HOTĂRÂREA Nr. 159
din 22 decembrie 2015
privind: aprobarea Programului de dezvoltare al judeţului Galaţi 2016 - 2021
Iniţiator: Nicolae Dobrovici Bacalbaşa , Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 27150/18.12.2015
Consiliul Judeţului Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate
al Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere raportul de avizare al tuturor comisiilor de specialitate ale
Consiliului Judeţului Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. d) din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă Programul de dezvoltare al judeţului Galaţi 2016-2021
prevăzut în anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată, în format electronic, tuturor direcţiilor,
serviciilor şi compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţului Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Nicolae Dobrovici Bacalbaşa

Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş
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PROFILUL JUDEŢULUI GALAŢI
1.1 Aşezare geografică
Judeţul Galaţi este aşezat în sud-estul României şi
ocupă o suprafaţă de 4.466,32 km2, reprezentând
1,87% din suprafaţa totală a ţării.
Situat între 45º25´ şi 46º10´ latitudine nordică şi
27º20´ şi 28º10´ longitudine estică, la confluenţa a trei
mari ape curgătoare - Dunăre, Siret şi Prut, Galaţiul se
înscrie în aria judeţelor pericarpatice, dunărene şi face
parte din provincia istorică Moldova.

Figura 1 - Aşezarea geografică a
judeţului Galaţi

În partea de nord, se învecinează cu judeţul Vaslui, la
est Prutul formează graniţa naturală cu Republica Moldova, la sud Dunărea stabileşte limita
cu judeţul Tulcea, la sud-vest, pe linia Siretului, are ca vecin judeţul Brăila, iar la vest şi
nord-vest, în mare parte pe cursul aceluiaşi râu, se învecinează cu judeţul Vrancea.
Oraşul de reşedinţă al judeţului, municipiul Galaţi, este al cincilea mare oraş din România,
din punctul de vedere al numărului de locuitori şi cel mai mare port al Dunării maritime de
pe teritoriul României, situat la 150 km (80 mile marine) de Marea Neagră şi la aproximativ
250 km distanţă faţă de Bucureşti, Iaşi, Ploieşti, Constanţa, Chişinău (Rep. Moldova) şi
Odesa (Ucraina).
Judeţul Galaţi face parte din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, alături de judeţele Vrancea,
Buzău, Brăila, Tulcea şi Constanţa și din Euroregiunea ”Dunărea de Jos”, alături de
raioanele Cahul şi Cantemir din Republica Moldova şi regiunea Odesa din Ucraina.

1.2. Populaţia
Potrivit Institutului Național de Statistică, la 1 ianuarie 2015, populaţia stabilă a judeţului
Galați era de 634.412 locuitori.
Transformările survenite în sistemul politic, în economie, în viaţa socială şi în mentalitatea
oamenilor au influenţat semnificativ configuraţia demografică în ultimii ani. Schimbarea
comportamentului cuplurilor, creşterea mortalităţii, precum şi migraţia externă au făcut ca
populaţia stabilă a judeţului Galaţi să scadă în perioada 2000 - 2015 cu 20.011 persoane.
Scăderea numărului de persoane din județul Galați se poate explica atât pe baza sporului
negativ al populației, cât și pe baza mobilității persoanelor în căutarea unui loc de muncă în
alte județe ale țării sau în străinătate.
În judeţul Galaţi, majoritatea absolută o formează cetăţenii de naționalitate română.
Aproximativ 2,12% sunt cetăţeni români de etnie romă, celelalte etnii care mai conviețuiesc
în județ fiind: ruși/lipoveni (0,05%), maghiari (0,04%), greci (0,04%), evrei, italieni etc. Este
posibil ca numărul real al populaţiei de etnie romă să fie mai mare decât cel indicat de
evidenţele statistice oficiale.
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Conform datelor privind apartenenţa religioasă, 90,7% din populaţia judeţului Galaţi aparţine
religiei ortodoxe.

1.3. Elemente de structură administrativ-teritorială
Din punct de vedere administrativ judeţul Galaţi este compus din 2 municipii, Galaţi şi
Tecuci, 2 oraşe, Târgu Bujor şi Bereşti, 61 comune și 180 sate.

Figură 2 - Harta administrativă a judeţului Galaţi
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Denumirea municipiilor, orașelor, comunelor și satelor din județul Galați este prezentată în
tabelul următor:
Tabel 1 - Organizarea administrativă a județului Galați
Municipii
1. Galați
2. Tecuci
Orașe şi sate componente
1. Berești
2. Târgu Bujor
- Moscu
- Umbrăreşti
Comune şi sate
1.Bălăbănești
2. Bălășești
- Bălăbăneşti
- Bălăşeşti
- Bursucani
- Ciureştii Vechi
- Lungeşti
- Ciureştii Noi
- Zimbru
- Pupezeni
5. Barcea
6. Berești-Meria
- Barcea
- Bereşti – Meria
- Podoleni
- Aldeşti
- Balinteşti
- Onciu
- Pleşa
- Prodăneşti
- Puricani
- Săseni
- Șipote
- Slivna
9. Buciumeni
10. Cavadinești
- Buciumeni
- Cavadineşti
- Hănţeşti
- Comăneşti
-Tecucelu Sec
- Găneşti
- Vizureşti
- Vădeni
13. Corod
14. Cosmești
- Corod
- Cosmeşti Deal
- Blânzi
- Băltăreţi
- Brătuleşti
- Cosmeşti Vale
- Cărăpcești
- Furcenii Noi
- Furcenii Vechi
- Satu Nou
17. Cudalbi
18. Cuza Vodă
- Cudalbi
- Cuza Vodă

3. Băleni
- Băleni

4. Băneasa
- Băneasa
- Roşcani

7. Brăhășești
- Brăhăşeşti
- Corcioveni
- Cosițeni
- Toflea

8. Braniștea
- Braniştea
- Lozova
- Traian
- V. Alecsandri

11. Cerțești
- Cerţeşti
- Cârlomăneşti
- Cotoroaia

12. Corni
- Corni
- Măcişeni
- Urleşti

15. Costache Negri
- Costache Negri

16. Cuca
- Cuca

19. Drăgănești
- Drăgăneşti
- Malu Alb

20. Drăgușeni
- Drăguşeni
- Adam
- Căuieşti
- Fundeanu
- Ghingheşti
- Nicopole
- Știețeşti
24. Fundeni
- Fundenii Noi
- Fundeni
- Hanu Conachi
- Lungoci
28. Independența
- Independența

21. Fârțănești
- Fârţăneşti
- Viile

22. Foltești
- Folteşti
- Stoicani

23. Frumușița
- Frumuşiţa
- Ijdileni
- Tămăoani

25. Ghidigeni
- Ghidigeni
- Gara Ghidigeni
- Gârbovăț

26. Gohor
- Gohor
- Gara Berheci
- Ireasca

27. Grivița
- Griviţa
- Călmăţui
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- Gefu
- Gura Gârbovățului
- Slobozia Corni
- Tălpigi
- Tăplău
29. Ivești
- Iveşti
- Buceşti
33. Matca
- Matca

37. Negrilești
- Negrileşti
- Slobozia-Blăneasa

- Nărteşti
- Poşta

30. Jorăști
- Jorăşti
- Lunca
- Zărneşti
34. Movileni
- Movileni

31. Liești
- Liești

32. Măstăcani
- Măstăcani
- Chiraftei

35. Munteni
- Munteni
- Frunzeasca
- Ţigăneşti
- Ungureni
39. Oancea
- Oancea
- Slobozia-Oancea

36. Nămoloasa
- Nămoloasa
- Crângeni
- Nămoloasa Sat

43. Priponești
- Priponeşti
- Ciorăşti
- Huştiu
- Lieşti
- Priponeştii de Jos
47. Schela
- Schela
- Negrea

44. Rădești
- Rădeşti
- Cruceanu

41. Piscu
- Piscu
- Vameş

38. Nicorești
- Nicoreşti
- Brăniştea
- Coasta Lupei
- Dobrineşti
- Fântâni
- Grozăveşti
- Ionăşeşti
- Mălureni
- Piscu Corbului
- Sârbi
42. Poiana
- Poiana
- Vişina

45. Rediu
- Rediu
- Plevna

46. Scânteiești
- Scânteieşti
- Fântânele

49. Slobozia Conachi
- Slobozia Conachi
- Izvoarele

50. Smârdan
- Smârdan
- Cişmele
- M.Kogălniceanu
54. Țepu
- Ţepu
- Ţepu de Sus

51. Smulți
- Smulţi

58. Valea Mărului
- Valea Mărului
- Mândreşti

59. Vânători
- Vânători
- Costi
- Odaia Manolache

53. Suhurlui
- Suhurlui
57. Umbrărești
- Umbrăreşti
- Condrea
- Salcia
- Siliştea
- Torceşti
- Umbrăreşti Deal
61. Vlădești
- Vlădeşti
- Brăneşti

55. Tudor
Vladimirescu
- Tudor Vladimirescu

40. Pechea
- Pechea
- Lupele

48. Șendreni
- Șendreni
- Movileni
- Șerbeștii Vechi
52. Suceveni
- Suceveni
- Rogojeni
56. Tulucești
- Tuluceşti
- Şiviţa
- Tătarca
60. Vârlezi
- Vârlezi
- Crăieşti

4

Municipiul Galaţi, reşedinţa de judeţ, este cel mai mare oraş al judeţului, deţinând o pondere
de aproape 50% din total judeţ în ceea ce priveşte numărul de locuitori (305.805 persoane).
Al doilea oraş ca mărime şi dezvoltare este municipiul Tecuci (46.028 locuitori).
Cea mai mare comună din punct de vedere a suprafeţei ocupate este comuna Smârdan
(131,57 km2), însă din punctul de vedere al numărului de locuitori, cea mai mare comună
este Matca (12.545 locuitori).

1.4. Cadrul natural
Judeţul Galaţi este situat în exteriorul arcului carpatic într-o zonă de întrepătrundere a
marginilor provinciilor fizico-geografice est-europeană, sud-europeană şi, în parte, centraleuropeană, poziţie ce se reflectă atât în condiţiile climaterice, în învelișul vegetal şi de
soluri, cât şi în structura geologică.
Relieful este predominant de câmpie (69% din suprafaţă), aparţinând unor subunităţi ale
Câmpiei Române, respectiv Câmpia Covurlui, Câmpia Siretului Inferior şi Câmpia
Tecucelului care ocupă zonele central-sudice şi vestice ale judeţului. În partea de nord şi
nord-vest, judeţul Galaţi este ocupat de prelungirile Podişului Moldovenesc – Podişul
Covurlui şi Colinele Tutovei. Altitudinea maximă atinsă pe teritoriul judeţului este de 310 m –
pe dealul Poleitul în partea nordică, în timp ce în sud înălţimea reliefului nu depăşeşte 5-10
m.
Solurile specifice judeţului Galaţi variază semnificativ ca tipologie şi utilizare, în majoritate
având ca rocă mamă loessul şi mai rar argila şi marna. Se regăsesc soluri cernoziomice
ciocolatiu şi castaniu cu profil normal sau cernoziomuri degradate, cu profil de la moderat
pană la puternic erodat, soluri coluviale sau aluviale de pantă şi de vale, precum şi
regosoluri şi psamoregosoluri.
În partea de nord a judeţului predomină cernoziomurile levigate, prin degradarea cărora, au
apărut în partea nord-centrală solurile cenuşii. În partea de sud a Câmpiei Covurluiului se
întâlneşte cernoziomul carbonatic. Un alt subtip de cernoziom este cel freatic-umed sau
cernoziomul de fâneaţă, care se formează pe reliefuri joase. Solurile cenuşii de pădure şi
brune cenuşii se întâlnesc în partea de est a zonei nisipoase Hanu Conachi - Tecuci şi pe
alocuri, în comunele Bălăbăneşti şi Gohor, din nordul judeţului, unde umiditatea este mai
bogată.
În ceea ce priveşte resursele de subsol, la nivelul judeţului Galaţi se regăsesc surse
importante de hidrocarburi - ţiţei şi gaze naturale - care sunt exploatate în prezent în zonele
Schela - Independenţa, Munteni - Berheci şi Brateş. La Galaţi, Tecuci, Braniştea şi din albia
minoră a râului Prut sunt exploatate argile, nisipuri şi pietrişuri, cu impact major asupra
industriei materialelor de construcţii.
Clima judeţului Galaţi este una temperat continentală. Partea sudică şi centrală, respectiv
mai mult de 90% din teritoriu, se încadrează în clima de câmpie, în timp ce partea de nord,
reprezentând 10% din suprafaţa totală, în clima de deal. Ambele regiuni se caracterizează,
din punct de vedere climateric, prin veri calde şi uscate şi ierni cu viscole puternice. Luncile
Siretului, Prutului şi Dunării introduc în valorile şi regimul principalelor elemente
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meteorologice, modificări care conduc la crearea unui topoclimat specific de luncă, mai
umed şi mai răcoros vara şi destul de umed şi mai puţin rece iarna. Frecvenţa medie anuală
a vânturilor, preponderent din direcţia Nord – Est, este de 18,6%, iar intensitatea medie
anuală este de 2,3 grade Beaufort.
Temperatura medie anuală înregistrată în judeţul Galaţi este de 10,5º C.
Reţeaua hidrografică a judeţului Galaţi include ape de suprafaţă care ocupă o suprafaţă
totală de 13.019 ha din teritoriul judeţului şi ape subterane, reprezentând rezerve de apă
provenind din straturi acvifere freatice, straturi de mare adâncime (peste 100 m în Rotunda,
mun. Tecuci), straturi de adâncime medie (între 50 şi 100 m la Vadu Roşca - Nicoreşti) şi
straturi de mică adâncime (sub 50 m la Cosmeşti, Salcia – Lieşti, Cernicari).
Tabelele 2 şi 3 prezintă în continuare principalele cursuri de apă, lacuri şi bălţi din judeţul
Galaţi:
Tabel 2 - Principalele cursuri de apă din jud. Galaţi
Curs de apă
Dunăre
Prut
Siret
Bârlad
Chineja
Berheci
Zeletin
Geru
Suhu

Lungime totală
(km)
1.075
742
559
207
79
92
83
62
72

Lungime pe teritoriul judeţului Galaţi
(km)
22
103
150
57
79
92
83
62
72

Tabel 3 - Principalele lacuri naturale şi bălţi din jud. Galaţi
Denumire
Lacul Brateş
Balta Maţa Rădeanu
Balta Şovârca
Balta Mălina
Balta Lozova
Balta Tudor Vladimirescu
Balta Potcoava
Balta Vlaşca
Balta Cătuşa
Balta Tălăbasca
Lacul Pochina
Lacul Vlăşcuţa

Suprafaţă
(ha)
2.069
605
274
154
145
101
49
42
4,2
139
75
42

Flora judeţului Galaţi include 1.442 de specii şi 305 subspecii, ce aparţin unui număr de 502
genuri şi 108 familii de plante superioare. Dintre acestea, nouă specii sunt ferigi, două sunt
gimnosperme cultivate, în timp ce 1.431 sunt angiosperme.
Pe substratul litologic alcătuit din loess, care ocupă cea mai mare suprafaţă a judeţului
Galaţi, precum şi pe nisipurile de pe valea Bârladului şi Siretului, este răspândită o vegetaţie
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ierboasă, tipic de stepă, reprezentată în principal prin graminee şi dicotiledonate. Deşi
culturile agricole au înlocuit în cea mai mare parte vegetaţia naturală, local se mai întâlnesc
asociaţii vegetale alcătuite din păiuş (Festuca vallesiaca), negară (Stipa capillata), pir
crestat (Agropyrum oristatum), lucernă mică (Medicago minima) şi Andropogan Ischaemun,
specie instalată pe terenurile degradate, în timp ce pe nisipurile fixate apar ciulinii
(Cecatocarpus sarenarius) şi sărăcica (Salsola ruthenica).
Un procent de 9,8% din terenul aferent judeţului este acoperit de păduri de stejar în
amestec cu tei şi carpen, păduri de stejar brumăriu, arţar tătăresc sau plantaţii de salcâm
precum şi de alte tipuri de vegetaţie de pădure.
Pe teritoriul judeţului Galaţi există 17 arii naturale protejate dintre care 16 rezervaţii
naturale, declarate prin Legea nr. 5/2000, privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului naţional şi un parc natural, declarat prin Hotărârea Guvernului nr. 2151/2004,
privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone.
O parte dintre aceste arii protejate au regim de situri de importanţă comunitară ca parte a
reţelei ecologice europene Natura 2000, clasificate astfel prin Ordinul nr. 1964/2007 privind
declararea siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice
europene Natura 2000 în România.
Fauna judeţului Galaţi aparţine de biotopul stepei şi silvostepei, precum şi de biotopul
luncilor şi bălţilor, fiind reprezentată atât prin animale sedentare cât şi prin animale
migratoare. Cele mai recente studii efectuate în domeniu relevă existenţa a 24 de specii de
mamifere, 23 de specii de păsări, 13 specii de reptile, 14 specii de amfibii şi 35 specii de
ihtiofaună.
Fauna terestră este bine reprezentată de rozătoare de câmp, şopârle, şerpi şi iepuri, iar
dintre pǎsǎri mai des întâlnite sunt potârnichea, prepeliţa şi ciocârlia. Pǎdurile seculare de
la Adam, Buciumeni şi Viile adăpostesc specii de interes cinegetic ca mistreţul şi vulpea.
Râurile care traversează teritoriul judeţului Galaţi adăpostesc specii de peşti precum şalăul,
somnul, bibanul, carasul şi renumita scrumbie de Dunăre, care poate fi pescuită primăvara
din apele fluviului de la care îşi ia numele.
O mare parte din populaţia de animale prezentă pe teritoriul judeţului, în special în ariile
naturale protejate, este inclusă în documentele oficiale privind speciile care au nevoie de
ocrotire, respectiv Legea nr. 462/2001 pentru aprobarea O.U.G. 236/2000 privind regimul
ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, Cartea Roşie a
Vertebratelor din România şi Convenţia de la Berna privind conservarea vieţii sălbatice şi a
habitatelor naturale din Europa.
Printre speciile protejate identificate pe teritoriul judeţului Galaţi, enumerăm: pisica
sălbatică, vidra, dihorul de stepă, popândăul, corcodelul de iarnă, buhaiul de baltă, egreta
mare, ţigănuşul, cormoranul mic, barza neagră, lebăda de iarnă, broasca de pământ şi
ţestoasa de baltă etc.
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2. ANALIZA SOCIO – ECONOMICĂ A JUDEŢULUI GALAŢI
2.1. Economia judeţului
2.1.1. Industria
Județul Galaţi dispune, în anul 2015, de o industrie diversificată. Sunt reprezentate aproape
toate ramurile industriale: metalurgică, constructoare de maşini, petrochimică,
alimentară, textilă, construcții şi materiale de construcții.
La nivel județean, cea mai ridicată productivitate o au întreprinderile din industria
metalurgică, din cea a materialelor de construcții, construcții şi din industria prelucrătoare.
Un sector important pentru judeţul Galaţi este cel de construcţii navale şi cel de transport
naval - fluvial şi maritim.
Ponderea cea mai mare în investiţii, este deținută de sectorul metalurgic.
Firmele mari din județ, ce activează în domeniile metalurgic, construcții navale, construcţii şi
panificaţie, deţin o pondere însemnată a numărului de salariaţi.
Portul Galaţi este cel mai mare port maritim al României pe Dunăre, situat strategic pentru
a aproviziona cu mărfuri Europa Centrală şi de Est.
Numărul întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri) active din judeţul Galaţi a crescut, în
perioada 2010-2015 în special prin creşterea numărului de microîntreprinderi, ceea ce
denotă un mediu de afaceri dinamic, dominat de o concurenţă acerbă. Întreprinderile mici
au un rol important în relansarea economică prin crearea de noi locuri de muncă şi crearea
unei platforme a competiţiei, bazată pe flexibilitate şi productivitate. IMM-urile s-au dezvoltat
tot mai mult în ultimii ani, datorită creșterii economice şi programelor de finanţare.
Dintre domeniile de activitate, sectorul industrial se dovedeşte ca fiind în plină dezvoltare,
pe de altă parte IMM-urile din domeniul serviciilor sunt mult mai flexibile şi se încadrează
în clasa microîntreprinderilor cu funcţia de intermediar pe piaţă.
După distribuţia IMM-urilor la 1.000 locuitori, la nivel naţional, în anul 2014, județul Galaţi
ocupă locul 2 în Regiunea de Sud-Est.
Conform datelor prezentate de către Oficiul Registrului Comerțului Galaţi în perioada 20102015 numărul de IMM–uri nou înființate a crescut de la 1.073 în anul 2010 la 1.797 în anul
2014 şi 1.974 în anul 2015 (până în septembrie).
Activitatea de cercetare şi dezvoltare în judetul Galaţi este peste media naţională,
situându-se pe primul loc în Regiunea Sud-Est, datorită Universităţilor „Dunărea de Jos” şi
„Danubius”, institutelor de cercetare naval şi metalurgic şi a centrelor de cercetare pentru
industria alimentară, pescuit şi mediu.
Judeţul Galaţi dispune de o mare diversitate de structuri de sprijinire a afacerilor. Astfel,
în municipiul Galaţi funcţionează unul din cele 6 parcuri ştiinţifice şi tehnologice din ţară
alături de Asociația Tehnopol, un parc industrial, o zonă liberă, 3 centre de afaceri, 4
clustere şi o asociație regională pentru energie şi mediu.
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Tabel 4 - Indicii producţiei industriale
serie brută
%

1.I30.IX.2015
2014
2015
faţă de
1) 1.I-30.IX.
sep. oct. nov. dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep.
1
2014
Total judeţ 110,7 109,1 103,0 106,1 123,9 111,2 110,6 145,4 217,0 119,1 112,7 100,4 99,1
120,7
luna corespunzătoare din anul precedent = 100

Tabel 5 - Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie pe total (piaţa internă şi piaţa externă)
luna corespunzătoare din anul precedent = 100
2014
sep.
Total judeţ

oct.

nov. dec.

2015
ian.

feb. mar. apr.

mai

130,8 104,3 90,4 110,6 161,0 165,9 115,4 146,7 140,9

iun. iul.

1)

aug. sep.

