţie separate de alimentare cu apă pentru populaţie şi
pentru industrie;
economisirea apei şi reducerea pierderilor din reţelele de distribuţie a apei.
Măsurile necesare dezvoltării durabile a gospodăririi apelor din judeţ trebuie să
răspundă obiectivelor stabilite în Schema Directoare de Amenajare şi Management a Bazinului
Hidrografic Prut. Măsurile structurale de amenajare a bazinului hidrografic sunt propuse în
Planul de Amenajare a Bazinului Hidrografic Prut, plan care se află în faza de avizare. Aceste
măsuri constau în realizarea lucrărilor de îndiguiri şi apărări de maluri ale cursurilor de apă,
regularizări ale cursurilor de apă, amenajarea văilor torenţilor, acumulări nerpermanente,
incinte inundabile.
Strategia de dezvoltare a judeţului Galaţi (din anul 2010) prevede pentru gospodărirea
apelor:
amenajări hidrotehnice pentru protecţia aşezărilor împotriva inundaţiilor şi eroziunilor
de mal. Obiectivul măsurii îl reprezintă regularizarea, îndiguire şi realizarea apărărilor
de maluri ale cursurilor de apă din teritoriul judeţean. Termenul de iniţiere al măsurii
este anul 2012.
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2.2.4.2.ECHIPAREA HIDRO-EDILITARĂ A LOCALITĂŢILOR
Dezvoltarea infrastructurii tehnice de alimentare cu apă şi canalizare a apelor uzate în
localităţile judeţului este propusă în documentaţia „Master Plan pentru infrastructura de
apă şi apă uzată în judeţul Galaţi”, realizată în cadrul programului ISPA
2004/RO/16/P/PE/005-01.
Scopul Master Planului este identificarea şi stabilirea priorităţilor, necesităţilor şi
investiţiilor pentru a asigura, cu costuri minime, conformitatea totală faţă de Directivele UE
relevante şi faţă de angajamentele României la nivel judeţean şi regional pentru serviciile de
apă potabilă şi apă uzată, ţinând seama de aşteptările de dezvoltare urbană, precum şi de
disponibilitatea fondurilor.
Conformarea faţă de Directivele Uniunii Europene este completă cu următoarea
transpunere în legislaţia românească:
Directivei 91/271/EEC prin „HG 188/2002 pentru aprobarea normelor privind
deversarea apelor uzate în mediul acvatic”, modificată şi completată prin OG 352/2005 şi are 4
repere ţintă care trebuie respectate:
ţinta 1: până la 31. dec. 2013 România va asigura reţele de canalizare pentru
localităţi cu populaţie echivalentă de peste 10.000 locuitori;
ţinta 2: până la 31. dec. 2015 România va asigura staţii de epurare a apelor uzate în
mediul urban, la normele agreate, pentru localităţi cu populaţie echivalentă de peste
10.000 locuitori;
ţinta 3: până la 31. dec. 2015 România va asigura reţele de canalizare pentru
localităţi cu populaţie echivalentă de peste 2.000 locuitori;
ţinta 4: până la 31. dec. 2018 România va asigura staţii de epurare a apelor uzate în
mediul urban, la norme agreate, pentru localităţi cu populaţie echivalentă de peste
2.000 locuitori.
Directiva 98/83/CE prin „Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei”, amendată prin
Legea nr. 311/2004 şi are 6 repere ţintă de respectat:
ţinta 1: până la 31 decembrie 2010 România se va conforma privind oxidabilitatea,
amoniu, nitraţii, turbiditatea, aluminium, fier, metale grele, pesticide, mangan pentru
localităţile de peste 100.000 locuitori;
ţinta 2: până la 31 decembrie 2010 România se va conforma privind oxidabilitatea şi
turbiditatea în localităţile cu o populaţie între 10.000 - 100.000 locuitori;
ţinta 3 : până la 31 decembrie 2010 România se va conforma cu privire la
oxidabilitate şi mangan, în localităţile având sub 10.000 locuitori;
ţinta 4: până la 31 decembrie 2015 România se va conforma cu privire la amoniu,
nitraţi, aluminium, fier, metale grele, pesticide şi mangan în localităţile cu o populaţie
între 10.000 - 100.000 locuitori;
ţinta 5: până la 31 decembrie 2015 România se va conforma cu privire la amoniu,
nitraţi, turbiditate, aluminium, fier, metale grele şi pesticide în localităţile având sub
10.000 locuitori;
ţinta 6: până la 22 decembrie 2015 în satele care nu sunt conectate la o reţea
centralizată de alimentare cu apă, autorităţile locale sunt răspunzătoare cu
identificarea unor soluţii alternative şi asigurarea conectării la un sistem existent
centralizat de alimentare sau investiţii pentru dezvoltarea unuia nou.
Măsuri pentru dezvoltarea şi modernizarea instalaţiilor de apă potabilă şi canalizare a
apelor uzate, având ca bază legislaţia naţională aliniată Directivelor Europene din domeniul
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apei, sunt propuse şi în „Planul Local de Acţiune pentru Mediu în judeţul Galaţi, pe anul
2009” şi în „Planul de Management a Spaţiului Hidrografic Prut-Bârlad”.
În urma coroborării acestor documentaţii cu „Stategia de dezvoltare a judeţului
Galaţi” pe anul 2010, aflată în faza de consultare a publicului, se propun următoarele măsuri
cu finalizare în perioada 2013 – 2018:
reabilitarea, extinderea şi realizarea sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi a
reţelelor de canalizare a apelor uzate, până în anul 2013 în: m. Galaţi (inclusiv finalizarea
staţiei de epurare), m. Tecuci (şi extinderea staţiei de epurare), or. Târgu Bujor şi în
comunele Bălăbăneşti, Brăhăşeşti (inclusiv realizarea staţiei de epurare ape uzate),
Căvădineşti, Corod (inclusiv realizarea staţiei de epurare ape uzate), Cosmeşti, Costache
Negri, Cudalbi (inclusiv realizarea staţiei de epurare ape uzate), Drăgăneşti, Fârtăneşti,
Frumuşiţa, Ghidigeni (inclusiv realizarea staţiei de epurare ape uzate), Independenţa, Iveşti
(inclusiv realizarea staţiei de epurare ape uzate), Lieşti (inclusiv realizarea staţiei de
epurare ape uzate), Munteni (inclusiv realizarea staţiei de epurare ape uzate), Matca
(inclusiv realizarea staţiei de epurare ape uzate), Nicoreşti, Pechea (inclusiv realizarea
staţiei de epurare ape uzate), Piscu, Slobozia Conachi (inclusiv realizarea staţiei de epurare
ape uzate), Tudor Vladimirescu, Tuluceşti (inclusiv realizarea staţiei de epurare ape uzate),
Umbrăreşti;
reabilitarea, extinderea şi realizarea sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi a
reţelelor de canalizare a apelor uzate, până în anul 2015 în or. Târgu Bujor (reabilitarea şi
extinderea staţiei de epurare şi în comunele: Barcea (inclusiv staţia de epurare ape uzate),
Bălăbăneşti (realizare staţia de epurare ape uzate), Bereşti Meria (inclusiv staţia de epurare
ape uzate), Braniştea (inclusiv staţia de epurare ape uzate), Căvădineşti (realizarea staţiei
de epurare), Corni (inclusiv staţia de epurare ape uzate), Cosmeşti (realizarea staţiei de
epurare), Drăgăneşti (inclusiv staţia de epurare ape uzate), Fârtăneşti (realizarea staţiei de
epurare), Frumuşiţa (realizarea staţiei de epurare), Fundeni (inclusiv staţia de epurare ape
uzate), Griviţa (inclusiv staţia de epurare ape uzate), Mestecani (inclusiv staţia de epurare
ape uzate), Nicoreşti (realizarea staţiei de epurare), Piscu (realizarea staţiei de epurare),
Poiana, Rădeşti, Rediu, Smârdan (inclusiv staţia de epurare ape uzate), Tudor Vladimirescu
(realizarea staţiei de epurare),Umbrăreşti (realizarea staţiei de epurare), Valea Mărului
(inclusiv staţia de epurare ape uzate);
reabilitarea, extinderea şi realizarea sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi a
reţelelor de canalizare a apelor uzate, până în anul 2017 în or. Bereşti (inclusiv realizarea
staţiei de epurare) şi în comunele: Bălăşeşti (inclusiv realizarea staţiei de epurare), Băleni
(inclusiv realizarea staţiei de epurare), Buciumeni (inclusiv realizarea staţiei de epurare),
Cuca (inclusiv realizarea staţiei de epurare), Folteşti (inclusiv realizarea staţiei de epurare),
Movileni (inclusiv realizarea staţiei de epurare), Priponeşti (inclusiv realizarea staţiei de
epurare), Rediu (realizarea staţiei de epurare), Schela (inclusiv realizarea staţiei de
epurare), Scânteieşti, Şendreni (realizarea sistemului de canalizare şi epurare), Ţepu
(inclusiv realizarea staţiei de epurare), Vânători (inclusiv realizarea staţiei de epurare);
reabilitarea, extinderea şi realizarea sistemelor centralizate de alimentare cu apă, canalizare
şi epurare a apelor uzate, până în anul 2018 în comunele: Băneasa, Certeşti, Cuza Vodă,
Gohor, Jorăşti, Nămoloasa, Negrileşti, Oancea, Scânteieşti, Şendreni (reabilitarea
sistemului de apă potabilă), Smulţi, Suceveni, Vârlezi, Vlădeşti.
Pentru asigurarea protecţiei resurselor de apă şi a apei potabile distribuită pentru
consum este necesară asigurarea şi menţinerea zonei de protecţie sanitară şi hidrogeologică la
sursele de apă, la obiectele sistemelor de alimentare cu apă şi canalizarea şi epurarea apelor
uzate în conformitate cu legislaţia actuală din domeniu (HG 930/2005 şi OMS 536/1997),
precum şi păstrarea zonei de protecţie la cursurile naturale de apă şi la construcţiile
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hidrotehnice aflate pe teritoriul judeţean (Legea Apelor 112/2006, care modifică şi
completează Legea 107/1996).
În acest sens se propune menţinerea şi marcarea sau instaurarea (după caz) a
distanţelor minime pentru zona de protecţie sanitară cu regim sever astfel:
la sursele de apă subterane din stratul freatic, pentru care nu există suficiente date de
aplicare a metodelor de dimensionare cuprise în ordinul nr. 1.278/2011, dimensiunile
minime sunt 50m amonte şi 20m aval de captare pe direcţia de curgere a apelor
subterane şi 20m de o parte şi de alta a captării. În cazul captării izvoarelor minim
50m în amonte şi 20m lateral de o parte şi de alta a captării;
la sursele de apă de adâncime, zona este circulară cu centrul pe poziţia forajului şi
rază de 10m;
la captările din cursuri de apă zona de protecţie sanitară cu regim sever va fi
determinată după caracteristicile locale ale albiei. Dimensiunile minime ale zonei vor
fi de 100m pe direcţia amonte de priză, 25m pe direcţia aval de ultimile lucrări
componente ale prizei, 25m de o parte şi de alta a prizei;
la captările din lacuri zona de protecţie va avea dimensiunile minime 100m radial pe
apă faţă de punctul de captare, 25m radial pe malul unde se află priza;
la aducţiunile de apă potabilă 10m de la generatoarele exterioare ale acesteia;
la instalaţiile de tratare a apei 20m de la zidurile exterioare ale acesteia;
la staţiile de pompare 10m de la zidurile exterioare ale clădirilor;
Pentru asigurarea exploatării, întreţinerii, reparaţiilor şi intervenţiilor la conductele de
apă şi canalizare din teritoriile aflate în alte proprietăţi decât cea a Consiliilor Locale, se
propun măsuri corelate cu legislaţia specifică în vigoare, cum ar fi devierea conductelor pe
terenuri publice, exproprieri, soluţii de protejare a conductelor, etc.
Distanţa de protecţie sanitară la staţiile de epurare a apelor uzate din localităţi este de
stabilită prin studii de impact asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător elaborate de
institute specializate. În lipsa acestora se recomandă, până la elaborarea studiilor, distanţa
300m până la zonele construite (ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 536/1997).
Utilizarea terenurilor din interiorul zonelor de protecţie se face conform prevederilor
aceloraşi normative.
Pentru cursurile naturale de apă şi pentru lucrările hidrotehnice aflate pe teritoriul
judeţean lăţimea zonelor de protecţie va fi conformă cu prevederile din Legea Apelor nr.
112/2006, anexa nr. 2
2.2.4.3. AMENAJĂRI PENTRU AGRICULTURĂ
Activităţile îmbunătăţiri funciare - irigaţii, desecare-drenaj, combatere a eroziunii
solului - au ca scop:
 asigurarea protecţiei terenurilor de orice fel şi a oricăror categorii de construcţii faţă de
inundaţii, alunecări de teren şi eroziuni, precum şi protecţiei lacurilor de acumulare
împotriva colmatării şi regularizarea cursurilor de apă;
 asigurarea unui nivel corespunzător de umiditate a solului, care să permită sau să stimuleze
creşterea plantelor, incluzând plantaţiile vitipomicole, culturile agricole şi silvice;
 asigurarea ameliorării solurilor acide, sărăturate şi nisipoase, precum şi protecţia împotriva
poluării.
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Obiectivul sectorului de imbunatatiri funciare care decurge din Strategia de
Dezvoltare Durabilă a Agriculturii -2004 (Priorităţi strategice – Orizont 2025) îl reprezintă
”Îmbunătăţirea activităţii în domeniul îmbunătăţirilor funciare” pentru orizontul de timp
2008- 2025.
Strategia pe termen mediu şi lung a Sectorului de imbunatatiri funciare – pana la
finele anului 2013 prevede:
reabilitarea infrastructurii de irigaţii existenta;
finanţarea din fonduri publice a proiectelor de reabilitare, modernizare
/retehnologizare şi de extindere a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare viabile tehnic,
economic şi social cu încadrarea în standardele de mediu;
repunerea în funcţiune a părţilor din amenajările de îmbunătăţiri funciare ce urmează
a fi transferate în proprietatea organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare prin alocarea
unor fonduri publice în zone a căror viabilitate economică a fost demonstrată şi numai
pe baza unor criterii de prioritate care să favorizeze zonele în care costurile de
pompare şi costurile specifice de “reabilitare” sunt reduse, iar interesul beneficiarilor
faţă de aplicarea irigaţiei (măsurat prin volumele de apă utilizate) este mare;
contorizarea distribuţiei apei şi monitorizarea performanţelor tehnice, economice şi
de mediu;
trecerea în conservare a amenajărilor şi infrastructurii din zonele care nu îndeplinesc
condiţiile minime de funcţionare şi care nu au putut fi transmise gratuit la cerere la
organizaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii sau nu au fost valorificate potrivit
legii, dar reprezintă din punct de vedere tehnico-economic zone potenţial viabile;
finanţarea de la bugetul public a activităţilor de întreţinere, reparaţii şi exploatare a
infrastructurii de desecare - drenaj, combatere a eroziunii solului de utilitate publica
având în vedere puternicul impact social şi de mediu al acestor lucrări, precum şi
rolul acestora în crearea de locuri de muncă şi stoparea depopulării localităţilor
rurale;
îmbunătăţirea condiţiilor de funcţionare a prizelor de apă pentru irigaţii, reabilitarea
staţiilor de pompare, impermeabilizarea canalelor de aducţiune pentru îmbunătăţirea
randamentelor de funcţionare a amenajărilor şi reducerea costurilor cu energia
electrică de pompare a apei pentru irigaţii;
reabilitarea/modernizarea staţiilor de pompare de desecare, prin echiparea acestora cu
agregate de pompare performante, care vor îmbunătăţi randamentele de funcţionare şi
vor reduce cheltuielile cu energia electrică de evacuare a apei şi refacerea capacităţii
de transport a reţelei de canale;
prevenirea şi înlăturarea efectelor alunecărilor de teren, corectarea torenţilor şi
stoparea fenomenelor de eroziune de adâncime şi de suprafaţă a solului;
începerea valorificării infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din amenajările cărora li
s-a retras recunoaşterea de utilitate publică;
Strategia pe termen scurt prevede menţinerea în stare de funcţionare prin efectuarea
de lucrări de întreţinere, reparaţii şi exploatare a amenajărilor de desecare-drenaj, combatere a
eroziunii solului.
Obiectivele specifice ale sectorului de imbunatatiri funciare din judetul Galati sunt:
- Modernizarea şi reabilitarea sistemelor hidroameliorative
- Crearea cadrului administrativ necesar îmbunătăţirii activităţii în domeniul
îmbunătăţirilor funciare
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Suprafaţa agricolă a judeţului Galati, amenajată cu lucrări de îmbunătăţiri funciare
executate în majoritate înainte de 1990, necesită lucrări ameliorative, lucrări de completare,
reabilitare şi modernizare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare în scopul refacerii şi sporirii
potenţialului agricol.
În scopul realizării obiectivelor propuse este necesară accesarea fondurilor europene
prin proiecte de reabilitare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare. De asemenea este
necesară stimularea si atragerea producătorilor agricoli înspre organizaţiilor de utilizatori de
apa cu efecte în creşterea gradului de utilizare a amenajărilor de irigaţii.
În scopul atingerii obiectivelor specifice, dezvoltarea sectorului de îmbunătăţiri
funciare necesită un set de masuri si actiuni. Propunerile de măsuri care susţin acest domeniu
se referă la:
- Modernizarea şi reabilitarea sistemelor de desecare
- Modernizarea şi reabilitarea sistemelor de combatere eroziunii solului
- Modernizarea, reabilitarea si cresterea gradului de utilizare a amenajarilor de irigatii.
Conform datelor oferite de Administratia Nationala a Imbunatatirilor Funciare RA Sucursala Teritoriala Moldova de Sud, se propun pentru judetul Galati urmatoarele actiuni de
lucrari de extindere, reabilitare a sistemelor de irigatii, desecari, combatere a eroziunii solului:
In responsabilitatea Unitatii de Administrare Galati Nord
Extinderea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare prin construirea unui sistem de irigaţii
Siret-Prut-Dunăre - Responsabil ANIF Galaţi începând cu 2012
Prevenirea alunecarilor de teren pe torentul Valea Rea, comuna Nicoresti,
Reabilitarea si completarea lucrarilor de combaterea eroziunii solului in zona
B.H.Oarba,
Reabilitarea lucrarilor de combaterea eroziunii solului amplasate pe ravena,,LICEU"
din BH Bezenghiu,
Statie de pompare de baza SPA Ionasesti cu alimentare din acumularea Cosmesti Movileni ,
Reabilitarea canal CA Nord si CD1 din cadrul ,,Amenajarii pentru irigatii Terasa
Tecuci-Nicoresti"
In responsabilitatea Unitatii de Administrare Galati Sud
Reabilitarea infrastructurii principale de irigatii din sistemul Campia Covurlui,
Reabilitarea canalului magistral CMT1 - Tr.1, KM 0-1 + 998, Campia Covurlui,
Reabilitarea infrastructurii de irigatii (sifoane pe aductiune) -Amenajarea C.Covurlui,
Amenajarea pentru irigatii in Campia Covurlui - Schimbarea solutiei de alimentare
pentru 28042 ha-(amenajari existente si amenajari suplimentare),
Reabilitarea canalului de aductiune CA Barboşi din Amenajarea Campia Covurlui,
Reabilitarea Staţiei de Pompare Alimentare Barboşi din Amenajarea Complexa
Campia Covurlui,
Reabilitare dig polder lac Brates,
Reabilitarea sistemului de irigatii Bratesul de Sus,
Reabilitarea statiilor de desecare SPE Liesti, SPE 2-1, SPE 3-1, SPE 4-1, SPE Valea
Gerului din LUNCA SIRET , A.C.H. Campia Covurlui
Reabilitarea staţiei SPE Somova din Amenajarea Câmpia Covurlui - Subsistemul de
desecare Somova -Bădălan,
Reabilitarea staţiei SPE 1-3 din Amenajarea Câmpia Covurlui - Subsistemul de
desecare Brateşul de Jos,
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Reabilitarea lucrarilor de desecare din Amenajarea Hidroameliorativa Complexa
Namoloasa,
Reabilitarea lucrarilor de combaterea eroziunii solului si regularizarea scurgerii pe
versanti in subbazinul hidrografic Frumusiţa,
2.2.4.4. INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT PE MODURI
Identificarea, fundamentarea şi stabilirea priorităţilor (din punct de vedere al
cerinţelor) au la bază strategiile sectoriale şi studiile realizate: Strategia de reabilitare a
drumurilor naţionale, Strategia de dezvoltare a Programului Naţional de Autostrăzi, Strategia
de dezvoltare a infrastructurii feroviare, Strategia în transportul public feroviar de călători,
Strategia de dezvoltare a transportului public feroviar de marfă, Program de investiţii în
domeniul transporturilor, inclusiv studiile cu consultanţă externă în cadrul programelor Phare:
”Evaluarea necesarului de infrastructură de transport în Europa Centrală şi de Est – TINA”,
”Costuri şi beneficii ale extinderii sectorului de transporturi”, ”Master Plan General de
Transporturi pentru România”.
OBIECTIVELE SPECIFICE au in vedere reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea
infrastructurilor de transport pentru îmbunătăţirea confortului călătorilor, creşterea siguranţei
acestora şi a eficientizării transportului de marfă in vederea alinierii sistemului naţional de
transport la sistemul european.
Totodată se are in vedere maximizarea efectelor pozitive asupra mediului şi
minimizarea impactului global şi local pe care activităţile de transport le generează, şi sunt
axate, în general, pe următoarele MĂSURI:
- stoparea degradării infrastructurii şi menţinerea în exploatare a sistemului de transport;
- aducerea in parametrii de funcţionare şi valorificarea capacităţilor existente prin repararea şi
modernizarea infrastructurilor;
- prevenirea sau înlăturarea apariţiei restricţiilor de circulaţie şi eliminarea aglomerărilor şi
blocajelor;
- creşterea capacităţii pe anumite secţiuni ale Coridorului paneuropean de transport IV în
vederea asigurării interconectării şi interoperabilităţii între rute şi moduri de transport;
- promovarea tehnologiilor de transport ecologice;
- integrarea drumurilor de interes local în reţeaua naţională;
- modernizarea sectorului de transport conform POS (Programul Operaţional Sectorial);
- dezvoltarea şi diversificarea relaţiilor dintre localităţi prin creşterea accesibilităţii şi a
mobilităţii pe reţelele de transport;
- crearea unor reţele de infrastructuri tehnice dezvoltate în concordanţă cu necesităţile
comunităţilor locale şi cu cerinţele de protecţie a mediului (de exemplu, printre altele,
construirea unor variante de ocolire a oraşelor aflate de-a lungul Coridorului IV).
PRIORITĂŢILE în domeniul sectorului de transport constau din modernizarea axelor
de comunicaţie principale, urmărindu-se creşterea conectivităţii şi accesibilităţii, prin:
- lucrări de reabilitare a drumurilor naţionale
- modernizarea reţelei locale de drumuri - judeţene si comunale
- realizarea inelelor de centură a municipiilor şi oraşelor
- lucrări necesare infrastructurii de protecţie a reţelelor de transport faţă de riscurile naturale
inundaţii
- modernizarea reţelei feroviare prin lucrări la infrastructura existentă
- modernizarea portului Galaţi
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- promovarea transportului combinat
- construirea unui aeroport la Tuluceşti, lângă reşedinţa judeţului
- modernizarea punctelor de control şi trecere a frontierei (jud. Galaţi fiind la graniţa cu Rep.
Moldova)
PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL TRANSPORT – axe prioritare –
domenii majore de intervenţie, se referă la:
● Modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui
sistem durabil de transport şi integrării acestuia în reţelele de transport ale UE:
- Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere de-a lungul Axei prioritare TEN-T nr. 7
- Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de cale ferată de-a lungul Axei prioritare TEN-T
nr. 22
- Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii navale de-a lungul Axei prioritare TEN-T nr. 18
● Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în afara Axei
prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem naţional durabil:
- Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere
- Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de cale ferată
- Modernizarea şi dezvoltarea porturilor maritime şi fluviale
- Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport aerian de transport
● Modernizarea materialului rulant de cale ferată dedicat călătorilor pentru reţelele
de cale ferată naţională şi TEN-T
- Modernizarea materialului rulant de cale ferată dedicat călătorilor cu trenuri de generaţie
nouă
● Modernizarea sectorului de transport în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului, a
sănătăţii umane şi a siguranţei pasagerilor
- promovarea transportului inter-modal
- îmbunătăţirea siguranţei traficului pentru toate modurile de transport
- minimizarea efectelor adverse ale transporturilor asupra mediului
PROGRAME ŞI PROIECTE pentru modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de
drumuri, conform Strategiei de Dezvoltare socio-economică a judeţului în perioada 20072013:
● Modernizarea infrastructurii de transport regionale
- realizarea de reţele moderne de drumuri pentru localităţile traversate de viitoare drumuri
rapide sau expres
● Modernizarea drumurilor de legătură cu alte judeţe
● Îmbunătăţirea infrastructurii de transport judeţene şi interjudeţene
- construirea unui drum expres Brăila - Galaţi
- reabilitarea drumurilor judeţene (DJ 240A pe sectorul Tăplău – Cârlomireşti, DJ 241G pe
porţiunea Brăhăşeşti – Ţepu de Sus, DJ 242C între Lungeşti şi limita judeţului, DJ 251F, DJ
251J între Cotoroaia şi Fundeanu, DJ 251K, DJ 251L pe sectorul cuprins între Braniştea şi
Schela etc.)
- modernizarea drumurilor judeţene (DJ 251F pe sectorul Corni – Băleni, DJ 255A Odaia
Manolache - Cişmele, DJ 260 Vlădeşti – Roşcani etc.)
● Îmbunătăţirea infrastructurii de transport comunale
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- reabilitarea drumurilor comunale
- modernizarea drumurilor comunale
- modernizarea sistemului de iluminat pe drumurile publice
● Promovarea şi dezvoltarea transportului urban şi interurban
Căi rutiere
Strategia de dezvoltare a judeţului Galaţi face parte din cea a Regiunii Sud-Est,
îmbunătăţirea infrastructurii de transport constituind Axa Prioritară nr. 2 (imediat după
elaborarea planurilor integrate de dezvoltare urbană prin sprijinirea dezvoltării durabile a
oraşelor ca potenţiali poli de creştere), prin reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri
judeţene şi străzi, inclusiv construcţia şoselelor de centură.
Această strategie regională este subordonată, în mod evident, Planului Naţional de
Dezvoltare 2007 – 2013 pentru diminuarea disparităţilor între diferitele regiuni ale ţării, pentru
racordarea teritoriilor judeţene la cele judeţene şi la cel naţional, precum şi la coridoarele
europene de dezvoltare spaţială.
-

-

-

Principalele propuneri din cadrul PATJ Galaţi cuprind:
reabilitarea drumurilor comunale
proiectarea de artere ocolitoare ale localităţilor pentru preluarea traficului de tranzit, trasee
stabilite prin planuri urbanistice generale ale fiecărei localităţi în parte,
construirea unor drumuri colectoare paralele cu drumurile naţionale în zonele construite care
se vor dezvolta în afara localităţilor în cazul în care intravilanul acestora se va extinde de-a
lungul drumurilor naţionale, drumuri colectoare care să preia traficul generat de obiectivele
locale şi care să debuşeze în drumurile naţionale în intersecţii amenajate;
refacerea podului peste Siret, de pe traseul drumului judeţean DJ 240N
reabilitarea pasarelelor pietonale şi a pasajelor peste poduri şi calea ferată;
dezvoltarea sistemului de transport în comun rutier interurban;
modernizarea autogărilor;
reabilitarea drumurilor aflate în gestiunea autorităţilor municipale, orăşeneşti, judeţene şi
comunale - întrucât doar drumurile naţionale se află în întreţinerea CNADNR şi doar pe
porţiunile aflate în extravilanul localităţilor pe care le traversează;
construirea infrastructurii rutiere de acces spre exploatările forestiere, agricole şi spre zonele
industriale
îmbunătăţirea siguranţei şi fluenţei traficului prin dotări aferente circulaţiei (semnalizare şi
indicatoare).