141,
114,7 134,8 100,9
5

%
1.I30.IX.2015
faţă de
1.I-30.IX.
2
2014
133,0

2.1.2. Agricultura, silvicultura, viticultura, pescuitul
2.1.2.1 Agricultura
Agricultura ocupă un loc important datorită suprafeţei agricole şi arabile exploatate,
efectivelor de animale şi păsări, a potenţialului tehnic în amenajări de îmbunătăţiri funciare
şi dotărilor cu tractoare şi maşini agricole.
Pentru activităţile din agricultură, judeţul Galaţi dispune de o suprafață de 358.456 ha teren,
din care 289.800 ha arabil, 42.771 ha păşuni, 548 ha fâneţe, 23.050 ha vii și pepiniere
viticole și 2.287 ha livezi şi pepiniere pomicole.
Judeţul mai dispune de 44.881 ha păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră, 13.047 ha
luciu de ape şi bălţi precum şi 30.278 ha alte suprafețe.
Astfel, agricultura dispune de o serie de resurse naturale, care valorificate corespunzător,
pot juca un rol important în dezvoltarea economico-socială a judetului Galaţi.
1

Date provizorii - Sursa datelor o constituie capitolul PROD din Cercetarea statistică lunară privind indicatorii
pe termen scurt în industrie (IND TS). Indicii producţiei industriale (IPI) caracterizează evoluţia producţiei
industriale totale la nivel de judeţ, în timp ce IPI, calculat la nivel naţional, caracterizează evoluţia valorii
adăugate brute la costul factorilor, realizată în activitatea industrială.
2

Date provizorii - Sursa datelor o constituie capitolul CA din Cercetarea statistică lunară privind indicatorii pe
termen scurt în industrie (IND TS). Indicele valoric al cifrei de afaceri din industrie este calculat pe baza unei
cercetări statistice selective care cuprinde toate întreprinderile cu peste 50 de salariaţi şi un eşantion de
întreprinderi cu 4-49 salariaţi. Conform recomandărilor europene indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie
sunt calculaţi ca indici nedeflataţi. Raportarea cifrei de afaceri pe judeţe se face după sediul central al
întreprinderii furnizoare de date.
Datele statistice conform buletinului statistic luna septembrie 2015
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Tabel 6 - Suprafeţe agricole în anul 2015
Specificare

Suprafaţă
totală

din care:
din care:

Sector
Privat

Juridic

1
2
3
4
5
6

Suprafaţă agricolă din
care :
-suprafaţă arabilă
-păşuni şi fâneţe
Vii, pepiniere viticole şi
hameişti total
Livezi şi pepiniere
pomicole
Arbuşti fructiferi total
Plantaţii de duzi în masiv

Sector
Stat

351.027

334.375

141.460

Exploataţii
agricole
individuale
192.915

288.819
40.914

287.385
26.240

137.600
457

149.785
25.783

1.434
14.674

19.569

19.027

2.522

16.505

542

1.716
7
2

1.714
7
2

877
4
0

837
3
2

2
0
0

16.652

În acest context, agricultura este un sector foarte important pentru economia regională:
circa 40% din populaţia ocupată lucrează în acest sector, care contribuie cu 16% la PIB-ul
regional.
În judetul Galaţi există, în anul 2015, 717 operatori care funcţioneaza ca producători,
procesatori, comercianţi, importatori şi furnizori de seminţe.
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. Suprafaţele ocupate de
celelalte culturi sunt redate în tabelul de mai jos.
Tabel 7- SECTORUL VEGETAL – suprafețe cultivate în anul 2015
-ha-

Denumirea culturilor

Total
Agricultura

din care:
Sector privat:
Total
privat

1

2
3
4

Cereale pentru boabe total din care:
-grâu
-secară
-triticale
-orz+orzoaică
-ovăz
-porumb boabe
-alte cereale
Leguminoase pentru boabe total:
Plante textile total:
Plante uleioase total:
-floarea soarelui

188.252
59.848
18
909
12.443
1.689
112.150
1.195
2.373
0
64.760
54.850

187.578
59.713
18
909
12.371
1.560
111.812
1.195
2.373
0
64.359
54.449

din care:
Juridice Exploataţii
agricole
individuale
84.692
102.886
41.066
18.647
9
9
683
226
11.371
4.310
2.935
1.375
33.497
78.315
1.191
4
1.104
1.269
0
0
41.427
22.932
32.234
22.215

Sector
Stat
Total
Stat
674
135
0
0
72
129
338
0
0
0
401
401
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5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25

-rapiţă
-soia
-alte plante uleioase
Plante pentru alte industrializări
-sfeclă pentru zahăr
-alte plante
Plante medicinale şi aromatice total:
Cartofi total:
Legume în câmp şi în solarii total:
Pepeni verzi
Pepeni galbeni
Plante de nutreţ
Plante pentru producerea de seminţe
şi seminceri, loturi semincere total:
-cereale samânţă total:
-leguminoase pentru boabe sămânţă
-plante uleioase sămânţă
-plante de nutreţ sămânţă
Câmpuri experimentale
Căpşunerii
Flori în câmp
Sere
Răsadniţe
Rămas neînsămânţãt
Total arabil:
Păşuni naturale în folosinţă
Fâneţe naturale în folosinţă
Total păşuni şi fâneţe:
Vii, pepiniere viticole şi hameişti
total:
-Vii pe rod total din care:
- vii altoite şi indigene pe rod
-soiuri de masă
-Vii hibrizi pe rod
-Vii tinere altoite –neintrate pe rod
-Pepiniere viticole
-Plantaţii port altoi
-Hameişti tineri neintraţi pe rod
-Teren în pregătire pentru plantaţii
viticole
Livezi şi pepiniere pomicole
Arbuşti fructiferi total
Plantaţii de duzi în masiv
Suprafaţă agricolă

4.482
5.309
119
103
48
55
1.323
1.316
8.319
1.956
136
14.897
3.084

4.482
5.309
119
103
48
55
1.321
1.316
8.319
1.956
136
14.805
3.084

3.965
5.109
119
48
48
0
1.279
416
1.625
126
11
3.125
2.865

517
200
0
55
0
55
42
900
6.694
1.830
125
11.680
219

0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
92
0

2.839
32
198
15
7
5
0
0
0
2.288
288.819
40.275
639
40.914

2.839
32
198
15

2.655
32
178
0

184
0
20
15

5
0
0
0
2.030
287.385
26.202
38
26.240

2
0
0
0
880
137.600
453
4
457

3
0
0
0
1.150
149.785
25.749
34
25.783

0
0
0
0
7
0
0
0
0
258
1.434
14.073
601
14.674

19.569
15.481
8.704
298
6.777
587
18
4
1

19.027
15.108
8.331
288
6.777
575
0
0
1

2.522
1.636
1.635
59
1
486
0
0
1

16.505
13.472
6.696
229
6776
89
0
0
0

542
373
373
10
0
486
18
4
0

3.478
1.716
7
2
351.027

3.343
1.714
7
2
334.375

399
877
4
0
141.460

2.944
837
3
2
192.915

135
2
0
0
16.652
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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%. 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 subzistenţă sau de
semisubzistenţă şi care, în momentul de faţă, reprezintă un obstacol în calea dezvoltării şi
modernizării sectorului agricol.
Agricultura ecologică
În judeţul Galaţi există, în anul 2015, 102 operatori care funcţionează ca producători,
procesatori, comercianţi, importatori şi furnizori de seminţe ecologice. Suprafaţa agricolă
cultivată în sistem ecologic din judeţul nostru însumează 10.310,34 ha. Din această
suprafaţă 1.575,15 ha se afla în perioada de conversie an 1, 641,35 ha se află în perioada
conversie an 2, iar 111,29 ha se află în perioada de conversie an 3.
Suprafaţa certificată ecologic este de 7.982,55 ha.
În ceea ce priveşte sectorul zootehnic sunt certificate ecologic:
• 748 familii albine;
• 42 vaci lapte;
• 2 tauri;
• 38 capete bovine sub 6 luni.
2.1.2.2. Viticultura
Judeţul Galaţi s-a consacrat ca o mare zonă viticolă, în care există patru podgorii:
• Dealul Bujorului (cu centrele viticole Bujoru, Smulţi, Oancea şi Bereşti);
• Nicoreşti (cu centrele Nicoreşti şi Buciumeni);
• Iveşti (centrele viticole Iveşti, Tecuci şi Corod) şi
• Covurlui (centrele viticole Băleni, Scânteieşti, Pechea şi Smârdan).
În perioada 2007-2015 prin Programul de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole sau înfiintat 1.048 ha cu viţă de vie nobilă pentru vin.
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Tabel 8 - Exploataţii cultivate cu viţă de vie cu soiuri nobile pentru vin
Nr.
crt.

Societatea

1.

SCDVV TG. BUJOR

2.
3.
4.
5.
6.

SC PETROL PLUS SRL
SC DIMA 3M IMPEX SRL
SC PRODGRAIN SRL
SC PERLA NICORESTI
SC BOBOCOM SRL

7.

SC WYT-EST SRL

8.

SC NAVCOM SRL

9.

SC PROWINE AGRO SRL

10.
11.
12.
13.

SC SERAGRO SRL
SC AGRIMAT MATCA SA
SA VIITORUL NICORESTI
SC VINTON SRL

14.

SC FORSYTHIA SRL

15.

SC SALVOSID SRL

16.

SC DIPLOMATIC TV OIL ATLAS

17.
18.
19.

SC ADRILACT COM SRL
SC EUROPROD TGB
SC AGROCOV SRL
Total:

Str. G-ral. Eremia Grigorescu nr. 65, Tg.
Bujor, jud. Galaţi
Com. Oancea, jud. Galaţi
Str. Domnească nr. 13, Galaţi, jud. Galaţi
Str. Fagului nr. 2, Galaţi, jud. Galaţi
Com. Nicoreşti, jud. Galaţi
Com. Nicoreşti, jud. Galaţi
Str. Gării nr. 153, Poiana Câmpina, jud.
Prahova
Str. Portului nr 41,bl Brates II ap.7, Galaţi,
jud. Galaţi
Str. Călimaneşti nr. 1A, Cluj, jud. ClujNapoca
Umbrareşti, Tg. Bujor, jud. Galaţi
Com. Umbrareşti, jud. Galaţi
Com. Nicoreşti, jud. Galaţi
Str. G. Coşbuc nr. 257, Galaţi,jud. Galaţi
Str. Ştefan Corodeanu nr. 3, Tecuci, jud.
Galaţi
Str.Sos. Smardan nr. 1P, Galaţi, jud.
Galaţi
Str. Ştefan cel Mare nr. 15, Focsani, jud.
Vrancea
Com Cudalbi,jud. Galaţi
Str. G. Coşbuc, nr. 257, Galaţi, jud. Galaţi
Str. Democraţiei nr. 35, Galaţi, jud. Galaţi

Tabel 9 - Lista producătorilor de vinuri din județul Galaţi
Nr.
crt.
1.

Cod fiscal

S.C. DVV Bujoru

RO 1652029
RO 13144571
RO 244790
RO 14320986
RO 5845987
RO 8593248

7
8
9

S.C. Vinton SRL
S.C. Prowine Agro Cluj – Cudalbi
S.C. Vinalcool Pechea SRL
S.C. Vinuri Nicoreşti SRL
S.C. Diplomatic TV OIL Atlas SRLFocsani
SC Apcovin Import Export SRL
SC Petrol Plus SRL Oancea
SC Salvosid SRL

10
11
12
13

SC Romvintec SRL
SC VYL NICOREŞTI SRL
PF Baltacov Mihai
PF Ochianu Neculai

RO19027937
RO 7553237
20534925
24156695

2
3
4
5
6

3

Societatea

Suprafaţa
- ha -

Adresa

RO 5407952
RO 8311487
RO 11112573

373
14,19
6,84
9
13,57
35,61
33,9
9,71
193
24,94
76
112
194,2
26,41
98,1
39,57
38,56
21,1
86,64
1.406,34

3

Adresa
Str. Gen. Eremia Grigorescu, nr. 65, Tg.
Bujor
Str. George Coşbuc, nr. 257, Galaţi
Com. Cudalbi
Com. Pechea
Com. Nicoreşti, sat Dobrineşti
Com. Buciumeni, sat Vizureşti
Nicoreşti Crama rosu fost Nicorvin
Com. Oancea, jud. Galaţi
Sos Smardanului nr. 1 P, Crama Fantani alb
– Nicoreşti
Com. Buciumeni, jud. Galaţi
Com. Nicoreşti, jud. Galaţi
Com. Vânători
Tg. Bujor

Sursa - AGR 2A al D.A.J. Galaţi
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Sectorul viticol din 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 81.141 hectare, din care
judeţul Galaţi deţinea 19,07%, majoritatea terenurilor cultivate cu viţă de vie fiind în
proprietate privată. La nivel de judeţ, structura suprafeţelor cultivate cu viţă de vie este
următoarea: 55,67% din suprafaţă este acoperită cu vii altoite, restul fiind cultivate cu vii
hibride (44,32%).
Suprafaţa judeţului Galaţi prezintă un procent ridicat de teren cultivabil cu productivitate,
preponderent, peste media judeţului în viticultură, pomicultură şi legumicultură.
2.1.2.3. Silvicultura
În anul 1990, suprafaţa fondului forestier din judeţul Galaţi, aflată integral în proprietatea
publică a statului, era de peste 36.000 ha şi reprezenta cca. 8% din suprafaţa totală a
județului.
Ca multe alte judeţe de câmpie şi judeţul Galaţi a fost din punct de vedere al suprafeţelor
forestiere o victimă a sacrificiilor de pădure făcute pentru reformele agrare din trecutul mai
îndepărtat sau pentru redarea în circuitul agricol a cât mai multor suprafeţe în perioada
comunistă.
Din punctul de vedere al mărimii fondului forestier, judeţul Galaţi este situat printre ultimele
zone din ţară fiind depăşit în sens negativ doar de județele Brăila, Călăraşi, Constanţa,
Teleorman şi Ialomiţa.
Suprafaţa totală a fondului forestier proprietate publică a statului, administrat de Direcţia
Silvică Galaţi prin cele 4 ocoale silvice din subordine, este de 20.552 ha (la data de
31.12.2012). Din acestea 19.128 ha sunt ocupate cu păduri din care:
• diverse specii tari 65%;
• diverse specii moi 18%;
• diverse specii stejar 16%;
• diverse raşinoase (pin) 1%.
Prin aplicarea succesivă a Legilor funciare nr. 18/1991, 1/2000 şi 247/2005 au fost
retrocedate către foştii proprietari 16.600 ha, ceea ce reprezintă 45% din fondul forestier
aflat în administrarea Direcţiei Silvice Galaţi, retrocedările fiind făcute în majoritate
covârşitoare către persoanele fizice (94%) în timp ce persoanele juridice, unităţile de cult,
unităţile de învăţământ şi primăriile deţin doar 6% din fondul forestier retrocedat.
Cu peste 28.000 de proprietari din care 26.000 proprietari în cadrul Legii nr. 18/1991, 2.000
de proprietari în cadrul Legii nr. 1/2000 şi câteva sute de proprietari în cadrul Legii nr.
247/2005, proprietatea forestieră privată din judeţ are un aspect foarte fărâmiţat şi este
extrem de neomogenă sub aspectul mărimii, structurii şi posibilitaţilor reale de administrare
eficientă, iar ca rezultat direct, peste jumătate din suprafaţa retrocedată este neasigurată cu
servicii silvice de pază şi e situată în afara cadrului legal de respectare şi asigurare a
regimului silvic în toate pădurile, indiferent de forma de proprietate.
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Harta forestieră a judeţului se prezintă sub forma unor fâşii concentrate de păduri de salcie
şi plop în luncile interioare ale râurilor Siret şi Prut, a unor zone de terasă cu păduri de
salcâm în raza localitaţilor Smârdan, Farţăneşti-Băleni, Suceveni, Băneasa, Zărneşti,
Bereşti, Hanu Conachi-Drăgăneşti şi păduri de codru din stejar şi specii de amestec în zona
Cerţeşti, Drăguşeni, Bălăbăneşti, Buciumeni, Munteni, Torceşti.
Din păcate, există o serie de localităţi în care ponderea suprafeţelor ocupate cu pădure este
foarte mică sau chiar inexistentă în centrul judeţului: Costache Negri, Cudalbi, Valea
Mărului, Matca, Oancea, Fârţăneşti, Corod, Cavadineşti.
Statul român sprijină înfiinţarea de păduri în special în zonele cu deficit de suprafeţe
forestiere în care se încadrează şi judeţul Galaţi. Sprijinul este materializat atât prin
posibilitatea de atragere a fondurilor europene pentru înfiinţarea de păduri şi perdele
forestiere de protecţie a terenurilor agricole şi căilor de comunicaţie, cât şi prin facilităţile
prevăzute de actualul Cod silvic-Legea nr. 46/20084.
2.1.2.4 Sectorul zootehnic
În ceea ce priveşte sectorul de creştere a animalelor în judeţul Galaţi, în anul 2015, există
un număr de 62 exploataţii specializate pe:
• Exploataţii bovine = 17 exploataţii
• Exploataţii de ovine/caprine = 7 exploataţii
• Exploataţii comerciale de suine= 7 exploataţii
• Exploataţii de suine Tip A =7 exploataţii
• Exploataţii de cabaline = 3 exploataţii
• Exploataţii de păsări = 21 exploataţii
În comuna Slobozia Conachi există un centru de colectare bovine (SC Al Sali Impex SRL),
iar în comunele Tudor Vladimirescu şi Drăguşeni sunt organizate târguri de animale.
La nivelul producţiei animale se remarcă 3 grupări de U.A.T-uri din care reies 4 poli de
producţie: 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 un număr de 12
U.A.T-uri ce prezintă o producţie ridicată în cel puţin 3 domenii. Adiacent acestei zone
există U.A.T-uri cu producţie ridicată, dar cu o diversitate mai scăzută, care însă prezintă un
potenţial de dezvoltare a activităţiilor productive destul de ridicat. Astfel, au fost identificate
3 centre de producţie: Cudalbi, Munteni, Târgu Bujor.
La nivel general remarcăm astfel o suprapunere parţială 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 (Măstăcani, Târgu Bujor, Fârţăneşti, Vârlezi, Drăguşeni). În
partea nordică se remarcă câteva zone care prezintă un potenţial nevalorificat în producţia
4

Sursa - Direcţia Silvică Galaţi
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zootehnică; partea sudică, prezentând 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 este unul din motivele pentru care zona respectivă tinde
mai puţin către agricultură ca şi activitate.
2.1.2.5. Piscicultura
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).
Mai jos sunt prezentate principalele amenajări piscicole, unitățile de procesare pește și
asociațiile de pescari din județul Galați 5.
Tabel 10 - Asociaţii de pescari comerciali, firme pescuit comercial
Nr.
crt.

1.

Denumirea
asociaţiei de
pescari
comerciali/firmei

Adresa la care Zona în care
este înregistratã
care
asociaţia/firma
desfãşoară
activitatea

Nr.
Pescari

Nr.
bărci

Gr. PROD
LOTCA Galaţi

Str. Brăilei nr. 134, Dunăre Mm
Casa de Culturã
75-162
Galaţi
R. Prut
confluenţa
Dunăre –
confluenţa
R. Elan
Com. Sendreni,
Dunăre Mm
Movileni,
75
Galaţi - Faleza
Km 155
inferioarã
Com. Sendreni,
Dunăre Mm
Movileni,
75 – Km
Galaţi - Faleza
155
inferioarã Ponton
5384 - act. din
2014

90

37

2012
8,54

2013
12,45

2014
11,66

63

25

14,36

11,48

12,30

6*

2*

0,21

0

Încetat
activ.

6

2

-

-

0,348

2.

SC Dunaraf Trans
SRL Galaţi

3.

SC Decatraf SRL
Galaţi

Cantitatea de peşte
realizată (tone)

Tabel 11 - Asociaţii de pescari sportivi
Nr.
crt.
1.

5

Denumirea
asociaţiei de
pescari sportivi
AJVPS Galaţi

Adresa la care
este înregistratã
asociaţia
Galaţi, str. Brăilei
nr. 86, bl. BR 5A

Zona în care-şi
desfãşoarã
activitatea
Bazin hidrografic
Siret-Prut –
Dunăre Mm 75
km 162

Nr.
pescari

Nr.
bãrci

Cantitatea de peşte
(tone)

2435

-

Conform Ord. comun
nr. 368/391/2015

Sursa - Agenţia Naţionalã pentru Pescuit şi Acvaculturã
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Tabel 12 - Unităţi de acvacultură
Nr.
crt.

Adresa
amenajare
piscicolă

Proprietar

Administrator

Licenţã

Pepinieră/Crescătorie

Suprafaţă
ha

Mălina

Com.
Şendreni

ANPA

Da

Crescători
e

129,86

2012
45,16

2013
115,7

2014
121,94

2.

Lozova

Com.
Braniştea

ANPA

Da

Crescãtori
e

180

15,50

22,6

22,44

3.

MaţaRãdeanu

Com.
Cavadineşti

ANPA

SC Grig
Impex
SRL
SC
Central
SRL
AJVPS
Galaţi

Da

642,2

28,32

55,0

64,06

4.

Sovârca

Com.
Oancea

ANPA

Da

168,5

105,38

16,2

88,08

5.

Cotu-Chiului

Com. Folteşti

ANPA

SC
Singama
SRL
ICDEAPA
Galaţi

112,18

1,10

91,3

126,18

6.

PolderBrateş
Vlădeşti

Galaţi

ANPA

-

Nu

Pepinierã/
Crescãtori
e
Pepinierã/
Crescãtori
e
Crescãsto
-rie
Pepinierã
-

225,22
2063

-

-

-

Com.
Vlădeşti

ANPA

-

Nu

-

580,6

-

-

-

4101,56

205,56

300,8

422,7

1.

7.

Denumirea
AMENAJARE
PISCICOLĂ

Da

TOTAL:

Cantitatea de peşte
realizată (tone)

Tabel 13 - Unităţi de procesare peşte
Nr.
crt.

Denumirea firmei

Adresa

Statut juridic

1.

SC Spring Caprice SRL
Galaţi

Str. Lozoveni nr. 62
Galaţi

Funcţioneazã din anul
2015

Cantitatea de peşte
procesatã (tone)
2012
2013 2014
-

-

-

2.1.3. Servicii, inclusiv turism
Structura sectorului servicii din judeţul Galaţi este dominată de:
• comerţul intern și internațional cu amănuntul şi ridicata (cu peste 51% din total);
• domeniul tranzacţiilor imobiliare şi închirierilor (11% din total);
• serviciile de transport, depozitare şi comunicaţii (6% din total);
• turism.
Numărul de personal angajat în sectorul serviciilor a evoluat corespunzător întreprinderilor
active înfiinţate. Cei mai mulţi salariaţi activează în comerţ (cu amănuntul, cu ridicata etc.) –
25% din total, urmaţi de sectorul transport şi depozitare – 11,15% din total salariaţi şi
sectorul tranzacţii imobiliare, care deţine 4,86% din total, restul in turism şi alte servicii.
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SERVICII DE TRANSPORT
Transportul rutier de pasageri
Evoluția transportului urban de pasageri în ultimii trei ani este redată în tabelul următor:
Tabel 14 – Evoluţia transportului rutier de pasageri în perioada 2012-2014
Judeţul Galaţi

2012
2013
2014

Numărul vehiculelor în inventar
- la sfârşitul anului Tramvaie
Autobuze
Troleibuze
81
81
79

289
276
296

13
13
12

Pasageri transportaţi
(mii)
Tramvaie
Autobuze
Troleibuze
2545.0
2534.0
2609.0

34931.0
34510.0
35283.0

1751.0
1655.0
1572.0

La nivelul întregului județ, structura privind activitatea de transport județean rutier public
de persoane prin servicii regulate şi regulate speciale în judeţul Galaţi se prezintă astfel:
• transport persoane prin curse regulate
Programul judeţean de transport public rutier de persoane a fost aprobat în anul 2013 şi are
valabilitate până la data de 30.06.2016. Arhitectura programului judeţean cuprinde:
- Nr. trasee judeţene: 59;
- Nr. operatori de transport: 11;
- Nr. curse efectuate/zi: 500;
- Nr. autovehiculelor necesare = 166 (din care 20 autobuze cu peste 23 locuri);
- Nr. km. efectuaţi zilnic = 6.258.
Reţeaua de transport asigură transportul cetăţenilor din toate comunele judeţului Galaţi, cu
fluxuri prioritare către municipiu, oraşe şi comune (Tecuci, Tg. Bujor, Bereşti, Pechea).
• transport de persoane prin curse regulate speciale
Consiliul Judeţului Galaţi eliberează, anual, aproximativ 20 de licenţe de transport la
solicitarea operatorilor de transport, pentru asigurarea transportului în regim de convenţie a
salariaţilor societăţilor comerciale, a elevilor şi cadrelor militare, pe raza judeţului.
Transportul feroviar
Reţeaua feroviară a judeţului Galaţi este superioară mediei naţionale avnd o pondere
importantă în cadrul Regiunii.
Avantajele conferite de transportul feroviar comparativ cu cel rutier constau, printre altele,
din: consum de energie pe tonă 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
18

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.
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.
SERVICII DE TURISM
Turismul este un sector important al economiei județului Galați, având un potențial de
dezvoltare major pe termen mediu și lung. La nivelul județului Galați, se practică mai multe
tipuri de turism precum: turismul cultural, turismul religios, turismul de agrement,
agroturismul, turismul de afaceri, turismul de croazieră etc.
Există o infrastructură turistică relativ bine dezvoltată cuprinzând atât structuri de primire
turistică cu funcțiuni de cazare și de alimentatie publică, cât și unele obiective turistice
culturale, religioase și de agrement. Infrastructura de transport precară, promovarea redusă
și starea de degradare a unei părți a patrimoniului construit ce s-ar putea constitui în
obiectiv de interes turistic, reprezintă, însă, tot atâtea puncte slabe ale activității turistice din
județ.
Tabel 15 - Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică
-număr-

Judeţul Galaţi
Total
Hoteluri
Hosteluri
Moteluri
Vile turistice
Bungalouri
Tabere de elevi şi preşcolari
Pensiuni turistice

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

14
5
:
:
6
:
3
:

21
9
1
:
8
:
3
:

21
9
1
:
8
:
3
:

35
22
:
2
3
2
:
6

30
17
:
2
6
1
:
4

30
17
:
2
6
1
:
4

32
16
2
3
6
1
:
4

Tabel 16 – Capacitatea şi activitatea de cazare turistică
Judeţul Galaţi
Capacitate de cazare
Existentă (locuri)
În funcţiune (mii locuri-zile)
Sosiri (mii)
Înnoptări (mii)
Indicii de utilizare netă a capacităţii în
funcţiune (%)

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

1385
292,9
43,2
66,7

1449
331
57,5
106

1452
250,4
32,2
75

1386
361,8
52,3
103,6

1324
425,2
62,6
108,1

1308
461,4
70,9
132,3

1541
517,2
64,4
118,4

22,8

32,0

30,0

28,6

25,4

28,7

22,9
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Tabel 17 - Sosiri în principalele structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, pe tipuri
de structuri de primire turistică
-număr-

2014
Tipuri de structuri de primire
turistică
sep. oct. nov. dec.

2015
ian.

feb. mar. apr.

mai

iun.

iul.

aug. sep.

Total judeţ

5756 6023 5387 4214 3800 4662 5025 5544 5993 7225 6404 7316 7332

din care:
Hoteluri
Moteluri
Vile turistice
Pensiuni turistice

4721
489
421
94

5220
263
375
137

4560 3607 3176 4028 4253
336 241 236 229 268
354 282 280 341 389
108 75
62
55 105

4788
236
379
124

5149
285
408
130

5661
387
387
490

4910
552
364
438

5474
459
378
409

5527
404
394
502

Tabel 18 - Înnoptări în principalele structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, pe
tipuri de structuri de primire turistică
-numărTipuri de structuri de primire
turistică
Total judeţ

2014
sep.

oct.

nov.

2015
dec.

ian.

feb.

mar.

apr.

mai

iun.

iul.

aug.

sep.

10459 11093 10332 7430 7296 8830 9042 12085 11791 13456 12315 12757 12387

din care:
Hoteluri

8983 9906 9039 6479 6437 8027 7978 10802 10485 10942 9806 10175 9920

Moteluri

489

263

336

241

246

229

268

236

Vile turistice

599

589

518

437

442

463

539

Pensiuni turistice

282

305

402

261

111

99

245

285

425

552

477

404

596

611

756

735

812

613

427

380

765

678

589

777

Tabel 19 - Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare
-%-

2014
sep. oct. nov. dec.
Total judeţ

ian.

feb. mar. apr.

2015
mai iun.

iul.

aug. sep.