ZONA DE PROTECŢIE pentru drumul naţional este de 22 m din ax, stânga –
dreapta, iar zona de siguranţă de 3,50 m de la ultimul element constructiv al drumului, fie că
acesta este trotuar, şanţ, acostament etc.; pentru drumurile judeţene zona de protecţie este de 20
m din ax, iar pentru drumurile comunale este de 18 m.
Zonele de siguranţă pentru drumurile judeţene şi comunale, ca şi pentru străzile din
reţeaua majoră de circulaţie, au valori cuprinse între 1.50 m şi 3.50 m de la ultimul element
constructiv al drumului sau al străzii, în acestea existând interdicţie definitivă de construire.
Căi ferate
Pentru încadrarea liniei de cale ferată (dublă, electrificată) Galaţi – Tecuci în
exigenţele privind circulaţia feroviară, este necesară aducerea liniei la parametrii tehnici şi
operaţionali corespunzători derulării unui trafic la nivel european, prin lucrări de reabilitare.
Astfel, transportul feroviar va deveni competitiv cu cel auto (pe distanţe începând cu 200 km).
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Pornind de la condiţiile tehnice actuale necorespunzătoare ale liniei c.f. existente,
determinate de starea construcţiilor şi instalaţiilor feroviare, care impun restricţii ale vitezelor
de circulaţie pe anumite sectoare, apare necesitatea reabilitării acestora.
Se consideră ca obiectiv strategic al activităţii de reabilitare, circulaţia trenurilor de
călători cu viteza max. de 160 km/h şi a trenurilor de marfă cu viteza de 120 km/h, în condiţiile
încadrării în parametrii tehnici şi operaţionali ai acordurilor la care România a aderat: AGR
(Acordul european privind principalele artere internaţionale de trafic rutier), AGC (Acordul
european privind principalele linii feroviare internaţionale), AGTC (Acordul european privind
principalele linii internaţionale de transport combinat şi instalaţiile aferente, TER (Proiectul
privind realizarea căii ferate transeuropene).
-

Pentru asigurarea vitezei sporite de circulaţie (160 km/h), sunt necesare:
lucrări de îmbunătăţire a geometriei în plan a traseului c.f. (rectificări de curbe izolate şi
variante locale de traseu);
lucrări de reabilitare terasamente şi de consolidare,
lucrări de drenare şi asigurarea scurgerii apelor;
consolidări lucrări de artă (poduri, podeţe, pasaje);
lucrări de instalaţii fixe de tracţiune electrică şi de siguranţa circulaţiei;
sistematizarea unor staţii de cale ferată.

Pe toate tronsoanele se vor executa lucrări la instalaţiile de telecomunicaţii feroviare,
instalaţiile electrice, sanitare, instalaţiile de siguranţa circulaţiei (bloc de linie automat,
instalaţii de centralizare electrodinamică), actuala semnalizare se va înlocui cu o nouă
semnalizare cu trepte multiple de viteză.
De asemenea, se vor executa o serie de lucrări de construcţii: consolidări şi amenajări
la clădirile de călători, clădirile CED, substaţii de tracţiune, cabine posturi de secţionare şi
subsecţionare, peroane în staţii şi halte, tuneluri pietonale şi pasarele.
Prin reabilitarea liniei c.f. confortul şi siguranţa circulaţiei vor creşte, iar serviciile se
vor îmbunătăţi semnificativ, cele de călători acoperind un segment bine conturat al pieţei de
transport, în timp ce serviciile de transport de mărfuri vor recâştiga din piaţa pierdută în traficul
internaţional, iar în traficul intern transportul feroviar va deveni competitiv cu cel auto. De
asemenea, realizarea lucrărilor de reabilitare a liniei c.f. va conduce la creşterea vitezei
trenurilor de călători şi la reducerea duratei de parcurs, obţinându-se astfel, implicit, reducerea
cheltuielilor de întreţinere a infrastructurii.
Totodată, şi modernizarea căii ferate (simplă, neelectrificată) Galaţi – Bârlad face
parte din strategia de dezvoltare teritorială judeţeană.
Se va respecta zona de protecţie pentru calea ferată, de 100 m din ax, precum şi zona
de siguranţă, de 20 m (în mod evident, tot din ax).
Căi navale
În cadrul obiectivului general (dezvoltare a infrastructurii de transport), în privinţa
căilor navigabile principala măsură propusă constă din modernizarea acestora, ceea ce
presupune următoarele intervenţii:
- lucrări de modernizare la punctele de traversare cu bacul şi de acostare a navelor de pasageri
- un punct de trafic RO - RO nou
- amenajarea unui port turistic şi a unui debarcader pentru nave de pasageri
- modernizarea portului Galaţi
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Căi aeriene
Direcţiile de dezvoltare ale reţelei aeriene din judeţ sunt prevăzute în Planul de
Amenajare a Teritoriului Naţional – Secţiunea I, pct. 2, Aeroporturi noi: astfel, la aprox. 14 km
de reşedinţa judeţului, municipiul Galaţi, în comuna Tuluceşti, se va înfiinţa un nou aeroport
pentru cursele interne, pentru realizarea unui sistem regional integrat de transport aerian.
Transportul combinat
Promovarea şi dezvoltarea interconectării şi interoperabilităţii între rute şi moduri de
transport, a transportului inter-modal, face parte din strategia POS (Programul Operaţional
Sectorial) Transport; astfel, realizarea unui sistem local integrat tren – autobuz va facilita
accesul spre - şi dinspre - calea ferată spre reţeaua rutieră, crescând capacitatea de transport.
De asemenea, conform PATN (Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional) –
Secţiunea I - Căi de Comunicaţie, este prevăzută modernizarea terminalului de transport
combinat din portul Galaţi mărfuri.
Puncte ce control şi de trecere a frontierei
Punctele de control şi trecere a frontierei sunt propuse pentru modernizare, conform
PATN – Secţiunea Căi de Comunicaţie; aceste puncte sunt: Galaţi (punct rutier, feroviar şi
fluvial), care asigură corespondenţa cu Republica Moldova (Giurgiuleşti, Reni) şi Oancea (de
asemenea punct rutier, feroviar şi fluvial), situat pe drumul naţional secundar DN 26A, care
reprezintă altă trecere a frontierei spre Rep. Moldova (Cahul).

2.2.4.5. REŢELE ENERGETICE ŞI DE TELECOMUNICAŢII
Obiectiv specific
Asigurarea infrastructurii energetice şi de telecomunicaţii şi modernizarea/extinderea
acestora în concordanţă cu necesităţile localităţilor şi cu cerinţele de protecţie şi conservare a
mediului.
Acest obiectiv se corelează cu obiectivele definite în următoarele documente
strategice de la nivel judeţean, regional şi naţional:
- Strategia de dezvoltare a judeţului Galaţi 2010-2015, aprobată prin Hotărârea Consiliului
Judeţean nr.560/2010: Obiectivul strategic 3. Amenajarea teritoriului şi dezvoltare urbană
şi rurală – Obiectivul specific 3.2. Dezvoltarea infrastructurii edilitare; Obiectivul strategic
6. Protecţia şi conservarea mediului natural şi construit – Obiectivul specific 6.2. Protecţia
şi dezvoltarea durabilă a mediului construit din judeţul Galaţi
- Strategia Consiliului judeţului Galaţi privind accelerarea serviciilor comunitare de utilităţi
publice 2007-2020 aprobată prin Hotărârea Consiliului judeţean nr.171/2009. Obiective
specifice: Extinderea şi modernizarea serviciului de iluminat public; Retehnologizarea
punctelor termice existente şi introducerea punctelor termice individuale la consumatori
- Planul de dezvoltare al Regiunii Sud-Est pentru perioada 2007-2013: Strategia de
dezvoltare a Regiunii Sud-Est
- Planul naţional de dezvoltare 2007-2013: Prioritatea 1 – Creşterea competitivităţii
economice şi dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere, Prioritatea 3 – Protecţia şi
îmbunătăţirea calităţii mediului, Prioritatea 6 – Diminuarea disparităţilor de dezvoltare între
regiunile ţării;
- Cadrul strategic naţional de referinţă 2007-2013: Prioritatea 1 – Dezvoltarea infrastructurii
de bază la standarde europene, Prioritatea 5 – Promovarea dezvoltării teritoriale echilibrate;
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Programul operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice” 2007-2013: Axa
prioritară 3 - Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public,
Axa prioritară 4 – Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul
combaterii schimbărilor climatice;
Programul operaţional sectorial “Mediu” 2007-2013: Axa prioritară 3 - Reducerea poluării
şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea şi reabilitarea sistemelor
de încălzire urbană pentru atingerea ţintelor de eficienţă energetică în localităţile cele mai
poluate;
Programul naţional pentru dezvoltare rurală 2007-2013: Axa 3 – Calitatea vieţii în zonele
rurale şi diversificarea economiei rurale;
Conceptul strategic de dezvoltare teritorială România 2030: Obiectivul 3 – Structurarea şi
dezvoltarea echilibrată a reţelei de localităţi urbane, Obiectivul 5 – Dezvoltarea rurală,
Obiectivul 8 – Creşterea competitivităţii teritoriale.
Strategia naţională privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice
aprobată prin Hotărârea nr. 246 din 16/02/2006
2.2.4.6. ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ

În judeţul Galaţi situaţia alimentării cu energie electrică este satisfăcătoare, toate
localităţile fiind electrificate. Cu toate acestea, atât în mediul urban cât şi în rural, există
gospodării neelectrificate care necesită extinderi de reţele de medie tensiune şi joasă tensiune.
Pentru a veni în întâmpinarea cerinţelor şi a necesităţilor tot mai mari ale localităţilor
sunt necesare programe investiţionale ambiţioase prin care să se asigure alimentarea cu energie
electrică a tuturor gospodăriilor.
În mediul urban sunt 8605 gospodării care necesită extinderi de reţele electrice – cea
mai mare parte fiind în municipiul Galaţi, iar în mediul rural există 6736 gospodării
neelectrificate, pentru care se propun extinderi de reţele de medie tensiune şi joasă tensiune,
precum şi instalarea de noi posturi de transformare pentru racordarea tuturor gospodăriilor la
reţeaua de alimentare cu energie electrică.
Iluminatul public
În judeţul Galaţi, toate comunităţile locale beneficiază de iluminat public care
acoperă parţial zona rurală şi este în curs de retehnologizare prin înlocuirea lămpilor cu
incandescenţă cu altele mai economice.
În cadrul Strategiei judeţului Galaţi privind accelerarea serviciilor comunitare de
utilităţi publice este pusă în evidenţă necesitatea ridicării gradului de civilizaţie, a siguranţei,
confortului şi calităţii vieţii prin organizarea unui sistem de iluminat public care să asigure
satisfacerea cerinţelor şi nevoilor de utilitate publică a comunităţii, îndeosebi în mediul rural.
Prin urmare, se conturează, ca masură necesară, extinderea sistemului de iluminat
public pentru zonele în care, în acest moment, nu există iluminat public, şi modernizarea
acestuia în zonele în care reţeaua de iluminat public este într-o stare necorespunzătoare.
Totodată, se doreşte gestionarea şi optimizarea consumului de energie electrică
aferentă iluminatului public şi funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă, rentabilitate
şi eficienţă economică a infrastructurii aferente serviciului.
În conformitate cu obiectivele Strategiei judeţului Galati privind accelerarea
serviciilor comunitare de utilităţi publice şi cu Strategia de dezvoltare a judeţului Galati 20102015, care propune extinderea/reabilitarea reţelei de iluminat public în municipiul Galaţi, în
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cadrul obiectivului specific 3.3 – Construcţia/reabilitarea/modernizarea mediului de locuire, se
propune extinderea şi modernizarea iluminatului public în următoarele localităţi:
- zona urbană: municipiile Galaţi, Tecuci, oraşul Târgu Bujor;
- zona rurală: Bălăbăneşti, Bălăşeşti, Brăhăşeşti, Braniştea, Cavadineşti, Costache Negri,
Drăgăneşti, Fundeni, Gohor, Măstăcani, Munteni, Nămoloasa, Nicoreşti, Pechea,
Priponeşti, Rădeşti, Scânteieşti, Smârdan, Tuluceşti, Ţepu, Valea Mărului, Vânători.
2.2.4.7. ACCESUL LA TELEFONIE
Dinamica ridicată a sectorului telecomunicaţiilor caracterizată prin restructurare,
privatizare şi liberalizare a determinat o îmbunătăţire semnificativă a accesului populaţiei la
telefonie.
Dezvoltarea rapidă a telefoniei mobile, care asigură o bună acoperire teritorială, a
rezolvat într-o măsură ridicată problema accesului la telefonie în mediul rural sau în localităţile
izolate. Cu toate acestea, este necesară continuarea procesului de extindere a reţelelor de
telecomunicaţii, în special telefonie fixă şi transmisii de date, mai ales în zona rurală,
defavorizată din acest punct de vedere.
Localităţile din judeţul Galaţi care necesită extinderi ale reţelei de telefonie fixă,
conform propunerilor exprimate în Strategia de dezvoltare a judeţului Galaţi, sunt comunele
Barcea, Bereşti-Meria, Buciumeni, Cuca, Smulţi şi Tuluceşti.

2.2.4.8. PRODUCŢIA ŞI TRANSPORTUL ENERGIEI ELECTRICE
Una dintre priorităţile strategiei energetice naţionale o constituie îmbunătăţirea
eficienţei energetice. Creşterea eficienţei energetice are o contribuţie importantă la realizarea
siguranţei alimentării, dezvoltării durabile şi competitivităţii, la economisirea resurselor
energetice primare şi la reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră.
În ceea ce priveşte dezvoltarea reţelei electrice de transport, obiectivele urmărite de
TRANSELECTRICA prin planificarea acesteia, atât în judeţul Galati cât şi în restul ţării, sunt:
- satisfacerea cererii de energie electrică a sistemului şi garantarea continuităţii furnizării
către clienţi;
- dezvoltarea reţelei astfel încât dimensionarea acesteia să fie justificată din punct de vedere
al eficienţei tehnico-economice pentru transportul energiei electrice;
- asigurarea accesului la reţeaua de interes public tuturor solicitanţilor, în condiţiile
prevăzute de normele în vigoare;
- minimizarea pierderilor de energie electrică în reţeaua de transport şi în reţelele de
distribuţie de interes public.
În ceea ce priveşte distribuţia energiei electrice, principalul obiectiv urmărit este
realizarea de lucrări care să asigure creşterea nivelului de siguranţă în alimentarea
consumatorilor şi asigurarea condiţiilor tehnice de reducere a pierderilor tehnologice.
Direcţiile principale prin care se urmăresc obţinerea şi menţinerea siguranţei în
alimentarea cu energie electrică sunt următoarele:
- reabilitarea staţiilor electrice prin înlocuirea parţială/totală a unor echipamente primare şi a
părţilor de construcţii;
- modernizarea punctelor de alimentare şi a posturilor de transformare, respectiv construirea
altora noi;
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modernizarea instalaţiilor de protecţie şi automatizare prin înlocuirea elementelor
componente cu elemente digitale de protecţie, în vederea integrării cu soluţiile DMSSCADA;
reabilitarea liniilor de 110 kV şi medie tensiune respectiv construirea de linii noi;
îmbunătăţirea parametrilor energiei electrice prin implementarea pe scară largă a
conceptului de apropiere cât mai mare a reţelelor de medie tensiune, şi reducere a lungimii
reţelelor de joasă tensiune;

Pentru a veni în întâmpinarea necesităţilor tot mai mari ale localităţilor sunt necesare
programe investiţionale care să aibă în vedere asigurarea alimentării cu energie electrică. De
asemenea, pentru creşterea eficienţei energetice trebuie avute în vedere valorificarea surselor
regenerabile de energie existente în judeţ, în scopul producerii de energie electrică, prin
promovarea proiectelor de realizare a instalaţiilor care utilizează energia eoliană şi solară.
În ceea ce priveşte reţelele electrice de distribuţie, extinderea acestora, la nivelul
localitatilor, se va concretiza prin următoarele acţiuni:
- extinderea reţelelor de medie şi joasă tensiune pentru racordarea gospodăriilor
neelectrificate şi pentru zonele în care urmează să se construiască locuinţe noi;
- reabilitarea şi modernizarea reţelelor electrice cu un grad ridicat de uzură fizică şi morală şi
reducerea pierderilor de putere şi energie electrică prin înlocuirea reţelelor şi
echipamentelor care funcţionează la tensiuni de 6 sau 10 kV, cu reţele funcţionând la
tensiunea de 20 kV;
- implementarea surselor alternative (energia solară cu utilizarea celulelor fotovoltaice, a
turbinelor eoliene), acolo unde aceasta este posibil, pentru alimentarea cu energie electrică
a gospodăriilor izolate;
- respectarea Normelor tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi siguranţă aferente
capacităţilor energetice, aprobate prin Ordinul 4/2007 al ANRE.

2.2.4.9. ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMICĂ
Sistemele centralizate urbane de alimentare cu energie termică şi cogenerarea
reprezintă, în România, subsectorul energetic cel mai deficitar, datorită uzurii fizice şi morale a
instalaţiilor şi echipamentelor, pierderilor energetice totale mari între sursă şi clădiri (de 35 77%), resurselor financiare insuficiente pentru exploatare, întreţinere, reabilitare şi
modernizare şi, nu în ultimul rând, datorită problemelor sociale complexe legate de
suportabilitatea facturilor energetice.
Numărul localităţilor în care se distribuie energie termică în sistem centralizat
(SACET) s-a redus în ultimii ani datorită atât costurilor ridicate cât şi găsirii unor soluţii
alternative din partea consumatorilor, astfel că, pe teritoriul judeţului Galaţi, doar municipiul
Galaţi mai dispune de reţea de termoficare în sistem centralizat, numărul apartamentelor
racordate la aceasta fiind, la începutul anului 2011, de 82103 apartamente, numărul de
debranşări, în ultimii ani, în municipiu, fiind destul de mare.
În prezent, alimentarea cu energie termică este tot mai dependentă de alimentarea cu
gaze naturale, astfel încât principalele sisteme de alimentare cu căldură trebuie să ţină seama
de această interdependenţă.
Conform diagnosticului stabilit în urma analizei situaţiei existente, în cazul reţelei de
alimentare cu energie termică, atât consumul ridicat de combustibil datorat randamentului
scăzut al sistemelor de producere, transport şi distribuţie a agenţilor termici, cât şi expirarea
sau starea necorespunzătoare a echipamentelor ce conduc la pierderi nejustificat de mari de
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energie termică şi agent termic, necesită modernizarea punctelor termice şi a reţelelor de
transport şi distribuţie a agentului termic din municipiul Galaţi.
Atât Strategia de dezvoltare a judeţului Galati 2010-2015, care prin obiectivul
specific Dezvoltarea infrastructurii edilitare, propune, ca măsură, modernizarea şi extinderea
infrastructurii de termoficare în municipiul Galaţi, cât şi Strategia Judeţului Galaţi privind
accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, urmăresc, cu prioritate,
reabilitarea şi modernizarea punctelor termice din reţeaua de distribuţie a energiei termice din
municipiu. Deasemenea, Prin Ordinul nr. 219 din 2010, emis de Ministerul Administraţiei şi
Internelor, se alocă fonduri pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării
sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor, conform programului
„Termoficare 2006-2015 căldură şi confort”. În cadrul acestui program, prin ordinul menţionat,
sunt prevăzute reabilitarea şi modernizarea punctelor şi reţelelor termice din municipiul Galaţi,
cofinanţarea de la bugetul de stat fiind de 3.631.000 lei.
Pentru asigurarea confortului termic în clădiri, sunt necesare livrarea corespunzătoare
a agentului termic, dar şi reducerea pierderilor de căldură datorate gradului redus de izolare
termică a pereţilor, mai ales în cazul clădirilor construite înainte de 1990. Ca urmare, trebuie
avute în vedere acţiuni de reabilitare termică ce presupun atât izolarea pereţilor exteriori, cât şi
lucrări de intervenţie la instalaţia de distribuţie a agentului termic pentru încălzirea aferentă
părţilor comune. Pentru această acţiune se au în vedere, în primul rând, clădirile cu locuinţe
colective din municipiile Galaţi şi Tecuci.
Izolarea termică şi utilizarea surselor regenerabile de energie (în special a celei
solare) vor adapta clădirile şi la condiţiile climatice de vară, cu perioade lungi cu temperaturi
crescute peste valorile care erau obişnuite în perioada când au fost proiectate clădirile.
În ceea ce priveşte noile zone de dezvoltare din municipiul Galaţi, pentru alimentarea
cu energie termică, în alegerea soluţiei optime se va putea opta între alimentarea centralizată cu
surse de cogenerare şi alimentarea individuală, soluţia concretă fiind aleasă ţinând seama de
faptul că în cazul unui program complex pentru clădirile propuse, este avantajoasă asigurarea
cu energie termică cu surse funcţionând pe gaze naturale la fiecare consumator, avantajele
fiind următoarele:
- realizarea surselor, precum şi a conductelor de distribuţie şi branşamentelor de gaze în
funcţie de etapizarea în timp şi spaţiu a lucrărilor în diversele zone funcţionale;
- asigurarea parametrilor necesari ai agentului / agenţilor termici (apă caldă, apă fierbinte,
apă caldă de consum, abur de joasă sau medie presiune, aer cald, încălzire prin radiaţie etc)
prin montarea unor echipamente adecvate;
- asigurarea debitului instalat de energie termică şi al celui necesar instantaneu prin reglaje
simple şi care, practic, nu afectează alţi consumatori (la un debit instalat de gaze calculat
corespunzător);
- livrarea energiei termice în funcţie de orarul dorit de fiecare consumator;
- stabilirea confortului şi utilizărilor energiei termice în funcţie de posibilităţile financiare ale
investitorului şi ale utilizatorului final;
- posibilitatea facilă a contorizării energiei termice şi combustibilului utilizat printr-un singur
contor la nivelul fiecărui consumator iniţial, dar şi a celor care vor apare pe parcursul
utilizării construcţiilor.
În municipiul Tecuci, în care sistemul de alimentare centralizată cu energie termică a
fost desfiinţat, existenţa sistemului de distribuţie a gazelor naturale constituie, la ora actuală, o
alternativă şi oferă un avantaj imediat din punct de vedere al consumatorilor. Această
alternativă consta în instalarea centralelor termice de bloc / scară de bloc sau a microcentralelor
termice de apartament utilizând drept combustibil gazele naturale.
66

În localităţile în care nu există distribuţii de gaze sau în care consumatorii individuali
nu sunt racordaţi la acest combustibil, se poate adopta, în locul sistemelor locale cu sobe pe
combustibil solid şi a sistemelor improvizate de încălzire, soluţia centralelor termice
funcţionând pe combustibil lichid sau deşeuri vegetale (biomasă). Utilizarea combustibilului
lichid are ca avantaj o putere calorifică ridicată şi depozitarea unor cantităţi pentru perioade
mai lungi de timp, în primul rând în perioada de iarnă când drumurile de acces spre zonele mai
izolate sunt uneori inaccesibile.
Alimentarea cu combustibili de calitate superioară, reglarea corespunzătoare a
sistemului arzător-cazan-coş şi chiar montarea unor filtre permit o reducere la minim a noxelor
aeriene emise (în special eliminarea fumului prin reţinerea pulberilor din gazele de ardere). De
asemenea, prin montarea rezervoarelor cu pereţi dubli cu detectare de pierderi de combustibil,
se poate elimina poluarea solului cu produse petroliere.
În zonele în care se utilizează, pentru încălzire, combustibilul solid (lemne şi
cărbuni), utilizarea acestora trebuie să se facă cu randament cât mai ridicat, folosind tipuri de
sobe care să permită arderea în cât mai mare măsură a deşeurilor agricole ca atare sau după o
prelucrare sumară. În acest context trebuie menţionate cazanele funcţionând pe peleţi de lemn
(care sunt produşi din rumeguş sinterizat), şi cele funcţionând pe principiul gazeificării
lemnului.
O altă soluţie o reprezintă sursele regenerabile de energie, prin utilizarea energiei
solară pentru prepararea apei calde menajere. Aceasta se poate realiza prin montarea de
captatoare solare pe acoperişul clădirilor, în special a celor individuale. Instalaţiile sunt total
ecologice, sursa este practic inepuizabilă şi nu implică echipamente de prelucrare sau transport
a resurselor înainte de utilizare. Deoarece prepararea apei calde menajere cu energie solară este
concentrată cu precădere în perioada verii, este nevoie de o sursă suplimentară de căldură, fiind
necesară montarea unui boiler cu dublă serpentină racordat şi la o centrală termică clasică.
În toate cazurile, indiferent de soluţia adoptată, se recomandă izolarea termică
suplimentară a clădirilor. Reabilitarea instalaţiilor termice trebuie însoţită de o reabilitare a
anvelopei clădirilor deservite, astfel încât să se asigure un consum judicios de energie termică
pentru încălzire în perioada de iarnă şi, eventual, unul de răcire pentru perioada de vară. La
clădirile noi, încadrarea în prevederile actualelor norme privind consumurile energetice este
obligatorie, prin urmare este obligatorie realizarea unor structuri constructive care să asigure
prin construcţie o izolare termică corespunzătoare. De aceea sunt nerecomandate clădirile cu
suprafeţe vitrate foarte mari, care au inerţie termică foarte mică şi care nu pot funcţiona decât
cu alimentare continuă cu agenţi termici şi cu consumuri energetice nejustificat de mari.

2.2.4.10. GAZE NATURALE SI FLUIDE COMBUSTIBILE
Judeţul Galati este traversat de reţele de transport de gaze naturale de înaltă presiune,
care alimentează localităţile importante amplasate de-a lungul traseelor acestora, şi este
tranzitat, în zona sudică, Şendreni (Galaţi), de magistrala de transport ţiţei.
Dezvoltarea sistemului de transport a gazelor naturale trebuie să se facă în
concordanţă cu cerinţele de înfiinţare a noi distribuţii de gaze naturale, în primul rând, în
localităţile fără astfel de distribuţii, dar amplasate în apropierea traseelor conductelor de
transport, precum şi în zonele cu potenţial de dezvoltare.
Amplasarea conductelor de transport se va putea face, în principal, în paralel cu căile
de comunicaţie sau pe văile râurilor. De fiecare dată trebuie însă întocmit un studiu de
fezabilitate privind presiunea de transport a gazelor (înaltă sau medie), fiecare dintre ele având
avantaje şi dezavantaje specifice, de care trebuie ţinut seama în contextul actual, când
terenurile sunt proprietate privată.
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În conformitate cu Normele tehnice pentru proiectarea şi executarea conductelor de
alimentare din amonte şi de transport gaze naturale, aprobate prin Decizia preşedintelui
ANRGN nr. 1220/2006, zonele de siguranţă şi protecţie vor fi stabilite de S.N.T.G.N.
TRANSGAZ în conformitate cu clasa de locaţie a conductei (1…4) pentru proiectarea,
execuţia şi verificarea conductei de transport, care este în funcţie de numărul de clădiri
(existente şi prevăzute în planul de dezvoltare urbanistică a zonei) pe secţiuni aleatorii cu
lungimea de 1600 m şi lăţimea de 400 m, având conducta ca axă longitudinală, precum şi de
evaluarea stării tehnice a conductei şi de urmărirea comportării în exploatare a acesteia.
La punerea în posesie a foştilor proprietari conform Legii fondului funciar nr.
18/1991 cu completările ulterioare – Legea 247/2005 şi la întocmirea actelor de vânzare –
cumpărare trebuie să se indice servituţile pe care le generează conductele şi/sau obiectivele din
sectorul gazelor naturale amplasate pe respectivele terenuri.
În conformitate cu prevederile Legii gazelor nr. 351 / 2004, activitatea de transport şi
cea de distribuţie ale gazelor naturale constituie servicii publice de interes naţional, iar lucrările
de realizare, reabilitare, retehnologizare, exploatare şi întreţinere a obiectivelor / sistemelor de
transport şi distribuţie gaze naturale sunt lucrări de utilitate publică. Sistemul Naţional de
Transport al Gazelor Naturale face parte din proprietatea publică a statului, fiind de importanta
strategică.
Conductele de transport fluide combustibile care traversează judeţul Galati cresc
riscul de poluare accentuată a solului şi subsolului, în principal, datorită depăşirii duratei
normale de funcţionare şi uzurii conductelor, ceea ce necesită creşterea gradului de siguranţă a
conductelor prin lucrări de reabilitare şi modernizare, dar şi prin respectarea cu stricteţe a
Normelor şi prescripţiilor tehnice specifice zonelor de protecţie şi zonelor de siguranţă aferente
Sistemului Naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului (SNTTGCE).
Deşi judeţul Galati este traversat de conducte magistrale de transport al gazelor
naturale, peste trei sferturi dintre UAT nu dispun de o reţea de distribuţie a gazelor naturale. În
acest context, se impun investiţii masive, mai ales în mediul rural, pentru alimentarea cu gaze
naturale a localităţilor, în primul rând, a celor aflate pe traseul conductelor de transport, şi, întro etapă următoare, pe baza unor studii de fezabilitate în funcţie de planurile de dezvoltare
prezumate de către investitorii strategici, se vor avea în vedere localităţile mai izolate. Din
acest punct de vedere, zonele cele mai defavorizate ale judeţului Galaţi, sunt zona de nord, est
şi centrală. Dacă investiţiile se vor dovedi rentabile, pe termen lung, mai ales în contextul
dezvoltării infrastructurii turistice, se poate lua în considerare înfiinţarea distribuţiilor de gaze
naturale în UAT izolate, odată cu extinderea reţelelor de transport. Un astfel de proiect este cel
de extindere a reţelei de transport de gaze naturale pe traseul Griviţa-Cudalbi-Băleni-Târgu
Bujor, pentru alimentarea oraşului Târgu Bujor, care oferă posibilitatea racordării altor comune
aflate pe traseul conductei noi proiectate şi anume, Griviţa, Cudalbi şi Băleni. De asemenea,
traseele existente ale reţelei de transport de gaze permit racordarea următoarelor localităţi din
zona rurală: Barcea, Braniştea, Cosmeşti, Costache Negri, Drăgăneşti, Ghidigeni, Nicoreşti,
Piscu, Poiana, Priponeşti, Şendreni, Tudor Vladimirescu, Ţepu, Umbrăreşti, Vârlezi, Vlădeşti.
Se propune extinderea reţelelor în comunele Independenţa, Tuluceşti şi Vânători, în
care sunt înfiinţate distribuţii de gaze, conform cu propunerile de dezvoltare ale consiliilor
locale.
În cazul municipiului Galaţi, în care este în funcţiune sistemul de alimentare
centralizată cu energie termică, concurenţa dintre acesta şi sistemele individuale de utilizare a
gazelor naturale va conduce în perspectivă la un echilibru între aceste două tipuri principale de
alimentare cu căldură şi apă caldă menajeră, datorat, în principal, următorilor factori:
- creşterea continuă a preţului gazelor naturale;
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- introducerea taxelor de mediu pentru utilizarea gazelor naturale, majorate de folosirea
unor echipamente al căror randament scade prin trecerea anilor;
- scăderea siguranţei în funcţionare şi randamentului echipamentelor funcţionând pe
gaze naturale după o folosire de circa 10 ani;
- creşterea posibilităţilor tehnice ale locatarilor de a regla gradul de confort din spaţiile
locuite (inclusiv prin setarea robinetelor termostatate astfel încât debitul de agent
termic să nu poată fi închis complet);
- izolarea termică a clădirilor şi reabilitarea instalaţiilor interioare;
- egalizarea preţului dintre kWh livrat de SACET şi cel rezultat din arderea gazelor
naturale;
- creşterea posibilităţilor financiare ale locatarilor astfel încât unii dintre ei să nu mai
fie nevoiţi să scoată din funcţiune corpuri de încălzire etc.;
- în cazul localităţilor racordate la reţeaua de distribuţie de gaze naturale, în care
sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a fost desfiinţat, există
posibilitatea alegerii între soluţia centralelor termice comune /de bloc şi soluţia
microcentralelor termice de apartament.
În zonele în care există în funcţiune distribuţii de gaze naturale, se recomandă
montarea la sobe de arzătoare automatizate pentru gaze combustibile cu debite de 0,68 şi 0,82
m3N/h, aprobate ISCIR CERT care respectă Norma europeană 90/396/EEC. Aceste arzătoare
utilizează plăci ceramice radiante care asigură arderea completă în sistem turbojet, dezvoltând
temperaturi de cca. 1000ºC. Această ardere reduce nivelul noxelor la cel mai redus nivel
posibil, în comparaţie cu arzătoarele utilizate în prezent.
Este recomandabil ca alimentarea cu gaze naturale să fie cuplată cu alte surse de
energie termică, în special surse de energie regenerabilă : energia solară, fotovoltaică, eoliană,
biomasa (prin montarea unor sisteme hibride), atât pentru economisirea combustibililor fosili,
cât şi pentru reducerea emisiilor de gaze nocive.

2.2.4.11. ENERGIE REGENERABILĂ
Judeţul Galaţi are un important potenţial pentru utilizarea surselor regenerabile de
energie (SRE), acestea constând în energie solară, energie eoliană, şi cea rezultată din arderea
sau descompunerea biomasei reprezentată de deşeuri agricole şi reziduuri menajere urbane.
În prezent, energia solară nu este valorificată suficient pe teritoriul judeţului Galaţi,
însă, la nivel judeţean, se află în derulare programe de înlocuire/completare a sistemelor clasice
de încălzire cu sisteme care utilizează energia solară. Deasemenea, există propuneri de
proiecte în Strategia de dezvoltare a judeţului Galaţi, de utilizare a energiei solare pentru
încălzire şi prepararea apei calde menajere şi dotarea unor instituţii din municipiul Galaţi cu
astfel de sisteme solare. Se are în vedere realizarea acestor proiecte prin Programul Naţional
“Casa Verde” şi cu finanţare din bugetul local.
Având în vedere potenţialul de energie solară existent, aceste proiecte pot fi extinse în
localităţile din zona de sud-est a judeţului Galaţi, în care intensitatea radiaţiei solare este
maximă, prin implementarea acestuia îndeplinindu-se mai multe obiective:
- reducerea consumului de combustibil convenţional şi, implicit, protecţia mediului prin
diminuarea consistentă a emisiei de gaze ca efect de seră;
- oferirea unui exemplu de bună practică şi implicare socială;
- stimularea conştiinţei societăţii civile în ceea ce priveşte protecţia mediului ;
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-

contribuţia la îndeplinirea politicilor naţionale, regionale şi locale în domeniul mediului şi
al energiei;
aport la efortul României de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin tratatele europene şi
internaţionale la care a aderat;
reducerea costurilor cu energia termică, degrevând astfel bugetul beneficiarilor.

De asemenea, implementarea acestor proiecte va reduce costurile cu utilităţile, în
condiţiile menţinerii sau sporirii confortului termic pe timp de iarnă şi a creşterii consumului
de apă caldă de consum pe tot parcursul anului.
Energia solară poate fi utilizată şi pentru producerea energiei electrice prin utilizarea
celulelor fotovoltaice (PV), soluţie care prezintă un interes din ce în ce mai mare, mai ales
pentru utilizări locale.
Sistemele solar-fotovoltaice îşi găsesc utilitatea, îndeosebi, în aplicatii din zone
geografice izolate sau cu posibilităţi limitate de acces la reţeaua electrică. În aplicaţiile
fotovoltaice, tipurile de proiecte care se pot realiza sunt: sisteme fotovoltaice autonome pentru
electrificarea rurală, cu aplicaţii în zonele montane şi în parcuri naturale, şi sisteme
fotovoltaice conectate la reţeaua de transport şţ distributie a energiei electrice. De asemenea,
un mare avantaj al sistemelor fotovoltaice este că se pot integra în clădiri.
Creşterea gradului de atractivitate al investiţiilor pentru sisteme energetice solarfotovoltaice sau solar-termice, cu sau fără conectare la reţeaua energetică, este favorizată de
premisa că, pe termen mediu şi lung, costurile specifice vor cunoaşte o diminuare treptată.
Aceste sisteme pot fi implementate în zonele urbane pentru reducerea costurilor anumitor
utilităţi, cum ar fi iluminatul public, sau pentru reducerea cheltuielilor instituţiilor publice.
Amplasarea judeţului din punct de vedere al potenţialului eolian, favorizează
utilizarea acestui tip de sursă regenerabilă în aproape toate zonele judeţului. Trebuie, însă, avut
în vedere faptul că potenţialul efectiv amenajabil al energiei eoliene este mult inferior
potenţialului tehnic amenajabil, datorită restricţiilor de mediu (amplasamente cu interdicţie de
utilizare), de asemenea este necesară o analiză a impactului turbinelor eoliene asupra migraţiei
păsărilor, a poluării fonice produse şi amplasarea acestora în zone care se pretează, din punct
de vedere al mediului, la construcţia unor astfel de instalaţii.
De aceea potenţialul eolian valorificabil economic poate fi apreciat numai pe termen
mediu, pe baza datelor tehnologice şi economice cunoscute astăzi şi considerate şi ele valabile
pe termen mediu.
Aplicaţii cu potenţial energetic de un nivel mai redus (sub 50 kW) destinate, în
principal, electrificării zonelor rurale izolate, oferă oportunităţi reale pentru punerea în practică
a unor proiecte de valorificare a surselor eoliene. În zonele cu potenţial eolian relativ bun,
amplasamentele cele mai favorabile vor fi cele în care se poate exploata „efectul de curgere
peste vârf de deal” sau „efectul de canalizare a curenţilor de aer”.
Este de subliniat, însă, faptul că energia produsă în acest fel are costuri mai ridicate
decât cele ale energiei produse în centrale tradiţionale. Costurile de mentenanţă şi întreţinere
fac ca energia să fie mai scumpă, iar nefuncţionarea la viteza nominală de calcul a vântului
reduce semnificativ puterea instalată. Totodată, există costuri pe care investitorul nu le ia în
considerare atunci când implementează un astfel de proiect, de exemplu, necesitatea de a
prevedea o capacitate de rezervă sau capacităţi electrice care să stabilizeze frecvenţa de 50 Hz
a energiei electrice în Sistemul Energetic Naţional.
În prezent, sunt propuse parcuri eoliene în următoarele localităţi: municipiul Galaţi,
oraşele Bereşti şi Târgu Bujor, şi comunele Bălăbăneşti, Braniştea, Costache Negri, Cuca,
Independenţa, Matca, Munteni, Nicoreşti, Piscu, Schela, Şendreni, Slobozia Conachi, Suhurlui,
Tuluceşti şi Vânători. Aceste propuneri sunt coerente cu obiectivul specific de protectie şi
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dezvoltare durabilă a mediului construit din cadrul Strategiei de dezvoltare a judeţului Galaţi şi
care, în cadrul măsurii de realizare a infrastructurii de producere şi transport de energie
alternativă, propune amenajarea de parcuri eoliene în zonele rurale.
Utilizarea biomasei are în componenţă atât utilizarea pentru arderea a lemnului de foc
cât şi a resturilor agricole, considerate o resursă energetică recuperabilă.
În cadrul biomasei care poate fi folosită pentru producerea căldurii se pot folosi aşchii
de lemn, coajă de copac, reziduuri de recoltare, rumeguş, reziduuri de tăiere, reziduuri de
pădure. De asemenea, se pot folosi coji de seminţe şi, chiar, porumb boabe.
Biomasa este, deja, utilizată în zona rurală atât pentru încălzire cât şi pentru
prepararea apei calde şi a hranei, fiind predominantă biomasa de tip agricol. Culturile pentru
producerea biocombustibililor beneficiază de condiţii de dezvoltare optime, aceste culturi
fiind: plante oleaginoase, cartoful şi cerealele. Dezavantajul, în acest caz, îl reprezintă faptul
ca producţia de materie primă pentru biocombustibili necesită cultivarea unor suprafeţe mari de
teren.
Pentru promovarea utilizării acestor energii alternative se impune implicarea
autorităţilor locale, prin dezvoltarea şi aplicarea unor programe pentru energie durabilă care să
propună măsuri concrete de creştere a eficienţei energetice, utilizării extinse a surselor
regenerabile de energie şi reducerii impactului asupra mediului.
-

Efectele utilizării surselor regenerabile de energie se vor materializa prin:
reducerea consumului de energie din surse tradiţionale şi respectiv a cheltuielilor;
reducerea poluării factorilor de mediu prin substituirea de combustibili poluanţi prin cei
ecologici;
autonomie energetică sporită faţă de furnizorii de energie;
creşterea numărului de persoane/instituţii care folosesc energie neconventională - reducerea
emisiilor de CO2.

2.2.4.12. REŢELE DE TELECOMUNICAŢII
Sectorul telecomunicaţiilor a avut în ultimii ani o evoluţie deosebit de dinamică
caracterizată prin restructurare, privatizare şi liberalizare, în condiţiile unor evoluţii
tehnologice spectaculoase. Investiţiile în comunicaţii au un impact major asupra dezvoltării
economice, în general, datorită caracterului dual al acestui sector-ramură economică în sine şi
suport pentru dezvoltarea celorlalte sectoare economice.
În judeţul Galati, principalele direcţii de acţiune în domeniul telecomunicaţiilor
constau în:
- continuarea acţiunilor de extindere şi modernizare a reţelei de comunicaţii fixe şi mobile, în
vederea sporirii accesului localităţilor la serviciile universale de telecomunicaţii;
- continuarea procesului de ridicare a gradului de telefonizare a localităţilor judeţului
concomitent cu îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate;
- asigurarea accesului la internet, atât public cât şi privat.
Trebuie avute în vedere acţiuni de extindere ale reţelei de telefonie fixă, în primul
rând, în localităţile în care există gospodării care nu au acces la acest serviciu. De asemenea, se
va avea în vedere creşterea gradului de acoperire pentru telefonie mobilă, prin instalarea unor
antene GSM în zone în care s-au semnalat pierderi de semnal, şi anume, în comunele
Bălăbăneşti, Costache Negri, Rădeşti, Smulţi şi Suceveni.
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Dezvoltarea şi modernizarea, în continuare, a serviciilor de telecomunicaţii va asigura
satisfacerea uneia dintre echipările principale de care trebuie să beneficieze o localitate pentru
a oferi un mediu favorabil dezvoltării economice.

2.2.4.13. MANAGEMENTUL DEŞEURILOR
Analiza impactului produs de generarea deşeurilor din activităţile socio-economice,
de modul şi practicile actuale de gospodărire a acestora în judeţul Galati, precum şi de
necesitatea abordării în mod integral a gestionării deşeurilor, a impus stabilirea unui obiectiv
general si a unor obiective specifice care au ca scop final reducerea sau eliminarea acestuia.
Obiectivul general rezultat din Strategia Naţională de Gospodărire a Deşeurilor
vizează ”Reducerea impactului si a riscurilor pentru sanatatea oamenilor si a mediului, prin
dezvoltarea şi implementarea unui sistem integrat de gestionare a deşeurilor, eficient din punct
de vedere ecologic şi economic” (orizontul de timp 2008- 2013).
La realizarea obiectivului general poate contribui implementarea prevederilor
proiectului “Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor din judeţul Galati” (iunie 2008) Acesta
cuprinde perioada 2008 – 2013, urmând a fi revizuit periodic în conformitate cu cerinţele de
protecţie a mediului.
Implementarea unui sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Galati este
în concordanta cu legislaţia UE, Planul Naţional de Gestiunea Deşeurilor (PNGD), Planul
Regional de Gestionare a Deseurilor 2004 – 2013, şi are ca baza obiectivele Planului
Operaţional Sectorial: reducerea cantitatii de deşeuri depozitate, creşterea cantitatii de deşeuri
reciclate şi reutilizate, reducerea numarului poluarilor ecologice vechi, îmbunatatirea
standardelor tehnologice de depozitare.
Obiective specifice
Obiectivele specifice judeţene rezultate din proiectul ”Planul Judeţean de Gestionare
a Deşeurilor în judeţul Galati” sunt:
- Dezvoltarea politicii judetene în vederea implementarii unui sistem integrat de gestionare
a deseurilor
- Depozitarea deşeurilor în conformitate cu cerinţele legislaţiei în domeniul gestionării
deşeurilor în scopul protejării sănătăţii populaţiei şi a mediului
- Conştientizarea locuitorilor de beneficiile rezultate din proiect, separarea colectării
deşeurilor şi reciclarea acestora.
Pentru imbunatatirea calitatii managementului deseurilor se impune implementarea
legislatiei actuale armonizata cu directivele europene. In vederea atingerii obiectivelor propuse
se are in vedere respectarea urmatoarele aspecte legislative şi instituţionale:
- Cadrul legal pentru desfăşurarea activităţii de depozitare a deşeurilor care, în momentul
de faţă, îl constituie Hotărârea Guvernului nr. 162 / 2002 privind depozitarea deşeurilor
- Proiectul ”Planul Judeţean de Gestiunea Deşeurilor in judeţul Galati – 2008 - 2013”
În urma închiderii tuturor depozitelor din judeţ (cu excepţia Tirighina-Galaţi şi RateşTecuci), Planul Judeţean de Gospodărire a Deşeurilor (PJGD) prevede înfinţarea a opt staţii de
transfer ce vor fi arondate celor două depozite zonale ecologice de la Galaţi şi Tecuci în
zonele: Bereşti, Tîrgu Bujor, Iveşti-Lieşti, Pechea, Tudor Vladimirescu-Piscu, GhidigeniGohor, Măstăcani-Folteşti-Frumuşiţa, Cudalbi-Valea Mărului.
Pe baza elementelor prezentate mai sus se formuleaza urmatorul set de prioritati:
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- Cresterea gradului de acoperire cu servicii de salubritate;
- Întroducerea si extinderea colectarii selective
- Deschiderea depozitelor conforme de la Galati (Tirighina) si Tecuci, în anul 2011,

respectiv 2013;
- Deschiderea depozitului ecologic de la Tecuci pâna în anul 2013, chiar daca actualul
depozit are ca data de sistare a activitatii anul 2017
- Asigurarea compostarii fractiilor biodegradabile pretabile în mediul rural si într-o cât mai
mare masura în mediul urban.

Măsurile care vizează managementul deşeurilor privesc:
Deschiderea depozitelor zonale ecologic de la Tecuci si Galati
Realizarea a 8 staţii de transfer în zonele Bereşti, Tîrgu Bujor, Iveşti-Lieşti, Pechea, Tudor
Vladimirescu-Piscu, Ghidigeni-Gohor, Măstăcani-Folteşti-Frumuşiţa, Cudalbi-Valea
Mărului
Realizarea staţiei de tratare mecano-biologică în comuna Vânători
Colectarea selectivă, reciclarea şi valorificarea fracţiilor recuperabile din deşeurile menajere
şi a celor asimilabile
Reducerea cantităţii de deşeuri menajere depozitate
Reducerea cantităţii de deşeuri periculoase
Reducerea impactului depozitelor de deşeuri industriale asupra solului, subsolului şi a
apelor subterane în zona depozitelor de deşeuri industriale (Halda de zgură S.C.
ARCELORMITTAL S.A., etc) prin redarea în circuitul natural/economic a suprafeţelor
afectate
Reducerea poluării solului datorată activităţii de extracţie a ţiţeiului şi de depozitare a
deşeurilor rezultate din această activitate
Creşterea gradului de valorificare a deşeurilor
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2.3. POPULAŢIA ŞI FORŢA DE MUNCĂ
2.3.1. Structura socio-demografică şi Resurse umane
Analizele socio-demografice privind populaţia judeţului Galaţi surprind o serie de
fenomene demografice negative – reducerea efectivelor de populaţie tânără în special pe baza
emigraţiei, dar şi prin reducerea natalităţii, precum şi creşterea ponderii populaţiei vârstnice
care determină accentuarea fenomenului de îmbătrânire demografică, tendinţa de scădere a
volumului populaţiei. Aceste fenomene afectează atât potenţialul demografic al judeţului, cât şi
evoluţia viitoare a pieţei forţei de muncă. Reducerea efectivelor de populaţie tânără poate avea
consecinţe economice negative prin deficitul de forţă de muncă pe care îl creează şi “presiunea
socială„ exercitată asupra populaţiei ocupate. Totodată, creşterea populaţiei vîrstnice conduce
la cerere sporită de servicii de sănătate şi îngrijire a sănătăţii. Atragerea de populaţie tânără în
judeţ presupune dezvoltarea serviciilor publice în general şi a celor destinate locuirii, în
particular.
Diagnosticul pe domeniul resurselor umane şi pe componentele acestuia are la bazǎ
situaţia existentǎ, identificatǎ în faza anterioară. Starea generală de sănătate a resurselor de
muncă se află într-un relativ echilibru, mai puţin cazuistica legată de infecţiile respiratorii şi
îmbolnăvirile de tbc, care totuşi au înregistrat un recul în ultimii ani. Diferenţa între urban şi
rural vizibilă la nivel naţional, privind accesul la serviciile publice de bază, învăţământ şi
sănătate, se manifestă şi la nivelul judeţului Galaţi. Serviciile sanitare sunt deficitare, în
principal în mediul rural, în unele comune nefiind asigurat necesarul de medici, care să
deservească locuitorii. Deşi se poate spune că pe ansamblul judeţului asistenţa medicală
primară este asigurată, trebuie menţionat că localităţile rurale sunt defavorizate mai ales în
privinţa serviciilor medicale specializate.
În privinţa resurselor de muncă, se manifestă în perioada 2002-2009 creşteri ale
acestora, precum şi creşteri ale ponderii populaţiei ocupate în sectorul terţiar. Problemele cele
mai acute ale forţei de muncă sunt şomajul în creştere, concomitent cu scăderea numărului de
salariaţi. Fenomenul instalat are ca efect creşterea numărului celor asistaţi de stat şi scăderea
numărului celor ce contribuie prin plata impozitului pe salarii la constituirea bugetelor de stat,
având impact asupra bugetelor locale.
Există oportunitatea dezvoltării unor servicii, mai ales în domeniul turistic, prin
poziţia ocupată de judeţ în teritoriu şi prin structurile parteneriale ce le poate realiza (situarea
pe cursul Dunării şi dezvoltarea municipiului Galaţi în sistemul urban Brăila-Galaţi).
Plecând de la aspectele menţionate anterior şi de la obiectivele generale şi specifice
formulate pentru domeniul resurselor umane în cadrul planurilor şi strategiilor naţionale,
regionale şi judeţene, precum Programul Operaţional Sectorial – Dezvoltarea Resurselor
Umane, Strategia de Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Centru pentru perioada
2007-2013, Strategia de Dezvoltare a judeţului Galaţi – 2010 se pot formula următoarele
obiective privind dezvoltarea resurselor umane. În raport cu aceste aspecte au fost formulate
următoarele obiective generale privind structura socio-demografică şi resursele umane:
Obiective generale:
Minimizarea efectelor negative generate de fenomene socio-demografice prin
îmbunătăţirea calităţii vieţii
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Creşterea adaptabilităţii resurselor umane la transformările survenite pe piaţa forţei
de muncă şi la condiţiile economice nefavorabile.