25,3 26,0 25,0 18,3 16,7 22,5 21,6 28,3 26,7 23,2 21,3 21,3 22,1

În strânsă legătură cu serviciile de turism se regăsesc și serviciile de alimentație publică,
în județul Galați înregistrându-se peste 80 de unități, de diferite tipuri (restaurant clasic, bar
de zi, bar de noapte, cafenea, restaurant autoservire, berărie, gelaterie, braserie, snack-bar,
fast food etc.) care oferă astfel de servicii.
Teritoriul judeţului nostru este caracterizat printr-o mare varietate de peisaje la care vin să
se adauge o serie de monumente ale naturii Aşezarea sa geografică îi conferă o poziţie
privilegiată, a cărui importanţă turistică este amplificată de impresionantele sale resurse
recreative.
Turismul cultural se situează în vârful piramidei posibilităţilor de afirmare datorită unui
potenţial atractiv constituit din numeroase şi variate obiective istorice, religioase,
etnografice, culturale, monumente, obiective economice cu atribute turistice existente în
perimetrul judeţului.
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Printre cele mai importante categorii de obiective turistice se numără:
1. Grădini și parcuri publice: (Grădina publică,
Parcul municipal „Mihai Eminescu” etc.);
2. Zone de agrement (Pădurea Gârboavele,
Faleza Dunării, Lacul Vânători, Balta Zătun
Etc.);
Figură 3 - Castrul roman de la Bărboşi

3. Parcuri și arii naturale protejate (Aria Protejată
Pădurea Gârboavele, Lunca Joasă a Prutului Inferior, Dunele de Nisip de la Hanu
Conachi etc.);
4. Situri arheologice: (Castrul roman de la Bărboşi);
5. Edificii religioase: (Catedrala Arhiepiscopală Ortodoxă "Sf. Ierarh Nicolae", Biserica
Fortificată "Precista”, Mănăstirea Vladimirești, Biserica Romano-Catolică, Templul
Meseriașilor etc.);
6. Muzee și case memoriale (Muzeul de Artă Vizuală, Complexul Muzeal de Științele Naturii
„Răsvan Angheluţă”, Muzeul Satului ”Petru Caraman”, Casa Memorială ”Costache
Negri”, Casa Cuza Vodă etc.);
7. Teatre (Teatrul Dramatic ”Fani Tardini”, Teatrul Muzical ”Nae Leonard” etc.);
8. Clădiri cu valoare de monumente istorice (Palatul Administrativ, Conacul și cavoul familiei
Crissoveloni, Ansamblul Conacului Nestor Cincu, Palatul Navigației, Palatul Universității
etc.);
9. Statui și ansambluri statuare (Statuia lui Mihai Eminescu, Basorelieful "Concertul",
Statuia lui Ion C. Brătianu, Bustul lui V. A. Urechia, “Statuia Lupoaicei” etc.).
Circuite turistice
Chiar şi neomogen şi insuficient de bine susţinute cu o bază de infrastructură de transport,
tehnico-edilitară, respectiv structuri „de primire” pentru turism, există o serie de „rute” posibil
a constitui o reţea de vizitare şi înţelegere a specificităţilor naturale şi antropice ale judeţului.
Un exemplu îl poate constitui circuitul turistic muzeal promovat de Consiliul Județului Galați
ce cuprinde ansamblul format din Muzeul de Artă Vizuală Galaţi, Complexul Muzeal de
Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă” Galaţi, Muzeul Satului „Petru Caraman” Galaţi şi
Muzeul de Istorie Galaţi cu următoarele ansambluri memoriale:
1. „Casa Memorială” Costachi Negri din comuna Costachi Negri, judeţul Galaţi;
2. Casa „Hortensia Papadat-Bengescu” din comuna Iveşti, judeţul Galaţi;
3. „Casa Rurală” Ion Avram-Dunăreanu din comuna Suhurlui, judeţul Galaţi;
4. Muzeul „Casa Colecţiilor”;
5. Muzeul „Casa Cuza Vodă” şi clădirea anexă.
Periodic, în județ se organizează manifestări culturale de mare amploare ce constituie un
punct de atracție atât pentru localnici cât și pentru turiști. (Festivalul Internațional de Folclor
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„Doina Covurluiului”, Sărbătoarea Scrumbiei, Sărbătoarea Bujorului, Festivalul de carte
„Axis Libri”, Festivalul de animație „Gulliver”, Festivalul Național de Comedie etc.). Acestea
urmăresc atât menținerea și promovarea culturii, a tradițiilor și obiceiurilor zonei cât și
marcarea unora dintre cele mai importante momente din viața comunității locale și constituie
un punct de atracție pentru turiştii din categoria turismului de evenimente, adică cei care
ajung în zonă din dorinţa de a participa la derularea unor evenimente locale bine cunoscute
sau mediatizate la nivel regional sau naţional
De asemenea, un rol important în creșterea atractivității turistice a județului prin stimularea
unor tipuri de turism precum turismul de afaceri, de agrement sau a agroturismului îl ocupă
infrastructura de afaceri (centre de afaceri, săli de conferințe), infrastructura aferentă
activităților sportive (stadioane, patinoare, complexe sportive, bazine de înot etc.),
amenajări pentru pescuit sportiv, pentru călărie, puncte de belvedere, infrastructura de
transport și cea tehnico-edilitară de la nivelul localităților rurale.
2.1.4 Comerţul
Comerțul, alături de industria prelucrătoare și construcții constituie, în județul Galați, cea
mai mare parte din cifra de afaceri a întreprinderilor, asigurând deopotrivă și cele mai multe
locuri de muncă.
Unele dintre cele mai importante valori ale cifrelor de afaceri au fost înregistrate la nivelul
comerțului cu ridicata și amănuntul. Evoluția comerțului internațional cu bunuri în ultimii 2
ani este redată în tabelul de mai jos.
Tabel 20 - Comerţul internaţional cu bunuri
-mii euro2014 s)
iul.

aug.

sep.

oct.

2015
nov.

dec.

ian.r)

feb.r)

mar.r)

apr.r)

Mair)

iun.r)

iul.p)

1.I31.VIIp)

Total exporturi FOB

75243 48771 76513 65254 72575 131795 77250 78619 69462 102982 72898 66302 73445 540957

Total importuri CIF

71510 84046 74398 78819 87217 66092 69092 69231 69314 67083 82981 80361 88769 526831

Sold FOB/CIF
s)

3733 -35275

2115 -13565 -14642 65703 8158

9388

148

35899 -10083 -14059 -15324 14126

Date semidefinitive; r) Date revizuite; p) Date provizorii.
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Tabel 21 - Exporturile FOB de mărfuri, pe secţiuni şi pe principalele capitole din nomenclatorul
6
combinat (NC)
-mii euroCOD
NC

CAPITOLE
DIN NC
TOTAL

I
04

II
06

07

08

09
10
11

12

III

ANIMALE VII
ŞI PRODUSE
ANIMALE
LAPTE ŞI
PRODUSE
LACTATE;
OUĂ DE
PĂSĂRI;
MIERE
NATURALĂ;
PRODUSE
COMESTIBILE
DE ORIGINE
ANIMALĂ,
NED
PRODUSE
VEGETALE
PLANTE VII ŞI
PRODUSE DE
FLORICULTU
RĂ
LEGUME,
PLANTE,
RADACINI SI
TUBERCULI,
ALIMENTARE
FRUCTE
COMESTIBILE
; COJI DE
CITRICE SAU
DE PEPENI
CAFEA, CEAI,
MAT ŞI
MIRODENII
CEREALE
PRODUSE
ALE
INDUSTRIEI
MORĂRITULU
I; MALŢ;
AMIDON ŞI
FECULE;
INULINA;
GLUTEN DE
GRÂU
SEMINŢE ŞI
FRUCTE
OLEAGINOAS
E; SEMINŢE
ŞI FRUCTE
DIVERSE;
PLANTE
INDUSTRIALE
SAU
MEDICINALE;
PAIE ŞI
GRASIMI ŞI
ULEIURI
ANIMALE SAU
VEGETALE

2014
iul.

p)

2015
ian.

mar.

apr.

mai.

iun.

78619

69462

10298
2

72898

66302

73445

540957

144

117

232

182

280

215

119

1289

149

144

117

232

182

280

215

119

1289

1848

6371

1111

2834

2926

1971

1904

274

3706

14726

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

10

13

4

2

3

0

7

64

112

79

16

281

21

4

0

1

0

0

0

0

0

164

55

219

aug.

sep.

oct.

nov.

dec.

75243

48771

76513

65254

72575

13179
5

77250

206

117

148

177

156

149

206

117

148

177

156

3243

2490

5134

4608

0

0

0

17

0

122

34

r)

feb.

r)

r)

r)

r)

r)

iul.

p)

1.I31.VII p)

13

44

311

272

118

25

52

47

66

25

35

23

7

255

1656

1499

1018

1073

1674

6060

1056

1033

650

12

49

8

18

2828

5

6

3

1

1

0

0

3

5

4

0

0

3

15

1429

907

3771

3245

52

281

0

1751

2197

1865

1708

0

3607

11128

582

315

1914

1991

6045

2027

4608

3950

38

3540

5008

5055

12

22210

6

Diferenţele între datele pe total judeţ şi datele obţinute din însumarea secţiunilor pentru fiecare judeţ, datele
pe secţiuni şi datele obţinute din însumarea capitolelor pentru fiecare secţiune sunt datorate rotunjirii valorilor
din euro în mii euro.
Datele pentru anul 2014 sunt semidefinitive. Datele pentru lunile ianuarie-iunie 2015 sunt revizuite, iar cele
pentru luna iulie şi perioada 1.I-31.VII.2015 sunt provizorii (conform metodologiei de realizare a statisticilor de
comerț internaţional).
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COD
NC
15

IV

16

19

20

21
22

23

V
25

26
27

VI

CAPITOLE
DIN NC
GRĂSIMI ŞI
ULEIURI DE
ORIGINE
ANIMALĂ SAU
VEGETALĂ;
PRODUSE
ALE
DISOCIERII
ACESTORA;
GRĂSIMI
ALIMENT
PRODUSE
ALIMENTARE,
BĂUTURI,
TUTUN
PREPARATE
DIN CARNE,
DIN PEŞTE
SAU DIN
CRUSTACEE,
DIN MOLUŞTE
SAU DIN ALTE
NEVERTEBRA
TE ACVATICE
PREPARATE
PE BAZĂ DE
CEREALE, DE
FĂINĂ, DE
AMIDON, DE
FECULE SAU
DE LAPTE;
PRODUSE DE
PATISERIE
PREPARATE
DIN LEGUME,
DIN FRUCTE
SAU DIN ALTE
PĂRŢI DE
PLANTE
PREPARATE
ALIMENTARE
DIVERSE
BĂUTURI,
LICHIDE
ALCOOLICE
SI OŢET
REZIDUURI ŞI
DEŞEURI ALE
INDUSTRIEI
ALIMENTARE;
ALIMENTE
PREPARATE
PENTRU
ANIMALE
PRODUSE
MINERALE
SARE; SULF;
PAMÂNTURI
ŞI PIETRE;
IPSOS, VAR
ŞI CIMENT
MINEREURI,
ZGURĂ ŞI
CENUŞĂ
COMBUSTIBIL
I MINERALI,
ULEIURI
MINERALE ŞI
PRODUSE
REZULTATE
DIN
DISTILAREA
ACESTORA;
MATERIALE
BITU
PRODUSE
ALE
INDUSTRIEI
CHIMICE ŞI
ALE
INDUSTRIILO
R CONEXE

2014
iul.

aug.

sep.

p)

2015

oct.

nov.

dec.

ian.
r)

feb.

r)

mar.
r)

apr.
r)

mai.
r)

iun.
r)

iul.

p)

1.I31.VII p)

582

315

1914

1991

6045

2027

4608

3950

38

3540

5008

5055

12

22210

527

427

1693

1590

1889

1645

1593

551

1447

427

759

781

532

6090

1

1

2

1

3

0

1

1

2

0

0

1

1

6

190

140

201

241

116

163

146

197

120

172

198

269

121

1223

0

0

1

1

3

0

0

0

1

2

0

1

0

4

303

270

516

267

461

360

376

342

323

227

421

362

262

2313

33

10

16

22

26

7

8

11

14

26

119

111

139

428

0

7

958

1058

1280

1113

1062

0

987

0

20

37

9

2116

5

111

97

243

28

167

1294

1047

1225

1245

161

68

21

5061

5

10

95

194

14

111

1294

1047

1076

1232

138

18

10

4815

0

66

0

13

13

56

0

0

149

13

23

11

11

207

0

35

3

37

1

0

0

0

0

0

0

38

0

38

391

304

901

917

903

620

675

914

1246

1043

935

911

871

6594

24

COD
NC
28

30
31
32

33

34

35

36

37

38

VII

CAPITOLE
DIN NC
PRODUSE
CHIMICE
ANORGANICE
; COMPUŞI
ANORGANICI
SAU
ORGANICI AI
METALELOR
PREŢIOASE,
AI
ELEMENTELO
R
PRODUSE
FARMACEUTI
CE
INGRĂŞĂMIN
TE
EXTRACTE
TANANTE
SAU
COLORANTE;
TANINI ŞI
DERIVAŢII
LOR;
PIGMENŢI ŞI
ALTE
SUBSTANŢE
COLORANTE;
VOPSE
ULEIURI
ESENŢIALE ŞI
REZINOIDE;
PRODUSE
PREPARATE
DE
PARFUMERIE
SAU DE
TOALETĂ ŞI
PREPARATE
COSMETICE
SĂPUNURI,
AGENŢI DE
SUPRAFŢĂ
ORGANICI,
PREPARATE
PENTRU
SPĂLAT,
PREPARATE
LUBRIFIANTE,
CEARĂ
ARTIFI
SUBSTANŢE
ALBUMINOID
E; PRODUSE
PE BAZÎ DE
AMIDON SAU
DE FECULE
MODIFICATE;
CLEIURI;
ENZIME
PULBERI ŞI
EXPLOZIVI;
ARTICOLE DE
PIROTEHNIE;
CHIBRITURI;
ALIAJE
PIROFORICE;
MATERIALE
INFLAMABILE
PRODUSE
FOTOGRAFIC
E SAU
CINEMATOGR
AFICE
PRODUSE
DIVERSE ALE
INDUSTRIEI
CHIMICE
MATERIALE
PLASTICE,
CAUCIUC SI
ARTICOLE
DIN ACESTEA

2014
iul.

aug.

sep.

p)

2015

oct.

nov.

dec.

ian.
r)

feb.

r)

mar.
r)

apr.
r)

mai.
r)

iun.
r)

iul.

p)

1.I31.VII p)

0

0

0

0

0

0

0

198

342

144

204

194

166

1248

0

0

561

442

478

376

316

301

417

279

215

244

129

1900

1

6

17

3

1

0

0

0

21

104

58

18

0

201

18

14

126

58

47

28

14

58

55

30

36

14

15

222

252

203

132

168

162

103

222

159

188

235

256

287

398

1745

41

29

12

21

28

23

36

54

12

52

83

54

31

322

0

0

3

0

0

0

0

3

1

0

0

0

2

6

0

0

0

0

31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

47

42

221

147

76

76

131

163

199

67

81

111

827

0

6

8

4

8

14

10

12

48

0

17

18

20

123

283

221

304

163

249

368

320

354

337

331

621

353

223

2539

25

COD
NC
39

40
IX

44

X

48

49

XI

51

52
54

55

CAPITOLE
DIN NC
MATERIALE
PLASTICE SI
ARTICOLE
DIN
MATERIAL
PLASTIC
CAUCIUC SI
ARTICOLE
DIN CAUCIUC
PRODUSE DE
LEMN, PLUTĂ
SI
ÎMPLETITURI
DIN NUIELE
LEMN,
CĂRBUNE DE
LEMN ŞI
ARTICOLE
DIN LEMN
PASTĂ DE
LEMN,
DEŞEURI DE
HÂRTIE SAU
DE CARTON;
HÂRTIE ŞI
CARTON ŞI
ARTICOLE
DIN ACESTEA
HÂRTIE ŞI
CARTON;
ARTICOLE
DIN PASTĂ
DE
CELULOZĂ,
DIN HÂRTIE
SAU DIN
CARTON
CĂRŢI, ZIARE,
IMAGINI
IMPRIMATE ŞI
ALTE
PRODUSE
ALE
INDUSTRIEI
DE
IMPRIMARE;
MANUSCRISE
, TEXTE
DACTI
MATERII
TEXTILE ŞI
ARTICOLE
DIN ACESTEA
LÂNĂ, PĂR
FIN SAU
GROSIER DE
ANIMALE;
FIRE ŞI
ŢESĂTURI
DIN PĂR DE
CAL
BUMBAC
FILAMENTE
SINTETICE
SAU
ARTIFICIALE;
BENZI ŞI
FORME
SIMILARE DIN
MATERIALE
TEXTILE
SINTETICE
SAU ART
FIBRE
SINTETICE
SAU
ARTIFICIALE
DISCONTINU
E

2014
iul.

aug.

sep.

p)

2015

oct.

nov.

dec.

ian.
r)

feb.

r)

mar.
r)

apr.
r)

mai.
r)

iun.
r)

iul.

p)

1.I31.VII p)

260

190

279

146

209

233

293

253

237

323

364

343

205

2017

23

31

26

16

40

135

27

102

100

8

257

10

18

521

327

274

310

437

314

856

428

256

369

673

421

377

465

2989

327

274

310

437

314

856

428

256

369

673

421

377

465

2989

134

48

74

28

59

83

145

43

75

87

54

51

73

528

133

48

74

28

59

83

145

43

75

87

54

51

73

526

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

887

384

371

697

795

303

463

346

368

623

640

931

881

4251

4

12

0

0

6

0

1

12

0

0

0

0

2

15

1

0

0

14

3

0

14

0

0

7

7

184

0

212

1

0

0

1

3

0

0

0

0

0

45

2

3

50

1

1

1

16

16

6

7

10

6

8

6

10

6

53

26

COD
NC
56

58

59

60

61

62

63

XII

64

65

CAPITOLE
DIN NC
VATĂ, PÂSLĂ
ŞI
MATERIALE
NEŢESUTE;
FIRE
SPECIALE;
SFORI, FUNII,
FRÂNGHII ŞI
ARTICOLE
DIN ACESTEA
ŢESĂTURI
SPECIALE;
ŢESĂTURI CU
SMOCURI;
DANTELE;
TAPISERII;
PASMANTERII
; BRODERII
ŢESĂTURI
IMPREGNATE
, ÎMBRĂCATE,
ACOPERITE
SAU
STRATIFICAT
E; ARTICOLE
TEHNICE DIN
MATERIALE
TEXTILE
MATERIALE
TRICOTATE
SAU
CROŞETATE
IMBRĂCĂMIN
TE ŞI
ACCESORII
DE
ÎMBRĂCĂMIN
TE,
TRICOTATE
SAU
CROŞETATE
IMBRĂCĂMIN
TE ŞI
ACCESORII
DE
ÎMBRĂCĂMIN
TE, ALTELE
DECÂT CELE
TRICOTATE
SAU
CROŞETATE
ALTE
ARTICOLE
TEXTILE
CONFECŢION
ATE; SETURI;
ÎMBRĂCĂMIN
TE PURTATĂ
SAU UZATĂ ŞI
ARTICOLE
TEXTILE
PURT
INCĂLŢĂMINT
E, PĂLĂRII,
UMBRELE ŞI
ARTICOLE
SIMILARE
INCĂLŢĂMINT
E, GHETRE ŞI
ARTICOLE
SIMILARE;
PĂRŢI ALE
ACESTOR
ARTICOLE
OBIECTE DE
ACOPERIT
CAPUL ŞI
PĂRŢI ALE
ACESTORA

2014
iul.

aug.

sep.

p)

2015

oct.

nov.

dec.

ian.
r)

feb.

r)

mar.
r)

apr.
r)

mai.
r)

iun.
r)

iul.

p)

1.I31.VII p)

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

4

0

0

4

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

3

0

11

0

0

0

0

0

3

15

0

51

120

180

221

78

6

78

217

183

353

110

317

1264

800

259

211

437

518

209

406

246

145

416

215

614

515

2557

80

60

38

49

24

10

9

0

0

8

11

11

34

72

0

0

2

0

11

0

1

1

30

2

0

0

0

35

0

0

2

0

0

0

0

1

0

2

0

0

0

3

0

0

0

0

11

0

1

0

30

0

0

0

0

31

27

COD
NC
XIII

68

69
70
XV

72
73

74
75
76
79
82

83

XVI

84

CAPITOLE
DIN NC
ARTICOLE
DIN PIATRĂ,
CIMENT,
CERAMICĂ,
STICLĂ ŞI DIN
ALTE
MATERIALE
SIMILARE
ARTICOLE
DIN PIATRĂ,
IPSOS,
CIMENT,
AZBEST,
MICA SAU DIN
MATERIALE
SIMILARE
PRODUSE
CERAMICE
STICLĂ SI
ARTICOLE
DIN STICLĂ
METALE
COMUNE SI
ARTICOLE
DIN ACESTEA
FONTA, FIER
ŞI OŢEL
ARTICOLE
DIN FONTĂ,
DIN FIER SAU
DIN HOTEL
CUPRU ŞI
ARTICOLE
DIN CUPRU
NICHEL ŞI
ARTICOLE
DIN NICHEL
ALUMINIU ŞI
ARTICOLE
DIN ALUMINIU
ZINC ŞI
ARTICOLE
DIN ZINC
UNELTE ŞI
SCULE,
ARTICOLE DE
CUŢITĂRIE ŞI
TACÂMURI,
DIN METALE
COMUNE;
PĂRŢI ALE
ACESTOR
ARTICOLE, D
ARTICOLE
DIVERSE DIN
METALE
COMUNE
MAŞINI,
APARATE ŞI
ECHIPAMENT
E ELECTRICE;
APARATE DE
ÎNREGISTRAT
SAU DE
REPRODUS
SUNETUL ŞI
IMAGINIL
REACTOARE
NUCLEARE,
CAZANE,
MAŞINI,
APARATE ŞI
DISPOZITIVE
MECANICE;
PĂRŢI ALE
ACESTORA

2014
iul.

aug.

sep.

p)

2015

oct.

nov.

dec.

ian.
r)

feb.

r)

mar.
r)

apr.
r)

mai.
r)

iun.
r)

iul.

p)

1.I31.VII p)

83

63

89

82

84

24

14

34

41

19

12

37

25

181

4

21

38

37

8

6

7

11

4

8

3

3

2

38

4

4

0

8

4

0

1

0

31

4

0

8

8

52

74

38

51

38

73

17

5

23

6

7

9

27

14

91

44944

40059

50797

46101

44812

48962

57583

43806

57153

53581

51003

46422

47981

357529

40681

36004

46360

41474

41339

46835

53815

41389

53136

48745

46701

42769

44125

330682

4139

4014

4275

4479

3284

1873

3616

2271

3839

4669

4107

3471

3723

25697

3

0

29

2

3

0

1

2

1

1

29

0

1

35

0

2

0

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31

2

11

13

29

7

7

5

19

10

11

5

14

71

21

0

33

0

66

34

76

68

110

71

72

75

73

544

0

2

0

4

0

161

1

0

2

1

6

3

1

13

69

35

88

90

92

51

67

70

48

84

76

99

44

488

5797

2812

4594

3833

4185

4517

4199

6411

3478

5147

3846

5169

5799

34047

2303

1103

3017

1470

2102

1726

1453

3786

2035

2985

1350

3290

2531

17431

28

COD
NC
85

XVII
86

87

89

XVIII

90

91
XX
94

CAPITOLE
DIN NC
MAŞINI,
APARATE ŞI
ECHIPAMENT
E ELECTRICE
ŞI PĂRŢI ALE
ACESTORA;
APARATE DE
ÎNREGISTRAT
SAU DE
REPROD
MIJLOACE DE
TRANSPORT
VEHICULE ŞI
ECHIPAMENT
E PENTRU
CĂILE
FERATE SAU
SIMILARE ŞI
PĂRŢI ALE
ACESTORA;
APARATE
MECANICE
(IN
VEHICULE
TERESTRE,
ALTELE
DECÂT
MATERIALUL
RULANT DE
CALE FERATĂ
ŞI TRAMVAI;
PĂRŢI ŞI
ACCESORII
ALE
VAPOARE,
NAVE ŞI
DISPOZITIVE
PLUTITOARE
INSTRUMENT
E ŞI APARATE
OPTICE,FOTO
GRAFICE,CIN
EMATOGRAFI
CE,DE
MĂSURĂ,DE
CONTROL
SAU
PRECIZIE,INS
TRUME
INSTRUMENT
E ŞI APARATE
OPTICE,
FOTOGRAFIC
E SAU
CINEMATOGR
AFICE, DE
MĂSURĂ, DE
CONTROL
SAU DE
PRECIZI
CEASORNICĂ
RIE
MĂRFURI ŞI
PRODUSE
DIVERSE
MOBILĂ;
MOBILIER
MEDICOCHIRURGICA
L; ARTICOLE
DE PAT ŞI
SIMILARE;
APARATE DE
ILUMINAT
NEDENUMITE
ŞI

2014
iul.

aug.

sep.

p)

2015

oct.

nov.

dec.

ian.
r)

feb.

r)

mar.
r)

apr.
r)

mai.
r)

iun.
r)

iul.

p)

1.I31.VII p)

3494

1709

1577

2363

2084

2791

2745

2625

1442

2161

2496

1879

3267

16617

17537

765

9898

4289

10983

65590

4646

17783

423

33816

7100

5622

12622

82012

11

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

8

341

245

380

131

382

371

422

583

423

813

510

1264

542

4557

17184

520

9515

4159

10601

65219

4223

17201

0

33003

6590

4358

12073

77447

25

7

45

6

47

12

7

21

20

146

12

10

13

230

25

1

42

6

43

12

4

18

19

145

3

10

2

200

0

6

3

0

3

0

4

3

1

1

9

0

12

30

273

218

127

89

146

98

20

149

50

149

136

15

96

615

158

218

127

83

140

98

7

149

47

147

133

15

95

593

29

COD
NC
95

96
XXII

99

CAPITOLE
DIN NC
JUCĂRII,
JOCURI,
ARTICOLE
PENTRU
DIVERTISMEN
T SAU
PENTRU
SPORT;
PĂRŢI ŞI
ACCESORII
ALE
ACESTORA
ARTICOLE
DIVERSE
ALTE
PRODUSE
NENOMINALIZ
ATE ÎN ALTĂ
PARTE
CODURI
SPECIALE
DIN
NOMENCLAT
ORUL
COMBINAT

2014
iul.

aug.

sep.

p)

2015

oct.

nov.

dec.

ian.
r)

feb.

r)

mar.
r)

apr.
r)

mai.
r)

iun.
r)

iul.

p)

1.I31.VII p)

116

0

0

6

0

0

6

0

3

1

3

0

1

14

0

0

0

0

6

1

7

0

0

0

0

0

0

7

0

157

15

2

21

4

0

2

2

2

6

13

6

31

0

0

15

2

19

4

0

2

2

2

6

13

6

31

p) date provizorii r) date revizuite

2.2. Amenajarea teritoriului, infrastructura generală şi serviciile publice
REŢEAUA DE LOCALITĂŢI - 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, socio-culturale şi geografice.
2.2.1. Amenajarea teritoriului şi urbanism
Conform legislației în vigoare, 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 înfiinţat numai comune
30

noi, ca rezultat al tendinţei de fragmentare prin desprinderea unor sate, adesea situate
periferic la nivelul structurilor administrative preexistente.
Tabelul 22 - Dinamica structurii administrativ - teritoriale
Categoria U.A.T.
Municipii
Oraşe
Comune
Total

Număr unităţi administrativ-teritoriale
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
socio-economică constantă şi semnificativă asupra zonei înconjurătoare;
• 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.
Tabelul 23 - Structura pe tipuri de localităţi
Tipuri de localităţi
Localităţi urbane
Localităţi componente ale municipiilor şi
oraşelor, din care:

număr
4
4

% din total
2,2

31

reşedinţă
altele
Localităţi rurale
sate ce aparţin oraşelor
sate reşedinţă de comună
sate ce aparţin comunelor
Total

4
180
2
61
117
184

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 Galaţi
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).
În ceea ce priveşte repartiţia geografică a aşezărilor se pot desprinde două tipuri 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 km2 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/km2. 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 al Siretului. Formele vetrelor sunt variate: liniare, tentaculare,
geometrice.
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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:
Tabelul 24 - Gruparea localităţilor urbane în categorii de mărime după numărul de locuitori
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

7

%

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

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 administrativ-teritoriale.
Delimitarea comunelor are în vedere condiţiile naturale care să favorizeze unităţi
administrative puternice, cu capacitatea de a valorifica resursele naturale şi umane din
7
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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:
Tabelul 25 - Gruparea comunelor în categorii de mărime după numărul de locuitori
Categorii de mărime ale
comunelor
Peste 10.000
5.000 – 9.999
3.000 – 4.999
1.000 – 2.999
Total

8

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

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 medie a satului este de 1.492 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.
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).