Obiective specifice:
 Îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor judeţului din zonele afectate de fenomene
demografice negative (îmbătrânirea populaţiei, tendinţa de reducere a efectivelor de
populaţie)
 Dezvoltarea serviciilor publice (sociale, de învăţământ şi de sănătate)
 Creşterea capacităţii resurselor umane de a răspunde nevoilor pieţei forţei de muncă
 Adaptarea sistemului educaţional cerinţelor actuale ale pieţei forţei de muncă
2.3.2. Prognoza populaţiei judeţului Galaţi 2010 – 2025
Proiectările demografice reprezintă determinări prin calcule ale numărului populaţiei
pentru un moment plasat în viitor, plecând de la structura pe sexe şi vârste la un moment dat şi
emiţând ipoteze asupra evoluţiei probabile a celor trei componente care modifică în timp
numărul şi structura populaţiei: mortalitate, fertilitate şi migraţie. Estimarea populaţiei este
necesară pentru cunoaşterea evoluţiei resurselor de muncă, nevoii de locuinţe şi servicii
(sănătate, educaţie, cultură, recreere şi timp liber, asistenţă socială etc).
În elaborarea proiectării demografice a populaţiei judeţului Galaţi s-a utilizat metoda
globală pe baza sporului mediu anual de creştere coroborată cu Proiectarea populaţiei
României în profil teritorial până în anul 2025 elaborată de INS. Au fost utilizate date din Baza
TEMPO – Online, INSSE.
Formularea ipotezei privind evoluţia populaţiei a avut în vedere caracteristicile
specifice populaţiei zonei. Aşa cum reiese din analiza anterioară a domeniului sociodemografic, la nivelul judeţului Galaţi se înregistrează în 2009 o rată a natalităţii in valoare de
9,7‰, fiind inferioară celei înregistrate la nivel naţional (10,4‰). Rata mortalităţii are valoarea
de 10,9‰, valoare inferioară celei înregistrate la nivel naţional (12‰). Sporul natural are
valoare negativă, iar sporul migrator este, de asemenea, negativ, numărul celor care au pleacat
din judeţ devansându-l pe cel al veniţilor.
În vederea obţinerii unei analize mai detaliate care să stea la baza formulării de
propuneri la nivel teritorial, s-au elaborat prognoze în trei variante (pesimistă, optimistă şi
medie) la nivel judeţean, la nivel de unitate administrativ-teritorială şi pe medii de rezidenţă.
Estimarea populaţiei zonei de studiu în varianta medie porneşte de la ipoteza conform
căreia cele două componente ale mişcării populaţiei, sporul natural şi sporul migrator, vor avea
valori constante în perioada prognozată.
Tabel 1. Evoluţia proiectată a populaţiei judeţului Galaţi între 2010-2025 în cele 3 variante:
VARIANTA MEDIE
VARIANTA OPTIMISTA
VARIANTA PESIMISTA

2010
605200
609000
604500

2015
585900
596400
584100

2025 Dinamica 2010-2025
532800
88.0%
562500
92.4%
527800
87.3%

Conform acestei proiecţii populaţia totală a judeţului ar urma să scadă până în anul
2025 cu 12% în varianta medie a proiecţiei, cu aproximativ 7,5% în varianta optimistă şi
aproximativ 23% în varinta pesimistă.
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În cadrul acestei lucrări vom detalia evoluţia proiectată a populaţiei în varinta medie,
cea mai probabilă.
Tabel 2. Evoluţia proiectată a populaţiei judeţului Galaţi pe medii (2010-2025)
2010
343729
265175

Urban
Rural

2015
327987
257913

2025 Dinamica 2010-2025
293040
85.3
239760
90.4

Atât populaţia urbană, cât şi cea rurală vor scădea până în 2025. Populaţia urbană a
judeţului ar urma să scadă în termeni absoluţi cu 15742 persoane până în anul 2015 şi cu 50689
până în 2025. În cazul populaţiei rurale, scăderea acesteia ar fi de 7262 persoane până în 2015
şi 25415 până în 2025. În ansamblul perioadei 2010 – 2025, populaţia urbană judeţului ar
înregistra o scădere de aproximativ 15%, iar cea rurală de aproximativ 9,5%.
Tabel 3. Evoluţia proiectată a populaţiei judeţului Galaţi pe grupe de vârstă 1
Galaţi
0-14
15-64
65+
Galaţi (%)
0-14
15-64
65+

2010
605200
92300
432800
80100
100%
15.3
71.5
13.2

2015
585900
86000
418700
81200
100%
14.7
71.4
13.9

2025
532800
68000
370600
94200
100%
12.8
69.5
17.7

Ponderea populaţiei cu vârsta cuprinsă între 0 şi 14 ani reprezintă deopotrivă o
măsură a potenţialului demografic şi al celui de dezvoltare al unei zone. Până în anul 2025,
ponderea populaţiei tinere ar urma să scadă cu aproximativ 25 puncte procentuale comparativ
cu anul 2010. Simultan, ar urma să crească ponderea populaţiei vârstnice (65+), intensificânduse astfel procesul de îmbătrânire a populaţiei. Scăderea populaţiei tinere şi creştere populaţiei
vârstnice are consecinţe asupra pieţei forţei de muncă şi a sistemului de asigurări sociale.
Totodată, necesită în viitor o reorganizare a unităţilor de învăţământ şi sănătate.
Tabel 4. Evoluţia raportului de dependenţă după vârstă
Judeţul Galaţi

2010
39,8%

2015
42,9%

2025
43,8%

Raportul de dependenţă după vârstă, care ne arată sarcina socială pe care o suportă
segmentul populaţiei adulte al unei zone, va cunoaşte în judeţul Galaţi o evoluţie ascendentă.
Până în anul 2025 valoarea acestuia va creşte de la 39,8% în 2010 la 43,8%, ceea ce înseamnă
că 100 de persoane în vârstă de muncă vor susţine 43,8 persoane inactive.
La nivel de unitate administrativ teritorială, în aproximativ 94% dintre ele se va
manifesta tendinţa de scădere a populaţiei. Cele mai afectate (cu scăderi de peste 20%), din
acest punct de vedere, vor fi: oraşul Bereşti şi comunele Bereşti-Maria, Căvădineşti, Cuca,
Nămoloasa, Rădeşti, Rediu, Scânteieşti, Slobozia Conachi, Smulţi şi Suceveni. Uşoare creşteri
ale volumului populaţiei se vor înregistra în: Şendreni, Smârdan, Suhurlui şi Vânători.
1

conform Proiectării populaţiei României în profil teritorial până în anul 2025 elaborată de Institutul Naţional de
Statistică
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Aceste analize surprind o serie de fenomene demografice negative care ar putea
afecta evoluţia populaţiei judeţului Galaţi în perioada proiectată: scăderea populaţiei la nivelul
întregii zone, scăderea ponderii populaţiei tinere, creşterea populaţiei vârstnice şi accentuarea
procesului de îmbătrânire demografică. Măsurile destinate reducerii fenomenelor demografice
negative trebuie să se bazeze pe relansare economică. Deşi dezvoltarea economică nu conduce
în mod necesar la o creştere demografică bazată pe spor natural, ea ar stimula, într-o mai mare
măsură, reducerea emigrării din zonă.
Tabel 5. Evoluţia proiectată a populaţiei judeţului Galaţi, la nivel de unitate administrativteritorială
LOCALITATI

Municipiul Galati
Municipiul Tecuci
Oras Beresti
Oras Targu Bujor
Balabanesti
Balasesti
Baleni
Baneasa
Barcea
Beresti-Meria
Brahasesti
Branistea
Buciumeni
Cavadinesti
Certesti
Corni
Corod
Cosmesti
Costache Negri
Cuca
Cudalbi
Cuza Voda
Draganesti
Draguseni
Fartanesti
Foltesti
Frumusita
Fundeni
Ghidigeni
Gohor
Grivita
Independenta
Ivesti
Jorasti
Liesti
Mastacani
Matca
Movileni
Munteni
Namoloasa
Negrilesti

VARIANTA
MEDIE
2015
2025

277365
40486
2930
7207
2051
2344
2344
2051
6211
3691
8906
4160
2461
2812
2285
2051
6972
6445
2695
2168
7324
3340
5918
5683
5039
3398
5273
3867
6562
3398
3691
4746
9433
1816
10370
4687
12011
3105
7031
1816
2930

248018
36337
2291
6394
1758
2025
2078
1918
5967
3090
8738
4049
2238
2344
2078
1705
5967
5914
2664
1812
6394
3197
5541
5541
4582
3250
4955
3676
6394
2930
3410
4529
8738
1598
9271
4103
11508
2771
6660
1385
2930

VARIANTA
OPTIMISTA
2015
2025

282336
41211
2982
7336
2087
2386
2386
2087
6322
3757
9065
4234
2505
2863
2326
2087
7097
6560
2743
2207
7455
3399
6024
5785
5129
3459
5368
3936
6680
3459
3757
4831
9602
1849
10556
4771
12226
3161
7157
1849
2982

261844
38363
2419
6750
1856
2138
2194
2025
6300
3263
9225
4275
2363
2475
2194
1800
6300
6244
2813
1913
6750
3375
5850
5850
4838
3431
5231
3881
6750
3094
3600
4781
9225
1688
9788
4331
12150
2925
7031
1463
3094

VARIANTA
PESIMISTA
2015
2025

276513
40361
2921
7184
2044
2336
2336
2044
6191
3680
8878
4147
2453
2804
2278
2044
6951
6425
2687
2161
7301
3329
5899
5666
5023
3388
5257
3855
6542
3388
3680
4731
9404
1811
10339
4673
11974
3096
7009
1811
2921

245691
35996
2270
6334
1742
2006
2058
1900
5911
3061
8656
4011
2217
2322
2058
1689
5911
5859
2639
1795
6334
3167
5489
5489
4539
3220
4909
3642
6334
2903
3378
4486
8656
1583
9184
4064
11400
2745
6598
1372
2903
77

Nicoresti
Oancea
Pechea
Piscu
Poiana
Priponesti
Radesti
Rediu
Scanteiesti
Schela
Sendreni
Slobozia Conachi
Smardan
Smulti
Suceveni
Suhurlui
Tepu
Tudor vladimirescu
Tulucesti
Umbraresti
Valea Marului
Vanatori
Varlezi
Vladesti

3808
1348
10956
4804
1816
2168
1406
1875
2285
3750
4336
3515
5390
1230
1816
1582
2578
5332
7265
6914
3574
5215
1992
1875

3410
1225
10017
4422
1705
1918
1172
1279
1865
3676
5062
2984
6127
906
1545
1598
2504
5115
6713
6500
3250
5754
1758
1545

3877
1372
11153
4890
1849
2207
1431
1908
2326
3817
4413
3578
5487
1252
1849
1610
2624
5427
7395
7038
3638
5308
2028
1908

3600
1294
10575
4669
1800
2025
1238
1350
1969
3881
5344
3150
6469
956
1631
1688
2644
5400
7088
6863
3431
6075
1856
1631

3797
1343
10923
4790
1811
2161
1402
1869
2278
3738
4322
3505
5374
1227
1811
1577
2570
5315
7243
6892
3563
5198
1986
1869

3378
1214
9923
4381
1689
1900
1161
1267
1847
3642
5014
2956
6070
897
1531
1583
2481
5067
6650
6439
3220
5700
1742
1531
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2.4. ACTIVITĂŢILE (conform clasificării CAEN)
2.4.1. CONCLUZII ALE DEZVOLTĂRII2
Evoluţia economică a judeţului Galaţi este influenţată, în prezent, atât de factori
externi (criza globală, integrarea în Uniunea Europeană etc.), cât şi de factori interni. Aceşti
din urmă pot fi influenţaţi şi pot contribui la diminuarea efectelor negative externe şi la
obţinerea unor avantaje competitive şi comparative locale/regionale (un management eficient
al resurselor locale, susţinerea şi promovarea mediului de afaceri de la nivelul judeţului,
asigurarea unor condiţii sociale, de educţie etc.) şi care pot, în final, contribui la dezvoltarea
durabilă a judeţului.
Analizele efectuate la nivelul judeţului Galaţi asupra evoluţiei economice, în perioada
2000-2008, au dus la următoarele concluzii generale:
3. Judeţul Galaţi dispune de un important potenţial natural, caracterizat printr-o varietate de
peisaje, monumente naturale, dar care nu este valorificat corespunzător;
4. Condiţiile de climă şi cele legate de relief şi sol pot susţine o agricultură modernă şi
durabilă, bazată în special pe cultivarea grâului, a porumbului, orzului, viţă de vie, floarea
soarelui etc.; solurile din judeţul Galaţi se pretează la aplicarea irigaţiilor însoţite de
sistemul de desecare aferent şi necesită aplicarea unor tehnologii agricole adaptate
culturilor planificate, care să asigure o utilizare durabilă a lor şi o protecţie a subsolului;
5. Producţia agricolă este formată, în principal, din producţia vegetală (68,27% din total),
urmată de cea animală (30,65%) şi servicii agricole (1,07%); în perioada 2000-2008, la
unele culturi s-au constatat creşteri ale suprafeţelor cultivate (orz şi orzoaică, ovăz etc.), în
timp ce alte culturi importante au avut diminuări ale suprafeţelor cultivate (grâu şi secară,
porumb boabe etc.); s-a înregistrat o scădere a numărului de salariaţi din agricultură şi
silvicultură (cu 15,45% mai puţin comparativ cu anul 2007 şi cu 74,4% mai puţin
comparativ cu anul 2000). De asemenea, în piscicultură, numărul salariaţilor a scăzut
drastic în perioada analizată, de la 263 salariaţi în anul 2000 la circa 34 salariaţi în anul
2008 (-74%);
6. În general, agricultura judeţului Galaţi se caracterizează printr-o diversitate a producţiilor
agricole, exploataţii agricole mici în care se practică o agricultură de subzistenţă, cu
surplusuri mici de producţie;
7. Componentă importantă a sectorului agricol, şi cu o îndelungată tradiţie în judeţ, creşterea
animalelor deţine un procent semnificativ în valoarea totală a producţiei agricole. Acest
sector, spre deosebire de cel vegetal, cunoaşte o uşoară dezvoltare în ultimii ani, aspect
vizibil în creşterea producţiei de carne de porc, oaie şi pasăre;
2

Studiu privind structura activităţilor economice, situaţia existentă şi tendinţe de dezvoltare, IEN 2010
Colectiv de autori:
Director de proiect: dr. VICTOR PLATON, dr. Daniela Antonescu, dr. Florin Pavelescu, As. Sorina
Jurist
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8. Cu toate că în judeţ există condiţii favorabile acestei activităţi economice, s-a constatat o
reducere importantă a suprafeţelor cultivate cu viţă de vie, de la 19282 hectare în anul 2000
la 15477 hectare în anul 2008 (scădere cu 19,7%);
9. Se înregistrează un declin demografic, cu afectarea negativă a tuturor indicatorilor aferenţi,
ce va determina, pe termen lung, o serie de efecte negative asupra economiei judeţene;
astfel, cu toate că, densitatea populaţiei este superioară mediei regionale şi naţionale, dacă
se va păstra acelaşi trend demografic negativ, aceasta se va reduce pe termen mediu şi lung;
10. Alte aspecte demografice negative identificate la nivelul judeţului Galaţi: scăderea
accentuată a numărului de nou-născuţi şi creşterea deceselor determină un spor natural
negativ, cu efecte pe termen lung asupra pieţei muncii; de asemenea, în judeţ se constată un
fenomen accentuat de îmbătrânire demografică, pe fundalul creşterii speranţei medii de
viaţă;
11. În ultima perioadă s-a observat un important fenomen migrator, în special cel internaţional,
dar şi al populaţiei feminine, a celui dinspre zonele urbane spre cele rurale, efect al aderării
României la UE şi la eliminarea graniţelor, dar şi ca rezultat al restructurării marilor
întreprinderi de stat;
12. În ceea ce priveşte sectorul de învăţământ, se constată un proces de reducere progresivă a
populaţiei şcolare pe ansamblu (aproximativ 10% în ultimii cinci ani), care a determinat, la
rândul ei, reducerea numărului de unităţi de învăţământ (cu circa 10% mai puţine în ultimii
cinci ani) şi a personalului didactic; în învăţământul primar şi gimnazial se constată
reduceri importante ale numărului de elevi înscrişi (cu 20%) şi de şcoli (aproximativ 20%).
Şi personalul didactic a scăzut (cu circa 7%), cu toate că numărul total de licee este acelaşi
şi numărul elevilor din licee a crescut semnificativ;
13. În anul 2007, PIB total la nivel de judeţ a înregistrat o creştere cu 20% mai mare
comparativ cu anul 2006 şi cu circa 33% mai mare comparativ cu anul 2005; creşterea s-a
datorat în special îmbunătăţirii climatului investiţional din regiune şi a sporirii interesului
economic pentru potenţialul şi oportunităţile create; contribuţiile cele mai importante la
formarea PIB sunt date de sectoarele: industrie şi agricultură;
14. Economia judeţului se bazează pe industrie (în special industria metalurgică si navală),
servicii şi comerţ în mediul urban şi activităţi agricole în mediul rural; în sectorul
industrial, judeţul Galaţi este principalul producător de cocs metalurgic, de fontă, de oţel
brut şi de laminate finite pline; este al doilea producător din ţară la producţia de nave
maritime ca tonaj şi primul ca număr, de asemenea se situează printre primele judeţe la
producţia de legume şi fructe conservate;
15. Specializările principale ale judeţului sunt în: industrie, servicii, construcţii şi agricultură;
16. În judeţul Galaţi rata şomajului este mai mare comparativ cu cea la nivel regional şi
naţional (6,6% comparativ cu cea înregistrată la nivel de regiune: 4,7% şi la nivel naţional:
4.4%);
17. Domeniul sanitar, majoritar de stat, nu a înregistrat schimbări semnificative la nivelul
judeţului Galaţi în ultimii ani. Se observă o scădere uşoară a numărului de policlinici,
dispensare medicale şi crese, dar şi o creştere a numărului de cabinete medicale
(individuale) de familie, cabinete stomatologice (individuale) si centre medicale (de
specialitate). Numărul personalului medico-sanitar a crescut în perioada analizată (în
special în mediu privat). Subfinanţarea acestui sector determină reducerea calităţii
serviciilor de sănătate oferite populaţiei judeţului;
18. Densitatea drumurilor publice era, în anul 2008, de 38 km la 100 km2, mai mare
comparativ cu cea regională (30,7 km la 100 km2) şi naţională (34,3 km la 100 km2
teritoriu);
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19. Densitatea căilor ferate este de 68,1 la 1000 km2, superioară celei existente la nivel
regional, de 48,9 km la 1000 km2 şi cele de la nivel naţional, de 45,2 km la 1000 km2 ;
20. Traficul maritim şi fluvial al judeţului Galaţi se derulează prin portul din municipiul Galaţi,
fiind o importantă oportunitate pentru economia judeţului şi a întregii regiuni.
2.4.2. SINTEZA DIAGNOSTICULUI FORMULAT 3
Datorită poziţiei sale Geografice Galaţiul prezintă poteţial ridicat pentru a lua rolul
porţii de acces in ţară/Uniunea Europeană prin diverse proiecte transfrontaliere. Deasemenea
plasarea pe un coridor Pan Europea(VII) şi în apropierea unui al doilea(IX) faciliteză legăturile
cu centru urbane de importanţă naţională (Bucureşti,Constanţa etc.) dar şi cu alte oraşe/state
membre a Uniunii Europene.
Pentru protecţia şî valorificarea elementelo de patrimoniu natural şi construit este
strict necesară completarea documentaţiilor strategice deja începute.
La nivelul infrastructurii se remarca o dezvoltare inegală înspecial în cazul reţelelor
edilitare, între mediul urban şi cel rural fapt care contribuie la decalaje de dezvoltare între cele
două zone creând dificultăţi înspecial în sectorul primar. Este astfel strict necesară extinderea
eficientă a reţelelor în teritoriu cât şi modernizarea acestora.
În ceea ce priveşte dezvoltarea activităţilor economice, în cadrul tuturor sectoarelor
economice, este potențată de accesul la principalele coridoare de comunicaţie europene , de
disponibilitatea terenurilor libere pentru investiţii (Zona liberă Galaţi) şi de forţa de muncă
calificată existentă pentru domeniile cu tradiţie ale judeţului (industria şi agricultură).
Obstacole în dezvoltarea economică sunt calitatea scazută a infrastructurii, nivelul ridicat de
taxe şi lipsa investiţiilor (în special în domeniul serviciilor publice, care înregistrează stagnări
şi încetinesc ritmul atracţiei investiţiilor private).
Galatiul este considerat ca fiind un judeţ orientat puternic către activităţile agricole.
Problemele cele mai semnificative în domeniul respectiv sunt reprezentate de :agricultura
intensiva cu efecte negative asupra factorilor de mediu, lipsa dotărilor şi a suportului
educaţional pentru eficientizarea producţiei agricole şi înspecial nevalorificarea sau utilizarea
greşită a resurselor naturale existente. Pentru valorificarea resurselor agricole existente va fi
vitală întărirea şi susţinerea centrelor actuale de producţie precum Matca, Munteni, Cudalbi,
Iveşti, Măstăcani etc. şi favorizarea realaţiei sinergice între acestea.
Din punct de vedere a dinamicii populaţiei în cadrul judeţului Galaţi , atât mediul
urban, cât şi cel rural, se confruntă cu probleme ce ţin de îmbătrânirea populaţiei, natalitate şi
fertilitate scăzute, migraţie externă puternică şi depopularea anumitor zone. Reducerea
semnificativă a numărului de naşteri şi creşterea migraţiei au contribuit la modificarea
structurii populaţiei prin scăderea efectivului şi prin accentuarea îmbătrânirii demografice. Se
remarcă însă aspecte pozitive precum creşterea gradului de educaţie în special la nivelul
superior fapt care contribuie însă la suprasolicitarea structurii de învăţământ (înspecial licee).
În concluzie dacă judeţul Galaţi nu va actiona în remedierea problemelor majore riscă
să se confrunte cu continuarea migraţiei populaţiei în afară , accentuarea decalajelor între rural
şi urban şi degradarea factorilor de mediu astfel încât valorificarea acestora ca resursă să fie
foarte dificilă.
2.4.3. DIRECŢII DE DEZVOLTARE 4