8
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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.
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.
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, învăţământ 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
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.
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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 socioeconomică 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% secundar).
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 latura estică şi sudică a judeţului.
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Figură 4 – Definire zone urbane funcţionale judeţul Galaţi

DEZVOLTAREA REŢELEI DE LOCALITĂŢI
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
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.
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:
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● 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
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:
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- Municipiul 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.
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 U.E. Asocierea
autorităţilor locale se poate realiza fie pentru gestionarea activităţilor şi serviciilor publice, fie
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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 P.A.T.Z. 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.
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 U.E., 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 P.A.T.Z. 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.
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
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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.
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
aproximativ o treime din populaţia judeţului);
• modernizarea locuirii prin mai buna echipare a acestora, îmbunătăţirea raporturilor cu
mediul şi ameliorarea ambientului localităţilor.
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Din aceste deziderate pot fi puse în evidenţă următoarele obiective secundare pentru
domeniul locuirii:
•

•

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;
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.
• 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.
•

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.

2.2.2. Infrastructura de transport
CARACTERISTICI GENERALE
Parte componentă a Regiunii Sud-Est care înregistrează o densitate redusă atât a reţelei
rutiere, cât şi feroviare, precum şi cea mai mică pondere a drumurilor publice modernizate
(mai puţin de un sfert din totalul acestora), judeţul 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 judeţului Galaţi 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.
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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
Reţeaua rutieră cu o lungime de 1.466 km, însumează 309 km drumuri naţionale,
modernizate în totalitate, 792 km drumuri judeţene şi 365 km drumuri comunale.
Căile de comunicaţie rutieră sunt bine reprezentate în teritoriu prin opt drumuri naţionale,
dintre care trei principale :
• DN 24 Tecuci – limita jud. Vrancea – limita jud. Vaslui;
• DN 25 Galaţi – Tecuci – DN 2B (jud. Vrancea);
• DN 26 Galaţi – Folteşti – Oancea – limita jud. Vaslui;
şi cinci secundare:
• DN 2B Brăila – Galaţi – Republica Moldova, Ucraina (Giurgiuleşti, Reni);
• DN 22B Galaţi – limita jud. Brăila (dig pe malul Dunării), în lungime de 1,8 km;
• DN 22E Galaţi – limita jud. Tulcea, în lungime de 1,6 km;
• DN 24D Tuluceşti – Cuca – Crăieşti – Bursucani – Bălăbăneşti – limita judeţului;
• DN 25A: Hanu Conachi (DN 25) – Fundeni – limita jud. Vrancea, lungime de 6,4 km;
• DN 26A Galaţi – Oancea – spre Republica Moldova (Cahul), precum şi prin
numeroase drumuri judeţene (în număr de 43) şi drumuri comunale (de interes
limitat, local).
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;
• E 581 (parte a Coridorului IX de transport pan european), pe traseul drumului
naţional DN 24, spre Bârlad şi frontiera cu Republica Moldova (Albiţa).
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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 lungime de 23,300 km;
• DJ 240A Tǎplǎu - Gârbovǎţ – Cerţeşti, lungime 14,40 km;
• DJ 241 Gara Berheci - limita jud. Vrancea (Gohor), lungime 14,00 km;
• DJ 241A Gohor - limita jud. Vrancea, lungime 5,00 km;
• DJ 241F limita judeţului cu jud. Vrancea - Huştiu - Ciorǎşti - DN 24, lungime 4,00 km;
• DJ 241G: DJ 241 A - Brǎhǎşeşti - Ţepu, lungime 11,00 km;
• DJ 242 Vârlezi - Târgu Bujor - Umbrǎreşti - Viile - Fârţǎneşti - Folteşti (DN26 ), lungime 30,70
km;
• DJ 242A: Bǎlǎbǎneşti (DJ 242) - Cruceanu - Bereşti - Bereşti Meria - Slivna - Gǎneşti
(DN26), lungime 24,00 km;
• DJ 242B limita jud. Vaslui - Bereşti - Bereşti Meria - Balinteşti - Bǎneasa - Moscu Târgu Bujor (DJ 242), lungime 35,00 km;
• DJ 242C Bǎlǎbǎneşti (DN 24D) - Lungeşti - limita jud. Vaslui (Aldeşti), lungime 11,318
km;
• DJ 242D Băneasa (DJ 242 B) - Suceveni – Rogojeni, lungime 21,00 km;
• DJ 242E Bǎneasa - Roşcani – Oancea, lungime 15,30 km;
• DJ 242H Târgu Bujor (DJ 242) - Lunca - Jorǎşti - Zǎrneşti - DJ 242A, lungime 27,00
km;
• DJ 242J Târgu Bujor (DJ 242B) – Roşcani, lungime 10,85 km – necirculabil;
• DJ 243A limita jud. Vaslui – Cotoroaia, lungime 2,00 km;
• DJ 251 Tecuci (DN25) – limita jud. Tulcea, lungime 84,50 km;
• DJ 251 Tecuci (DN25) – limita jud. Tulcea, lungime 84,50 km;
• DJ 251A Matca (DJ 251) - Corod - Blânzi - Brǎtuleşti - Nicopole - Drǎguşeni (DJ
242), lungime 32,50 km;
• DJ 251B Blânzi (DJ 251A) - Cerţeşti - Cotoroaia - Ciureşti - Ciureştii Noi - Bǎlǎşeşti Bǎlǎbǎneşti (DJ 242), lungime 31,50 km;
• DJ 251C Valea Mărului (DJ 251) - Mândreşti - Smulţi - Crăieşti - Jorăşti - Balinteşti
(DJ 242B), lungime 36,00 km;
• DJ 251D: DJ 251 - Mănăstirea Gologanu, lungime 2,80 km;
• DJ 251E: DN 2B – Zǎtun, lungime 4,765 km;
• DJ 251F Drǎguşeni ( DJ 251A ) - Smulţi - Urleşti - Bǎleni (DJ 253), lungime 19,08
km;
• DJ 251G Vârlezi (DJ 261) - Corni - Mǎcişeni - Valea Mǎrului (DJ 251C), lungime17,100
km;
• DJ 251H Corod (DJ 251A) - Valea Mǎrului (DJ 251C), lungime 8,50 km;
• DJ 251J Cotoroaia (DJ 251B) - Fundeanu (DJ 251A), lungime 14,70 km;
• DJ 251K Independenţa (DN 25) - Schela (DJ 251), lungime 7,00 km;
• DJ 251L: DN 25 - Braniştea - Schela (DJ 251K), lungime 9,00 km;
• DJ 252 Barcea (DN 25) - Podoleni - Movileni - Furcenii Noi - Furcenii Vechi - Bǎltǎreţi
- Dobrineşti - limita jud. Vrancea (Buciumeni), lungime 46,00 km;
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DJ 252G Braniştea (DJ 252) - Vizureşti- Tecucelu Sec - Ţepu - DN 24, lungime 14,20
km;
DJ 252H Tecuci (DN 25) - Furcenii Noi (DJ 252), lungime 11,00 km;
DJ 252I Nicoreşti - Fântâni - Poiana - Vişina – Buciumeni, lungime 13,50 km;
DJ 253 Umbrǎreşti - Cudalbi - Bǎleni - Viile (DJ 242), lungime 40,50 km;
DJ 254 Iveşti (DN 25) - Călmăţui - Griviţa - Costache Negri (DJ 251), lungime 18,00
km;
DJ 254A Tudor Vladimirescu (DN25) – Mănăstirea Vladimireşti, lungime 4,00 km;
DJ 254B Griviţa (DJ 254) - DJ253, lungime 4,00 km;
DJ 254C: DJ 242 - Adam - Mǎnǎstirea Adam, lungime 5,50 km;
DJ 255: Independenţa (DN 25) - Izvoarele - Slobozia Conachi - Cuza Vodǎ - Rediu Cuca - Fârţǎneşti - Chiraftei - Mǎstǎcani (DN 26), lungime 45,60 km;
DJ 255A: DJ 261 - Odaia Manolache - Cişmele - limita jud. Brǎila (DN 25), lungime 24,00
km;
DJ 255B: DJ 255A - Pǎdurea Gârboavele, lungime 6,60 km;
DJ 255C Smârdan (DJ 251) - M. Kogălniceanu - Cişmele (DJ 255A), lungime 7,00
km;
DJ 260: DN 26 (Vlǎdeşti) - Roşcani (DJ 242E), în lungime de12,00 km – necirculabil;
DJ 261A: DJ 261 - Scânteieşti –Frumuşiţa, în lungime 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).
În mod prioritar necesită modernizare drumurile pietruite sau din pământ: DJ 240A pe
sectorul Tăplău – Cârlomâneşti, 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.
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.
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Bujor – Bereşti – Bârlad este simplă (cu o cale), neelectrificată, dar comparabilă ca lungime
cu linia Galaţi - Tecuci.
Traseul căii ferate 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 găsesc un număr de 33 de staţii feroviare situate în localităţile:
Bărboşi, 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), 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 18.084 trenuri de călători şi 8.035 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.
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 7.177 m.
Portul ”Bazinul nou” Galaţi are suprafaţa 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 lungimea de
6.470 m, din care 1.700 m sunt utilizaţi pentru recepţie/livrare, 4.250 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 în exclusivitate de
adâncimea maximă a Dunării înregistrată la Bara Sulina). De-a lungul Dunării exista 8 dane
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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. 1.500 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 2010 a fost de 309.405 tone.
Portul ”Docuri” Galaţi este amplasat pe malul stâng al Dunării, frontul de cheu se întinde
pe o suprafaţă 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. Suprafaţa 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).
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 P.A.T.N. (Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional)– Secţiunea ICăi de Comunicaţie, este prevăzută modernizarea terminalului de transport combinat din
portul Galaţi mărfuri.
PUNCTE DE CONTROL ŞI DE TRECERE A FRONTIEREI
Cele două puncte de control şi trecere a frontierei situate pe teritoriul judeţului sunt:
• Galaţi (punct rutier, feroviar şi fluvial), care asigură corespondenţa cu Republica
Moldova (Giurgiuleşti, Reni);
• Oancea (de asemenea punct rutier, feroviar şi fluvial), situat pe drumul naţional
secundar DN 26A, care reprezintă altă trecere a frontierei spre Republica Moldova
(Cahul).
Ambele puncte sunt propuse pentru modernizare, conform P.A.T.N.–Secţiunea Căi de
Comunicaţie.
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2.2.3. Infrastructura tehnico-edilitară şi serviciile publice
Conform art.1, alin. 2 a LEGII nr. 51 din 8 martie 2006 (republicată) serviciile comunitare de
utilităţi publice sunt:
1. Serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare (LEGEA nr. 241 din 22 iunie 2006,
republicată);
2. Serviciul de salubrizare a localităţilor (LEGEA nr. 101 din 25 aprilie 2006, republicată);
3. Serviciul public de alimentare cu energie termică (LEGEA nr. 325 din 14 iulie 2006);
4. Serviciul de iluminat public (LEGEA nr. 230 din 7 iunie 2006, actualizată);
5. Serviciul de transport public local ( LEGEA nr. 92 din 10 aprilie 2007, actualizată).
1. Alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate
Activitățile specifice acestui domeniu și activitatea Serviciului public de alimentare cu apă,
canalizare şi epurare a apelor uzate este reglementat printr-o serie de acte normative care
stabilesc responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ale
operatorilor şi ale utilizatorilor serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare cu privire la
înfiinţarea, organizarea, conducerea, gestionarea, monitorizarea şi controlul serviciilor
comunitare de utilităţi publice furnizate/prestate utilizatorilor, respectiv la funcţionarea,
exploatarea, întreţinerea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare.
Autorităţile administraţiei publice locale sunt responsabile, ţinând seama de cerinţele
planurilor de conformare, pentru realizarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare şi
epurare a apelor uzate orăşeneşti şi pentru asigurarea condiţiilor pentru ca serviciul public
de alimentare cu apă şi canalizare să se conformeze la prevederile legale prin care sunt
transpuse directivele U.E.
Operatorii au responsabilitatea privind conformarea cu prevederile de calitate ale apei
potabile furnizate, respectiv a apelor epurate evacuate în receptorii naturali, monitorizarea,
informarea consumatorilor, a autorităţii de sănătate publică şi a autorităţilor administraţiei
publice locale.
Fondurile necesare pentru finanţarea proiectelor existente la nivelul judeţului Galaţi sunt
obţinute din fonduri europene şi fonduri guvernamentale.
În prezent, în județul Galați, 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 beneficiază 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 treaptă 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.
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Reţelele de canalizare sunt în stare proastă din cauza 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 Judeţului Galaţi 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.
Situaţia actuală la nivelul judeţului Galaţi este următoarea:
•
•
•
•
•

comune cu sistem centralizat de alimentare cu apă în execuţie: Smulţi, Priponeşti,
Negrileşti, Buciumeni, Brăhăşeşti, Drăguşeni, Jorăşti;
comune fără sistem centralizat de alimentare cu apă: Matca;
comune ce necesită extinderea alimentării cu apă: 61 UAT-uri;
comune cu lucrări de introducere a sistemului de canalizare: Corod, Independenţa,
Folteşti, Frumuşiţa, Valea Mărului, Vînători;
comune ce necesită introducerea sau extinderea sistemului de canalizare: 61 UATuri.

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 la normele 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.
ADI „Serviciul regional APA” Galați
Asociația este formată în prezent din 29 de membri și are în derulare următoarele proiecte:
•
Reabilitarea și extinderea infrastructurii de apă și apă uzată, în județul Galați:
- Extinderea stației de epurare Galați;
- Reabilitarea și extinderea stației de epurare Tecuci, stație nouă de epurare în Tg.
Bujor;
- Stație nouă de epurare în aglomerarea Liești, stație nouă de epurare în aglomerarea
Pechea;
- Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în Tecuci și Tg. Bujor,
inclusiv reabilitarea puțurilor Galați;
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•

•

Extinderea si reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în aglomerarea Pechea,
inclusiv reabilitarea conductei magistrale Galați;
Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în aglomerarea Liești.
Proiectul de “Asistență tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a
documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare al infrastructurii
de apă și apă uzată în județul Galați, în perioada 2014-2020”. Este în curs de
elaborare studiul de fezabilitate preliminar complet, iar proiectul urmează să fie
depus pentru finanțare pe Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020.
Proiectul “Investiții pentru exploatarea și întreținerea sistemelor de apă și canalizare
la nivelul ariei de operare a Operatorului Regional Societatea Apă Canal SA Galați” –
data estimată de finalizare a proiectului 31.12.2015.

2. Salubrizarea localităților
Serviciul public de salubrizare a localităţilor este organizat şi funcţionează în baza Legii
nr. 224/2008 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2007 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 101/2006 privind serviciului de salubrizare a
localitatilor.
Generarea deşeurilor
Datele de bază privind generarea deşeurilor municipale sunt furnizate în principal de
către operatorii de salubritate şi se bazează în mare măsură pe estimări şi nu pe
date precise, obţinute prin cântăriri.
În cadrul grupurilor de lucru, în etapa de elaborare a PJGD, au fost analizate datele privind
generarea deşeurilor municipale deţinute de către A.P.M., date rezultate din raportările
statistice.
Indice de generare a deşeurilor municipale
Indicatorii de generare a deşeurilor municipale, exprimaţi în kg/locuitor x an, reprezintă un
parametru important atât de verificare a plauzabilităţii datelor, cât şi pentru calculul
prognozei de generare.
Ponderea deşeurilor biodegradabile în deşeurile municipale
În vederea determinării cantităţii de deşeuri biodegradabile municipale generate este
necesară cunoaşterea ponderii acestor deşeuri atât în deşeurile menajere (pe medii şi cu
evidenţierea ponderii deşeurilor alimentare, de grădină, deşeurilor de hârtie, carton, lemn),
cât şi în deşeurile asimilabile din comerţ, industrie, instituţii, în deşeurile voluminoase, din
grădini şi parcuri, din pieţe şi în deşeurile stradale.
Indicatorii de generare se calculează atât pentru deşeurile municipale, cât şi pentru
deşeurile menajere pe baza cantităţii generate şi a populaţiei.
Colectarea şi transportul deşeurilor
Serviciul de salubrizare al localităţilor (pre-colectare, colectare, transport, tratare şi eliminare
deşeuri municipale) se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor
publice locale.
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Activitatea de salubrizare se poate realiza prin:
• gestiune directă de către autorităţile administraţiei publice locale, prin compartimente
specializate organizate în cadrul consiliului local;
• gestiune delegată - când autorităţile administraţiei publice locale pot apela pentru
realizarea serviciilor la unul sau mai mulţi operatori de servicii publice, cărora le
încredinţează (în baza unui contract de delegare a gestiunii) gestiunea propriu-zisă a
serviciilor, precum şi administrarea şi exploatarea sistemelor publice tehnico-edilitare
necesare în vederea realizării acestora.
Activităţile de colectare şi transport al deşeurilor municipale din judeţul Galaţi sunt
organizate diferit, în funcţie de mărimea localităţii, numărul persoanelor deservite, dotare,
forma de proprietate.
În judeţul Galaţi, sistemul actual de gestionare a deşeurilor prezintă numeroase deficienţe
atât în ceea ce priveşte colectarea şi transportul deşeurilor, cât şi în ceea ce priveşte
tratarea şi depozitarea deşeurilor municipale. Principalele deficienţe ale sistemului sunt:
•
Sistemul de colectare şi transport deşeuri municipale nu este corespunzător;
•
Deşeurile sunt colectate în principal în amestec şi în totalitate depozitate;
•
Colectarea separată a deşeurilor reciclabile şi a deşeurilor biodegradabile este
implementată la o scară foarte mică;
•
Instalaţiile existente pentru tratarea deşeurilor reciclabile (staţia de sortare de la
Galaţi şi cea de la Tecuci) nu asigură îndeplinirea ţintelor privind reciclarea şi
valorificarea deşeurilor de ambalaje;
•
Instalaţiile existente pentru tratarea deşeurilor biodegradabile (staţia de compostare
de la Galaţi şi cea de la Tîrgu Bujor) nu asigură îndeplinirea ţintelor prinvind
reducerea cantităţii de deşeuri biodegradabile depozitate;
•
Deşeurile sunt depozitate atât pe depozitul conform de la Tirighina cât şi pe
depozitele neconforme aflate încă în operare în judeţ (depozit Tecuci).
Pentru realizarea în comun a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii aferente serviciilor de
salubrizare, furnizarea serviciilor în comun prin intermediul unui operator unic și în scopul
realizării proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în judeţul Galați“ a fost
constituită, la nivelul județului Galați, ADI “Ecoserv” Galați. Aceasta cuprinde 62 UAT-uri
din județul Galați (fără Tecuci, Barcea și Matca).
Scopul acestui proiect îl reprezintă implementarea unui sistem integrat de gestionare a
deşeurilor municipale care să promoveze prevenirea şi valorificarea deşeurilor şi să asigure
atingerea tuturor ţintelor asumate prin Tratatul de aderare a României la U.E. şi a celor
prevăzute în POS Mediu.
De asemenea, prin realizarea investiţiei propuse se va asigura îndeplinirea obiectivelor
stabilite în Programul Operaţional Sectorial pentru Mediu:
• Optimizarea transportului deşeurilor reziduale;
• Extinderea sistemului de colectare separată a deşeurilor reciclabile, în scopul de a
asigura atingerea ţintelor privind deşeurile de ambalaje;
• Extinderea sistemului de colectare separată a deşeurilor biodegradabile de la
populaţia din zonele urbane care locuieşte în case individuale;
• Implementarea compostării individuale în zonele rurale;
• Promovarea valorificării energetice şi materiale a deşeurilor municipale;
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•
•

Reducerea cantităţii de deşeuri municipale biodegradabile depozitate;
Eliminarea deşeurilor, în conformitate cu cerinţele legale din domeniul gestionării
deşeurilor, în scopul de a proteja sănătatea populaţiei şi a mediului.

Descrierea situaţiei existente
În prezent, la nivel judeţean, sistemul de gestionare a deşeurilor este insuficient dezvoltat şi
există unele probleme în ceea ce priveşte conformitatea cu legislaţia europeană şi
naţională.
Colectarea deşeurilor
Colectarea deşeurilor municipale se face în principal în amestec, întreaga cantitate
colectată fiind depozitată.
Colectarea separată a deşeurilor reciclabile se realizează parţial în localităţile beneficiare de
proiecte ISPA/Phare CES. în anul 2011, cantităţile de deşeuri reciclabile colectate separat
de la populaţie au fost foarte reduse, reprezentând circa 1% din întreaga cantitate de
deşeuri menajere colectate.
Colectarea separată a deşeurilor biodegradabile provenite de la populaţie sau agenţi
economici nu este implementată în niciuna din localităţile judeţului.
În general, echipamentele existente utilizate pentru colectarea şi transportul deşeurilor sunt
insuficiente şi uzate.
Staţii de transfer
În prezent, în județ nu există stații de transfer.
Sortarea si reciclarea
În judeţul Galaţi exista două staţii de sortare:
•
staţie de sortare la Galaţi, construită prin măsura ISPA cu o capacitate de
aproximativ 9.500 t/an care deserveşte doar Municipiul Galaţi şi comunele
învecinate;
•
staţie de sortare la Tecuci cu o capacitate de 20.000 t/an, construită prin programul
Phare CES, care deserveşte exclusiv Municipiul Tecuci.
Capacităţile de sortare existente nu asigură tratarea întregii cantităţi de deşeuri reciclabile
estimate a se colecta ca urmare a implementării proiectului, astfel rezultând necesitatea
realizării de capacităţi suplimentare.
Tratarea deşeurilor
În judeţ există două staţii de compostare:
•
Staţie compostare Galaţi situată pe acelaşi amplasament cu staţia de sortare şi
depozitul conform cu o capacitate de aproximativ 6.200 t/an. Staţia de sortare
deserveşte doar Municipiul Galaţi şi comunele învecinate;
•
Staţie de compostare Tîrgu Bujor cu o capacitate de 1.000 tone/an, deserveşte doar
oraşul Tîrgu Bujor.
Depozitarea deşeurilor
La nivelul judeţului Galaţi există un depozit neconform tipul „b” la Tecuci pentru depozitarea
deşeurilor municipale care are ca termen de închidere anul 2017, în concordanţă cu
reglementările legislative privind mediul.
Depozitul neconform de la Galaţi a sistat depozitarea în anul 2011.
În judeţul Galaţi există un depozit conform de deşeuri municipale clasa „b" realizat prin
Măsura ISPA. Depozitul a fost realizat în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare,
privind depozitarea deşeurilor, fiind prevăzut cu un sistem de impermeabilizare, cu un
sistem de colectare a levigatului şi de pompare a acestuia în staţia de epurare
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orăşenească. De asemenea, este prevăzut cu cântar şi foraje de monitorizare a calităţii apei
subterane în perimetrul depozitului.
Conform Memorandului de Finanţare a proiectului ISPA, depozitul Tirighina deserveşte doar
Municipiul Galaţi şi comunele învecinate (Braniştea, Smârdan, Şendreni, Tuluceşti şi
Vânători), respectiv un număr de aproximativ 274.000 locuitori.
Principalele investiţii care se vor realiza în cadrul proiectului şi capacităţile acestora sunt:
• Construirea unei instalaţii de tratare mecano-biologică cu o capacitate de circa 81.000
t/an - amplasament Galaţi;
• Construirea unei staţii de transfer cu o capacitate de circa 9.000 t/an - amplasament
Tîrgu Bujor;
• Construirea unei staţii de sortare cu o capacitate de circa 6.000 t/an şi a unui depozit
deşeuri nepericuloase clasa „b" cu o capacitate totală de 1.100.000 m3 - amplasament
Valea Mărului;
• Construirea unei staţii de compostare cu o capacitate de circa 800 t/an - amplasament
Tecuci;
• Închiderea depozitului neconform Tecuci;
• Achiziţionare de echipamente colectare şi transport deşeuri municipale şi unităţi de
compostare deşeuri biodegradabile individuale.
Pentru eficientizarea transportului deşeurilor municipale la staţiile de sortare/compostare
sau depozite, judeţul a fost împărţit în 3 zone de transfer, respectiv Galaţi, Valea Mărului şi
Tîrgu Bujor.
În harta de mai jos sunt evidenţiate cele 3 zone şi instalaţiile de deşeuri existente și cele ce
urmează a fi construite prin POS Mediu.
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Figură 5 - Zonele şi instalaţiile de deşeuri

În toate cele 3 zone, în localităţile rurale şi în oraşele Tîrgu Bujor şi Bereşti se va promova
compostarea individuală a deşeurilor biodegradabile.
3. 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 populaţie 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 scăzut 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
preparării 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, de asemenea, 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
rămânând 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 caldă.

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).
Gaze naturale şi fluide combustibile
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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
Domneşti-Izvoarele–Şendreni şi traversarea râului Siret – Cosmeşti.
Municipiile Galaţi şi Tecuci beneficiază de distribuţii de gaze naturale, precum 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 la înaltă la medie şi apoi la redusă. Din punct de vedere al alimentării cu gaze
naturale, zonele cele mai defavorizate 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, costurile fiind foarte ridicate şi faptul că 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 condiţii se referă la respectarea distanţelor de protecţie şi
siguranţă faţă de diversele obiective, precum şi la împiedicarea prelevărilor ilegale de fluide
vehiculate.
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Priorităţi de intervenţie
• Extinderea reţelelor de alimentare cu gaze naturale în localităţile neracordate care se
află 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.
4. 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 Sărat şi Isaccea-Smârdan şi LEA de 200 kV pe traseul
Gutinaş-Barboşi-Lacu Sărat şi Barboşi-Fileşti, 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.
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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.
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.
5. Infrastructura de transport pe moduri
Judeţul Galaţi înregistrează o densitate redusă a reţelei rutiere, 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
inter-operativităţii. 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 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.
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 centură;
• 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 căi ferate cu o stare tehnică nesatisfăcătoare.
58

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.
6. Amenajări pentru agricultură
Lucrările de îmbunătăţiri funciare fiind executate în majoritate înainte de 1990 sunt
degradate şi învechite. 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.
În scopul realizării obiectivelor propuse este necesară accesarea fondurilor europene prin
proiecte de reabilitare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare. De asemenea, este
necesară stimularea şi atragerea producătorilor agricoli înspre asociaţiile de utilizatori de
apă cu efecte în creşterea gradului de utilizare a amenajărilor de irigaţii.
Obiectivul general care decurge din Strategia de Dezvoltare Durabilă a Agriculturii - 2004
(Priorităţi strategice – Orizont 2025) este „Îmbunătăţirea activităţii în domeniul
îmbunătăţirilor funciare”- (orizontul de timp 2008- 2025).
În strategiile anterioare ale judeţului există referiri modeste legate de problema
îmbunătăţirilor funciare. Se poate avea în vedere includerea temei ”modernizarea şi
reabilitarea sistemului de îmbunătăţiri funciare” ca un posibil obiectiv al 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;
• Lucrări de extindere, reabilitare a sistemelor de irigaţii, desecări, combatere a eroziunii
solului.
2.2.4. Infrastructura de comunicare şi mass-media
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.
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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 bază, 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.
Procesul de comunicare în administraţia publică locală
Pentru administraţia publică locală, comunicarea reprezintă procesul bidirecţional prin care
sunt generate, formulate şi transmise premisele decizionale. Comunicarea este unul dintre
instrumentele principale utilizate de autoritățile administraţiei publice locale pentru
realizarea serviciilor publice şi reprezintă răspunsul la nevoile cetăţenilor, pentru a le oferi
servicii performante, la standardele dorite.
Modernizarea administraţiei publice pe baza tehnologiilor informaţionale implică
implementarea şi utilizarea sistemelor informatice adaptate cerinţelor pieţei de către toate
structurile administrative, având cetăţeanul ca pilon central şi îmbunătăţirea serviciilor ca
scop.
In acest context administraţia locală trebuie să-şi ia propriile măsuri de modernizare şi chiar
de regândire a soluţiilor informatice adoptate, în concordanţă cu coordonate ale dezvoltării
tehnologiei, a rolului şi modului de funcţionare, în special în contextul creat aplicîrii
conceptului de "societate informaţională".
La nivelul adminstrațiilor locale din județ există o distribuție neomogenă a infrastructurii de
comunicații și a dotării tehnice cu componente IT&C pornind de la administrații care pot
asigura doar accesul de bază până la cele care dispun de infrastructură și dotări IT&C
moderne pentru a asigura comunicarea interinstituțională și cea cu publicul larg.
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Pentru desfăşurarea unei comunicări eficiente cu cetăţenii, majoritatea autorităților
administrației publice au creat, întreţin şi actualizează web-site-uri specifice unde sunt puse
la dispoziţie multe informaţii de interes local cu privire la deciziile adoptate, modul de
organizare şi funcţionare a serviciilor publice şi sunt prezentate şi promovate activităţile
desfăşurate în scopul dezvoltării colectivităţii locale.
Pentru modernizarea funcţionării administraţiilor locale, pentru acoperirea nevoilor specifice
de informare şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice on-line, s-a implementat un sistem
informatic integrat actualizat la nivelul mai multor administraţii publice locale din judeţul
Galaţi. În acest sens, Consiliul Judeţului Galaţi în parteneriat cu 45 unităţi administrativteritoriale din judeţ a implementat un număr de trei proiecte co-finanţate prin Fondul
European de Dezvoltare Regională, prin care s-au introdus sisteme informatice integrate de
gestionare a fluxurilor electronice de date. Soluţia implementată dă posibilitatea realizării
activităţii specifice în documente electronice în diverse formate, precum şi exportul datelor,
în domeniul de evidenţă al Registrului Agricol, financiar-contabil, bugetar, resurse umane,
impozite si taxe locale, evaluarea eficienței proiectelor desfăşurate.
Priorităţi de intervenţie
• Dezvoltarea infrastructurii TIC la nivelul tuturor administrațiilor publice din județ la un
nivel care să permită accesul la informații și comunicarea facilă cu toți actorii publici și
privați;
• Creșterea gradului de dotare al administrațiilor publice cu echipamente TIC și aplicații
specifice;
• Interconectarea sistemelor informatice la nivelul tuturor administrațiilor publice din județ;
• Asigurarea interoperabilității sistemelor informatice de la nivel local cu cele ale
instituțiilor deconcentrate la nivel județean;
• Dezvoltarea comunicării prin folosirea resurselor on-line şi folosirea platformelor de ecomunicare pentru promovarea iniţiativelor instituţiei, informarea cetăţenilor şi a
potenţialilor beneficiari ai serviciului public, realizarea unui dialog real cu cetăţenii;
• Îmbunătăţirea proceselor interne de comunicare şi creşterea competenţelor informatice
pentru funcţionarii publicii în ceea ce priveşte gestionarea resurselor TIC;
• Deschiderea unor puncte de acces gratuit la internet de bandă largă, folosind
tehnologia Wi-Fi, utilizabil în vecinătatea instituţiei, ca vector de atragere a cetăţenilor
către instituţie şi creşterea reputaţiei în rândul utilizatorilor.
2.2.5. Infrastructura de cercetare-dezvoltare-inovare
Judeţul Galaţi ocupă un loc fruntaș în ceea ce privește activitatea de cercetare (locul 1 la
nivelul regiunii şi locul 6 la nivelul ţării), centrele de cercetare funcţionând în cadrul
Universităţii “Dunărea de Jos” şi în alte patru instituţii/companii de cercetare-dezvoltare.
Din cele 28 de centre de cercetare ale Universităţii, 14 sunt sunt acreditate la nivel naţional
de către CNCSIS, iar o parte din ele ocupă primele poziţii în topul stabilit la nivel naţional.
În judeţ apare necesitatea extinderii departamentelor de cercetare şi dezvoltare la
organisme care să poată presta servicii de inovare sau concepere de noi produse pentru
firme dintr-o gamă variată de domenii. Dezvoltarea de parteneriate cu Centrele Universitare
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sau Instituţiile Academice stimulează dezvoltarea acestor proiecte, dar şi diversificarea
cercetării academice pe multiple planuri şi la toate nivelurile.
Societatea informaţională
Judeţul Galaţi prezintă o creştere în ceea ce priveşte implementarea societăţii
informationale, dar încă sunt decalaje puternice în acest domeniu. Gradul încă scăzut de
implementare a sistemelor informaţionale se datorează unei cereri şi unei educaţii TIC încă
deficitare, puterii scăzute de cumpărare a populaţiei şi unei disponibilităţi reduse a
infrastructurii din punct de vedere al accesului şi al costului utilizării.
Primul titlu de parc ştiinţific şi tehnologic din România a fost acordat Parcului de Soft
localizat în Galaţi, structură care a pus bazele dezvoltării regionale a unui nou tip de
activitate – producţia software.
Astfel, pe lângă componenta reprezentată de activitatea de suport pentru administraţia
locală în vederea elaborării proiectelor strategice sau identificate punctual cu componenta
de TIC, Parcul Ştiinţific şi Tehnologic Galați are în plan elaborarea de proiecte proprii sau
prin structurile din care face parte, ca beneficiar al unor finanţări cu componentă
nerambursabilă în vederea creşterii numărului de servicii oferite, retehnologizării, extinderii
domeniilor de competenţă, instruirii personalului de specialitate, etc.
Pe termen scurt si mediu pentru perioada 2014-2020 planul său cuprinde:
• Dezvoltarea unor structuri durabile şi înfiinţarea structurilor de tip ONG pentru forma
juridică a clusterului TIC pentru a crea o structură eligibilă financiar în vederea accesării
de fonduri cu componentă nerambursabilă şi pentru a dezvolta o structură fiabilă de
dezvoltare economica regională;
• Aderarea la structurile naţionale care reprezintă parcurile ştiinţifice şi tehnologice din
România;
• Implicarea activă la nivel local în cadrul administraţiei publice dar şi în cadrul altor
organizaţii în proiectele care au o componentă TIC, prin consultanţă de specialitate,
susţinerea activităţii şi prestarea de servicii de specialitate;
• Sporirea vizibilităţii şi a notorietăţii parcului prin implicarea la nivel naţional în activităţile
organizate de Autoritatea Naţională de Cercetare Ştiinţifică, a Ministerului pentru
Societatea Informaţională şi a altor structuri naţionale;
• Derularea planului anual de evenimente şi activităţi organizate cu Universităţile locale
care să susţină obiectivele enunţate în plan.

2.3. Capital uman, infrastructură socială, educaţie şi sănătate
2.3.1. Demografie (inclusiv structura etnică)
La 1 ianuarie 2015, populaţia judeţului îngloba 634.412 locuitori, ceea ce reprezenta 2,85%
din totalul populaţiei României, având o densitate de 142,05 locuitori/km2. Din total
populaţie, populaţia feminină era de 321.579 (50,7%), iar cea masculină de 312.833
(49,3%). Cea mai mare parte a populaţiei era concentrată în municipii şi oraşe 362.773
locuitori (57,2%), iar la nivelul comunelor populaţia era de 217.639 locuitori (42,8%).
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În evoluţie, în perioada iulie 2011- ianuarie 2015, populaţia judeţului se prezintă astfel:

Populația județului Galați în
perioada iulie 2011 - ianuarie 2015
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Figură 6 - Graficul populaţiei din jud. Galaţi în perioada iulie 2011 - ianuarie 2015
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Populaţia judeţului Galaţi în perioada 2011-2015, a înregistrat o continuă scădere la fel ca şi
cea a ţării, fiind afectată de fenomenul de îmbătrânire. Astfel segmentul de populaţie în
vârstă de până la 14 ani a intrat într-un declin continuu, concomitent cu creşterea
segmentului de vârstă de peste 65 ani.
Aceste tendinţe de îmbătrânire vor afecta pe termen lung sistemul educaţional, în sensul că
se vor reduce efectivele de elevi şi studenţi. De asemenea, acest proces va exercita o
influenţă negativă asupra economiei, întrucât numărul populaţiei inactive va creşte şi va
dezechilibra sistemul asigurărilor sociale.
În sensul celor afirmate mai sus prezentăm în continuare:
Tabelul 26 - Evoluţia populaţiei pe categorii de vârstă în perioada 2011-2015

10

-număr persoane-

Judeţul Galaţi
din care:
0 – 14 ani
15-59 ani
60 ani și peste

9

1 iulie 2011

1 iulie 2012

1 iulie 2013

1 iulie 2014

1 ianuarie 2015

639.173

638.196

637.292

635.559

634.412

97.800
421.804
119.569

96.035
419.810
122.351

93.896
418.123
125.273

91.416
416.075
128.068

90.551
413.887
129.974

Sursa: Institutul Naţional de Statistică
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Variaţia populaţiei judeţului Galaţi se datorează, în primul rând mişcării migratorii a
populaţiei (plecări / sosiri cu domiciliul) şi a mişcării naturale a populaţiei (naşteri / decese).
Reflectarea modificării acestor factori în perioada 2011 - 2014 poate fi observată în graficele
de mai jos.

Figură 7 - Mişcarea migratorie a populaţiei în perioada 2011-2014

Figură 8 - Mişcarea naturală a populaţiei în perioada 2011-2014
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Sursa: Institutul Naţional de Statistică
Sursa: Institutul Naţional de Statistică
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Conform datelor recensământului populaţiei şi al locuinţelor din anul 2011, populaţia stabilă
a judeţului Galaţi avea următoarea structură etnică:
Tabelul 27 – Structura etnică a populației -2011
Etnia
Total, din care:
Români
Maghiari
Rromi
Germani
Ucrainieni
Turci
Evrei
Ruşi-lipoveni
Greci
Armeni
Italieni
Altă etnie
Informaţie
nedisponibilă

13

Total populaţie, din care:
Masculin
Feminin
264.177
271.990
237.979
244.953
60
73
8.740
8250
35
27
18
30
60
18
31
26
67
113
72
84
11
18
50
18
232
286
16.822
18.096

Mediul urban, din care:
Masculin
Feminin
141.950
151.568
127.775
136.332
57
65
1.708
1.677
30
25
17
26
56
15
30
26
67
110
69
84
11
18
35
17
213
233
11.882
12.940

2.3.2. Ocupare şi şomaj
Resursele de muncă ale judeţului Galaţi formate din populaţia în vârstă de muncă, aptă de
a lucra, precum şi din persoanele sub şi peste vârsta de muncă aflate în activitate, au
înregistrat o scădere uşoară în perioada 2010-2013, urmată de o scădere bruscă în anul
2014.
Populaţia civilă ocupată a judeţului (persoanele care au o ocupaţie aducătoare de venit, pe
care o exercită în mod obişnuit), cât şi efectivul salariaţilor pe activităţi ale economiei
naţionale (angajaţi cu contract de muncă/raport de serviciu, pe durată determinată sau
nedeterminată, în program complet sau parţial) în perioada 2010-2014, au înregistrat o
tendinţă oscilatorie: în anul 2011 au scăzut, după care a avut loc o creştere în anul 2012, în
anul 2013 au crescut din nou urmată de o scădere a populaţiei civile ocupate şi creştere a
efectivului salariaţilor în anul 2014.
Numărul şomerilor a înregistrat o creştere semnificativă cu excepţia anului 2011 când s-a
înregistrat o scădere importantă. În tabelul următor evidenţiem evoluţia în perioada anilor
2010–2014 a resurselor de muncă, a populaţiei ocupate civile, a numărului efectiv salariaţi,
a numărului de şomeri cât şi a ratei şomajului la nivelul judeţului Galaţi.

13
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Tabelul 28 – Evoluţia resurselor de muncă, a populaţiei ocupate civile, a numărului efectiv
14
numărului de şomeri, cât şi a ratei şomajului în perioada anilor 2010 – 2014
Indicator
Anul
2010
2011
2012
2013
Judeţul Galaţi
- resursele de muncă ( mii pers.), din care:
413,4
412,1
412,2
411,8
- masculin
214,3
213,9
214,2
214,4
- feminin
199,1
198,2
198,0
197,4
- populaţia ocupată civilă (mii pers.), din
care:
- masculin
- feminin

- rata şomajului (%), din care:
- masculin
- feminin

2014
335,5
178,5
157,0

183,6
98,2
85,4

181,9
96,5
85,4

185,9
98,0
87,9

186,3
99,4
86,9

183,4
98,6
84,8

108,4
60,5
47,9

107,0
60,1
46,9

109,3
60,6
48,7

110,7
61,5
49,2

112,1
62,3
49,8

21.292
8.668
12.624
8.068

15.673
6.549
9.124
4.194

18.069
7.230
10.839
4.854

18.817
7.457
11.360
4.892

19.253
7.573
11.680
3.829

13.224

11.479

13.215

13.925

15.424

10,4
11,4
9,2

7,9
8,6
7,1

8,9
10,0
7,6

9,2
10,3
7,9

9,5
10,6
8,2

- efectivul salariaţilor (mii pers.), din care:
- masculin
- feminin
- şomeri înregistraţi (pers.), din care:
- femei
- bărbaţi
- beneficiari cu indemnizaţie de şomaj
- persoane care nu beneficiază de drepturi
băneşti

salariaţi, a

Someri inregistrati in
perioada 2010-2014
25000
21292
20000

18069

18817

19253

15673
15000

13224

15424
13215

13925

someri indemnizati

11479
10000

someri inregistrati

someri neindemnizati
8068

5000

4194

4854

4892

2011

2012

2013

3829

0

2010

2014

Figură 9 - Şomeri înregistraţi în perioada 2010-201415
14
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2.3.3. Educaţie
Rețeaua școlară din județul Galați a fost stabilită cu respectarea prevederilor legale având
în vedere caracteristicile comunității locale, nevoile de dezvoltare personală ale elevilor și
prognozele privind evoluția pieței muncii pe termen mediu și lung.
Tabelul 27 – Unităţi de învăţământ pe categorii

Categorii de unitati de
invatamant

2002/ 2003/ 2004/ 2005/ 2006/
2003 2004 2005 2006 2007
447 276 278 259 248
168 63 65 59 67

Total
Gradinite de copii
Scoli primare si gimnaziale
(inclusiv invatamantul special)

ani scolari :
2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
249 249 250 203 199 197 197
70 70 71 39 41 40 38

241

176

177

164

144

143

142

138

119

114

115

116

33
2

33
2

32
2

32
2

32
2

32
2

33
2

39
...

39
...

39
...

37
...

38
...

Scoli postliceale si tehnice de
maistri

1

...

...

...

...

...

...

...

4

3

3

3

Institutii de invatamant superior

2

2

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

Licee
Scoli profesionale si de ucenici

Rețeaua școlară preuniversitară prefigurată pentru anul școlar 2015 – 2016 este alcătuită
din 169 de unități în învățământul de stat și 27 în rețeaua școlară particulară.
Baza materială a unitatilor de învățământ a cunoscut în ultimii ani câteva variații,
prezentate în tabelul următor:
Tabelul 30 – Baza materială a unităţilor de învăţământ
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Baza materială
Săli de clasă (cabinet școlare/amfiteatre)
Laboratoare
Ateliere
Săli de gimnastică
Terenuri de sport
PC-uri

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2494
914
152
115
110
8423

2498
881
132
112
109
9063

2565
884
134
117
109
9307

Populația școlară este în continuă descreștere la nivelul întregului județ și pentru toate
nivelurile de educație fapt datorat atât sporului natural negativ cât și mobilității populației.
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Tabelul 31 – Populația școlară pe niveluri de educație

Niveluri de instruire

ani scolari :
2002/ 2003/ 2004/ 2005/ 2006/ 2007/ 2008/ 2009/ 2010/ 2011/ 2012/ 2013/
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total

129287 128485 124967 122066 121264 120085 117809 117676 112881 107427 103479

Copii inscrisi in gradinite
Elevi inscrisi in invatamantul
primar si gimnazial (inclusiv
invatamant special)
Elevi inscrisi in invatamantul
liceal
Elevi inscrisi in invatamantul
profesional
Elevi inscrisi in invatamantul
postliceal si tehnic de maistri
Studenti inscrisi

99852

16927

17678

17898

17359

17386

17303

17392

17571

17795

17838

14882

14745

65854

63262

59281

56257

54693

53048

51925

50662

49145

46470

49361

48834

19333

19647

20131

20174

21190

21125

20950

24355

25192

25449

22828

20951

10349

9997

10377

9165

7412

6574

5849

3498

1482

303

750

855

1305

1022

901

808

826

1029

1330

1473

1502

1747

2400

2661

15519

16879

16379

18303

19757

21006

20363

20117

17765

15620

13258

11806

Prin aplicarea OMECTS 5220/29.08.2011, privind organizarea și desfășurarea admiterii în
învățământul liceal și profesional de stat, pentru anul școlar 2014-2015, a fost asigurată
includerea majorității absolvenților de gimnaziu în ciclul inferior al liceului, la începutul anului
școlar 2013-2014. Cu toate eforturile făcute de managerii unităților școlare și a personalului
ISJ Galați, în colaborare cu autoritățile locale, au fost înregistrate peste 200 de cazuri în
care absolvenții de gimnaziu nu au continuat cursurile învățământului liceal sau profesional,
motivele fiind, în principal, lipsa posibilităților financiare. Toți acești elevi provin din mediul
rural.
Structura absolvenților pe niveluri de educație se prezenta, în anul 2014 după cum
urmează:

Figură 10 - Structura absolvenţilor pe niveluri de educaţie
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Învăţământ Special
În județul GalațI există un număr de 4 școli speciale aflate în subordinea Consiliului
Județului Galați:
1. Liceul Tehnologic „Simion Mehedinţi” Galaţi - municipiul Galaţi;
2. Şcoala Gimnazială Specială „Emil Gârleanu” Galaţi - municipiul Galaţi;
3. Şcoala Gimnazială Specială nr. 2 „Constantin Pufan” Galaţi - municipiul Galaţi;
4. Şcoala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu” – orașul Tecuci.
Calitatea învăţământului special este apreciată conform standardelor educaţionale comune
diferitelor profesii şi specializări.
În acest sens şcolile speciale trebuie să aibă în vedere:
• Introducerea de noi abordări de predare învăţare la care accentul să fie pus pe
creşterea interactivităţii şi actualizării informaţiilor;
• Folosirea de sisteme de evaluare a cunoştinţelor dobândite de elevi bazate pe testarea
abilităţilor şi a competenţelor;
• Îmbunătăţirea continuă a pregătirii personalului şi a condiţiilor în vederea satisfacerii
cerinţelor stabilite pentru pregătirea şi formarea elevilor.
2.3.4. Sănătate
Serviciile de sănătate din judeţul Galaţi sunt destinate promovării stării de sănătate şi
asigurării asistenţei medicale a populaţiei.
În aplicarea strategiilor pentru sănătate se au în vedere factori variați ce influențează starea
de sănătate a populației și cadrul de acordare a serviciilor aferente. Astfel, în județul Galați,
populatia vârstnică este numeroasă, aceasta datorându-se unei natalităţi scăzute
comparativ cu rata mortalităţii. Numărul şi ponderea mare a vârstnicilor înseamna o nevoie
crescută de servicii medicale, sociale şi medico-sociale, care ar putea constitui un obiectiv
strategic important pentru aceasta zonă.
În cadrul mişcării naturale a populaţiei se remarcă un decalaj între nivelul redus al natalităţii
şi nivelul înalt al mortalităţii mai ales în ultimii ani, fapt care determină un spor natural
negativ.
Tabelul 32 – Natalitate
TOTAL

URBAN

RURAL

2010
la 1000 locuitori
2011
la 1000 locuitori
2012
la 1000 locuitori
2013

5.060
8,31
4.012
6,64
4.252
7.05
4120

2.643
7,69
2.034
5,98
2.064
6.09
2066

2.417
9,11
1.978
7,47
2.188
8.28
2054

la 1000 locuitori

6,84

6,10

7,79

2014

4307

2285

2022

la 1000 locuitori

7,16

6,76

7,68
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Figură 11 - Evoluţia natalităţii în perioada 2010-2014