3
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Direcţiile principale de dezvoltare ale judeţului Galaţi au la bază analiza evoluţiei
sectorului economic, în perioada 2000-2008 şi tendinţele actuale înregistrate pe plan naţional şi
internaţional.
Analiza sintetică a evoluţiilor internaţionale a relevat faptul că, în anul 2009, a exista
pentru prima dată în ultimele trei decenii o contracţie a PIB global (-0,6%), resimţită mai
puternic în UE şi în SUA, comparativ cu India şi China.
La nivelul Uniunii Europene, săderea PIB real a fost de peste 4%, cu toate măsurile
de stimuare aplicate. S-a înregistrat un deficit bugetar mediu la nivelul UE de aproximativ 7%
din PIB, ponderea datoriei publice în PIB ridicându-se la 12%, în timp ce rata dobânzii de
politică monetară din zona euro a ajuns la un minim istoric de 1% pe an.
Impactul crizei financiare asupra economiei româneşti, potrivit specialiştilor de la
Banca Naţională, s-a manifestat preponderent indirect. Impactului crizei s-a propagat prin
intermediul a cinci canale 5:
- canalul comerţului exterior (ca urmare a restrângerii principalelor pieţe de export ale
produselor româneşti);
- canalul financiar (pe fondul reducerii liniilor de creditare private externe de la
băncile-mamă, cu impact asupra evoluţiei creditului neguvernamental);
- canalul încrederii (prin creşterea aversiunii la risc a investitorilor străini faţă de
pieţele emergente, ceea ce s-a repercutat atât asupra investiţiilor productive, cât şi
asupra pieţelor financiare);
- canalul cursului de schimb (din cauza presiunilor de depreciere a leului);
- canalul efectului de avuţie şi bilanţ (odată cu reducerea substanţială a valorii multor
categorii de active, îndeosebi a celor imobiliare, dominante în clasa de active folosite
drept colateral bancar, precum şi prin creşterea ponderii creditelor neperformante în
activele instituţiilor de credit).
Efecetele crizei au început să se resimtă mai puternic şi să devină cu adevărat vizibile
din trimestrul III al anului 2008. După acest semestru, evoluţia crescătoare a PIB – în termeni
reali – a început să se diminueze, ajungând de la o creştere de numai 2,9% (trim.IV – 2008) la
o scădere de 6,2% comparativ cu trimestrul I al anului 2008 şi la 7,2% la sfărşitul anului.
La formarea PIB a început să se se reducă contribuţia sectorului de servicii (50,1%
din PIB), concomitent cu scăderea sectorului de construcţii cu aproape 13,6% comparativ cu
anul 2008. De asemenea, industria a înregistrat o scădere de 4,3%. Cel mai puţin de suferit a
avut agricultura-silvicultura-piscicultura, care a avut o scădere de numai 0,4%.
Analiza factorilor care au contribuit la scăderea de 7,1% a PIB evidenţiază contribuţia
dominantă a serviciilor (-3,3%) şi a impozitelor nete pe produs (-1,4%).
Evoluţia PIB, din punctul de vedere al utilizării, evidenţiază o scădere semnificativă a
cererii interne (-12,8%) şi a consumului final individual efectiv al gospodăriilor populaţiei (9,2%).
Efectele negative ale crizei (reducerea cererii şi a producţiei, restricţionarea
creditului, lipsa lichidităţilor etc.) au afectat puternic şi mediul de afeceri, 112.893 firme
suspendându-şi activitatea (de 12,2 ori mai mult decât în perioada similară din 2008).
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La începutul anului 2010, producţia industrială realizată, comparativ cu ultima lună a
anului 2009, a înregistrat o scădere pe ansamblu cu 4,6%, datorită micşorării producţiei în
industria extractivă cu 7,5% şi în industria prelucrătoare cu 5,6%; la producţia şi furnizarea de
energie electrice şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat s-a înregistrat o creştere de 2,5%.
Având în vedere actuala structură a populaţiei ocupate, şi anume: agricultura:
28,74% din total, industria: 22,44%, construcţiile: 8,77% şi sectorul de servicii: 40,4% din
total, dar şi tendinţele înregistrate în prezent, considerăm că economia judeţului Galaţi ar trebui
să se dezvolte în următoarele direcţii:
- susţinerea şi dezvoltarea, în continuare, a sectorului de Servicii, care reprezintă

punctul central al economiei judeţului, urmărind obiective specifice, cum sunt: serviciile
orientate spre dezvoltarea şi susţinerea sectorului IMM şi de pregătire/specializare a forţei de
muncă angajate în acest sector;
- în cadrul sectorului servicii, un loc important în economia judeţului Galaţi, ţinând

seama de potenţialul său natural, l-ar putea avea sectorul Turism, care în prezent nu este
susţinut şi promovat corespunzător la nivel local şi care ar putea contribui la dezvoltarea
durabilă locală; acţiunile prin care s-ar putea realiza acest lucru sunt: îmbunatăţirea calităţii
infrastructurii de servicii turistice, crearea de noi locuri de munca şi specializarea forţei de
muncă din acest domeniu pentru a face faţă cerinţelor de calitate solicitate de piaţă,
stimularea iniţiativei private în turism şi crearea unui mecanism care să o susţină, stimularea
cooperarii în reţea de servicii turistice complementare, dezvoltarea turismului respectând
mediul înconjurător, protecţia, conservarea şi valorificarea patrimoniului cultural-istoric al
judeţului (există foarte multe arii protejate), revigorarea localităţilor cu caracter balneare şi
de tratament;
- dezvoltarea şi modernizarea sectorului agricol, prin practicarea unei agriculturi
intensive şi prin: dezvoltarea infrastructurii fizice a sectorului, crearea unor condiţii de
pregătire a forţei de muncă în agricultură şi în servicii complementare, precum şi menţinerea
ei în acest domeniu, dezvoltarea şi promovarea agriculturii ecologice, dezvoltarea sectorul
viiticol (cu brandul recunoscut: vinul Merlot de Dealul Bujorului de Galaţi);
- susţinerea sectorului industrial şi promovarea industriilor locale – având în vedere
faptul că, industria joacă un rol deosebit de important în economia judeţului Galaţi, se pot
promova măsuri-ţintite pe acele subramuri industriale care dau specificul acetui judeţ: (1)
industria metalurgică, care prin existenţa Combinatului siderurgic din Municipiul Galaţi
(deţinut în prezent de firma Ardelor-Mittal), judeţul Galaţi contribuie cu 55% la producţia de
laminate fabricate în România şi cu 90,4% la producţia de tablă şi benzi laminate la rece; (2)
industria constructoare de nave – având în vedere localizarea şi tradiţia zonei, la Şantierul
Naval Galaţi se pot construi nave maritime şi fluviale cu un deplasament de până la 65000
tdw, precum şi platforme de foraj maritim (3) industria de conserve de fructe şi legume,
dezvoltată pe baza potenţialului natural existent în judeţ;
- Alte sectoare industriale care pot fi susţinute şi dezvoltate pe baza resurselor locale
şi a tradiţiei judeţului: industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, industria
de maşini şi echipamente neelectrice, industria textilă şi de confecţii textile, precum şi
industria de prelucrare a ţiţeiului şi de cocsificare a cărbunelui. Resursele locale şi
întreprinderile industriale cu vechi tradiţii determină ca în utilizarea forţei de muncă sectorul
industrial să aibă o importantă contribuţie;
- Dezvoltarea economică a Zonei Portuare Galaţi - Portul Galaţi este un port
mineralier, care dispune de 16 dane specializate (calcar, minereu, dane ce operează cu
macarale de cheu sau cu macarale de cheu destinate operării marfurilor generale). În Port
funcţionează Zona Liberă Galaţi, care are în administrare danele 51, 52 şi 53, specializate în
încărcare de laminate şi fier vechi şi Dana 54 – specializată în operaţiuni de încărcare –
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descărcare produse petroliere). Având în vedere faptul că, judeţul Galaţi este unul din cele
mai mari noduri de trafic comercial din România, conectat la principalele coridoare de
comunicaţii europeane (pe cale fluvială la canalul Rhin-Main-Dunăre care leagă Marea
Nordului de Marea Neagră), se poate folosi acest atuu, astfel încât judeţul să devină un punct
strategic al dezvoltării viitoare şi cooperării intra şi inter regionale.
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3. PROGRAM DE MĂSURI

Pentru realizarea în cadrul Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean Galaţi a strategiei de dezvoltare spaţială sunt
prezentate principalele măsuri care concură la fundamentarea politicilor publice privind valorificarea durabilă şi protejarea resurselor
naturale, dezvoltarea armonioasă şi echilibrată a tuturor zonelor şi localităţilor, realizarea unei infrastructuri tehnice moderne care să
optimizeze integrarea teritoriului studiat în structurile regionale, naţionale şi europene, precum şi conservarea şi protecţia calităţii
mediului.
Măsurile sunt prezentate pe domenii şi subdomenii prioritare definite prin opţiunile strategiei de dezvoltare spaţială.
Pentru fiecare domeniu şi subdomeniu au fost evidenţiate principalele direcţii de acţiune şi măsuri care concură la
implementarea obiectivelor specifice, precum şi etapa de realizare a acestora.
În acest sens au fost luate în considerare trei etape: etapa I – termen scurt (3 – 5 ani), etapa a II-a – termen mediu (5-10 ani) şi
etapa a III-a - termen lung şi de perspectivă (10-20 ani).
Pentru fiecare măsură sau set de măsuri s-au propus instituţiile cu responsabilitate în implementarea şi monitorizarea acestora.
Datele şi elementele de potenţial prezentate în programul de măsuri constituie un suport informaţional de fundamentare a
deciziilor pe plan local şi judeţean pentru pregătirea şi aprobarea programelor de dezvoltare socio-economică anuale şi de perspectivă ale
unităţilor administrativ-teritoriale şi a judeţului Galaţi. De asemenea, sunt prezentate obiective a căror realizare necesită o colaborare
interjudeţeană.
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PROGRAM DE MĂSURI
Domeniu/subdomeniu
Direcţii de acţiune/măsuri pentru realizarea obiectivelor amenajării şi
Etapa
Obiective
dezvoltării teritoriului
3.1.CONTEXTUL SUPRETERITORIAL
Obiective specifice
îmbunătăţirea legăturilor rutiere cu coridoarele IV şi IX
prin II - III
Realizarea infrastructurilor
infrastructurile: pod peste Dunăre
majore pe coridoare de
traseu autostrada, drumurile expres prevăzute prin PATN Secţiunea Reţele
transport care asigură
de transport - construire drumuri expres Galaţi – Tecuci, Galaţi – Bucureşti
legătura mun. Galaţi cu
îmbunătăţirea transportului pe magistralele feroviare: Bucureşti-Galaţi
capitala ţării şi cu alte
(prin
Urziceni-Făurei-Brăila) şi Galaţi -Mangalia (prin Feteşti-Cernavodăcentre naţionale şi
Constanţa)
internaţionale.
îmbunătăţirea legăturilor şi transportului pe coridorul VII (Dunărea, cu
braţul Sulina şi Canalul Dunăre-Marea Neagră
dezvoltarea ca oraşe poartă a mun. Galaţi şi Brăila prin infrastructuri
portuare şi aeroportuare - construirea unui aeroport de pasageri şi cargo în
judeţul Galaţi
Realizarea unui pol
dezvoltarea funcţiilor secundare şi terţiare de înalt nivel care să creeze un I-II-III
economic integrat compus
„pol naţional de creştere” - construirea infrastructurii destinate dezvoltării
din municipiile Galaţi şi
noilor tehnologii (parc tehnologic în municipiul Galaţi)
Brăila prin dezvoltarea şi
dezvoltarea altor centre cu impact regional ca poli secundari pentru
coordonarea potenţialului
susţinerea centrului regional Galaţi - Brăila prin dezvoltarea infrastructurii
celor două centre
tehnice, economice şi sociale - constituirea unui parc agro-alimentar în zona
Tecuci (spaţii de colectare, depozitare, producţie, distribuţie)
crearea unei zone metropolitane a celor două municipii cu participarea
comunelor limitrofe
Susţinerea zonelor de
valorificarea patrimoniului natural prin practicarea unui turism durabil –
cooperare interjudeţeană şi
ex. Euroturism la “Dunărea de Jos”
transnaţională în
protecţia mediului, conservarea diversitaţii biologice şi dezvoltarea
proximitatea judeţului
durabilă în zonele transfrontaliere – ex. Parc Naţional în Lunca Prutului

Propunere
responsabilităţi
Compania Naţională
Autostrăzi şi Drumuri
Naţionale
C.N.C.F.

Agenţia de Dezvoltare
Regională
Consilii judeţene
Consilii locale

Inferior
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Galaţi

Cooperare transfrontalieră în Euroregiunea “Dunărea de Jos” – ex.
Dezvoltarea Pieţei de Gros, Galaţi
dezvoltarea localităţilor rurale din zonele transfrontaliere şi a cooperării
între acestea; valorificarea produselor agricole prin clustere agricole
promovarea culturală comună – mijloc de dezvoltare al cooperării
euroregionale la “Dunărea de Jos”
modernizarea infrastructurii naţionale de transport în afara axelor
prioritare TEN-T dezvoltarea porturilor dunărene – Danube Inland Harbour
Development – DoHar

3.2. TERITORIUL
3.2.1. Cadrul natural/mediul
3.2.1.1. Cadrul natural
Obiectiv general:
Conservarea, protejarea şi Direcţiile principale de acţiune sunt reprezentate de protecţia şi conservarea
biodiversităţii, a patrimonului natural de interes naţional, exploatarea
valorificarea patrimoniului
durabilă a resurselor minerale neregenerabile, integrarea resurselor
natural şi revitalizarea
regenerabile în procesul economic
zonelor degradate
Obiective specifice:
a) protecţia şi conservarea
biodiversităţii, menţinerea
regimului natural din punct
de vedere structural şi
funcţional

Măsurile specifice pentru protecţia şi conservarea speciilor de floră şi faună
I-II-III
vulnerabile, endemice sau rare (controlul stării speciilor) sunt:
evaluarea stării de conservare a habitatelor, evitarea fragmentării
habitatelor, monitorizarea şi controlul stării speciilor şi a modului de
capturare a acestora;
protecţia fondului piscicol prin controlul implementării legislaţiei în
vigoare;
protecţia şi conservarea speciilor de păsări sălbatice (evaluarea stării de
conservare a habitatelor şi speciilor de păsari, elaborarea de studii ştiinţifice,
inventare de specii existente, monitorizare);
protejarea zonelor umede, punerea în valoare a cursurilor de apă;
asigurarea integrităţii fondului forestier, prin reducerea defrişărilor ilegale
şi împăduriri;

Ministerul Mediului;
Agenţia Regională
pentru Protecţia
Mediului Galaţi;
Consiliul Judeţului
Galaţi;
Consiliile locale;
Oficiul Judeţean de
Studii Pedologice şi
Agrochimice.
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conservarea suprafeţelor împădurite, realizarea unui sistem de
monitorizare a acestora, respectarea regimului de construire şi a distanţelor
de protecţie faţă de ecosistemele de protecţie;
crearea de legături între zonele de pădure şi zonele umede care să permită
dezvoltarea florei şi faunei caracteristice;
reconstrucţia ecosistemelor şi a habitatelor deteriorate;
protejarea resurselor balneoturistice şi valorificarea durabilă a acestora;
exploatarea resurselor în limitele capacităţii de suport, în vederea unei
dezvoltări durabile;
menţinerea funcţiilor ecologice ale apelor curgătoare (Directiva Cadru
Ape);
b) reconstrucţia ecologică a
terenurilor degradate şi
ameliorarea calităţii
solurilor

prevenirea declanşării unor fenomene de degradare şi ameliorarea
I-II-III
limitărilor existente, în vederea menţinerii stării de fertilitate a solurilor în
funcţie de clasa lor de calitate;
lucrări de combatere a eroziunii solului şi de ameliorare a terenurilor
afectate de alunecări, prin care se previn, se diminuează sau se opresc
procesele de degradare a terenurilor;

Ministerul Mediului;
Oficiul Judeţean de
Studii Pedologice şi
Agrochimice.

amenajări pedoameliorative pe terenurile sărăturate, acide şi pe nisipuri, pe
terenurile poluate, inclusiv cu reziduuri petroliere, cu halde de la
exploatările miniere, pe alte terenuri neproductive, cuprinzând şi lucrările de
nivelare-modelare, de scarificare, de afânare adâncă, rigole şi şanţuri de
scurgere a apei, arăturile în benzi cu coame, udările de spălare a sărurilor,
aplicarea îmbunătăţirilor pentru corectarea carenţelor solului (substanţe care
conţin calciu şi magneziu sub formă de oxizi - ce se încorporează în sol),
precum şi îngrăşăminte, în scopul valorificării pentru agricultură;
menţinerea valorii naturale ridicate a terenurilor agricole prin măsuri agropedo-ameliorative, lucrări de îmbunătăţiri funciare şi prin promovarea
agriculturii ecologice.
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3.2.1.2. Calitatea factorilor de mediu
Obiectiv general:
Protejarea şi îmbunătăţirea
Protecţia şi îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu pentru cei trei factori
calităţii mediului, în
de mediu (aer, apă, sol) reprezintă principalele direcții de acțiune, pentru
conformitate cu nevoile
care sunt necesare măsuri privind dezvoltarea unui sistem eficient de
economice şi sociale ale
monitorizare şi control al calităţii apei, aerului şi solului, pentru reducerea
județului, conducând astfel riscului de poluare industrială (tehnologii moderne) şi de poluare menajeră
la îmbunătăţirea
(dezvoltarea infrastructurii de utilităţi, a sistemelor de gestionare a
semnificativă a calităţii
deşeurilor)
vieţii.
Obiectiv specific:
a) îmbunătăţirea calităţii
aerului

Măsuri specifice pentru îmbunătăţirea calităţii aerului sunt:
supravegherea calitativă şi cantitativă a emisiilor în atmosferă prin
realizarea unui sistem de monitorizare în zonele cu risc de poluare a aerului;
controlul surselor de poluare fixe şi mobile prin dimuniarea până la
eliminare a eliberării de praf în atmosferă de pe platforma siderurgică Sc
ArcelorMittal SA, prin instalarea de echipamente şi electrofiltre de
desprăfuire la evacuările în atmosferă; scăderea consumului de carburant,
folosirea filtrelor catalitice, benzină fără plumb, arderea cât mai completă a
carburantului şi înlocuirea combustibililor tradiţionali (benzina şi motorina)
cu compuşi organici oxigenaţi (metanol, etanol, butanol etc.) care pot reduce
emisiile;
reducerea emisiilor poluante prin retehnologizări;
modernizarea şi adoptarea unor tehnologii nepoluante de către agenţii
economici care înregistrează emisii de noxe atmosferice peste limita C.M.A;
reducerea emisiilor de poluanţi (în special pulberi în suspensie) ca urmare
a traficului rutier, sub valoarea C.M.A. prin fluidizarea traficului, restricţii de
circulaţie, crearea culoarelor pentru biciclişti;

I-II

Ministerul Mediului;
Agenţia Regională
pentru Protecţia
Mediului Galaţi;
Consiliul Judeţului
Galaţi;
Consiliile locale;
Agenţii economici

reducerea emisiilor de poluanţi prin înlocuirea utilizării combustibililor cu
nivel mare de emisii de pulberi şi oxizi de sulf cu surse mai puţin poluante de
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producere a energiei, de exemplu prin extinderea reţelelor de alimentare cu
gaze naturale a populaţiei şi obiectivelor economice;
mărirea suprafeţei zonelor verzi din localităţile industriale, îndesirea sau
crearea perdelelor verzi în jurul platformelor industriale, a centurilor
ocolitoare, cu utilizarea speciilor vegetale native şi evitarea celor exotice
invazive.
b) îmbunătăţirea calităţii
apelor de suprafaţă şi a
celor subterane

implementarea directivelor din domeniul alimentării cu apă şi epurării
apelor uzate, precum Programul Operaţional Sectorial de Mediu -Axa 1 –
Îmbunătăţirea infrastructurii pentru apă/apă uzată - prevede acţiuni concrete
pentru dezvoltarea infrastructurii de apă/apă uzată, precum dezvoltarea în
continuare a proiectelor integrate pentru apă/apă uzată, optimizarea
investiţiilor şi a managementului proiectelor;
încadrarea în standardele de calitate a emisiilor de impurificatori din apele
uzate evacuate de unităţile socio-economice şi consumul menajer;
modernizarea
staţiilor
industriale
de
tratare
ape
uzate;
modernizarea/eficientizarea staţiilor de epurare a apelor uzate din municipii
şi oraşe;

I-II

Agenţia Regională
pentru Protecţia
Mediului Galaţi;
Sistemul de
Gospodărirea Apelor
Galaţi;
Consiliul Judeţului
Galaţi;
Consiliile locale;

reducerea cantităţii de ape uzate provenite de la platforma industrială SC.
Arcelormital SA. Galaţi; monitorizarea exploatărilor petroliere gestionate de
SC. Petrom SA.;
stoparea antrenării de aluviuni în lacurile de acumulare şi cursurile de apă,
prin lucrări de refacere a zonelor afectate de torenţi;
prevenirea poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole prin
implementarea Codului de Bune Practici Agricole la fermele agricole;
reorganizarea sistemului de gospodărire a deşeurilor pentru eliminarea
riscurilor de poluare a acviferelor în zona actualelor depozite neconforme cu
normele de protecţie a mediului.
c) reabilitarea solului
degradat şi reducerea
impactului asupra mediului
a activităţilor antropice

adoptarea unor tehnologii nepoluante în scopul diminuării cantităţilor de
substanţe poluante eliminate pe sol de către unităţile economice (extracţia
hidrocarburilor);
adoptarea unor tehnici agricole adecvate, sau schimbarea modului de

Ministerul Mediului;

Agenţii economici;

I-II

Ministerul Mediului;
Agenţia Regională
pentru Protecţia
Mediului Galaţi;
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folosinţă a terenurilor devenite improprii pentru producţia agricolă;
închiderea depozitelor de deşeuri neconforme şi reconstrucţia ecologică a
terenurilor ocupate de acestea, atât în mediul urban, cât şi în mediul rural;
îmbunătăţirea
managementului
deşeurilor
(deşeuri
industriale
nepericuloase - bataluri, depozite de cenuşă şi zgură – SC. Electrocentrale
SA. Galaţi, halde de steril, deşeuri periculoase, deşeuri menajere);
eliminarea practicilor ilegale de deversare pe sol a oricăror substanţe
lichide poluante;

Consiliul Judeţului
Galaţi;
Consiliile locale;
Agenţii economici;
Oficiul Judeţean de
Studii Pedologice şi
Agrochimice.

3.2.1.3. Zone de risc natural
Inundaţii
Prevenirea şi minimizarea
completări la terasamentele şi coronamentele digurilor de pe r. Bârlad, I – II*
riscului la inundaţii în
sector Ghidigeni-Munteni;
teritoriul judeţean
refacerea continuităţii liniei de apărare pe r. Bârlad în zona nodului I – II*
hidrotehnic Munteni şi pe r. Siret sector T. Vladimirescu-Braniştea;
întocmirea documentaţiilor tehnice pentru recalibrarea albiilor colmatate II – III*
SGA Galaţi
ale râurilor Corozel, Valea lui Odobescu, Siret (c. Şerbeştii Vechi);
dirijarea şi colectarea scurgerilor de pe versanţi în localităţile Certeşti, I – II*
Corod, Tălpigi, Ungureni;
monitorizarea intensivă a tronsoanelor de râuri cu case şi anexe permanent
gospodăreşti situate în albiile minore şi majore ale râurilor Stoeneasa,
Tăplăoani, Valea Boului
II*
elaborarea hărţilor de risc la inundaţii
Consiliul Judeţean
Îmbunătăţirea activităţii
Galaţi,
administrative privind
reducerea efectelor produse
Consiliile Locale,
de inundaţii
SGA Galaţi
* Termenele sunt conform „Master Plan pentru Managementul Riscului la Inundaţii în spaţiul hidrografic Prut-Bârlad”, anul 2009
(I) – termen scurt: 2011-2015
(II) - termen mediu: 2015 – 2019
(III) – termen lung: după 2019
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Alunecări de teren
Prevenirea, protecţia şi
valorificarea durabilă a
elementelor mediului
natural, prin identificarea,
atenuarea sau anihilarea
efectelor fenomenelor
distructive (riscuri naturale)
în scopul gestionării
eficiente a resurselor
materiale

Prevenirea şi protecţia faţă de riscurile naturale în scopul gestionării Permanent
eficiente a resurselor materiale
- Întocmirea hărţilor risc la alunecări de teren în zone în care există
elemente importante supuse riscului şi declararea acestora ca”zone de risc
la alunecări de teren”, conform Legii 575/2001: Municipiul Galaţi,
Municipiul Tecuci, oraşele Bereşti si Târgu Bujor, comunele Nicoreşti,
Buciumeni, Brăhăşeşti, Gohor, Priponeşti, Ţepu, Ghidigeni, Bălăşeşti,
Bălăbăneşti, Bereşti-Mera, Căvădineşti, Certeşti, Drăgăşeni, Scânteieşti,
Smârdan, Frumuşiţa, Tuluceşti, Vânători, , Smulţi, Vârlezi, Băneasa,
Suceveni, Oancea, Movileni, Drăgăneşti, Barcea, Umbrăreşti, Iveşti,
Griviţa, Valea Mărului, Corni, Băleni, Fârţăneşti, Vlădeşti, Cudalbi,
Costache Negri, Rediu, Cuca, Măstăcani, Folteşti, Iveşti, Pechea, Lieşti,
Fundeni, Tudor Vladimirescu, Slobozia Conachi, Independenţa,
Braniştea, Leordeni, Cosmeşti, Matca, Munteni, Corod, Negrileşti
- Urmărirea caracteristicilor terenurilor afectate de eroziune moderată şi cu
risc de accentuare a eroziuni, în vederea cunoaşterii tendinţelor de
evoluţie a proceselor de alunecare mai ales în zonele afectate de
activitatea umană
- Avertizarea organelor şi întreprinderilor interesate, cât şi a factorilor de
decizie în cazurile de extindere şi intensificare a unor procese dăunătoare
Reducerea impactului asupra mediului si infrastructurii de transport şi I – II
minimizarea efectelor alunecarilor de teren
- Elaborarea hartilor de risc la alunecari de teren
- Efectuarea lucrarilor de consolidare a zonelor expuse alunecarilor de
teren
Eliminarea sau stabilizarea alunecărilor de teren din cauze naturale Permanent
(precipitaţii atmosferice, eroziunea apelor curgătoare, acţiunea apelor
subterane)
- Lucrări specifice de îmbunătăţiri funciare (combaterea eroziunii solului)

Consiliul judeţean,
Agenţia de Protecţia
Mediului Galaţi,
Garda Naţională de
Mediu