Tabelul 33 – Mortalitate generală

16

2010
la 1000 locuitori
2011
la 1000 locuitori

TOTAL
6.818
11,2
6.092
10,08

URBAN
3.075
8,95
2.785
8,19

RURAL
3.743
14,12
3.307
12,49

2012
la 1000 locuitori
2013
la 1000 locuitori
2014
la 1000 locuitori

6.585
10,91
6.207
10,30
5.969
9,93

3.027
8,93
3.021
8,91
2.802
8,29

3.558
13,47
3186
12,08
3.167
12,03

Sursa: Direcţia de Sănătate Publică Galaţi
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Figură 12 - Evoluţia mortalităţii în perioada 2010-2014
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Tabelul 34 – Sporul natural

2010 Număr
la 1000 locuitori
2011 Număr
la 1000 locuitori
2012 Număr
la 1000 locuitori
2013 Număr
la 1000 locuitori
2014 Număr
la 1000 locuitori

17

TOTAL
-1.758
-2,89
-2.080
-3,44
-2.333
-3,87
-2.087
-3,46
-1.662
-2,76

URBAN
-432
-1,26
-751
-2,21
-963
-2,83
-955
-2,81
-517
-1,53

RURAL
-1.326
-5,01
-1.329
-5,02
-1.370
-5,18
-1.132
4,89
-1.145
-4,35

Sursa: Direcţia de Sănătate Publică Galaţi
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S porul na tura l
0
2010

2011

2012

2013

2014

-1
-2
-3

-1 .2 6
-2 .2 1
-2 .8 4

-2 .8 9
-3 .4 6

-4
-5

-1 .5 3

-3 .8 5

-2 .8 1
-3 .4 6

-2 .7 7

-4 .3 1
-4 .9 9

-5 .0 3

-6

tota l
urba n
rura l

-4 .3 4

-5 .2 2

Figură 13 - Sporul natural 2010-2014
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Tabelul 35 – Mortalitatea infantilă

2010 Număr
la 1000 născuţi vii
2011 Număr
la 1000 născuţi vii
2012 Număr
la 1000 născuţi vii
2013 Număr
la 1000 născuţi vii
2014 Număr
la 1000 născuţi vii

TOTAL
43
8.5
46
11,47
55
12,93
32
7,77
28
7,8

URBAN
16
6.05
20
9,83
21
9,74
17
8,23
9
4,78

RURAL
27
11.17
26
13,14
34
16,20
15
7,30
19
11,14

Se constată din aceste statistici o uşoară creştere a sporului natural faţă de anul 2013, dar
a rămas ân continuare negativ.
Principalele cauze de deces din judeţ sunt bolile aparatului circulator, tumorile şi bolile
aparatului digestiv – în special ciroza hepatică aflată în creştere deosebită. De semnalat
că, la decesele prin accidente, se constată creşterea ingrijorătoare a sinuciderelor şi
omuciderelor, multe pe fond exagerat de alcool.
Principalele aspecte de morbiditate în perioada 2010-2014:
Tuberculoza - pe teritoriul judeţului Galati s-au depistat 464 cazuri noi de TBC, revenind în
medie 77,18 cazuri la 100.000 locuitori.
Hepatita epidemică - în perioada analizată s-au înregistrat 61 cazuri noi de hepatită
epidemică cu 45 mai puţine decât în anul 2013, determinând o incidenţă de 10,15 cazuri noi
la 100.000 locuitori.
18
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Sifilis - numărul cazurilor noi înregistrate de sifilis a fost de 94, cu o morbiditate de cazuri
noi de 17,05 100.000 locuitori.
Boli diareice - numărul cazurilor noi depistate de boli diareice a fost de 614, în creştere
comparativ cu anul 2013, ceea ce a determinat o morbiditate de 102,13 cazuri la 100.000
locuitori
Tumori maligne - în anul 2014 in unităţile sanitare ale judeţului au fost depistate 1.104
cazuri noi de tumori, revenind în medie 186,63 cazuri noi la 100.000 locuitori, rămânând în
evidenţă la sfârşitul perioadei 15.267 bolnavi.
Baza materială aferentă serviciilor de sănătate
Baza materială a asistenţei medicale a locuitorilor judeţului Galaţi este asigurată de
următoarele unităţi sanitare:
Asistenţă de specialitate :
La 31 decembrie 2014 în judeţul Galaţi funcţionau 9 spitale cu 2.762 paturi şi o secţie
exterioară cu 25 paturi, din care:
În mediul urban :
Muncipiul Galati:
• Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ,,Sf.Ap.Andrei” – 1.197 paturi;
• Spitalul de Psihiatrie ,,Elisabeta Doamna” - 235 paturi;
• Spitalul de Pneumoftiziologie - 305 paturi;
• Spitalul Clinic de Boli infecţioase „Cuvioasa Parascheva” - 160 paturi;
• Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii ,,Sf. Ioan”- 300 paturi;
• Spitalul de Obstetrica-Ginecologie „Buna Vestire” - 105 paturi;
• Spitalul General C.F. Galati – 135 paturi;
• Spitalul Militar de Urgență „Dr. Aristide Serfioti” Galaţi.
Municipiul Tecuci:
• Spitalul Municipal ,,Anton Cincu” - 265 paturi.
Orașul Tg. Bujor
• Spitalul Orasenesc Tg.Bujor -60 paturi.
În mediul rural:
• Secţia exterioară în localitatea Iveşti a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.
Ap. Andrei” – 25 paturi.
Numărul de paturi a scăzut de la 3.196 în anul 2002 (5,16 paturi la 1.000 locuitori) la 2.787
în prezent, adica 4.63 paturi la 1.000 locuitori (de menţionat că numărul de paturi din
Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Aristide Serfioti” Galati nu sunt incluse în aceste statistici).
În anul 2014 au fost spitalizaţi 100.817 pacienţi care au totalizat un număr de 700.320 zile
spitalizare, ceea ce reprezintă o utilizare a paturilor de 251,28 zile (68,84%) şi o durată
medie de spitalizare de 6,94 zile, un rulaj de 36,16 bolnavi pe un pat şi o mortalitate
spitalizată de 1,74% (decese la 100 persoane externate). De remarcat că din totalul
deceselor înregistrate în judeţ (5.969), 29,37% (1.753 decese) au fost înregistrate în
unităţile spitaliceşti.
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Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate este asigurată de următoarele unităţi
sanitare :
- 9 ambulatorii integrate
- 7 în Municipiul Galaţi
- 1 în Municipiul Tecuci
- 1 în Oraşul Tg. Bujor
-1 Dispensar policlinic cu plată în Municipiul Galaţi
- Asistenţa medicală primară:
Medicina de familie – in judeţul Galati, activitatea de medicină primară este asigurată de
256 medici de familie, din care 153 în urban şi 103 în rural.
Activitatea centrelor de permanenţă în anul 2014
În conformitate cu prevederile Ord. M.S./M.A.I. nr. 697/389/2011 pentru aprobarea
Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuităţii asistenţei medicale primare prin
centrele de permanenţă, cu modificările si completările ulterioare, în judeţul Galaţi s-a
monitorizat activitatea celor 7 centre de permanenţă, structurate astfel:
Tabelul 36 – Centrele de permanenţă din judeţul Galaţi
Număr centre de permanenţă funcţionale în relaţie
contractuală cu CAS, în anul 2014
În mediul:
-rural
-urban
Număr medici care deservesc centrele de
permanenţă în mediul:
- rural
- urban
Zona acoperită de centrele de permanenţă ca
localităţi şi populaţie in mediul:
- rural
- urban
Număr centre de permanenţă care funcţionează în
spaţii puse la dispoziţie de autorităţile locale în
mediul:
-rural
-urban
Număr centre de permanenţă care funcţionează în
cabinetele medicilor de familie în mediul:
-rural
-urban
Număr centre de permanenţă în procedură de
înfiinţare în mediul:
-rural
-urban

7
6
1
37
5
- 23 localităţi cu un total populaţie de 76.072
locuitori
- 1 localitate cu total populaţie 2.853

3
1

3
0
0
0

S-a asigurat continuitatea asistenţei medicale primare în regim de gardă prin centrele de
permanenţă la un număr de 13.056 pacienţi.
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S-a eliberat bilet de trimitere către alte specialităţi la un număr de 433 bolnavi şi s-a solicitat
ambulanţa de transport pentru un număr de 381 pacienţi.
Programe naționale de sănătate
În domeniul Programelor naţionale de sănătate, activitatea s-a desfăşurat conform Ordinului
M.S. nr. 422/2013 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale
de sănătate publică pentru anii 2013 – 2014 cu modificările şi completările ulterioare, dintre
care amintim:
1. Programul naţional de imunizare
- Subprogramul de vaccinări obligatorii;
- Subprogramul de vaccinîri opţionale pentru grupele de risc;
2. Programul naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare;
3. Programul national de supraveghere și control al infecției HIV;
4. Programul naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei;
5 Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă;
6. Programele naţionale de boli netransmisibile
- Programul naţional de depistare activă precoce a cancerului de col uterin;
- Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană;
7. Programul naţional de evaluare şi promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate
- Subprogramul de promovare a unui stil de viaţă sănătos.
Având în vedere datele prezentate este necesară accesarea fondurilor structurale pentru
finanţarea unor obiective de interes strategic.
Priorităţi de intervenţie
• Igienizarea spitalelor din subordinea Consiliului Judeţului Galaţi – Spitalul Clinic
Judeţean de Urgenţă „Sf. Ap. Andrei”, Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Cuvioasa
Parascheva”, Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi;
• Dezvoltarea serviciilor medicale de ambulatoriu şi servicii de zi/de o zi, cu scopul de a
degreva staţionarea pe termen lung din spitalele cu paturi;
• Dezvoltarea laboratoarelor de analize medicale şi paraclinice prin accesarea de
programe privind prevenţia la nivelul populaţiei;
• Îmbunătăţirea activităţii medicale prin înfiinţarea unui centru de paleaţie în suprafaţa
deţinută de Spitalul de Pneumoftiziologie Galati;
• Extinderea Centrului medico-social Gănești;
• Reabilitarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Ap. Andrei” Galaţi prin stabilirea
de circuite medicale astfel încât să se elimine pericolulul infecţiilor nozocomiale;
• Conectarea celor mai îndepărtate zone rurale lipsite de asistenţă medicală la unitatea
spitalicească cea mai mare din judeţ prin sistem modern de telemedicină;
• Înfiinţarea de centre de permanenţă cu un sistem de funcţionare apropiat de cel de
urgenţă medicală existent, astfel încât parte din cazurile mai puţin grave să fie luate,
investigate şi repartizate de către acestea, asigurând astfel o degrevare a Unităţii de
Primiri Urgenţe a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Ap. Andrei” Galaţi.

75

2.3.5. Servicii sociale
În judeţul Galaţi, serviciile sociale acordate populaţiei urmăresc sprijinirea persoanelor
vulnerabile pentru depăşirea situaţiilor de dificultate, prevenirea şi combaterea riscului de
excluziune socială, creşterea calităţii vieţii şi promovarea incluziunii sociale.
Principalele categorii de persoane identificate, ca posibile grupuri ţintă ale sistemelor de
servicii sociale, privesc copiii, tinerii în dificultate şi delincvenţii juvenili, persoanele cu
dizabilităţi, persoanele vârstnice, persoanele dependente de consum de droguri, alcool sau
alte substanţe toxice, victimele violenţei în familie, persoanele şi familiile fără venituri, unele
categorii de genul refugiaţilor, imigranţilor, populaţia romă, deţinuţi pe perioade îndelungate
ş.a.Serviciile sociale în congruenţă cu legislaţia cadru, sunt servicii generale adresate
tuturor categoriilor de persoane vulnerabile, dar există şi servicii sociale adresate unui grup
ţintă, strict individualizat.
Serviciile sociale sunt asigurate de furnizori publici, respectiv Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi şi de serviciile publice de asistenţă socială de
pe lângă primării, cât şi de furnizori privaţi (asociaţii, fundaţii, culte religioase, persoane
fizice autorizate, organizaţii cu scop lucrativ, organizate în condiţiile legii). Dezvoltarea
infrastructurii sociale este o premisă centrală pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor şi
asigurarea accesului populaţiei la aceste servicii.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi este instituţia publică de
interes judeţean prin care se realizează, într-un cadru unitar coordonat, activitatea de
asistenţă socială de la nivelul judeţului, beneficiarii fiind abordaţi în contextul familiei şi al
comunităţii. În cadrul instituţiei funcţionează o serie de structuri, care se adresează unei
game variate de beneficiari ai serviciilor de asistență socială, după cum urmează:
•
•
•

•

•
•
•
•

Adăpostul de zi şi de noapte pentru copiii străzii (serviciu de tip rezidenţial pentru copii,
cu o capacitate de 15 locuri);
Centrul de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale (serviciu de tip
rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi, cu o capacitate de 59 de locuri);
Centrul de reabilitare şi reintegrare socială a copiilor Casa „David Austin”, comuna
Munteni (serviciu de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi, cu o capacitate de 49 de
locuri);
Centrul maternal Galaţi (serviciu de tip rezidenţial pentru cuplurile mamă-copil, cu o
capacitate de maxim 9 cupluri cu rolul de a asigura aplicarea măsurilor legale ce privesc
protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului separat temporar sau definitiv de părinţii săi);
Centrul de plasament „Negru Vodă” Galaţi (serviciu de tip rezidenţial pentru copii, cu o
capacitate de 88 de locuri);
Centrul de plasament nr. 3 Galaţi (serviciu de tip rezidenţial pentru copii, cu o capacitate
de 45 de locuri)
Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap „Pentru voi” Galaţi (126 de beneficiari
adulţi);
Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap de tip Alzheimer (unitate de asistenţă
socială în regim de centru de zi pentru persoanele cu handicap de tip Alzheimer);
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•

•

•

•
•

•

•
•

•

Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap „Luceafărul” Galaţi (unitate de
asistenţă socială în regim de centru de zi pentru persoanele cu toate gradele de
handicap);
Centrul de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu handicap nr. 1 şi 2 Galaţi (servicii
de tip rezidenţial care acordă servicii sociale persoanelor adulte cu handicap accentuat,
care necesită supraveghere permanentă, în scopul creşterii şanselor recuperării
parţiale);
Centrul de zi pentru integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu handicap
(unitate de asistenţă socială în regim de centru de zi, cu scopul integrării/reintegrării
socio-profesionale a persoanelor adulte cu handicap);
Locuinţa protejată nr. 1 „Cătălina” Galaţi (serviciu de tip rezidenţial pentru copii cu
handicap);
Centrul de pregătire pentru o viaţă independentă „Dragoş” Galaţi (serviciu de tip
rezidenţial pentru tinerii care au beneficiat de o măsură de protecţie socială, cu o
capacitate de 20 de locuri, în vederea asistenţei şi protecţiei în vederea integrării socioprofesionale);
Centrul de pregătire pentru o viaţă independentă „Elena” Tg. Bujor (acordă servicii
sociale de tip rezidenţial pentru persoanele adulte cu handicap în vederea asistenţei şi
protecţiei în vederea integrării socio-profesionale, cu o capacitate de 15 locuri);
Căminul pentru Vârstnici „Sf. Nicolae” Tg. Bujor (unitate de asistenţă socială pentru
persoane vârstnice, de tip rezidenţial, cu o capacitate de 12 locuri);
Centrul de primire copii în regim de urgenţă „Irene şi Stuard” Galaţi (serviciu de tip
rezidenţial pentru copii separaţi temporar sau definitiv de părinţi, cu o capacitate de 23
de locuri);
Apartamente organizate ca unităţi de asistenţă socială de interes public, tip servicii
rezidenţiale pentru copii sau tineri părăsiţi de familie (Casa Andrei, Casa Ana, Casa
Monica, Casa Miruna, Casa Cireşarii, Casa Ştefan, Casa Tudor, Casa Aurora, Casa
Floare de Colţ).

În ceea ce priveşte diferenţele datorate mediului urban şi rural, se remarcă faptul că în
mediul rural sunt oferite servicii primare de asistenţă socială în timp ce în mediul urban se
află majoritatea furnizorilor publici de asistenţă socială.
Caracteristica principală a infrastructurii sociale este subdimensionarea acesteia în raport
cu nevoile beneficiarilor care cresc constant în ultimii ani, dată fiind deteriorarea calităţii
vieţii majorităţii locuitorilor, în condiţiile declinului economic. În plus, mediul rural este
deficitar în ceea ce priveşte existenţa centrelor sociale şi a personalului (asistenţi sociali)
necesar, ceea ce relevă necesitatea finanţării intervenţiilor în infrastructura de servicii
sociale nerezidenţiale şi servicii de dezinstituţionalizare furnizate în cadrul comunităţii,
capabile să asigure beneficiarilor finali servicii sociale de calitate şi servicii de îngrijire
personală, servicii de consiliere personală etc., cât mai aproape de beneficiar.
În anul 2014, la nivelul judeţului prin structura judeţeană au fost alocate din bugetul
Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice credite bugetare în
valoare de 198.687.014 lei care au fost gestionate în direcţia asigurării de beneficii de
asistenţă socială şi pentru susţinerea programelor de servicii sociale pentru un număr
mediu lunar de 182.897 beneficiari. Beneficiul social care a avut cea mai mare alocare a
constituit-o ajutorul social pentru asigurarea venitului minim garantat. Valorile ce corespund
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acestui indicator sunt: alocare bugetare în valoare de 30.300.776 lei, pentru 10.715
beneficiari. Creşterea se datorează în principal măririi nivelului venitului minim garantat
începând cu luna ianuarie 2014, ce a condus la un supliment de familii beneficiare.
În ceea ce priveşte acordarea de beneficii din bugetul asigurărilor sociale de stat, conform
legislaţiei în domeniu, în anul 2014 numărul total de beneficiari de asigurări sociale de stat
este de 125.421 beneficiari.
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Tabel 37 - Evoluţia numărului de pensionari de asigurări sociale de stat în perioada 2000-2014 :
ASIGURARI SOCIALE DE STAT
Număr total
beneficiari
sistem

Număr
beneficiari

Pensia
medie

AN

Număr
beneficiari
pensie
invaliditate

AGRICULTORI
Pensia
medie

Număr
beneficiari

Pensia
medie

2000
2005
2010

146.063
151.665
147.606

101.798
112.701
123.943

1.145.035
ROL
285 lei
792 lei

10.986
8.907
10.148

988.745
ROL
200 lei
891 lei

44.265
38.964
23.663

260.304
ROL
94 lei
310 lei

2014

142.183

125.421

915 lei

8.600

542 lei

16.762

341 lei

Rata şomajului înregistrat în judeţul Galaţi în luna decembrie 2014 a fost de 9,39%. În anul
2014 s-au constatat următoarele probleme:
- reducerea numărului şomerilor indemnizaţi, în primul rând ca urmare a reducerii
numărului de disponibilizări comunicate şi realizate efectiv de către agenţii economici;
- creşterea numărului şomerilor neindemnizaţi, ca urmare a înregistrării în evidenţă a
unui număr mai mare de beneficiari de venit minim garantat.
Domeniile cele mai afectate de şomaj în anul 2014 au fost următoarele: comerţ, construcţii,
industria alimentară, transporturi terestre, lucrări speciale de construcţii, lucrări de geniu
civil. Pe lângă ajutorul de şomaj acordat potrivit legilor şi reglementărilor în vigoare, şomerii
din judeţul Galaţi beneficiază şi de ajutoare de integrare profesională, alocaţii de sprijin,
stimulente financiare pentru formarea profesională şi pentru sprijinul celor care se
angajează înainte de expirarea perioadei de şomaj, plăţi pentru stimularea mobilităţii forţei
de muncă şi plăţi pentru stimularea angajatorilor care încadrează şomeri din categoria
defavorizaţi.
Principalele probleme sociale actuale la nivelul judeţul Galaţi sunt: îmbătrânirea populaţiei,
şomaj pe termen lung ridicat, rată ridicată a şomajului în rândul tinerilor, incluziune redusă
pe piaţa muncii, rată ridicată a abandonului şcolar, extindere a fenomenului de sărăcie,
procent ridicat de populaţie romă afectată de sărăcie, populaţie şcolară în scădere,
infrastructură educaţională deficitară, distribuită neuniform în teritoriu, decalaje urban-rural
în privinţa infrastructurii sanitare şi a celei de asistenţă socială, risc crescut de sărăcie şi
excluziune socială pentru anumite grupuri vulnerabile, acces redus la serviciile sociale şi de
sănătate şi la utilităţile de bază, precum şi participare redusă pe piaţa forţei de muncă şi în
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sistemul de educaţie, care contribuie la perpetuarea şi adâncirea în timp a sărăciei şi a
riscului de excluziune socială etc.
În judeţul Galaţi sunt autorizate să funcţioneze mai multe ONG-uri care acordă servicii
sociale specializate. Activează, de asemenea, un număr de 2 cantine sociale cu finanţare
din bugetul local, cu o capacitate de 1.350 de locuri.
Priorități de intervenție:
• Asigurarea unui buget suficient pentru susţinerea sistemului de asistenţă socială, pentru
realizarea cu succes şi la standarde de calitate a furnizării serviciilor sociale;
• Implementarea unei politici locale de asigurare a personalului calificat;
• Îmbunătăţirea colaborării dintre administraţia publică şi instituţiile nonguvernamentale,
ca premisă necesară pentru furnizarea unor servicii generale care răspund la nevoi,
care ţin cont de persoană, familie şi comunitate;
• Finanţarea de la bugetele locale a unor servicii de asistenţă socială, considerate imediat
necesare;
• Dezvoltarea reţelei de centre sociale fără componentă rezidenţială, de tipul centrelor de
zi, a centrelor de tip „respiro”, a centrelor de consiliere psihosocială, a centrelor de
servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu, prin furnizarea unei game largi
de servicii adecvate diferitelor tipuri de nevoi ale beneficiarilor contribuie, şi ele, la
creşterea gradului de incluziune socială;
• Acţiuni în vederea eliminării lipsei de repartizare unitară pe teritoriul judeţului şi
dezvoltarea insuficientă a serviciilor rezidenţiale, prin acordarea de servicii în colaborare
de către mai multe unităţi administrativ teritoriale;
• Creşterea numărului de iniţiative ale administraţiei publice locale, privind crearea
unităţilor de îngrijire la domiciliu şi acordarea de servicii de îngrijire personală
persoanelor vârstnice dependente care continuă să trăiască în propria locuinţă;
• Introducerea unor măsuri de sprijin pentru îngrijitorii informali, respectiv îngrijitorii
tradiţionali din familie;
• Întărirea sistemului informatic de colectare de date şi monitorizare a beneficiarilor de
servicii sociale, a tipului de servicii şi a furnizorilor de servicii sociale;
• Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor social-medicale pentru prevenirea, intervenţia
precoce, tratamentul şi îngrijirea persoanelor vârstnice cu afecţiuni mintale, servicii
paleative ş.a.;
• Stimularea interesului persoanelor cu dizabilităţi pentru integrarea profesională şi al
angajatorilor pentru a angaja persoane cu dizabilităţi. În acest scop, apreciem utilă
continuarea acţiunilor din perioada anterioară, în sensul identificării persoanelor
instituţionalizate care pot fi încadrate în muncă şi orientarea acestora către meserii
adecvate, precum şi organizării de acţiuni de consiliere şi orientare în cadrul centrelor;
• Replicarea la nivel judeţean a unor modele de succes menite a facilita integrarea
profesională a persoanelor cu dizabilităţi (ex. ateliere protejate).
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2.3.6 Ordinea şi siguranţa publică
Siguranţa publică reprezintă starea de legalitate, de echilibru şi pace socială prin care se
asigură liniştea publică, siguranţa persoanei, colectivităţilor şi bunurilor, sănătatea şi morala
publică, bazată pe consensul social necesar funcţionării unei societăţi democratice privind
consacrarea, apărarea şi respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale precum şi a
celorlalte valori supreme ale cetăţenilor. Societatea fiind într-o continuă schimbare și
transformare, apar noi provocări și implicit riscuri la adresa siguranței cetățenilor, astfel
instituțiile publice sunt nevoite să interacționeze și să coopereze îndeaproape. Forțele de
ordine se vor afla în slujba comunităţii, pentru asigurarea unui climat de ordine, linişte şi
siguranţă publică.
Deşi ca urmare a eforturilor depuse de structurile cu atribuții în domeniu şi sprijinului
acordat de celelalte instituţii de aplicare a legii cu responsabilităţi în domeniu, siguranţa
cetăţeanului a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii 5 ani iar gradul de încredere a
cetățenilor în instituțiile cu atribuții în domeniul ordinii și siguranţei publice sunt în creştere,
dinamica fenomenului infracţional rămâne o amenințare permanentă asupra climatului de
siguranță şi bunăstării cetățenilor.
Sunt posibile creșteri ale fenomenului infracțional pe fondul:
- deteriorării standardelor de viață, degradării mediului familial și a sistemului educațional;
- manifestării și proliferării în cadrul unor segmente a noii generații, a unui accentuat
comportament nonconformist, de respingere a standardelor de conviețuire socială;
- schimbării modurilor de operare în comiterea unor infracțiuni, prin importul unor genuri
de infracțiuni atipice spațiului românesc;
- creșterea decalajului economic între unele zone geografice, cât și în rândul populației;
- apariția unor crize economice atât la nivel european, cât și la nivel regional, zonal;
- degenerarea adunărilor publice, spontane sau organizate, cu caracter revendicativ, de
protest sau a altor forme de manifestare ale cetățenilor pe spațiul public, pe fondul
nemulțumirilor în plan social20.
Alături de instituţiile specializate, atribuţii în domeniu au şi autorităţile administraţiei publice
locale - Consiliul Judeţului Galaţi, prin Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, şi consiliile
locale prin Poliţia Locală, implicarea şi activitatea acestora fiind esenţiale pentru asigurarea
unui climat de ordine şi siguranţă a cetăţenilor la nivelul judeţului.
2.3.7. Sport şi tineret
Activitatea sportivă şi de tineret în judeţul Galaţi se desfăşoară prin intermediul Direcţiei
Judeţene pentru Sport şi Tineret Galaţi, instituţie aflată în subordinea Ministerului Tineretului
şi Sportului.
Analizând evoluţia indicatorilor aferenţi activităţii sportive în perioada 2012-2014, putem
spune că numărul secţiilor sportive este în continuă scădere în ultimul an, înregistrându-se
o creștere în numărul sportivilor afiliaţii.
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Tabel 38 – Activitatea sportivă
Nr.
Crt.
1
2
3
4
5

Denumirea
Numărul secţiilor sportive
Sportivi afiliaţi
Antrenori sportivi
Instructori sportivi
Arbitri sportivi

2012
145
5.622
138
98
172

2013
138
5.874
155
91
159

2014
125
5.860
149
98
142

7000
5.874

6000
5.622

5.860

5000
4000

2012
2013

3000

2014
2000
1000
145 138 125

138

0
Numărul
secţiilor
sportive

Sportivi afiliaţi

155

149

Antrenori
sportivi

98

91

98

Instructori
sportivi

172

159

142

Arbitri sportivi

Figură 14 - Activitatea sportivă în judeţul Galaţi

Compartimentul Tineret funcţionează în cadrul Direcţiei Judeţene pentru Sport și Tineret
Galaţi pentru a veni în întâmpinarea acelor nevoi ale tinerilor în primul rând din municipiul şi
judeţul Galaţi care nu îşi găsesc rezolvarea prin educaţia formală oferită de sistemele
clasice de învăţământ. Astfel, prin programele şi evenimentele sale, promovează şi
încurajează implicarea tinerilor în acele structuri neguvernamentale de şi pentru tineret,
respectiv al structurilor asociative de şi pentru tineret (mai pe scurt ONGT-uri şi asociaţii de
tineret).
Activitatea Compartimentul Tineret Galaţi se concretizează în:
- programe în domeniul tineretului;
- acţiuni şi proiecte de tineret;
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- relaţii de cooperare şi colaborare cu alte instituţii;
- informarea şi consilierea tinerilor - prin Centrul de Tineret Galaţi.
Participarea tinerilor la nivel local se desfăşoară în cadrul structurilor neguvernamentale de
şi pentru tineret, respectiv al structurilor asociative de şi pentru tineret. Aceasta înseamnă
autonomie, responsabilitate cetăţenească, un sistem de valori care să-i reprezinte pe tineri,
mai multă atenţie acordată tineretului în cadrul altor politici cum ar fi: ocuparea forţei de
muncă, educaţia, tipuri de instruire formală şi nonformală, instruirea pe tot parcursul vieţii,
integrarea socială, rasismul şi xenofobia, imigraţia, consumul de droguri, sănătatea publică,
mediul înconjurător, egalitatea în drepturi între femei şi bărbaţi, sprijinirea familiei tinere, etc.
La nivelul judeţului există o înfrastructură pentru practicarea diferitelor sporturi destul de
slab dezvoltată, cuprinzând baze sportive amenajate, stadioane, asociaţii si cluburi sportive,
dar şi un număr în creştere de săli şi centre de sport private.

2.4. Culte, cultură şi patrimoniu
2.4.1. Culte
Conform datelor privind apartenenţa religioasă, 90,7% din populaţia judeţului Galaţi aparţine
religiei ortodoxe. Înpărțirea este prezentată în tabelul următor:
Tabelul 39 - Populația după religie, pe medii
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În judeţul Galaţi există lăcaşuri de cult, după cum urmează:
• creştin – ortodox;
• adventist;
• baptist;
• creştin de rit vechi;
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•
•
•
•

Oastea Domnului;
Penticostal;
romano-catolic;
Martorii lui Iehova.

2.4.2. Cultură şi tradiţii
2.4.2.1. Cultură
Instituțiile culturale de care dispune județul Galați reprezintă gradul de civilizație la Dunărea
de Jos, acestea caracterizând zona, tradițiile, arta, natura și bineînțeles istoria locului.
MUZEE ŞI COLECŢII
• Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi
Muzeul contribuie la promovarea, în scop turistic şi educaţional, a istoriei de la “Dunărea de
Jos” şi implicit a Judeţului Galaţi. Exponate valoroase sunt prezentate publicului în spaţii
special amenajate la sediul Muzeului de Istorie sau într-una din secţiile sale: Muzeul „Casa
Cuza Vodă”, Muzeul „Casa Colecţiilor”, Casa Memorială „Costache Negri” din comuna
Costache Negri, Casa „Hortensia Papadat-Bengescu” din comuna Iveşti şi Casa Rurală „Ion
Avram Dunăreanu” din comuna Suhurlui.
Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” deţine peste 60.000 de bunuri constituite în colecţii de
arheologie, numismatică, etnografie, filatelie, medalistică, arte decorative, carte veche şi
rară, sigilografie, arme albe şi de foc, documente, fotografii, clişee şi filme. De asemenea,
instituţia muzeală deţine o bibliotecă documentară cuprinzând peste 10.000 titluri de carte şi
publicaţii şi editează o revistă proprie, „Danubius”, cu apariţie anuală.
Printre piesele rare care pot fi admirate în clădirile care adăpostesc secţiile muzeului se
numără mormântul in situ a lui Innocens, sec. III-IV d. Hr., automobilul Dedion-Bouton - anul
de fabricaţie 1898, colecţii de documente, de arme sau colecţia Makşay de plăci fotografice.
Imobilul „Casa Cuza Vodă” a fost restaurat şi a primit destinaţia de muzeu, pentru cinstirea
memoriei lui Al. I. Cuza. Muzeul de Istorie Galați a fost inaugurat la data de 24 ianuarie
1939, la a 80-a aniversare a Unirii Principatelor române, în acestă locație. Din anul 1995
este cunoscut drept Muzeul „Casa Cuza Vodă”, iar din 20 mai 2004 , într-o anexă a casei
are loc vernisajul expoziției permanente de nunismatică, medalistică și filatelie.
Clădirea în care funcționează Muzeul „Casa Colecțiilor” a fost construită în anul 1900,
impunându-se în peisajul arhitectural al oraşului Galaţi, specific începutului de secol al XXlea, prin elemente stilistice definitorii. Inițial, a avut destinația de farmacie și locuință,
aparținând farmacistului Constantin Ținc, o personalitate marcantă a locului. În prezent,
Casa Colecțiilor cuprinde o expoziţie permanentă „Ambient gălăţean sec. XIX-XX şi colecţia
Makşay, care conține aparatură foto, clișee din sticlă și celuloid, piese de mobilier, precum
și obiecte personale ale familiei. Totodată, aici regăsim expoziția „Smaranda Brăescu –
Regina aerului”, prima femeie pilot din România, prima femeie paraşutist cu brevet din
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România, campioană europeană la paraşutism (1931) şi campioană mondială (în 1932, cu
recordul de 7.233 m la Sacramento, SUA).
Casa „Hortensia Papadat-Bengescu” din comuna Iveşti, locul în care a locuit pentru o
perioadă marea prozatoare Hortensia Papadat-Bengescu, cuprinde expoziţia „Personalităţi
Iveştene”, în cadrul căreia se regăsesc materiale documentare şi obiecte care au aparţinut
scriitoarei, precum și unor membri marcanţi ai culturii şi istoriei comunei Iveşti.
Casa Rurală „Ion Avram-Dunăreanu” din comuna Suhurlui, secţie de etnografie a
Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, cuprinde bunuri muzeale de la sfârşitul sec. XIX
până în prezent, precum unelte şi utilaje agricole dintr-o gospodărie ţărănească, o fierărie
reconstruită identic după modelul fostei fierării a satului Suhurlui, piese de port popular şi
artă tradiţională românească. Casa este compusă din două camere spaţioase, una de
oaspeţi şi alta pentru şedere, separate de o tindă (sală) şi chiler, iar în faţă cu prispă şi
cerdac. Prin organizarea expoziţiei „Ambient tradiţional ţărănesc” s-a încercat
recompunerea unui interior caracteristic lumii de la sate, prin păstrarea trăsăturilor specifice
culturii româneşti şi valorificarea ştiinţifică a bunurilor culturale de factură etnografică.
Situată în comuna Costache Negri (Mânjina), judeţul Galaţi, Casa memorială „Costache
Negri” este amenajată în conacul care a aparţinut familiei marelui patriot.
Conacul a fost locul unde fruntaşii generaţiei paşoptiste se întâlneau, deseori, pentru a
discuta principiile ce s-au susţinut, apoi, în documentele programatice ale Revoluţiei de la
1848. Această clădire a fost declarată monument istoric în anul 1943, când s-a hotarât şi
transformarea ei în muzeu. În cele şapte săli de expoziţie se regăsesc mobilier şi piese de
artă decorativă, din renumite stiluri europene, ce erau la modă în saloanele boiereşti din
epocă, respectiv picturi, fotografii şi documente relevante pentru viaţa şi activitatea lui
Costache Negri, familiei şi colaboratorilor săi, printre care menționăm pe Mihail
Kogalniceanu, Nicolae Bălcescu, Vasile Alecsandri, Alexandru Ioan Cuza.
• Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă" Galaţi
Înființat încă din 1956 ca instituție de sine stătătoare, având ca nucleu Muzeul de Ştiinţele
Naturii Galaţi, este unul dintre cele mai mai moderne și importante obiective turistice ale
județului Galați.
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii „Răsvan Angheluţă" Galaţi își desfășoară activitatea
în cadrul secțiilor sale, respectiv Planetariul şi Observatorul astronomic, Muzeul de Ştiinţele
Naturii, Acvariul, Grădina Botanică şi Grădina Zoologică.
Ocupând o suprafaţă de 18 ha, Grădina Botanică domină malul stâng al Dunării la Galați.
Tematica științifică cuprinde o varietate de colecții de plante din fitodiversiunea zonelor
geografice ale globului. Fiind concepută din mai multe sectoare, aici pot fi vizitate expozițiile
permanente și temporare de flori, serele cu plante din zonele tropicale și subtropicale,
Rozariumul cu multitudinea de specii de trandafir, precum și Grădina japoneză, prin
elementele sale esenţiale, lacul, plantele, pietrele, cascada, pomii şi podeţul, reprezintă o
simbioză a naturii cu arta.
Situată la 17 km Nord-Vest de municipiul Galaţi, în zona de agrement Pădurea Gârboavele,
Grădina Zoologică găzduiește o varietate de mamifere şi păsări din toate zonele
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geografice ale lumii (Europa, Asia şi Africa), precum și anumite specii pe cale de dispariție,
cum ar fi tigrul siberian.
Turiștii care doresc să afle mai multe despre planete, stele şi Universul în care trăim, poate
vizita în cadrul Planetariului expoziţia permanentă “Sistemul Solar” şi fotoexpoziţia “O
scurtă incursiune prin Univers”. În sala de proiecţii pot fi văzute diferite spectacole, astfel
încât turiștii să poată călători imaginar în toate colţurile Universului. Sistemul de proiecţie
folosit este unul digital, de ultimă generaţie, In Space System 2C HD, astfel încât permite
difuzarea unor spectacole extrem de captivante, precum „Planetele”, „Galaktos”, „Două
bucăţele de sticlă”.
Observatorul astronomic este cel mai mare și mai modern din România. Fiind prevăzut cu
acoperiş tractabil și dotat cu o lunetă Coronado Solarmax, acesta permite realizarea de
observații astronomice accesibile publicului atât ziua cât și noaptea. Prin intermediul acestui
instrument performant vizitatorii pot observa erupțiile solare, protuberanțele astrului zilei,
precum și alte fenomene caracteristice activității solare.
Secția Acvariu prezintă turiștilor o colecţie impresionantă de specii de peşti din bazinul
hidrografic al cursului inferior al Dunării, din Marea Mediterană, dar şi din ihtiofauna
tropicală de apă dulce, printre care „peştele înger împărat”, „peștele luptător”, „peștele clovn
de foc”, „peștele drapel pătat” (cu spini veninoși), „peștele domnișoară cu coada albă”,
„peștele trăgaci cu dungi portocalii”, „peștele discus” sau „xifor”. Secția Acvariu expune
turiștilor bazine cu apă care permit observarea activității peștilor, precum și laboratoare
anexe cu acvarii, unde echipamentele speciale, instalaţiile automatizate permit carantina,
reproducerea, creşterea şi expunerea peştilor, nevertebratelor şi plantelor acvatice. Aici mai
poate fi vizitat și bazinul cu pești piranha aduși din zona Amazonului.
Periodic, Secția Muzeu din cadrul Complexului Muzeal oferă spre vizitare publicului, prin
expoziții permanente sau temporare, importante colecții de geologie mineralogie,
malacologie, entomologie, ihtiologie, ornitologie și mamalogie, acestea însumând peste
60.000 de piese științifice.
• Muzeul Satului „Petru Caraman” Galaţi
Cel mai nou muzeu de cultură etnografică din zonă, este un important edificiu etno-cultural
la Dunărea de Jos, care contribuie la conservarea şi valorificarea culturii populare
tradiţionale, oferind tuturor celor interesați posibilitatea cunoaşterii propriilor valori identitare.
Printr-un efort al autorităților locale și cu sprijin financiar din partea Uniunii Europene,
Muzeul Satului „Petru Caraman” a luat ființă în anul 2008, în prezent fiind administrat de
către Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galați. Acesta are drept misiune promovarea
valorilor civilizaţiei, culturii şi artei naţionale şi universale, cercetarea, conservarea şi
promovarea tradiţiei şi creaţiei populare româneşti.
Situat la cca. 17 km de municipiul Galaţi, în zona de agrement a Pădurii Gârboavele,
Muzeul Satului „Petru Caraman” reconstituie sub aspect etnografic tipul de locuinţă specific
zonei Dunării de Jos şi valorifică aspecte ale vieţii satelor de pe ambele maluri ale Prutului,
din sudul Moldovei şi Basarabia.
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Amplasamentul muzeului, în suprafaţă de 1,36 ha, reconstituie la scară mică o vatră de sat
românesc compusă din 4 gospodării tradiţionale, 3 gospodării din zona Moldovei, respectiv
din localitățile Corod, Măstăcani, Cavadineşti şi 1 gospodărie din zona Cahul, Republica
Moldova. Anexele aferente acestora, care cuprind atelierul meşteşugăresc, fântâna, gardul,
coşarul, beciul (pivniţa), grajdul şi magazia, etc. sunt reconstituite după modelele păstrate în
unele sate din judeţul Galaţi sau modele despre care există informaţii certe în arhiva
etnografică.
Fiind construite în stil tradiţional cu respectarea detaliilor specifice zonei Prutului Inferior,
gospodăriile au fost ridicate din componente de lemn (stâlpi, bârne) și pereți cu împletituri
din nuiele, lut, apă, nisip, paie şi bălegar, fiind acoperite cu stuf, în două sau patru ape.
Obiectele tradiționale aflate în încăperile celor patru gospodării, precum ştergare, prostiri,
ustensile şi unelte din lemn necesare uzului casnic, vase de lut, icoane, levicere, căruţe,
etc. sunt autentice fie autentice, donate de săteni, fie reconstituiri fidele, conform modelelor
existente în arhiva etnografică.
Toată această colecție tradițională etnografică reprezintă o adevărătă valoare patrimonială
datorată vechimii obiectelor, cele mai multe datând din secolul al XIX-lea sau începutul
secolului XX.
• Muzeul de Artă Vizuală Galați
Având ca obiect conservarea şi reprezentarea artei plastice moderne şi contemporane din
România în evoluţia sa, cu accent pe perioada actuală, Muzeul de Artă Vizuală din Galați
este primul muzeu de artă contemporană romanească din țară. A fost inaugurat în anul
1967 și a fost conceput să prezinte cele mai noi tendinte ale fenomenului plastic în
devenire.
Din anul 1990, muzeul şi-a adoptat actualul nume, venind astfel în întâmpinarea publicului
cu extinderea gamei de cercetare, documentare şi prezentare dincolo de ramurile
tradiţionale ale artelor, dincolo de tradiţionalul muzeu, ca depozit spre vizitare.
Patrimoniul de bază îl constituie pictura, sculptura, grafica şi artele decorative, având ca
moment al creaţiei perioada 1967-2013. Pe lângă această perioadă, deşi mai puţin numeric,
fenomenul plastic românesc de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi de la începutul secolului
XX către perioada interbelică este şi el reprezentat în muzeu, fapt ce permite instituţiei de
cultură un demers integrat în ecuaţia devenirii artistice româneşti.
Sunt prezente creaţii ale artei româneaşti din a doua jumătate a secolului XIX şi din secolul
XX, mai ales în sensul identificării punților de legatură între prima și a doua jumătate a
secolului: Theodor Aman (1831-1891), Nicolae Grigorescu (1838-1907), Theodor Pallady
(1871-1956), Gheorghe Petrașcu (1872-1949), Corneliu Mihăilescu (1887-1965), Ștefan
Popescu (1872-1948), Jean Steriadi (1880-1956), Camil Ressu (1880-1962), Iosif Iser
(1881-1958), Marius Bunescu (1881-1971), Ion Theodorescu Sion (1882-1939), Nicolae
Dărăscu (1883-1959), Nicolae Tonitza (1886-1940), Ștefan Dimitrescu (1886- 1933), Rudolf
Schweitzer – Cumpăna (1886-1975), Dumitru Gheață (1888-1972), Lucian Grigorescu
(1894-1965), Vasile Popescu (1894-1944), Henri Catargi (1895-1976), Alexandru
Ciucurencu (1903-1977), Ion Țuculescu (1910-1962), reprezentanţi ai avangardei
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româneşti, precum Victor Brauner (1903-1966), M.H.Maxy (1895-1971), Mattis-Teutsch
(1884-1960), Marcel Iancu (1895-1984) etc.
Cea mai însemnată parte a patrimoniului şi a expozițiilor permanente ale muzeului o
constituie operele realizate în perioada 1967-2013.
Personalităţi de renume ale picturii şi sculpturii contemporane româneşti, reprezentate prin
creaţii de o valoare recunoscută pe plan naţional şi internaţional sunt prezente pe simezele
muzeului: Horia Bernea (1938-2000), Ion Nicodim (1932-2007), Ion Salişteanu (1929-2011),
Ion Alin Gheorghiu (1929-2001), Octav Grigorescu (1933-1978), Georgeta Năparuş (19301997), Marin Gherasim (n.1937), Paula Ribariu (n.1938), Ștefan Câlţia (n.1942), Gheorghe
Anghel (n.1938), George Apostu (1934-1986), Ovidiu Maitec (n.1925), Napoleon Tiron
(n.1935), Cristian Bedivan (n.1951), Aurel Vlad (n. 1954) etc.
Colecțiile de pictură și sculptură sunt completate de colecţia de grafică, reprezentată prin
operele graficienilor Wanda Mihuleac (n.1946), Marcel Chirnoagă (1930-2008), Mircea
Dumitrescu (n.1941), Dan Erceanu (n.1943), George Leolea (n.1938) etc.) şi de artă
decorativă cu lucrări aparţinând artiştilor Ana Lupaş (n.1940), Şerbana Drăgoescu (19432013), Mimi Podeanu (1927-1975), Cela Neamţu (n.1941), Ritzi Jacobi (n. 1941) şi Peter
Jacobi (n.1935), Şerban Gabrea (n.1940), Costel Badea (1940-1995), Radu Tănăsescu
(n.1947) etc.).
Cea mai mare parte a patrimoniului, conţinând peste 6.000 de piese, este conservat în
depozitele muzeului, fiind valorificat periodic în expoziţiile organizate de instituţie.
• Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos
Clădirea ce găzduieşte astăzi Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea
de Jos a fost construită la finele secolului al XIX-lea. Ceremonia aşezării pietrei de temelie a
Palatului Episcopal s-a oficiat în anul 1898, an în care au şi început lucrările de construcţie
a acestuia, după planurile arhitectului Toma Dobrescu, inginerul constructor fiind A. F.
Bădescu.
Noul şi somptuosul Palat Episcopal a fost inaugurat în ziua de 8 septembrie 1901 în
prezența unor înalți oaspeți: Dimitrie Sturdza – preşedintele Consiliului de Miniştri, Spiru
Haret – ministrul Cultelor şi Instrucţiunii Publice şi reprezentanţii autorităţilor locale şi
centrale din cele patru judeţe ale Eparhiei – Covurlui, Brăila, Tulcea şi Constanţa.
Datorită arhitecturii sale excepţionale, pusă în valoare de un parc frumos şi bine îngrijit,
având utilităţi moderne la acea vreme, Palatul Episcopal de la Galaţi a fost vizitat, în mai
multe rânduri, de familia regală.
Sub aspect arhitectural, Palatul Episcopal este o clădire impunătoare, cu front lung şi două
aripi perpendiculare, în forma literei greceşti π. Pentru multă vreme acest palat a rămas un
simbol al Galaţiului modern, clădire de o mare eleganţă şi frumuseţe. Cu ajutorul unui
Proiect cu fonduri europene, între anii 2012-2014, Palatul Episcopal a fost consolidat şi
restaurat în întregime.
Cele aproape 400 de exponate din cele 21 de săli constituie adevărate comori de
patrimoniu - piesele din ceramică, icoanele, cărţile vechi, straiele preoţeşti, costumele
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populare şi obiectele de cult ortodox sunt tot atâtea dovezi că viaţa în spaţiul de astăzi al
eparhiei Dunării de Jos a avut, dintotdeauna, un filon creştin. Arheologie, istorie, cultură,
artă, etnografie, spiritualitate sunt tot atâtea domeni care își găsesc reflectarea în
exponatele unuia dintre cele mai noi muzee gălățeane și dau posibilitatea accesului direct la
cultură pentru tinerele generații.
• Muzeul Zonei Pescăreşti din judeţul Galaţi
Situat în zona de agrement a Pădurii Gârboavele, comuna Tuluceşti, pe latura sudică a
Muzeului Satului „Petru Caraman”, Muzeul Zonei Pescăreşti din Judeţul Galaţi este
reprezentat de un ansamblu de obiective care cuprinde două gospodării tradiţionale, o
cherhana, un iaz, un pavilion pentru activităţi culturale în aer liber şi împrejmuiri.
• Muzeul Orăşenesc Tecuci
Înfiinţat pe baza colecţiilor particulare ale lui Mihai Dimitriu şi Constantin Solomon, într-o
clădire donată de Teodor Cincu. Muzeul a funcţionat până în 1934 în cadrul Liceului
comercial din localitate.
• Muzeul „Vatra cu Dor"
Amplasarea sa este în satul Şiviţa, la aproximativ 15 kilometri de Galaţi, unde se află o
gospodărie tradiţională, construită de folcloristul Paul Buţa, pentru a ilustra tradiţiile
etnografice din zona Covurluiului.
•