Consiliul judeţean;
Consiliile locale;
Direcţia Drumuri şi
Poduri
Consiliul judeţean,
Oficiul Judeţean de
Imbunătăţiri Funciare
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aplicate în complex cu lucrări hidroameliorative şi agro-pedoameliorative (nivelare - modelare, astuparea crăpăturilor) pe versanţii
afectaţi de alunecări active şi pe terenuri cu alunecări stabilizate, funcţie
de modul de utilizare a terenului;
- Lucrări de colectare şi evacuare a apei şi captarea izvoarelor de coastă cu
debit permanent prin lucrări de drenaj pe versanţi şi îmbunătăţirea
regimului de scurgere a apelor de suprafaţă.
Eliminarea sau stabilizarea alunecărilor de teren din cauze antropice
(defrişarea abuzivă a pădurilor, păşunat abuziv, săpături la baza versanţilor
Permanent
pentru diverse construcţii)
- Stabilizarea şi valorificarea terenurilor alunecate prin împăduriri pentru
protecţia antierozională şi stabilizarea versanţilor
- Evitarea executării de căi de comunicaţii (drumuri, căi ferate) pe versanţii
instabili
- Evitarea supraîncărcării versanţilor cu construcţii de orice fel

Consiliul judeţean,
Garda Naţională de
Mediu

Cutremure
Identificarea, atenuarea sau
anihilarea efectelor
fenomenelor distructive
(cutremure) în scopul
gestionării eficiente a
resurselor materiale

Unităţile administrativ teritoriale aflate în zone cu intensitatea seismică
VIII trebuie să facă obiectul planurilor de apărare împotriva efectelor
seismelor (Municipiul Galaţi, Municipiul Tecuci, oraşele Bereşti si Târgu
Bujor,):
- construcţiile executate între 1950 şi 1976 conform normativelor de
proiectare în vigoare atunci care au fost proiectate cu considerarea unor
forţe seismice mai reduse;
- clădirile joase din zidărie şi alte materiale locale executate tradiţional fără
control tehnic specializat.
- Elaborarea harţilor de hazard seismic pentru zonele vulnerabile:
Municipiul Galaţi, Municipiul Tecuci, Oraşele Bereşti si Târgu Bujor.
- Asigurarea rezistentei/consolidării clădirilor, a infrastructurii tehnice si de
transport pe baza informaţiilor oferite de zonarea si microzonarea
seismică a localităţilor
- Adoptarea sistemelor de avertizare seismica cu câteva secunde înainte de

I-II

Inspectoratul General
pentru Situaţii de
Urgenţă din cadrul
Ministerului Internelor
şi Reformei
Administrative;
Comitetul judeţean
pentru situaţii de
urgenţă ;
Comitetele locale
pentru situaţii de
urgenţă
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producerea unui cutremur pentru punerea in siguranţă a obiectivelor de
importanta vitala, a opririi alimentarii cu gaze, mobilizarea personalului
de intervenţie etc.
- Respectarea Reglementarii tehnice „Cod de proiectare seismica –
Prevederi de proiectare pt cladiri” – indicativ P100 -1/2006
3.2.1.4. Zone expuse la riscuri tehnologice
Reducerea semnificativă a
impactului negativ a
activitatii industriale asupra
calităţii mediului şi a
populaţiei

Retehnologizarea, utilizarea de tehnologii nepoluante si asanarea zonelor
degradate prin activitati industriale
- Acordarea de sprijin financiar agentilor economici din zona pentru
achizitionarea de tehnologii nepoluante, care sa reduca semnificativ
impactul negativ al activitatii acestora asupra calitatii mediului si a
populatiei si sa mentina in acelasi timp activitatea economica a
localitatilor respective.
Îndeplinirea sarcinilor acceptate prin acorduri şi tratate internaţionale
privind reducerea poluării solurilor
- Promovarea unui management al intreprinderilor care să elimine
posibilitatea producerii de accidente tehnologice
- Îmbunătăţirea recuperării şi tratării deşeurilor industriale
- Investiţii în tehnologii ecologice pentru înlocuirea proceselor industriale
poluante şi în tehnologii eficiente de depoluare
- Investiţii pentru colectarea, sortarea, recuperarea, depozitarea deşeurilor
industriale inclusiv cele periculoase
3.2.2. Patrimoniul natural şi construit
3.2.2.1. Patrimoniul natural
Obiectiv general:
Direcţiile principale de acţiune sunt reprezentate de protecţia şi conservarea
extinderea reţelei de arii
biodiversităţii, a patrimonului natural de interes naţional, identificarea tuturor
naturale protejate, precum
zonelor naturale în sensul menţinerii biodiversităţii şi valorificării durabile a
şi valorificarea potenţialului resurselor naturale
elementelor definitorii de
patrimoniu natural prin
intervenţii integrate de

I - II

Consiliul judeţean,
Agenţia de Protecţia
Mediului Galati,
Unităţile industriale
poluante
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protejare şi dezvoltare
durabilă
Obiective specifice:
a) garantarea conservării şi
utilizării durabile a
patrimoniului natural

b) asigurarea măsurilor
speciale de ocrotire şi
conservare în situ a
bunurilor patrimoniului
natural printr-un regim
diferenţiat de ocrotire,
conservare şi utilizare
conform următoarelor
categorii de arii naturale
protejate, conform OUG
57/2007

Măsurile specifice sunt:
- menţinerea sau restabilirea într-o stare de conservare favorabilă a
habitatelor şi a speciilor din flora şi fauna sălbatică;
- constituirea, organizarea şi extinderea reţelei de arii naturale protejate
(studii de specialitate);
- elaborarea planurilor de management pentru ariile naturale declarate;
- evaluarea stării de conservare a habitatelor, evitarea fragmentării
habitatelor, monitorizarea şi controlul stării speciilor şi a modului de
capturare a acestora;
- protecţia fondului piscicol prin controlul implementării legislaţiei în
vigoare;
- protecţia şi conservarea speciilor de păsări sălbatice (evaluarea stării de
conservare a habitatelor şi speciilor de păsari, elaborarea de studii ştiinţifice,
inventare de specii existente, monitorizare);
- protejarea zonelor umede, punerea în valoare a cursurilor de apă;
asigurarea integrităţii fondului forestier, prin reducerea defrişărilor ilegale şi
prin împăduriri;

I-II

parcuri naturale: fiind o zonă naturală de o mare valoare ştiinţifică, cu rol I – II - III
de conservare a biodiversităţii, Parcul Natural „Lunca Joasă a Prutului
Inferior” include 4925 ha zone umede, 2627 ha păduri şi pajişti umede
precum şi alte habitate naturale. Obiectivul principal în curs de realizare
pentru Parcul Natural „Lunca Joasă a Prutului Inferior” îl constituie
înfiinţarea structurii de administraţie şi realizarea planului de management
care să permită îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor
prin intermediul unor intervenţii strategice care cuprind inventarieri
ştiinţifice, activităţi de reconstrucţie şi monitorizare, conştientizare publică
etc;
monumente ale naturii: managementul lor se face după un regim strict de
protecţie care asigură păstrarea trăsăturilor naturale specifice; accesul
populaţiei se poate limita în funcţie de gradul lor de vulnerabilitate
rezervaţii naturale: managementul se face diferenţiat, în funcţie de

Ministerul Mediului;
Agenţia Regională
pentru Protecţia
Mediului Galaţi;
Structurile de
administrare special
constituite

Ministerul Mediului;
Structurile de
administrare special
constituite
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caracteristicile acestora prin măsuri active necesare menţinerii habitatelor
şi/sau în vederea protejării unor specii, grupuri de specii sau comunităţi
biotice.
arii de protecţie specială avifaunistică: scopul este de a conserva, de a
menţine şi acolo unde este cazul de a readuce într-o stare favorabilă
habitatele specifice, desemnate pentru protecţia speciilor de păsări
migratoare. Managementul ariilor de protecţie specială se realizează în
conformitate cu legislaţia comunitară.
c) administrarea siturilor şi
habitatelor naturale
protejate conform legislaţiei
UE transpuse în legislaţia
naţională

instituirea administraţiilor ariilor protejate, elaborarea şi implementarea
I - II
planurilor de management
delimitarea şi marcarea perimetrelor ariilor protejate de interes naţional

d) protejarea şi conservarea
în regim de protecţie, cu rol
de coridoare ecologice a
următoarelor bunuri de
patrimoniu natural

crearea perdelelor forestiere, gestionarea vegetaţiei malurilor şi a luncilor
râurilor şi de pe malurile lacurilor, din zonele umede naturale, pajiştile I – II - III
naturale, vegetaţia de pe terenurile marginale ale culturilor agricole, vegetaţia
naturală din lungul căilor de comunicaţie rutieră şi feroviară, fiind interzisă
orice acţiune care le afectează integritatea, cu excepţia cazurilor temeinic
justificate şi aprobate de autoritatea competentă pentru protecţia mediului;
crearea de legături între zonele de pădure şi zonele umede care să permită
dezvoltarea florei şi faunei caracteristice;

Ministerul Mediului;
Structurile de
administrare special
constituite
Ministerul Mediului;
Agenţia Regională
pentru Protecţia
Mediului Galaţi;

3.2.2.2. Patrimoniul construit
Obiectiv specific: Prezervarea şi valorificarea obiectivelor de patrimoniu construit, în scopul cunoaşterii şi valorificării istoriei locurilor şi
păstrării identităţii teritoriale şi culturale. Definirea unităţilor de peisaj şi prefigurarea valorificării lor.
stoparea degradării monumentelor istorice, restaurarea, reabilitarea lor
Studierea, protecţia,
(prioritar
a celor aflate în stare de pericol) şi valorificarea prin introducerea
conservarea şi valorificarea
lor în circuite turistice culturale;
monumentelor ce fac parte
Consiliul judeţean,
măsuri severe de protejarea siturilor arheologice şi includerea lor în
din patrimoniul cultural
circuite turistice tematice (delimitarea precisă a siturilor şi a zonelor lor de
imobil (construit) judeţean
Consiliile Locale,
protecţie, în coordonate STEREO 70);
I-II-II
DJCPN Galaţi
valorificarea memoriei locurilor prin restaurarea caselor memoriale
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existente, amenajarea de noi case memoriale;
crearea de circuite care să includă zone în care au existat aşezări distruse de
război sau zone cu caracter identitar etnic;
stoparea degradării şi alterării estetice a monumentelor memoriale;
clasarea în vederea protejării a unor ansambluri, case, conace, biserici
constituind zone cu caracter ambiental;
conştientizarea populaţiei rurale asupra valorilor de patrimoniu local,
concomitent cu încurajarea revigorării unor meşteşuguri şi obiceiuri locale
specifice (cu popularizare prin turism cultural);
promovarea localităţilor vechi pescăreşti şi încurajarea/revigorarea altor
activităţilor tradiţionale;
promovarea activităţilor culturale ce valorifică elementele de patrimoniu
cultural generate de caracterul multicultural şi multietnic al teritoriului;
crearea unei bune accesibilităţi zonale şi a unei bune comunicări generale
ca fundament pentru crearea unor trasee culturale cu tematici şi secvenţe de
interes variat.
revizuirea încadrării în Lista Monumentelor Istorice a unor obiective în
sensul reevaluării clasei de încadrare (clădiri reprezentative urbane apte a fi
incluse în categoria A - sedii ale unor foste consulate, clădiri industriale
emblematice, etc.);
iniţierea elaborării unor documentaţii urbanistice specifice (PUZ zone
construite istorice protejate pentru localităţile urbane sau pentru areale suport
ale unor obiective care se află situate pe mai multe unităţi administrativteritoriale (ex.: centrul istoric Galaţi, Valul lui Traian), în scopul
reglementării adecvate a ocupării terenurilor şi a construirii în interiorul şi în
vecinătatea acestora; totodată, pe baza documentaţiilor se vor putea formula,
după caz, propuneri de clasare a unor noi obiective în lista monumentelor
istorice ;
investigarea complexă a celor mai importante situri arheologice clasate şi
descărcarea de sarcini arheologice a tuturor siturilor evidenţiate, înaintea
elaborării unor lucrări de investiţii;
iniţierea unor programe de cunoaştere a patrimoniului zonal prin
intermediul unor expoziţii itinerante prin toate localităţile din zonă, judeţe,
regiune (în special în mediul rural);

Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional
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Conservarea şi valorificarea
peisajului
complex
în
scopul creării unei mărci
identitare.

Precizarea competenţelor şi
atribuţiilor

crearea de evenimente cu caracter repetabil, adecvate unor locuri care să
capete „memorie”;
stimularea creării unor mărci/branduri locale şi zonale, culturale, susţinute
pentru promovarea identităţii şi în vederea dezvoltării unei activităţi de
turism cu tematică culturală particularizată sau cu profil complex.
exercitarea dreptului de preemţiune al Statului Român în vederea
restaurării, reabilitării şi conservării unor monumentelor cu deficienţe sau în
stare de degradare.
restaurarea, reabilitarea şi conservarea a monumentelor cu deficienţe
majore sau într-o stare avansată de degradare.
reconversia funcţională (spaţii locative sau dotări publice – culturale,
comerciale, turistice, învăţământ ş.a.) a unor monumente în
vederea
valorificării prin introducerea acestora în circuitul economic.
revizuiri ale unor documentaţii de amenajarea teritoriului şi de urbanism cu
tratarea adecvată a aspectelor privind peisajele naturale şi culturale (în I-II-II
spiritul Convenţiei Europene a Peisajului şi a bunelor practici europene) şi
adecvarea reglementărilor cuprinse de acestea(PUG-uri, PUZ-uri de zone
protejate, etc.)
iniţierea de activităţi de cunoaştere pentru copii şi tineri a celor mai
semnificative valori de patrimoniu natural şi construit şi de dialog pe tema
perceperii directe a peisajului;
reconfigurarea peisajelor specifice zonelor adiacente malurilor Dunării, ale
Siretului, ale lacurilor şi bălţilor pentru redarea lor într-o formă repersonalizată comunităţilor, respectiv pentru o valorificare prin activităţi de
turism sau economice adaptate.;
crearea de „punţi fizice” teritoriale între localităţi care să asigure o utilizare
durabilă a terenurilor, o accesibilitate corectă şi controlată şi o integrare
spaţială „la scară”.
Exercitarea de către instituţiile centrale de specialitate, respectiv Ministerul
Culturii şi Patrimoniului Naţional, prin aparatul propriu şi prin instituţiile I-II-III
subordonate (Comisia Naţională a Monumentelor Istorice, Institutul Naţional
al Monumentelor Istorice, Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice)a unor
atribuţii, dintre care menţionăm:
- avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului care

MCPN,
DJCPN Galaţi
Consiliul Judeţean,
Consiliile locale.

MCPN,
DJCPN Galaţi,
Consiliul Judeţean,
Consiliile locale.
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include monumente istorice, precum şi emiterea vizelor de specialitate
pentru regulamentele de construire din zonele protejate şi pentru
eliberarea autorizaţiilor de construcţie referitoare la monumentele
istorice;
- coordonarea lucrărilor de conservare, consolidare şi restaurare a
monumentelor istorice;
- asigurarea inspecţiei şi a controlului propriu în teritoriu privind starea
monumentelor istorice şi modul de respectare a avizelor emise;
Exercitarea de către organismele şi instituţiile locale de specialitate,
respectiv comisiile regionale ale monumentelor istorice şi direcţiile pentru
cultură, culte şi patrimoniu cultural judeţene, a următoarelor atribuţii:
- aplicarea strategiei naţionale de protejare a monumentelor istorice în
regiunea lor de competenţă;
- avizarea documentaţiilor de urbanism care includ monumentele istorice
din grupa B;
- urmărirea şi controlul asupra modului de respectare a prevederilor legale
de protejare a monumentelor istorice.
Exercitarea de către autorităţile administraţiei publice locale (consilii
judeţene, consilii locale, primării), în funcţie de nivelul fiecăreia, a
următoarelor atribuţii:
- asigurarea condiţiilor pentru punerea în aplicare şi respectarea deciziilor
organismelor de specialitate şi a instituţiilor publice referitoare la
protejarea monumentelor istorice;
- cooperarea cu parteneri europeni/internationali in domeniul proiectelor
de restaurare, revitalizare si de marketing cultural, pt. a beneficia de
experienta in domeniul punerii in valoare a patrimoniului.
- asigurarea elaborării documentaţiilor de urbanism şi amenajare a
teritoriului privitoare la monumentele istorice şi zonele lor de protecţie,
prevederea fondurilor necesare întocmirii acestora, precum şi aprobarea
acestor documentaţii.
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3.2.3. Reţeaua de localităţi
3.2.3.1. Dezvoltarea reţelei de localităţi
Dezvoltarea policentrică şi
Promovarea unei structuri elastice şi dinamice de organizare prin formarea,
echilibrată a reţelei de
consolidarea şi distribuţia echilibrată a unor poli de dezvoltare, în relaţie cu I-II-III
localităţi
funcţiunile economico-sociale şi cu rolul lor teritorial:
- Pol naţional cu potenţial metropolitan: municipiul Galaţi - rangul I reşedinţă de judeţ centru de importanţă naţională, cu influenţă potenţial
europeană funcţionând ca un sistem urban împreună cu Municipiul
Brăila;
- Pol subregional: municipiul Tecuci – rangul II – centru cu rol de
echilibru la nivel judeţean, cu poziţionare favorabilă, cuprins în
categoria oraşelor mijlocii, al cărui rol polarizator se propune a fi
consolidat prin dezvoltare economică, atragerea unor companii de vârf
şi descentralizarea/ delocalizarea unor funcţiuni, în principal
administrative şi de servicii, precum şi prin ridicarea nivelului de dotare
şi echipare;
- Poli locali: oraşele Târgu Bujor, Bereşti – rangul III – oraşe de
importanţă zonală cu rol de servire în spaţiul rural; consolidarea rolului
acestor oraşe mici ca furnizori de servicii pentru zonele rurale şi ca
centre de revitalizare economică a acestora se propune a se realiza
diferenţiat, în funcţie de nivelul de dezvoltare al fiecăruia.
- poli rurali de dezvoltare următoarele localităţi rurale: Corod, Cudalbi,
Pechea, Lieşti, Frumuşiţa, Independenţa, Ţepu, sate reşedinţă de
comună - rangul IV – propuse ca centre de polarizare intercomunală; se
propune formarea şi consolidarea rolului polarizator prin dezvoltarea
bazei de dotări în funcţie de mărimea ariei de influenţă şi a gradului de
centralitate, precum şi prin dezvoltarea unor funcţiuni care să valorifice
resursele locale;
Realizarea parteneriatului dintre Municipiul Brăila şi municipiul Galaţi în
scopul funcţionării sistemului urban Brăila –Galaţi ca un pol de dezvoltare
de importanţă naţională şi internaţională ;
Constituirea Zonei Periurbane a Municipiilor Galaţi şi Brăila

Consiliul judeţean
Consiliile locale
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Imbunătăţirea nivelului de dotare a localităţilor urbane mici, conform
legislaţiei în vigoare (Legea 351/2001) pentru asigurarea îndeplinirii
funcţiilor centrale, echilibrarea reţelei de localităţi şi creşterea nivelului de
trai al locuitorilor ;
Stabilirea unor noi relaţii
Crearea de parteneriate bazate pe voluntariat între localităţile urbane mici
urban – rural, ca suport în
şi localităţile rurale învecinate, cazul oraşelor Bereşti şi Târgu Bujor şi a
coordonarea şi
zonelor lor de influenţă.
eficientizarea măsurilor de
Sporirea accesibilităţii şi îmbunătăţirea racordării tuturor localităţilor
amenajare a teritoriului
urbane şi rurale, cu prioritate a polilor locali, la reţeaua majoră de transport
prin extinderea, modernizarea şi reabilitarea reţelelor rutiere şi feroviare
existente.
Dezvoltarea spaţială a
Întocmirea documentaţiilor de urbanism necesare pentru reglementarea
reţelei de localităţi prin
dezvoltării în teritoriul judeţean:
reglementarea dezvoltării
- finalizarea/actualizarea planurilor urbanistice generale (PUG);
urbanistice
- întocmirea unor planuri zonale în arealele cu potenţial turistic ridicat
(PUZ), pentru a preîntâmpina dezvoltări haotice ale structurilor de
cazare şi a identifica cele mai potrivite zone pentru dezvoltarea
activităţilor turistice;
Evitarea dezvoltării urbane extensive (în special de-a lungul căilor rutiere)
prin analiza posibilităţilor de valorificare a terenurilor existente în intravilan,
în vederea conservării cadrului natural;
Introducerea în regulamentele aferente PUG-urilor a unor prevederi clare
referitoare la tipologia constructivă şi forma arhitecturală şi urbanistică a
zonelor construite pentru a asigura conservarea caracterului tradiţional
valoros şi a identităţii culturale a localităţilor;
Introducerea în regulamentele PUG-urilor a unor restricţii severe privind
dezvoltările urbanistice în zone de risc natural (inundaţii, alunecări de teren);
Monitorizarea aplicării prevederilor cuprinse în regulamentele aferente
documentaţiilor de urbanism aprobate.
3.2.3.2. Infrastructura socio - culturală
Obiectiv general: Asigurarea unei reţele de dotări pentru servicii publice de calitate superioară şi diversificate, în vederea îmbunătăţirii
condiţiilor de viaţă pentru locuitori şi creşterii atractivităţii localităţilor.
Asigurarea accesului egal şi
Amplasarea echilibrată a dotărilor de învăţământ în vederea asigurării
Inspectoratul şcolar
I-II-III
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sporit la servicii de educaţie
pentru toţi locuitorii;
Creşterea calităţii şi
diversificarea serviciilor de
educaţie.

Asigurarea condiţiilor
optime pentru îmbunătăţirea
serviciilor de sănătate şi
asistenţă socială

Îmbunătăţirea dotărilor de
cultură în corelare cu
nevoile populaţiei şi
resursele de patrimoniu
cultural

accesului populaţiei şcolare la forme diversificate şi superioare de
învăţământ;
Reabilitarea şi modernizarea şcolilor, grădiniţelor şi campusurilor şcolare
din localităţi;
Completarea şi modernizarea reţelei dotărilor de învăţământ, în funcţie de
nevoile proprii şi exigenţele contemporane- prin asigurarea dotărilor pentru
învăţământul preşcolar şi primar în toate localităţile şi accentuarea rolului său
educaţional ;
Reabilitarea, modernizarea şi extinderea unităţilor de învăţământ existente
din mediul rural;
Dezvoltarea învăţământului liceal, a celui vocaţional îndeosebi corelat cu
specificul activităţilor din zonă, prin înfiinţarea de noi unităţi în comunele cu
potenţial; diversificarea specializărilor în unităţile existente în domenii cum
sunt: tehnologiile ambientale de refacere a mediului, informatică, turism,
textile, prelucrarea produselor alimentare, agricultură/ piscicultură s.a.;
Modernizarea /reabilitarea/extinderea unităţilor medicale existente din
I-II
toate localităţile urbane;
Modernizarea şi extinderea dotărilor de sănătate de nivel superior în
municipiul Galaţi;
Asigurarea necesarului de cadre medicale şi dotări minime de bază în toate
localităţile rurale;
Sprijinirea ONG-urilor în asigurarea serviciilor de consiliere, ajutor şi
asistenţă pentru persoane cu probleme deosebite;
Construirea centrelor sociale pentru bătrâni în zonele cu populaţie
îmbătrânită.
Dezvoltarea/consolidarea parteneriatului public-privat pentru restructurarea
şi dezvoltarea dotărilor necesare asistenţei sociale pentru oricare dintre
categoriile de persoane vizate
Construirea de case de cultură, reabilitarea caselor de cultură existente,
I-II-III
cluburilor, căminelor culturale şi revenirea la funcţia lor culturală;
Crearea de noi dotări de tip club / casă de cultură cu funcţiuni polivalente
destinate tinerilor / vârstnicilor în localităţile urbane şi rurale (localităţile cu
rol de polarizare propuse);
Completarea şi modernizarea reţelei de biblioteci publice;

Judeţean
Consiliile locale
Ministerul Educaţiei,
Cercetării, Tineretului
şi Sportului

Ministerul Sănătăţii
Autoritatea de Sănătate
Publică
Consiliul Judeţean
Consiliile locale
Direcţia Judeţeană de
Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului
ONG-uri

Consiliul Judeţean
Consiliile locale
Direcţia pentru Cultură,
şi Patrimoniu Naţional
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Lărgirea accesului la filmul cinematografic pentru toate categoriile de
public;
construirea unor noi cinematografe în municipiul Galaţi, în municipiul
Tecuci, în oraşele Târgu-Bujor şi Bereşti.
3.2.3.3. Locuirea
Extinderea/reînnoirea
fondului de locuinţe în
mun. Galaţi în principal
prin locuinţe colective, care
să satisfacă cerinţele
populaţiei şi standardele
actuale de confort.
Construcţia de locuinţe în
zone favorabile din
teritoriu, în apropierea
centrelor urbane, în
principal a mun. Galaţi.

Stabilirea unui trend
general constant în
construcţia de locuinţe din
urban
Echiparea locuinţelor cu
instalaţii de alimentare cu
apă în localităţile Tecuci,
Târgu Bujor, Bereşti şi
satele cu alimentări
realizate
Echiparea locuinţelor cu
instalaţii de canalizare în
localităţile Târgu Bujor

utilizarea cât mai eficientă a spaţiului urban din intravilanul municipiului I-II-III
Galaţi
renovarea imobilelor cu grad avansat de uzură sau cu altă destinaţie şi
susţinerea transformării acestora în locuinţe
acordarea facilităţilor bancare pentru consolidarea locuinţelor colective
proprietate privată

M.D.R.T.,
Consiliul judeţean,
Consiliile locale

folosirea spaţiului periferic al oraşelor şi/sau localităţilor componente ale
municipiilor şi oraşelor, pentru construcţia de locuinţe sau activităţi
economice
evitarea dispersiei şi extinderii zonelor de locuit de-a lungul principalelor
artere de penetraţie
construcţia de locuinţe diferenţiată, ca tip şi capacitate, în raport cu rolul şi
funcţiile localităţilor în teritoriu
soluţionarea problemelor legate de proprietatea unor imobile de locuinţe,
atenuarea discrepanţei dintre puterea de achiziţionare redusă a populaţiei
(în special a tinerelor familii ) şi preţul locuinţelor
crearea unui flux de imobiliar prin demolări şi ocuparea mai eficientă a
unor terenuri intravilane
reconvesia imobilelelor cu altă destinaţie pentru funcţia de locuire
evaluarea condiţiilor tehnice de echipare cu instalaţii de alimentare cu apă
în locuinţele fără aceste facilităţi
evaluarea condiţiilor economice a unor comunităţi în vederea echipării
locuinţelor cu instalaţii de alimentare cu apă
acordarea de facilităţi financiare pentru echipare cu instalaţii de alimentare
cu apă a locuinţelor proprietate privată
evaluarea condiţiilor tehnice de echipare a locuinţelor cu instalaţii de
canalizare sau evacuare a apelor uzate
acordarea de facilităţi financiare pentru echipare cu instalaţii de canalizare

I-II-III

Consiliul judeţean,
Consiliile locale

I-II-III

Consiliul judeţean,
Consiliile locale

I-II-III

Consiliul judeţean,
Consiliile locale

I-II

Consiliul judeţean,
Consiliile locale
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Bereşti, Tecuci şi satele cu
probleme la acest capitol
Menţinerea şi îmbunătăţirea
instalaţiilor de alimentare
cu energie termica la
locuinţele colective din cele
două municipii.
Asigurarea evacuării
deşeurilor menajere din
locuinţe în mediul rural

a locuinţelor
reabilitarea termică a fondului de locuinţe colective existente în localităţile I-II
urbane
îmbunătăţirea calităţii prin instalaţiilor de încălzire din locuinţe şi creşterea
gradului de echipare cu aparatură de monitorizare

studierea variantelor de evacuare a deşeurilor menajere din locuinţele care I-II-III
nu beneficiază de aceste servicii
implementarea sistemelor de sortare şi utilizare/reciclare a deşeurilor
provenite din locuinţe
Crearea ambientului
studiul modalităţilor de parcare a automobilelor şi a reducerii pe cât posibil I-II-III
mediului rezidenţial
a staţionării vehiculelor în zonele rezidenţiale
inventarierea terenurilor din cadrul zonelor rezidenţiale apte de a deveni
spaţii de parcare a autovehiculelor sau zone verzi
realizarea de planuri peisagistice al localităţilor principale – ex. planul
peisagistic al municipiului Galaţi
utilizarea soluţiilor ecologice pentru parcarea autovehiculelor în zonele
rezidenţiale în vederea reducerii impactului asupra zonelor verzi
amenajarea zonelor verzi în spaţiile libere dintre imobilele de locuit;
echiparea acestora cu mobilier stradal – ex. amenajarea de parcuri şi spaţii
verzi în mediul rural
crearea de terenuri de joacă şi sport aferente zonelor rezidenţiale în funcţie
de necesităţile comunităţilor – ex. amenajare spaţii de joacă pentru copii în
mediul rural
crearea promenadelor pietonale şi pistelor pentru biciclete aferente zonelor
rezidenţiale, racordate la reţelele urbane
3.2.4. Infrastructurile tehnice majore
3.2.4.1. Gospodărirea apelor
Valorificarea resurselor
de apă existente pe
teritoriul judeţului
Implementarea Directivei
raportarea folosinţelor de apă autorizate ce intră sub incidenţa IPPC –
I*

Consiliul judeţean,
Consiliile locale

Consiliul judeţean,
Consiliile locale
Consiliul judeţean,
Consiliile locale

Consiliul Judeţean
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Cadru a Uniunii Europene
în domeniul apei

Elaborarea programelor de
gospodărire a apelor şi a
sintezelor bazinale privind
folosirea şi protecţia
resurselor de apă

Îmbunătăţirea
managementului apei
potabile

Directiva 91/61/EEC privind prevenirea şi controlul integrat al poluării;
raportarea folosinţelor de apă autorizate ce intră sub incidenţa Directivei
91/271/EEC privind epurarea apelor uzate;
raportarea realizării prevederilor programului de monitoring cantitativ al
resurselor de apă.
sinteza privind calitatea apei în bazinele hidrografice de pe teritoriul
I*
judeţului Galaţi;
reactualizarea planului de prevenire şi combatere a efectelor poluărilor
accidentale;
raport privind stadiul realizării lucrărilor pentru asigurarea cerinţelor de
apă ale localităţilor şi epurarea apelor uzate orăşeneşti;
rezolvarea unor sesizări în domeniul apelor privind execuţia de lucrări fără
acte de reglementare;
completarea bazei de date în Cadastrul Apelor Române şi Balanţa Apei.
Reglementarea din punct de vedere a gospodăririi apelor:
permanent
emiterea de avize, autorizaţii de gospodărire a apelor, notificări de începere
şi punere în funcţiune, referate tehnice conform Ordinului 661/2006 al
MMGA şi Ordinului 811/1999 al MAPPM.
verificarea folosinţelor consumatoare şi neconsumatoare privind I – III*
respectarea legislaţiei în domeniul gospodăririi apelor
îmbunătăţirea calităţii surselor de apă din judeţ prin reabilitarea şi I – III*
extinderea sistemelor de canalizare şi epurare a apelor uzate din mediul urban

îmbunătăţirea calităţii surselor de apă din judeţ prin reabilitarea şi
extinderea sistemelor de canalizare şi epurare a apelor uzate din mediul urban

I – III*

elaborarea studiilor şi proiectelor necesare reabilitării staţiilor de captare,
tratare, reabilitării şi extinderii reţelelor de aducţiune şi de distribuţie apă
potabilă în mediul urban
monitorizarea calităţii apei potabile furnizate în sistem centralizat

I - III

permanent

Galaţi

Administraţia Naţională
“Apele Române”Administraţia Bazinală
deApă - Prut;
Consiliul Judeţean
Galaţi

- Sistemul de
Gospodărire al
Apelor Galaţi
Operatori specializaţi
Consiliile Locale;
Societăţile prestatoare
de servicii de
gospodărie comunală
Consiliile Locale;
Societăţile prestatoare
de servicii de
gospodărie comunală
Consiliile Locale;
Consiliul Judeţean
Unităţi de servicii
pentru furnizare apă
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potabilă;
Direcţia de Sănătate
Publică Galaţi
elaborarea studiilor şi proiectelor necesare realizării sistemelor centralizate I – III* Consiliile Locale;
de alimentare cu apă potabilă în mediul rural
Consiliul Judeţean
instituirea şi respectarea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică în permanent Consilii locale;
jurul fronturilor de captare şi a prizelor de apă din jud. Galaţi
Proprietarii captărilor
desfiinţarea construcţiilor ilegale din zonele de protecţie sanitară a II –III* Consilii locale;
obiectelor sistemelor de apă potabilă
Proprietarii captărilor
întocmirea şi implementarea regulamentelor de exploatare a terenurilor din
I – II* Consilii locale;
zonele de protecţie a captărilor
Proprietarii captărilor
monitorizarea cantitativă a apei la sursa, în reţelele de distribuţie şi la
Consilii locale;
II*
consumatori prin achiziţionarea şi montarea de dispozitive de măsură
Operatorii sistemelor
omologate;
realizarea studiilor aplicative; oficializarea şi implementarea în strategiile
Direcţia de Sănătate
II*
locale a rezultatelor studiilor în managementul durabil de utilizare a apei
Publică;
potabile şi de suprafaţă;
Sistemul de
Gospodărire a Apelor
Galaţi;
Agenţia pentru
Protecţia Mediului
Galaţi;
Consiliul Judeţean
Galaţi
desfăşurarea unor acţiuni educative şi de conştientizare a publicului privind
Sistemul de
II*
managementul durabil al apei
Gospodărire a Apelor
Galaţi;
Agenţia pentru
Protecţia Mediului
Galaţi;
Consilii locale;
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ONG-uri.
Amenajarea bazinului
hidrografic
Regularizare, îndiguire şi
amenajări hidrotehnice pentru protecţia aşezărilor împotriva inundaţiilor şi
apărări de maluri ale
eroziunilor de mal.
cursurilor de apă din
teritoriul judeţean.
3.2.4.2. Echiparea hidro-edilitară
Dezvoltarea şi
reabilitarea, extinderea şi realizarea sistemelor centralizate de alimentare cu
modernizarea instalaţiilor apă şi a reţelelor de canalizare a apelor uzate, până în anul 2013 în: m. Galaţi,
de apă potabilă şi
m. Tecuci, or. Târgu Bujor şi în comunele Bălăbăneşti, Brăhăşeşti (inclusiv
canalizare a apelor uzate
realizarea staţiei de epurare ape uzate), Căvădineşti, Corod (inclusiv
realizarea staţiei de epurare ape uzate), Cosmeşti, Costache Negri, Cudalbi
(inclusiv realizarea staţiei de epurare ape uzate), Drăgăneşti, Fârtăneşti,
Frumuşiţa, Ghidigeni (inclusiv realizarea staţiei de epurare ape uzate),
Independenţa, Iveşti (inclusiv realizarea staţiei de epurare ape uzate), Lieşti
(inclusiv realizarea staţiei de epurare ape uzate), Munteni (inclusiv realizarea
staţiei de epurare ape uzate), Matca (inclusiv realizarea staţiei de epurare ape
uzate), Nicoreşti, Pechea (inclusiv realizarea staţiei de epurare ape uzate),
Piscu, Slobozia Conachi (inclusiv realizarea staţiei de epurare ape uzate),
Tudor Vladimirescu, Tuluceşti (inclusiv realizarea staţiei de epurare ape
uzate), Umbrăreşti;
reabilitarea, extinderea şi realizarea sistemelor centralizate de alimentare cu
apă şi a reţelelor de canalizare a apelor uzate, până în anul 2015 în or. Târgu
Bujor şi comunele: Barcea (inclusiv staţia de epurare ape uzate), Bălăbăneşti
(realizare staţia de epurare ape uzate), Bereşti Meria (inclusiv staţia de
epurare ape uzate), Braniştea (inclusiv staţia de epurare ape uzate),
Căvădineşti (realizarea staţiei de epurare), Corni (inclusiv staţia de epurare
ape uzate), Cosmeşti (realizarea staţiei de epurare), Drăgăneşti (inclusiv staţia
de epurare ape uzate), Drăguşeni, Fârtăneşti (realizarea staţiei de epurare),
Frumuşiţa (realizarea staţiei de epurare), Fundeni (inclusiv staţia de epurare
ape uzate), Griviţa (inclusiv staţia de epurare ape uzate), Măstăcani (inclusiv
staţia de epurare ape uzate), Nicoreşti (realizarea staţiei de epurare), Piscu

I – II*

I*

Sistemul de
Gospodărire a Apelor
Galaţi;

Consiliile Locale;
Consiliul Judeţean
Galaţi

II*

Consiliile Locale;
Consiliul Judeţean
Galaţi
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(realizarea staţiei de epurare), Poiana, Rădeşti, Rediu, Smârdan (inclusiv
staţia de epurare ape uzate), Tudor Vladimirescu (realizarea staţiei de
epurare),Umbrăreşti (realizarea staţiei de epurare), Valea Mărului (inclusiv
staţia de epurare ape uzate);
reabilitarea, extinderea şi realizarea sistemelor centralizate de alimentare cu
apă şi a reţelelor de canalizare a apelor uzate, până în anul 2017 în or. Bereşti
(inclusiv realizarea staţiei de epurare) şi în comunele: Bălăşeşti (inclusiv
realizarea staţiei de epurare), Băleni (inclusiv realizarea staţiei de epurare),
Buciumeni (inclusiv realizarea staţiei de epurare), Cuca (inclusiv realizarea
staţiei de epurare), Folteşti (inclusiv realizarea staţiei de epurare), Movileni
(inclusiv realizarea staţiei de epurare), Priponeşti (inclusiv realizarea staţiei
de epurare), Rediu (realizarea staţiei de epurare), Schela (inclusiv realizarea
staţiei de epurare), Scânteieşti, Şendreni (realizarea sistemului de canalizare
şi epurare), Ţepu (inclusiv realizarea staţiei de epurare), Vânători (inclusiv
realizarea staţiei de epurare);

III*

reabilitarea, extinderea şi realizarea sistemelor centralizate de alimentare cu
apă, canalizare şi epurare a apelor uzate, până în anul 2018 în comunele:
Băneasa, Certeşti, Cuza Vodă, Gohor, Jorăşti, Nămoloasa, Negrileşti,
Oancea, Scânteieşti, Şendreni (reabilitarea sistemului de apă potabilă),
Smulţi, Suceveni, Vârlezi, Vlădeşti.

III*

monitorizarea calităţii apei potabile furnizate prin sistemele centralizate

instituirea şi respectarea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică în
jurul fronturilor de captare şi a prizelor de apă din judeţ

Consiliile Locale;
Consiliul Judeţean
Galaţi

Consiliile Locale;
Consiliul Judeţean
Galaţi

Unităţile de serviciifurnizare apă potabilă;
Direcţia de Sănătate
Publică Galaţi
permanent Consiliile locale;
permanent

Proprietarii captărilor
de apă

* Notă: Termenele sunt prevăzute în „Plan de Management al Spaţiului Hidrografic Prut-Bârlad” , anul 2011
(I) – termen scurt: 2011 - 2013
(II) - termen mediu: 2013 – 2015
(III) – termen lung: 2015 – 2017 (2018)
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3.2.4.3. Amenajări pentru agricultură
Îmbunătăţirea activităţii în
Modernizarea, completarea şi reabilitarea sistemelor de îmbunătăţiri funciare
domeniul îmbunătăţirilor
si creşterea eficienţei tehnice şi economice a lucrărilor de îmbunătăţiri
funciare
funciare prin:
întreţinerea şi extinderea amenajărilor de desecare: decolmatarea canalelor
de desecare, întreţinerea gurilor de descărcare, întreţinerea staţiilor de
pompare – evacuare in amenajarile Badalan, Bratesul de jos, Bratesul de sus,
Independenta – Branistea, Tudor Vladimirescu – Piscu , Fundeni- Tudor
Vladimirescu, Borcea – Hanu Conache, Tecuci – Barcea, Negresti –
Draganesti

I - II

Societatea Naţională de
Îmbunătăţiri Funciare –
sucursala Galati,
Unitatea de
Administrare Galati
Sud si Unitatea de
Administrare Galati
Nord
Autorităţile locale

- Reabilitarea statiilor de desecare SPE Liesti, SPE 2-1, SPE 3-1, SPE 4-1,
SPE Valea Gerului din LUNCA SIRET , A.C.H. Campia Covurlui
- Reabilitarea staţiei SPE Somova din Amenajarea Câmpia Covurlui Subsistemul de desecare Somova -Bădălan,
- Reabilitarea staţiei SPE 1-3 din Amenajarea Câmpia Covurlui -.
Subsistemul de desecare Brateşul de Jos ,
- Reabilitarea lucrarilor de desecare din Amenajarea Hidroameliorativa
Complexa Namoloasa, "
extindere, reabilitare şi modernizare a amenajarilor existente de irigaţii,
creşterea gradului de utilizare a irigaţiilor, întreţinerea sistemelor de irigaţie
existente, decolmatarea canalelor şi curăţirea acestora de vegetaţie in
amenajarile: Câmpia Covurlui, Brateşul de Sus, Terasa Tecuci Nicoreşti...
- Reabilitarea infrastructurii principale de irigatii din sistemul Campia
Covurlui,
- Reabilitarea canalului magistral CMT1 - Tr.1, KM 0-1 + 998, Campia
Covurlui,
- Reabilitarea infrastructurii de irigatii (sifoane pe aductiune) -Amenajarea
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C.Covurlui,
- Amenajarea pentru irigatii in Campia Covurlui - Schimbarea solutiei de
alimentare pentru 28042 ha-(amenajari existente si amenajari
suplimentare)
- Reabilitarea canalului de aductiune CA Barboşi din Amenajarea
Complexa Campia Covurlui,
- Reabilitarea Staţiei de Pompare Alimentare Barboşi din Amenajarea
Complexa Campia Covurlui,
- Reabilitarea sistemului de irigatii Bratesul de Sus.
întreţinere şi reabilitare pe suprafeţele amenajate cu lucrări complexe de
irigaţii şi desecare care funcţionează alternativ; aplicarea în regim complex a
lucrărilor de desecare – drenaj şi irigaţii în scopul ameliorării procesului de
sărăturare a solului;
- extinderea, reabilitarea, consolidarea şi completarea suprafeţelor
amenajate cu lucrări de combatere a eroziunii solului din amenajarea
Covurlui
Reabilitarea lucrarilor de combaterea eroziunii solului si regularizarea
scurgerii pe versanti in subbazinul hidrografic Frumusita, creşterea gradului
de utilizare a amenajărilor de irigaţii şi desecări

Crearea cadrului
administrativ necesar
îmbunătăţirii activităţii în
domeniul îmbunătăţirilor
funciare

- stimularea utilizatorilor de irigaţii în procesul de eficientizare a
managementului irigaţiilor - stimularea utilizatorilor de apă în a se
organiza în asociaţii (conform legii nr. 573/2003).
Dezvoltarea politicii organizatorice pentru lucrările de îmbunătăţiri funciare
- promovarea privatizării amenajărilor de irigaţii prin transferul de la
Societatea Naţională „Îmbunătăţiri funciare”-SA la asociaţiile
utilizatorilor de apă pentru irigaţii,
- stimularea utilizatorilor de irigaţii în procesul de eficientizare a
managementului irigaţiilor - stimularea utilizatorilor de apă în a se
organiza în asociaţii (conform legii nr. 573/2003).
- activităţi de training cu personalul agricol în vederea instruirilor privind
exploatarea terenurilor, echipamentelor şi instalaţiilor în amenajările

I-II

Societatea Naţională de
Îmbunătăţiri Funciare –
sucursala Galati
Autorităţile locale
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hidroameliorative.
3.2.4.4. Infrastructura de transport pe moduri
Dezvoltarea şi
Dezvoltarea infrastructurii reţelei de interes naţional prin:
modernizarea infrastructurii
- construcţie drum expres Brăila – Galaţi (pe traseul DN 2B)
rutiere majore de transport
Dezvoltarea infrastructurii reţelei de interes regional prin:
- modernizarea drumurilor naţionale secundare de legătură cu alte judeţe
- DN 22B Galaţi – limita jud. Brăila (dig pe malul Dunării) - - DN 22E
Galaţi – limita jud. Tulcea
- DN 24D Tuluceşti – limita jud. Vaslui
- DN 25A: Hanu Conachi (DN 25) – limita jud. Vrancea
- lucrări de reabilitare pe traseul drumului naţional secundar DN 26A
Galaţi – Oancea
- amenajarea variantei ocolitoare Tecuci şi finalizarea şoselei de centură a
municipiului Galaţi
Dezvoltarea şi modernizarea
Modernizarea drumurilor judeţene: DJ 240A pe sectorul Tăplău –
infrastructurilor rutiere de
Cârlomireşti, DJ 241G pe porţiunea Brăhăşeşti – Ţepu de Sus, DJ 242C între
interes local
Lungeşti şi limita judeţului, precum şi partea aflată pe teritoriul com. Aldeşti,
DJ 251E (Zătun), DJ 251F în totalitate, DJ 251J între Cotoroaia şi Fundeanu,
DJ 251K (integral), DJ 251L pe sectorul cuprins între Braniştea şi Schela, DJ
252G pe porţiunea Braniştea – Vizureşti şi pe teritoriul com. Schela, DJ 252I
între Vişina şi Buciumeni, DJ 253 între localităţile Umbrăreşti şi Cudalbi, DJ
254B (integral), DJ 255 Cuca – Măstăcani, DJ 255A în totalitate, DJ 255C
(Cişmele) şi DJ 260 integral.
- lucrări de întreţinere şi reparaţii la celelalte drumuri judeţene:
- refacerea podului peste Siret, pe traseul drumului judeţean DJ 240N
Lucrări de reabilitare, de modernizare şi dezvoltare a tuturor drumurilor
comunale
Dezvoltarea transportului în comun prin modenizarea mijloacelor de
transport şi a autogărilor, precum şi prin crearea de staţii noi
Modernizarea şi dezvoltarea

Modernizarea liniilor de cale ferată existente prin:

II

C.N.D.A.N.D.R.

C.N.D.A.N.D.R.

C.N.D.A.N.D.R.
C.J.

I-II

D.R.D.P.

I-II
Consiliile locale
Consiliul Judeţean.
S.N.C.F.R.
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reţelei
feroviare

Amenajarea căii navigabile
interioare

Dezvoltarea transportului
aerian
Modernizarea punctelor de
control şi trecere a frontierei

- modernizarea liniei de cale ferată Galaţi – Mărăşeşti, cu asigurarea
vitezei maxime de 160 km/h pentru trenurile de călători şi a vitezei de
120 km/h pentru trenurile de marfă
- modernizarea staţiilor c.f.
- reabilitarea liniilor c.f. simple neelectrificate Galaţi – Bârlad şi Mărăşeşti
- Tecuci
- asigurarea protecţiei căilor ferate prin respectarea următoarelor
normative: H.G. 525/1996, O.U.G. 12/1998, H.G. 581/1998

I-II

I-II

R.C.F. Iaşi

Lucrări de modernizare
- modernizarea punctelor de traversare cu bacul şi de acostare a navelor de
pasageri

III

D.G.T.N.

III

M.T.I.

III

M.T.I.

III

C.F.R Marfă

- un punct de trafic RO - RO nou
- amenajarea unui port turistic şi a unui debarcader pentru nave de
pasageri
- modernizarea portului Galaţi
Construirea unui aeroport nou la Tuluceşti
Modernizarea punctului rutier, naval şi feroviar Galaţi
Modernizarea punctului de trecere Oancea
Modernizarea terminalului de transport combinat din portul Galaţi Mărfuri

Dezvoltarea transportului
combinat
3.2.4.5. Alimentarea cu energie electrică
Asigurarea alimentării cu
Modernizarea reţelelor electrice de joasă tensiune învechite, cu grad de
energie electrică şi creşterea uzură fizică şi morală ridicat
eficienţei reţelelor electrice
Extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice: Galaţi, Braniştea,
de distribuţie
Cudalbi, Smârdan, Vânători

I
I-II

FFEE Electrica
Muntenia Nord
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Asigurarea iluminatului
public în localităţi

Extinderea şi modernizarea reţelei de iluminat public în localităţile: Galaţi,
Tecuci, Bălăbăneşti, Bălăşeşti, Barcea, Brăhăşeşti, Braniştea, Cavadineşti,
Cosmeşti, Costache Negri, Drăgăneşti, Fundeni, Gohor, Griviţa, Măstăcani,
Munteni, Nămoloasa, Negrileşti, Nicoreşti, Oancea, Pechea, Priponeşti,
Rădeşti, Scânteieşti, Smârdan, Tuluceşti, Ţepu, Valea Mărului, Vârlezi,
Vânători, Vlădeşti

3.2.4.6. Accesul la telefonie
Dezvoltarea reţelei de
Extinderea reţelei de telefonie fixă în localităţile: Barcea, Bereşti-Meria,
telefonie
Buciumeni, Cuca, Smulţi şi Tuluceşti
3.2.4.7. Producţia şi transportul energiei electrice
Dezvoltarea şi
Modernizarea şi retehnologizarea staţiilor de transformare 110 kV/MT
modernizarea reţelelor de
Generalizarea trecerii tuturor instalaţiilor de 6 kV la 20 kV
medie tensiune în vederea
Implementarea sistemelor de automatizare a distribuţiei energiei electrice
asigurării unor servicii cu
(SAD)
acoperire zonală şi
Reabilitarea liniilor electrice aeriene şi subterane de distribuţie de medie
satisfacerea consumatorilor
tensiune
Realizarea lucrărilor de retehnologizare/modernizare a infrastructurii de
transport a energiei electrice cu luarea în considerare a necesităţii de protejare
a populaţiilor de păsări în zonele adiacente şi la traversarea siturilor protejate
Protejarea liniilor aeriene de energie electrică prin stabilirea dimensiunilor
culoarului de trecere, a zonei de protecţie şi a zonei de siguranţă (care
coincid), în conformitate cu normativele în vigoare, respectiv Ordinul
49/2007 al ANRE
Obţinerea avizului de amplasament al operatorilor de transport şi de sistem
(CN Transelectrica SA), respectiv distribuţie (Electrica SA) pentru orice
lucrări/activităţi desfăşurate în vecinătatea reţelelor electrice de transport sau
distribuţie
3.2.4.8. Producţia şi transportul energiei termice
Asigurarea protecţiei
instalaţiilor de transport şi
distribuţie a energiei
electrice

I-II

Consiliile locale

I-II

Consiliile locale
Romtelecom

I-II
I-II
I

FFEE Electrica
Muntenia Nord

I
I-II-III

I-II-III

Consiliile locale
TRANSELECTRICA SA

I

112

Dezvoltarea sistemelor de
alimentare cu energie
termică

Finalizarea reabilitării sistemului centralizat de alimentare cu energie
termică (SACET) în municipiul Galaţi, la nivelul punctelor termice şi al
reţelelor secundare
Alimentarea cu energie termică în localităţile cu distribuţii de gaze prin
instalarea de centrale termice de bloc / scară de bloc sau individuale,
utilizând drept combustibil gazele naturale
Alimentarea cu energie termică în localităţile fără distribuţii de gaze prin
instalarea de centrale termice funcţionând pe combustibil lichid sau GPL
pentru eliminarea sistemelor improvizate de încălzire a apartamentelor
Reabilitarea termică şi, dacă este cazul, funcţională a clădirilor de locuit
condominiale

3.2.4.9. Gaze naturale şi fluide combustibile
Extinderea alimentării cu
Alimentarea cu gaze naturale în localităţile în care există distribuţii de gaze
gaze naturale în localităţi
naturale, prin extinderea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, în paralel
cu înlocuirea conductelor cu durata normală de viaţă expirată : Independenţa,
Tuluceşti şi Vânători
Alimentarea cu gaze naturale în localităţile în care nu există distribuţii de
gaze naturale, dar care sunt amplasate în apropierea conductelor de transport,
prin înfiinţarea distribuţiilor de gaze naturale şi montarea conductelor şi
instalaţiilor de consum pe baza unor studii de fezabilitate în funcţie de
planurile de dezvoltare prezumate de către investitorii strategici (localităţi cu
potenţial de dezvoltare): Băleni, Barcea, Braniştea, Cosmeşti, Costache
Negri, Cudalbi, Drăgăneşti, Ghidigeni, Grivita, Nicoreşti, Piscu, Poiana,
Priponeşti, Şendreni, Tudor Vladimirescu, Târgu Bujor, Ţepu, Umbrăreşti,
Vârlezi, Vlădeşti

I

I-II

II
I-II-III

I

Consiliul local
municipal
Consiliile locale
Asociaţiile de
proprietari
Investitorii privaţi
Consiliile locale
Asociaţiile de
proprietari
Investitorii privaţi
MDRL
Consiliile locale
Asociaţiile de
proprietari

DISTRIGAZ SUD S.A.
Direcţia Regională
Distribuţie Galați
Firmele autorizate

I
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Alimentarea cu gaze naturale în localităţile în care nu există distribuţii de
gaze naturale şi care sunt amplasate în afara zonelor conductelor de
transport, prin infiinţarea distribuţiilor de gaze naturale şi montarea
conductelor şi instalaţiilor de consum pe baza unor studii de fezabilitate în
funcţie de planurile de dezvoltare prezumate de către investitorii strategici
Asigurarea condiţiilor
pentru exploatarea în
siguranţă a reţelelor de
alimentare cu gaze naturale
Exploatarea în condiţii de
siguranţă a conductelor de
fluide combustibile

Respectarea distanţelor de siguranţă a noilor clădiri faţă de conductele de
transport gaze naturale, întreţinerea lor corespunzătoare pentru evitarea
accidentelor în zonele tranzitate de conductele de transport a gazelor
naturale
Respectarea distanţelor de siguranţă a noilor clădiri faţă de conductele de
ţiţei, întreţinerea lor corespunzătoare pentru evitarea prelevărilor ilegale, a
accidentelor şi poluarea mediului în zonele de extracţie a ţiţeiului şi în zonele
tranzitate de conductele de transport ţiţei.
3.2.4.10. Energie regenerabilă
Promovarea utilizării de
Dezvoltarea sistemelor de utilizare a energiei solare în zonele cu potenţial
energie neconvenţională
energetic solar ridicat, atât pentru producerea energiei electrice (parcuri
fotovoltaice) cât şi pentru încălzire şi prepararea apei calde menajere
Extinderea sistemelor de utilizare a energiei eoliene în zonele cu potenţial
ridicat, cu respectarea restricţiilor impuse pentru protecţia mediului
Dezvoltarea sistemelor de utilizare a biomasei, cu accentul pe producerea
şi arderea peletelor de lemn în toate localităţile
3.2.4.11. Reţele de telecomunicaţii
Continuarea programului de
Continuarea procesului de ridicare a gradului de telefonizare a localităţilor
extindere şi modernizare a
judeţului concomitent cu îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate
reţelei de comunicaţii în
Creşterea gradului de digitalizare a reţelelor
vederea sporirii accesului la
Îmbunătăţirea semnalului de telefonie mobilă în zonele în care s-au
serviciile universale de
semnalat pierderi de semnal: Bălăbăneşti, Costache Negri, Rădeşti, Smulţi şi
telecomunicaţii
Suceveni
Introducerea pe scară cât mai mare a unor servicii de „bandă largă”,

II-III

I-II-III

Consiliile locale
SNTGN TRANSGAZ
SA

I-II-III

Consiliile locale
PETROM SA
CONPET SA

I

Consiliile locale
Investitorii particulari

I
I

I
I
I

Romtelecom
Operatori telefonie
mobilă

I-II
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internet, transmisii de date
3.2.4.12. Amenajări pentru gestionarea deşeurilor
Obiectiv general: Reducerea poluării cauzate de managementul defectuos al deşeurilor menajere în mediul urban şi rural
Obiectiv specific
Implementarea unui sistem
integrat de gestiune a
deşeurilor menajere

Colectarea selectivă, reciclarea şi valorificarea fracţiilor recuperabile din
deşeurile menajere şi a celor asimilabile:
- Asigurarea organizării şi dotării corespunzătoare a serviciilor de
salubrizare urbană pentru implementarea colectării selective, la sursă a
deşeurilor menajere
Reducerea cantităţii de deşeuri menajere depozitate
- Realizarea sistemului integrat de management al deşeurilor urbane solide
în municipiul Galaţi şi împrejurimi
- Deschiderea depozitelor zonale ecologic de la Tecuci si Galati
- Realizarea a 8 staţii de transfer în zonele Bereşti, Tîrgu Bujor, IveştiLieşti, Pechea, Tudor Vladimirescu-Piscu, Ghidigeni-Gohor, MăstăcaniFolteşti-Frumuşiţa, Cudalbi-Valea Mărului
- Realizarea staţiei de tratare mecano-biologică în comuna Vânători
- Închiderea depozitelor de deşeuri urbane şi reconstrucţia ecologică a
zonei
- Includerea unor celule pentru depozitarea deşeurilor inerte în cadrul
depozitelor zonale
Reducerea cantităţii de deşeuri periculoase
- Înfiinţarea unui incinerator de deşeuri periculoase (inclusiv deşeuri
medicale) în judeţul Galaţi
Creşterea gradului de valorificare a deşeurilor la minim 90%
- Creşterea gradului de valorificare a deşeurilor industriale
Reducerea impactului depozitelor de deşeuri industriale asupra solului,
subsolului şi a apelor subterane în zona depozitelor de deşeuri industriale
(Halda de zgură S.C. ARCELORMITTAL S.A., etc) prin redarea în circuitul
natural/economic a suprafeţelor afectate
- Executarea lucrărilor de valorificare a deşeurilor depozitate prin

I

CJ Galaţi,
Consiliul Local Galaţi,
Tecuci, Tîrgu Bujor,
Bereşti

III

Consiliile Locale

I

Consiliile Locale

I
II
I – II

I

Proprietarii depozitelor
de deşeuri menajere
Autorităţile locale

Agenţi economoci

SC ARCELOR
MITTAL SA
ARPM GALAŢI
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recuperare materială, reabilitarea amplasamentului depozitului,
închiderea depozitului
- Utilizarea de tehnologii moderne şi aplicarea de noi soluţii în
reciclarea/valorificarea deşeurilor
Reducerea poluării solului datorată activităţii de extracţie a ţiţeiului şi de
depozitare a deşeurilor rezultate din această activitate
- Stabilirea lucrărilor de reabilitare ecologică a terenului pe baza unui
studiu tehnic, în corelare cu valorile obţinute ; studiul tehnic va prevede
soluţii de amenajare şi refacere a terenului din incinta şi limitrof
depozitului de deşeuri petroliere

I
SC
ARCELORMITTAL
SA

I
SC OMV PETROM
SA

3.3. POPULAŢIA ŞI FORŢA DE MUNCĂ
3.3.1. Structura socio-demografică
Obiectiv general: Minimizarea efectelor negative generate de fenomene socio-demografice prin îmbunătăţirea calităţii vieţii
Obiective specifice
Îmbunătăţirea calităţii vieţii
locuitorilor judeţului din
zonele afectate de fenomene
demografice negative
(îmbătrânirea populaţiei,
tendinţa de reducere a
efectivelor de populaţie)

Îmbunătăţirea calităţii locuirii prin construirea / modernizarea / reabilitarea
infrastructurii de utilităţi (canalizare, apă potabilă, gaze, evacuare ape uzate
şi deşeuri) mai ales în localităţile cu populaţie îmbătrânită sau scăderi
semnificative ale volumului populaţiei (zona centrala a judeţului cuprinzând
comunele Nicoreşti, Munteni, Tecuci, Corod, Smulţi, Corni, Varlezi, Târgu
Bujor, Băneasa.).
Diversificarea soluţiilor de asigurare a combustibililor pentru încălzire a
gospodăriilor
Diversificarea ofertei de servicii oferite familiilor cu copii – înfiinţarea de
noi creşe, grădiniţe cu orar prelungit, dezvoltarea de servicii de tip
babysitting în vestul şi nordul judeţului (comunele Drăguşeni, Vlădeşti,
Ghidigeni şi Brăhăseşti)

Asigurarea accesului la locuiţe sociale pentru familiile tinere în mediul
urban

II

Consiliul Judeţean
Consiliile Locale
Agenţi Economici

I

Consiliul Judeţean
Consiliile Locale

II

Consiliu Judeţean
Inspectorat Şcolar
Judeţean
Direcţia de Sănătate
Publică

II

Consiliul Judeţean
Agenţia Naţională
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Dezvoltarea reţelei de transport intra-judeţeană
Reabilitarea şi modernizarea clădirilor ce adăpostesc spitale şi a centrelor
de sănătate, mai ales a celor din mediul rural

Dezvoltarea serviciilor
publice (sociale, de
învăţământ şi de sănătate)

Asigurarea accesului la servicii medicale primare (medicină de familie)
prin atragerea de medici generalişti, în special în zonele rurale (comune care
au nevoie de medici: Barcea, Brăhăşeşti, Cavadineşti, Corod, Ghidigeni,
Iveşti, Lieşti, Matca, Pechea, Rădesti, Şendreni, Umbrăreşti, Valea Mărului,
Vânători)
Dotarea cu echipamente medicale moderne a centrelor de sanatate şi a
spitalelor
Construirea, reabilitarea, modernizarea, restaurarea cladirilor pentru
servicii sociale multifunctionale si rezidentiale si dotarea acestora cu
echipamente (camine de batrani, cantine sociale, centre de zi pentru tineri,
centre pentru grupuri dezavantajate, copii abandonati etc.)
Dezvoltarea serviciilor sociale oferite persoanelor vârstnice (ajutor pentru
menaj, consultanţă administrativă şi juridică, asistenţă medicală) mai ales în
zonele ruirale cu populaţie îmbătrânită (comunele Rediu, Jorăşti, Corni,
Suceveni, Nămoloasa, Băleni, Bălăbăneşti, Priponeşti, Oancea)
Reabilitarea şi modernizarea scolilor, gradinitelor si campusurilor
scolare/universitare din mediul urban si rural

I – II
I

I

Pentru Locuinţe
Consiliul Judeţean
Agenţi Economici
Direcţia Judeţeană de
Sănătate Publică
Consiliul Judeţean
Consilii Locale
Direcţia Judeţeană de
Sănătate Publică
Consiliu Judeţean
Consilii Locale

I – II
II

Direcţia Judeţeană de
Sănătate Publică
Consiliul Judeţean
Consilii Locale

II

Consiliu Judeţean
Consilii Locale
Direcţia Judeţeană de
Sănătate Publică

I - II

Inspectorat Şcolar
Judeţean
Consiliu Judeţean
Consilii Locale

3.3.2. Resurse umane
Obiectiv general: Creşterea adaptabilităţii resurselor umane la transformările survenite pe piaţa forţei de muncă şi la condiţiile economice
nefavorabile
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Obiectiv specific
Creşterea capacităţii
resurselor umane de a
răspunde nevoilor pieţei
forţei de muncă

Dezvoltarea programelor de perfecţionare profesională continuă adecvate
exigenţelor pieţei muncii

Consiliu Judeţean
Consilii Locale
Inspectorat Şcolar
Judeţean
Agenţia pentru
Ocuparea Forţei de
Muncă

Furnizarea de cursuri şi dezvoltarea unor programe de susţinere a inserţiei
pe piaţa forţei de muncă a grupurilor vulnerabile în comunele Brăhăşeşti,
Cavdineşti, Cudalbi, Bălăşeşti şi Drăguşeni

Crearea unor servicii integrate de informare, orientare şi consiliere a forţei
de muncă şi asigurarea accesului la aceste servicii în comunele din estul şi
sudul judeţului: Băneasa, Oancea, Suceveni, Jorăşti, Rădeşti, Vânători, Tudor
Vladimirescu, Lieşti, Iveşti, Valea Mărului şi Rediu

Adaptarea sistemului
educaţional cerinţelor
actuale ale pieţei forţei de
muncă

I – II

II

I - II

Inspectorat Şcolar
Judeţean
Agenţia pentru
Ocuparea Forţei de
Muncă
Agenţia pentru
Ocuparea Forţei de
Muncă
Inspectorat Şcolar
Judeţean
Consilii Locale

Identificarea necesarului de forţă de muncă şi a exigenţelor de calificare
prin consultări permanente cu agenţi economici în special în comunele cu o
slabă dezvoltare a mediului economic privat

I - II

Dezvoltarea ofertei de învăţământ vocaţional, profesional şi tehnic în
raport cu evoluţia şi exigenţele pieţei muncii

II

Consilii Locale
Agenţi Economici
Agenţia pentru
Ocuparea Forţei de
Muncă
Inspectorat Şcolar
Judeţean
Consiliu Judeţean

Înfiinţarea unor centre de orientare şi consiliere profesională destinate
elevilor / studenţilor din anii terminali şi proaspăt absolvenţilor

I - II

Inspectorat Şcolar
Judeţean
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Agenţi Economici
Agenţia pentru
Ocuparea Forţei de
Muncă
Dezvoltarea unor parteneriate între unităţile de învăţământ şi mediul
economic care să faciliteze inserţia proaspăt absolvenţilor pe piaţa muncii

I - II

Inspectorat Şcolar
Judeţean
Agenţi Economici
Agenţia pentru
Ocuparea Forţei de
Muncă

Implementarea unui sistem de monitorizare a inserţiei absolvenţilor pe
piaţa muncii

II

Inspectorat Şcolar
Judeţean

Crearea unui sistem structurat de formare profesională continuă a
resurselor umane din învăţământ în comunele Brăhăşeşti, Bălăşeşti, Jorăşti,
Târgu Bujor, Tudor Vladimirescu, Pechea şi Schela

II

Inspectorat Şcolar
Judeţean

Dezvoltarea unor programe educaţionale de alfabetizare şi de tip “a doua
şansă” la învăţământul liceal, postliceal (postliceal, profesional şi tehnic)

II

Ministerul Educaţiei
Inspectorat Şcolar
Judeţean
Ministerul Educaţiei

3.4. ACTIVITĂŢI ECONOMICE
Obiectiv general:
O poziţie avantajată din punct de vedere economic, la nivel naţional / internaţional, prin exploatarea competenţelor distinctive, generând condiţii
necesare şi suport pentru noi investiţii, asigurând dezvoltarea celor existente prin cooperarea la diverse niveluri (intercomunal, interregional,
transfrontalier, internaţional)
3.4.1. Agricultura
Obiective sectoriale
Reducerea disparităţilor dintre zonele de producţie şi calitaţile pedologice
I
Producţie agricolă intensivă ale ternurilor utilizate. Redirecţionarea agriculturii catre culturile prielnice
Ministerul Agriculturii
cu profil complex
condiţiilor agro-pedoclimatice caracteristice fiecarei subzone.
şi Dezvoltării Rurale
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Condiţii pedologice cu
favorabilitate ridicată

Sector agricol competitiv
[comun zootehniei şi
cultivării plantelor]

Valorificarea terenurilor necultivate ce prezintă potenţial pedologic pentru
cel putin unul dintre tipurile de culturi (agricultură, viticultură, pomicultură
sau legumicultură).
Dezvoltarea unei pieţe interne de desfacere a producţiei obţinute din
agricultură.
Dezvoltarea legumiculturii şi a culturilor energetice utilizate pentru
biocombustibil.
Asigurarea protecţiei terenurilor de orice fel şi a oricăror categorii de
construcţii faţă de inundaţii, alunecări de teren şi eroziuni, precum şi
protecţiei lacurilor de acumulare împotriva colmatării şi regulizarea
cursurilor de apă.
Reabilitarea sistemelor de irigaţii, desecarea şi combaterea eroziunii
solului.
Reconstrucţia ecologica a solurilor.
Amenajarea şi menţinerea zonelor-tampon cultivate cu iarbă, a
coridoarelor de iarbă sau a iazurilor si a digurilor de eroziune.
Utilizarea materiilor organice exogene in culturile arabile.
Documentaţiile tehnico-economice şi ecologice pentru investiţiile specifice
trebuie să aibe în vedere art.80,81 şi 100 din Legea fondului funciar nr.
18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Încurajarea formelor asociative şi atragerea investiţiilor şi a investitorilor
în sectorul primar.
Sprijin pentru stabilirea tinerilor fermieri în mediul rural.
Sprijinirea fermierilor şi a persoanelor care îşi desfăşoară activitatea în
sectorul agroalimentar prin instruire profesională şi managerială pentru
îmbunătăţirea capitalului uman.
Informarea populaţiei privind programele naţionale şi europene de
finanţare a sectorului a agricol.
Promovarea agriculturii durabile si ecologice.
Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii din sectorul agricol.
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Agricultură Judeţeană
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Pedologice şi
Agrochimice
Agenţia Naţională
pentru Îmbunătăţiri
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Resurse zootehnice
valorificate şi potentaţe

3.4.2. Industria
Obiective sectoriale
Industrie competitivă la
nivel naţional şi
internaţional

Dezvoltarea activităţii agricole ce reprezintă toate aspectele de preluare,
depozitare, valorificare a produselor agricole şi integrarea acesteia cu
industria alimentară, reţeaua de depozitare, transport.
Obţinerea în condiţii de eficienţă a unei producţii agricole optime şi
stabile.
Încurajarea/facilitarea utilizării serviciilor şi lucrărilor ameliorative în
exploataţiile agricole de talie mică şi mijlocie prin constituirea de organizaţii
de îmbunătăţiri funciare conform Legii 138/2004 a îmbunătăţirilor funciare,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Utilizarea potenţialului ridicat de dezvoltare a sectorului de creştere a
animalelor în zonele în care acesta nu este valorificat.
Crearea unor centre de prelucrare şi ambalare în zonele cu un nivel al
producţiei ridicat pentru produsele animaliere.
Dezvoltarea de ferme specializate pentru creşterea productivităţii
producţiei zootehnice şi animaliere.
Reducerea disparităţilor în ceea ce priveşte producţia animalieră.
Utilizarea potenţialului amenajărilor piscicole existente sau prin
amenajarea de iazuri şi bălţi antropice, pentru creşterea producţiei piscicole.
Creşterea atracticvităţii pentru investitori a ramurilor industriale cu tradiţie
în judeţ (metalurgică şi construcţii nave) pentru a evita tendinţele de scădere
a numărului de angajaţi din aceste domenii.
Susţinerea dezvoltării IMM-urilor în zonele de influenţă a oraşelor,
înspecial Tecuci, Tg Bujor şi Bereşti, axate pe industriile alimentară şi textilă,
corelate cu producţia animală şi Agricola (lapte, carne, ouă, lână, legume şi
fructe).
Extinderea/amenajarea unor noi parcuri industriale în “Zona liberă Galaţi”
şi în apropierea celorlalte oraşe, ţinând cont de eficientizarea relaţiei resurseprelucrare - Investiţii în reabilitarea căilor de comunicaţii care susţin această
relaţie.
Reconversia structurilor industriale nefuncţionale şi neproductive în
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Sector energetic dezvoltat
pe producerea de energie
din surse regenerabile

Grad înalt de asociere
intercomunală şi
cooperare la nivel local în
vederea dezvoltării
sectorului IMM care
utilizează resursele locale
3.4.3. Servicii
Obiective sectoriale:
Infrastructură tehnică şi de
transport imbunataţită

Teritoriu potenţat în ceea ce
priveste serviciile şi
comerţul

parcuri tehnologice, sau extinderea celui existent care în prezent este ocupat
100%.
Valorificarea resurselor (argile, nisipuri, pietrisuri) prin susţinerea IMMurilor din domeniul construcţiilor
Desfăşurarea acţiunilor de recalificare a forţei de muncă, pentru a diminua
rata de migraţie din judeţ şi şomajul.
Realizarea studiilor de fezabilitate pentru valorificarea Siretului şi a
Prutului ca mijloc de transport şi productie energetica ţinând cont de normele
de protecţie a cadrului natural.
Accentuarea investiţiilor destinate retehnologizării infrastructurii industriei
energetice, prin valorificarea potenţialului de producţie a energiei alternative.
Facilităţi fiscale pentru IMM-uri care îşi desfăsoară activitatea în zonele
rurale sau în zona de influenţă a oraşelor Tecuci, Tg Bujor şi Bereşti, care
prelucreaza resursele locale.
Cooperare intercomunală pentru prelucrarea resurselor locale.
Instituirea unor Centre de consultanţă pentru IMM.
Modernizarea drumurilor judeţene.
Modernizarea drumurilor comunale.
Diversificarea serviciilor de transport şi a celor conexe în localităţile
adiacente reţeleii majore rutiere si feroviare.
Îmbunătăţirea şi realizarea de noi conexiuni rutiere între aşezarile
urbane, împreună cu eficientizarea transportului public.
Extinderea sistemului de electrificare în localităţile cu gospodării
neelectrificate.
Îmbunătăţirea instalaţiilor cu grad avansat de uzură şi tehnologii invechite
de apă şi canalizare.
Potenţarea numarului de comercianţi în mediul urban, creşterea lor în
orasele Tecuci, Targu Bujor, Bereşti .
Creşterea gradului de dezvoltare a comertului en-gros, valorificarea
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existenţei portului.
Creşterea numarului de centre comerciale în mediul rural, în comunele cu
un grad de accesibilitate ridicat .
Creşterea numarului de unităţi sanitare pe intreg teritoriul judeţului.
Creşterea calităţii învăţămantului preuniversitar.
Încurajarea localizării de servicii financiar-bancare.
Îmbunătăţirea infrastructurii centrelor de cultura din zonele urbane.
Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de consultanţă pentru IMM-uri si
micro-firme din sfera producţiei, serviciilor şi înaltei tehnologii.
Diversificarea serviciilor pentru dezvoltarea afacerilor din domeniul
agricol în zonele cu productivitatea peste media judetului la cel putin
două dintre culturi .
3.4.4. Turismul
Obiective sectoriale:
Judeţul Galaţi o locaţie
turistica de interes naţional
/internaţional reprezentat
prin axele turistice formate
dealungul raurilor Siret şi
Prut, zonele de turism rural
(în sud) şi natural/ forestier
(nord).

Promovarea judeţului Galaţi ca destinaţie turistică de importanţă regională
(brand turistic).
Valorificarea parteneriatelor transnaţionale existente şi dezvoltarea lor
pentru o utilizare cât mai eficientă a resurselor turistice.
Cresterea vizibilităţii şi accesului la informaţie referitor la localizarea
atracţiilor turistice în cadrul judeţului.
Valorificarea potenţialului existent pentru turism de vânătoare (pescuit) .
Amenajarea malurilor Siret , Prut pentru a putea deveni trasee turistice
itinerare cu valenţe de turism de peisaj, ecoturism şi de vânătoare.
Valorificarea potenţialului pentru Turismul de Tranzit.
Valorificarea resurselor naturale din zona de N-V.
Instituirea unui traseu turistic ce leaga cele mai importante vestigii
arheologice şi monumente .
Promovarea aşezărilor cu resurse specifice pentru turism rural/agro turism/
ecoturism şi valorificarea lor prin înserarea lor într-un traseu turistic tematic.
Specializara dotărilor turistice în funcţie de zonele de potenţial în care se
încadrează.
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Acenturarea Prutului ca parte importantă a Euroregiunii Dunărea de sud.
Integrare în regiunea Siret- Prut- Nistru .
Cooperare interjudeţeană pentru valorificarea Siretului ca resursă turistică.
Cooperare pe orizontală/intercomunală pentru instituirea drumului
Pădurilor şi extindere a fondului forestier (viitor parc dendrologic).
Instituirea unor Centre de Coordonare Turistică .
Oraşul Galaţi competitiv din
punct de vedere turistic la
nivel internaţional.

Crearea unui circuit turistic integrat care să înglobeze toatalitatea
resurselor turistice din oraşul Galaţi.
Valorificarea accesului la Dunare/port a oraşului Galaţi.
Diversificarea ofertei turistice şi susţinerea asocierii pentru
exploatarea/valorificarea resurselor din cadrul municipiului Galaţi.

I
II
II
II
II
I
II
I

ANEXA NR. 1
Sistemul instituţional de programare şi implementare a Fondurilor Structurale şi de Coeziune
Program
Operaţional
Creşterea competitivităţii
economice

Autoritate de
Management
Ministerul Economiei şi
Comerţului

Organisme Intermediare

Fond

Agenţia Naţională pentru
Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi

Fondul European pentru
Dezvoltare Regională
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Cooperaţie Ministerul Educaţiei
şi Cercetării – Departamentul de
Cercetare Ministerul
Comunicaţiilor şi Tehnologiei
Informaţiei Ministerul
Economiei şi Comerţului –
Departamentul Energie
Autoritatea Naţională de Turism
Infrastructura de transport

Ministerul Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului

Protecţia mediului

Ministerul Mediului şi
Gospodăririi Apelor

Dezvoltarea regională

Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Turismului
Ministerul Muncii, Solidarităţii
Sociale şi Familiei

Dezvoltarea resurselor umane

Dezvoltarea capacităţii
administrative
Asistenţa tehnică

Ministerul Administraţiei şi
Internelor
MinisterulFinanţelor Publice

Fondul European pentru
Dezvoltare Regional / Fondul de
coeziune
Agenţiile Regionale de Protecţie
Fondul European pentru
a Mediului
Dezvoltare Regională/ Fondul
de coeziune
Agenţiile de Dezvoltare
Fondul European pentru
Regional_
Dezvoltare Regional_
Agenţia Naţională de Ocupare a
Fondul Social European
Forţei de Muncă Ministerul
Educaţiei şi Cercetării –
Departamentul de Educaţie
Fondul Social European
Fondul European pentru
Dezvoltare Regională
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