Casa memorială "Paul Bujor" Oraşul Bereşti

Alte colecții muzeale:
• Colecţia muzeală a Bisericii Ortodoxe „Sf. Nicolae” - Bereşti
• Colecţia muzeală a Mănăstirii Buciumeni - Buciumeni
• Colecţia muzeală a Bisericii Roşcani - Roşcani
• Colecţia muzeală a Mănăstirii Vladimireşti - Tudor Vladimirescu
• Colecţia muzeală în cadrul Căminului Cultural din sat Odaia Manolache –
Vânători.
INSTITUȚII DE CULTURĂ
• Biblioteca „V.A. Urechia”
Una dintre emblemele judeţului Galaţi, instituţia confirmă prestigiul continuităţii culturalştiinţifice în spaţiul spiritual al oraşului de la Dunăre, dispunând de peste 700.000 de
volume, din care 14.000 de volume sunt conservate şi valorificate la Secţia Colecţii
Speciale, reprezentând un valoros patrimoniu cultural.
Colecţiile cu o structură enciclopedică şi serviciile de bibliotecă oferă accesul la informare,
documentare şi cultură pentru toate categoriile socio-profesionale. Anual sunt consultate
peste 400.000 documente, atât de utilizatorii care trec pragul instituţiei, cât şi de utilizatorii
la distanţă, care au acces la servicii moderne prin e-mail, messenger şi telefon şi la
colecţiile de resurse electronice, organizate tematic, pe domenii de interes, prin intermediul
site-ului Bibliotecii www.bvau.ro.
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Sediul central al Bibliotecii „V.A. Urechia” se află într-o impunătoare clădire de patrimoniu,
fostul sediu al Comisiei Europene a Dunării, prima instituţie internaţională cu sediul pe
teritoriu românesc, clasat ca valoros monument de arhitectură.
În ultimii ani Biblioteca „V.A. Urechia” a lansat brandul cultural - „AXIS LIBRI”, în care sunt
incluse: salonul literar cu derulare săptămânală, revista cu apariţie trimestrială şi festivalul
naţional al cărţii, desfăşurat anual.
Biblioteca a dezvoltat filiale în municipiul Galaţi, dar şi peste hotare la Chişinău şi Cahul
(Rep. Moldova), cu perspective apropiate de inaugurarea a unor filiale noi în Ucraina.
În total, în județul Galați, în anul 2014 existau un număr de 265 de biblioteci din care 60 de
biblioteci publice cu un fond de carte de 1.567,8 mii volume.
• Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi
Sub sloganul Suflet către Suflet, Centrul Cultural "Dunărea de Jos” este o instituţie de
specialitate care are drept misiune promovarea valorilor civilizaţiei, culturii şi artei naţionale
şi universale, cercetarea, conservarea şi promovarea tradiţiei şi creaţiei populare româneşti,
dar şi organizarea de cursuri teoretice şi practice necesare formării deprinderilor artistice.
Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi are în structura sa organizatorică formaţii artistice
profesioniste recunoscute pe plan naţional şi internaţional precum Ansamblul Folcloric
„Doina Covurluiului”, gazda Festivalului Internaţional de Folclor cu acelaşi nume sau
Fanfara „Valurile Dunării” – gazda Festivalului de Fanfare şi Orchestre de Marş şi
Promenadă „Iosif Ivanovici”, manifestări care, alături de alte evenimente importante precum
Festivalul de Film sau Festivalul de Jazz, adună anual în oraşul nostru sute de artişti din
toate colţurile lumii şi aduc Galaţiului un loc de frunte în ierarhia culturală a României.
Deprinderi artistice variate pot fi dobândite la Şcoala de Arte în cadrul căreia funcţionează
şaisprezece catedre (pian, orgă electronică, canto, chitară clasică, pictură, balet etc.) şi care
se bucură de un success deosebit în rândul tinerilor.
• Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galaţi
Teatru de repertoriu cu profil dramatic, a adus pe scena gălăţeană, încă de la inaugurarea
oficială de la 1 septembrie 1955, regizori şi actori de mare renume, care au marcat
momente deosebite în evoluţia acestei instituţii de cultură.
Actuala cladire a teatrului, cunoscută iniţial sub numele de Sala „V. A. Urechia”, a fost
construită între 1924 şi 1941 şi adăposteşte o sală cu 300 de locuri, ateliere de producţie
proprii şi scenă tip italian.
Teatrul Dramatic lansează în fiecare stagiune un numar de 5-6 premiere din care, cel puţin
una, este semnată de un tânăr regizor aflat la începuturile carierei. O trupă omogenă,
cuprinzând actori din generaţii diferite, dă viaţă premierelor din fiecare stagiune, susţinândule cu forţa talentului, a experienţei şi a tinereţii ei.
Un capitol important în evoluţia teatrului îl constituie şi participarea la diferite festivaluri din
ţară şi din străinatate. În 1976 şi-a asumat organizarea celui dintâi Festival de Comedie din
ţară sub denumirea COLOCVIUL DESPRE ARTA COMEDIEI, devenit, ulterior, FESTINGAL
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(Festivalul Internaţional de Teatru Galaţi) – „Comedia-n chip şi fel”. Manifestarea a devenit
una cu caracter internaţional, în principal datorită integrării sale în reţeaua de festivaluri a
Institutului Internaţional de Teatru Mediteraneean. In juriul festivalului sunt chemate să facă
parte nume consacrate, de o valoare incontestabilă pentru teatrul românesc.
Din 2010, Teatrul Dramatic „Fani Tardini” a devenit un ansamblu teatral mai elaborat,
incluzând ca secţie de Păpuşi și Teatrul „Gulliver”.
Înfiinţat la 1 octombrie 1952, la iniţiativa Ministerului Culturii Teatrul pentru copii din
Galaţi teatrul de stat și redenumit, în 1990 „GULLIVER”, după un personaj de poveste
cunoscut de toţi copiii, teatrul devine şi datorită festivalului omonim, unul dintre cele mai
valoroase din ţară. Cu peste 30 de titluri noi puse în scenă după 1990, repertoriul teatrului
acoperă o largă paletă dramatică: mituri esenţiale, texte populare, basme din toată lumea,
precum şi dramatizări ale unor cunoscute opere epice.
Fondat în 1990, Festivalul „Gulliver” - cel mai longeviv concurs teatral din ţară a devenit
piatră de încercare şi competiţia cea mai interesantă şi puternică a teatrelor de animaţie
româneşti. Festivalul „Gulliver” adună anual cei mai reprezentativi oameni ai teatrului de
gen şi un număr impresionant de spectatori mici şi mari veniţi să retrăiască, macar pentru o
clipă, geniul copilăriei.
• Teatrul Muzical „Nae Leonard” Galaţi
În peisajul cultural al ţării Teatrul Muzical „Nae Leonard” Galaţi ocupă un loc aparte, prin
faptul că este singura instituţie profesionistă din ţară care abordează toate genurile
spectacolului muzical, de la operă, opereta, concert simfonic până la revistă, comedie
muzicală şi spectacole pentru copii. Înfiinţată la 15 mai 1956, instituţia a obţinut numeroase
premii şi distincţii, la competiţiile naţionale de gen, în decursul existenţei sale înscriindu-se
în plan naţional ca o instituţie profesionistă de înalt nivel artistic. Un număr important de
solişti de marcă, reprezentativi pentru arta vocală românească, şi-au inceput cariera pe
scena gălăţeană, iar talentul artiştilor teatrului a fost apreciat pe parcursul numeroaselor
turnee în străinătate, cu spectacole în premieră europeană, alături de solişti şi formaţii
celebre.
Teatrul Muzical „Nae Leonard” organizează anual Festivalul International Muzical
“Leonard”, ajuns deja la a 9-a editie, cu o largă participare internaţională, precum şi
Consursul International de Canto „Dunărea albastră”, manifestări care s-au bucurat de un
deosebit ecou în ţară şi în străinătate.
De asemenea, pentru susţinerea tinerelor talente, Teatrul Muzical „Nae Leonard”
organizează anual, cursuri de masterclass internaţional pentru tinerii cântăreţi, iar în cadrul
unui proiect amplu, realizat în colaborare cu Filarmonica „George Enescu” din Bucureşti,
orchestra simfonică a teatrului evoluează, în fiecare an, pe scena Ateneului Român.
• Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi
Direcţia Judeţeană pentru Cultură Galaţi este un serviciu deconcentrat al Ministerului
Culturii cu personalitate juridică şi îndeplineşte, la nivelul judeţului Galaţi, atribuţiile
Ministerului Culturii în domeniul culturii, al protejării patrimoniului cultural imobil şi mobil.
Activitatea Direcţiei Judeţene pentru Cultură se referă la:
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- Protejarea patrimoniului cultural prin promovarea eficientă şi proactivă a patrimoniului
naţional, precum şi prin măsuri specifice privind evaluarea, restaurarea şi conservarea,
respectiv punerea lor în valoare şi reinserţia în viaţa comunităţii;
- Colaborarea cu Ministerul Administraţiei şi Internelor şi cu organele abilitate de lege
pentru combaterea activităţii infracţionale în domeniul patrimoniului cultural naţional.
2.4.2.2. Tradiţii
Meşteşugurile tradiţionale prezintă în zilele noastre o atracţie turistică şi un interes cultural
în acelaşi timp.
Reprezentative pentru judeţul Galaţi încă din cele mai vechi timpuri, sunt meşteşugurile ce
vizează:
•
Prelucrarea lemnului cu întreaga varietate a simbolurilor
folosite pe aceste meleaguri (în arta meşteşugărească a
sculpturii putem aminti de Aurel Simionescu, având darul de
a modela rame, casete, cruci miniaturale sculptate, diverse
alte obiecte, realizate din sculptură manuală în lemn de
esenţă moale);
•
Olăritul una dintre cele mai propice modalităţi de
materializare a însuşirilor artistice. Cei mai cunoscuţi meşteri Figură 15 - Olăritul ca
meşteşug
olari din Galaţi sunt soţii Maria şi Marcel Mocanu, din comuna
Braniştea - olari apreciaţi şi respectaţi în întreaga ţară pentru creaţiile cu un specific
aparte. La târgurile naţionale de ceramică meşterii olari din Braniştea prezintă, pe lângă
vasele utilitare obişnuite (căni, ulcioare, chiupuri de borş), şi câteva noutăţi: tortare mari şi
mici (vase în care se păstrau, vara, lichidele, la câmp, numite aşa pentru că deasupra gurii
au o toartă, fiind, astfel, uşor de purtat) şi oale de sarmale legate.
•
Ţesături de interior, meşterii populari din judeţ fiind recunoscuţi pentru autenticitatea
obiectelor de artizanat pe care le produc: scoarţe, prosoape, costume populare. În acest
meşteşug se afirmă doamna Elena Neagu, din Hanu Conachi (Fundeni), prin promovarea
de produse ca: ştergare, prosoape, feţe de masă, ii, catrinţe, pestelci, cuverturi, levicere,
trăistuţe, realizate din bumbac şi borangic, lână etc. cu tehnici de execuţie şi finisare
manuală în războiul de ţesut, tivit manual, ornamentare după modele tradiţionale.
•
Împletiturile de răchită se realizează şi astăzi în câteva comune (Lieşti – Iveşti şi
Tuluceşti) de pe malul Siretului şi a Lacului Brateş.
•
Măştile populare tradiţionale sunt realizate din materiale naturale: piele, lână, coarne
de animale, boabe de fasole, seminţe de dovleac, materiale textile, pe structură realizată
din pănuşă de porumb. Cel mai cunoscut în acest domeniu este meşterul Paul Buţa.
O serie de alţi artizani gălăţeni realizează o multitudine de obiecte tradiţionale sau în tehnici
tradiţionale: lumânări decorative din ceară, împletituri din sfoară decorate cu flori naturale
uscate şi seminţe, păpuşi (din materiale textile, linguri de lemn, tivde, etc.), gospodării
miniaturale, icoane pe sticlă, lemn, piatră, scoarţă de copac, pictură pe sticlă – vitralii,
pictură naivă pe pânză, piatră, lemn şi ceramică, troiţe (de mici şi mari dimensiuni), icoane
obiecte decorative, rame, casete, cruci miniaturale sculptate în lemn etc.
La nivelul unor comune din judeţul Galaţi pot fi întâlnite elemente de artă şi cultură
tradiţională de mare valoare. Astfel comuna Cudalbi se deosebeşte de toate satele zonei
Galaţi prin excepţionala valoare a ţesăturilor din lână, caracteristică specifică parţial zonei
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Tecuci-Zeletin, dar şi prin cultul calului, mai precis cultul iepei, valoare specifică zonei
Galaţi. Pentru comuna Tudor Vladimirescu, patrimoniul cultural şi arhitectural este
reprezentat de Mănăstirea Vladimirești, care ajută, de asemenea, şi la dezvoltarea
turismului local şi chiar naţional. Această mănăstire are şi un muzeu ce deţine 106 icoane
vechi, din secolele XVIII – XIX, iar aici se păstrează şi crucea de porumb cu care s-a
însemnat locul Sfântului Altar.
Ansamblul contemporan al artei tradiţionale şi al meşterilor populari din judeţul Galaţi se
prezintă pregnant contradictoriu. Pe de o parte, aşa cum am văzut, există tradiţii foarte
bogate, pe de altă parte se manifestă un proces de stagnare şi chiar de dispariţie în unele
sectoare. Deosebit de grav este faptul că în judeţul Galaţi, în afară de initiaţivele Centrului
Cultural „Dunărea de Jos” nu se derulează în prezent niciun program de instruire a tinerilor
în practicarea meşteşugurilor tradiţionale.
Se desfăşoară în judeţul Galaţi o serie de cursuri de iniţiere în meşteşuguri şi obiceiuri
tradiţionale ce au la bază parteneriate încheiate între Centrul Cultural „Dunărea de Jos” şi
autorităţi locale şi al căror scop este familiarizarea tinerilor, şi nu numai, cu valorile culturii
populare tradiţionale:
• Clasa Iniţiere Folclor, în comuna Braniştea, instructor Mihai Gheorghe;
• Clasa Iniţiere Olărit, în comuna Braniştea, instructor Maria Mocanu;
• Clasa Iniţiere Ţesut – Cusut, în comuna Braniştea, instructor Dorina Lungeanu;
• Clasa Iniţiere Instrumente Populare, în comuna Braniştea, instructor Aurel Roşu;
• Clasa Iniţiere Folclor, în comuna Şiviţa, instructor Paul Buţa;
• Clasa Iniţiere Folclor, în comuna Cuza –Vodă, instructor Tudoriţa Oprea;
• Clasa Iniţiere Folclor, în municipiul Tecuci, instructor Mitriţa Velicu;
• Clasa Iniţiere Dans Popular, în municipiul Tecuci, instructor Maria Enache;
• Clasa Iniţiere Dans Popular, în oraşul Bereşti, instructor Elena Stegaru;
• Clasa Iniţiere Ţesut – Cusut, în comuna Cavadineşti, instructor Lenuţa Tăune;
• Clasa Iniţiere Dans Popular, în comuna Cavadineşti, instructor Jănica Cişleanu;
• Clasa Iniţiere Folclor, în comuna Piscu, instructor Balaşa Frumuşanu;
• Clasa Iniţiere Ţesut – Cusut, comuna Vânători, instructor Ecaterina Hulea.
Etnografie şi folclor
Din punct de vedere al etnografiei, manifestările folclorice din judeţ sunt numeroase:
Sărbătoarea Teiului (ce se ţine anual în pădurea Buciumeni odată cu înflorirea teiului);
Sărbătoarea Bujorului (ce are loc în prima duminică a lunii mai în pădurea din apropierea
satului Roşcani, unde creşte bujorul sălbatic – monument al naturii); Sărbătoarea
Salcâmului (organizată anual în pădurea Conachi, odată cu înflorirea salcâmului). Alte
manifestări folclorice similare se organizează şi cu ocazia Sfinţilor Constantin şi Elena la
Casa Memorială Costache Negri.
Toate aceste manifestări, constituindu-se într-o adevarată resursă turistică, contribuie la
dezvoltarea turismului cultural. Se impune, desigur, şi rezolvarea problemelor legate de
infrastructura de acces la obiectivele turistice (siturile arheologice, monumentele de
arhitectură, etc.) învechită şi insuficientă, lipsa spaţiilor de parcare, puncte de informare şi
promovare a obiectivului turistic cultural, lipsa amenajărilor în punctele de belvedere, lipsa
spaţiilor speciale de campare pentru turismul de pelerinaj.
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Ansambluri Folclorice Traditionale
Folclorul din această zonă face parte din marea familie a dansului moldovenesc şi a reuşit
să-şi demonstreze perenitatea şi să-şi sublinieze originalitatea. Există un număr important
de ansambluri folclorice care păstrează şi promovează dansurile tradiţionale specifice
zonei.
Cel mai reprezentativ dintre acestea este Ansamblul Folcloric „Doina Covurluiului” care a
fost înfiinţat în septembrie 2001 şi este formaţia fanion a Moldovei de Jos. Valorifică folclor
muzical şi coregrafic cu specific local, zonal şi naţional. Măiestria interpretativă
incontestabilă în realizarea marilor spectacole a dus la recunoaşterea pe plan naţional şi
internaţional. Trupa de dansatori pune în scenă jocuri populare din zona Moldovei de Jos,
dar şi din Oltenia, Maramureş, Ardeal, Bucovina, Muntenia, Dobrogea şi Vrancea.

Figură 16 - Ansamblul Folcloric „Doina Covurluiului”

Alte ansambluri gălăţene:
• „Rapsozii Brateşului” – Tuluceşti;
• „Colindita” – Piscu;
• „Romancuta” – Pechea;
• “Ştefănienii” – Piscu;
• „Tecucelul” – Tecuci;
• „Cuzanca” - Cuza Vodă;
• „Altiţa” – Tecuci;
• „Glasul Odăieşilor” din Odaia Manolachi - comuna Vânători;
• „Bujoreanca” – Cavadineşti;
• “Datina” – Bereşti;
• „Fluieraşii” – Braniştea.
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Figură 17 - Diferite ansambluri folclorice din judeţul Galaţi

Personalităţi de seamă din Judeţul Galaţi
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În Ţinutul Galaţiului s-au născut sau au activat oameni de valoare, personalităţi de
renume naţional şi internaţional din domeniul ştiinţelor, literaturii, muzicii, artelor plastice
şi din alte domenii, dintre care amintim: episcopul Melchisedec Ştefănescu, episcopul Iosif
Gafton, academicianul Constantin Levaditti, fondatorul inframicrobiologiei, romanciera
Hortensia Papadat Bengescu, actriţa Fani Tardini, fondatoarea teatrului gălăţean, folcloristul
Tudor Pamfile, Octavian Buhociu, etnolog şi folclorist, compozitorul Iosif Ivanovici, autorul
valsului „Valurile Dunării”, care a fost dirijor al Fanfarei Regimentului 11 Siret din Galaţi,
compozitorul şi dirijorul Ioan Buhociu, pictorul Nicolae Mantu, pictorul Gheorghe Petrascu,
acad. Iorgu Iordan, muzicologul Dimitrie Cuclin, pianistul şi compozitorul Valentin
Gheorghiu, pictorul Camil Ressu şi acad. Anghel Saligny, arhitect şi inginer, constructorul
Silozului din Portul Galaţi, Nae Leonard, prinţul operetei româneşti, scriitorul Costache
Negri, generalul Alexandru Cernat, care a condus armatele române la Plevna, generalul şi
omul politic Eremia Teofil Grigorescu, matematicienii Victor Vâlcovici şi Dan Hulubei, dr.
Paul Bujor, poetul Ioan Neniţescu, Vasile Alexandrescu Urechia, istoric şi scriitor, fondatorul
bibliotecii care-i poartă numele, istoricul Paul Păltănea, membru al Academiei Internaţionale
de Genealogie, scriitorii Jean Bart şi Iordan Chimet, poetul Grigore Hagiu, Ştefan Petică,
poet şi ziarist, Manuela Cernat, teatrolog, soprana Ileana Cotrubaş, compozitorul
Temistocle Popa, actriţa Marcela Rusu şi interpretul de muzică uşoară Alexandru Jula.
2.4.3. Patrimoniul istoric şi cultural
2.4.3.1. Patrimoniul istoric

Urme şi vestigii arheologice (preistorie şi antichitate)
Descoperirile arheologice de la Cavadineşti, Bereşti, Puricani, Pleşa, Rădeşti, Băneasa,
Suceveni şi din vatra actuală a oraşului Galaţi au demonstrat prezenţa comunităţilor umane
pe teritoriul judeţului încă din paleoliticul superior.
Din perioada neolitică dateaza diverse obiecte aparţinând culturilor Cucuteni şi Folteşti. În
perimetrul oraşului Galaţi au fost scoase la iveală urmele unei aşezări neolitice. Epoca
bronzului este atestată prin descoperirile de la Cavadineşti, Băneasa, Stoicani,
Băleni, etc.
Una din cele mai mari asezări geto-dacice de pe teritoriul românesc s-a dezvoltat la
Piroboridava (Poiana, comuna Nicoreşti), unde prezenţa umană a fost atestată între sec. IV
î.Hr. şi sec. II d.Hr. Alte aşezări dacice au fost atestate în comuna Certeşti, la Săseni, „Râpa
Fagului” din Bereşti, „cetăţuia” de la Căuieşti, Rateş-Tecuci, Vânători, etc.
Tezaurele monetare de dinari descoperite la Bărboşi-Tirighina atestă existenţa unei aşezări
datând din perioada anterioară cuceririi romane (începutul secolului al II-lea).
În urma
războaielor dintre anii 101 - 102 şi 105 - 106 romanii îşi stabilesc centrul militar şi
administrativ în castrul de pe dealul Tirighina-Bărboşi. Printre cele mai importante
descoperiri din aşezarea romană se numără sarcofage din piatră, cărămizi, ţigle sigilate,
diverse podoabe din aur şi amfore, precum şi două reliefuri în marmură albă reprezentând
Cavalerul Trac şi Cavalerii Danubieni. O descoperire remarcabilă este mormântul unui dac
romanizat care datează de la sfârşitul secolului al III-lea, pe al cărui umăr a fost identificată
o fibulă din aur purtând inscripţia „Inocens”.
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După retragerea armatei şi administraţiei romane comunităţile umane de la Galaţi au căzut
pradă popoarelor migratoare. Mărturii ale continuităţii din această perioadă au fost
descoperite la Şendreni, în necropola de la Barcea, la Balinteşti, Rogojeni, Vârlezi,
Suceveni, Negrileşti, Bursucani, Gârbovăţ, Căuşeni, Cosiţeşti, Lunca, Rediu etc.
Atanaric, conducătorul unei grupări conservatoare ale goţilor, încearcă din răsputeri să se
opună hunilor, într-o zonă cu înalţimi pieptişe unde sunt ridicate „ziduri înalte” ce pot fi
identificate în valurile de pământ vizibile şi astăzi, pe teritoriul judeţului Galaţi, între
localităţile Ploscuţeni şi Stoicani. Valul lui Atanaric, datând din perioada sec.II-IV d.Hr, este
monument istoric, de categorie A, de importanţă naţională şi internaţională, fiind înscris în
Lista monumentelor istorice, aprobată prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.
Valurile lui Traian sunt situate în partea de sud a Moldovei având 2 ramificaţii principale: "de
jos" şi "de sus". Înălţimea lor la etapa actuală nu depăşeşte 1,5-3 m. Conform tradiţiei există
opinia, că Valurile lui Traian sunt vestigiile construcţiilor defensive din epoca împăratului
Traian, sau linia de demarcare dintre romani şi aşa-numita „Barbaricum” (lumea „barbară”,
neromană). Până acum nu există o părere unică, în ce priveşte provenienţa, scopurile şi
funcţiile valurilor lui Traian. 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 gurile Dunării, prin crearea unei zone tampon.
Istoricul judeţului - evoluţia teritorial - administrativă
Prima atestare documentară a judeţului Galaţi (numit Covurlui) datează din anul 1435. Din
vremea lui Ştefan cel Mare s-au păstrat documente care atestă existenţa unor localităţi
gălăţene: Bereşti, Crăieşti, Drăguşeni, Găneşti, Iveşti etc. După 1484, Galaţiul ramâne
singurul port românesc liber la Dunăre, în timp ce vestitele porturi moldoveneşti Chilia şi
Cetatea Albă sunt integrate în Imperiul Otoman.
Continuitatea populaţiei este dovedită de culturile materiale aparţinând perioadei de tranziţie
spre epoca bronzului, reprezentate prin aşezări de tip „Sălaş” la Stoicani.
Epoca fierului a lăsat numeroase urme materiale descoperite şi cercetate în peste 15
localităţi actuale, aratând pătrunderea unor influenţe ale civilizaţiei greceşti dinspre
Dobrogea. Astfel, ceramică şi monede greceşti au fost descoperite la Galaţi, Barboşi şi
Frumuşiţa, iar la Galaţi se pare că a existat chiar o aşezare grecească.
Vestigiile arheologice permit reconstituirea unui ax al pătrunderii civilizaţiei şi culturii
materiale greceşti pe direcţia Histria - Gura Siretului - Barboşi - Poiana (Tecuci) - Trotuş Oituz, ceea ce demonstrează intensitatea activităţii materiale şi spirituale a autohtonilor.
Cultura geto-dacică este reprezentată prin aşezări localizate pe vetrele actuale de la Galaţi
şi Frumuşiţa şi prin aşezarea Piroboridava (Poiana, comuna Nicoreşti).
Viaţa romană a fost deosebit de intensă. Castrul militar de la Barboşi şi aşezarea civilă de
pe vatra Galaţilor de azi întreţineau legături comerciale cu Moesia Inferioară şi cu Grecia şi
Asia Mică pe Dunăre şi Pontul Euxin.
Numeroase urme materiale pun în evidenţă şi perioada migraţiei popoarelor, care au lăsat
urme în toponimia acestor locuri.
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În secolele X-XIII se înscriu şi pe teritoriul actual al judeţului Galaţi forme ale feudalismului
timpuriu, strâns legate de influenţa bizantină, fapt atestat de numeroase monede bizantine
descoperite. În secolele XV-XVI sunt atestate de documente istorice scrise, numeroase
aşezări, ca de exemplu Blăjerii de Jos (1448), Lieşti (1495), Serbăneştii (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
Nicoreşti, Poiana, Piscu, Corod, Oancea, Adam, Tuluceşti, Folteşti, Tecuci, Galaţi.
Începând cu secolul al XVII-lea Galaţiul devine un centru economic cunoscut pe plan
internaţional, caracterizat de cărturarul Dimitrie Cantemir ca fiind cel mai vestit târg de negoţ
de pe toată Dunărea. Producţia navală şi schimbul intens de mărfuri au determinat
dezvoltarea oraşului şi includerea lui în circuitul comercial internaţional.
La sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul celui de al XVIII-lea apar sloboziile, care duc la
îndesirea reţelei de aşezări rurale, din care până astăzi s-au păstrat Slobozia Băneasa,
Slobozia Oancea, Slobozia Conachi şi Slobozia Corni.
Între secolele XVIII-XIX perioadele de înflorire au alternat cu perioadele de declin datorate
războaielor ruso-turce. Slăbirea stăpânirii otomane şi încheierea păcii de la Adrianopole
(1829) au dus la diminuarea obligaţiilor faţă de Poartă şi liberalizarea comerţului. După
războiul din Crimeea (1853-1856) se înfiinţează la Galaţi Comisia Europeană 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 şi 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 şi
împroprietărirea din 1879 a veteranilor de la 1877.
Arta şi arhitectura medievală (sec. XI - XVI) şi modernă (sec. XVII -XVIII)
Aflat la răscrucea unor vechi drumuri comerciale, cât şi la confluenţa apelor mari ale ţării
noastre (Dunărea, Siretul, Prut) şi lacul Brateş, judeţul Galaţi a jucat un important rol
economic şi social-economic în istoria patriei. O serie de construcţii, în special edificii
religioase demonstrază nivelul de dezvoltare şi rolul important pe care târgul de pe malul
Dunării l-a avut de-a lungul istoriei.
Numărul mare de monede bizantine reliefează legăturile şi relaţiile economice cu imperiul
bizantin.
Biserica fortificată „Sfânta Precista” 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.
Biserica Mavromol „stânca neagră” în greacă, a fostei mănăstiri Mavromol poartă hramul
Adormirea Maicii Domnului şi a fost construită în 1669 de Gheorghe Duca şi refăcută de fiul
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său între 1700-1703. Păstrează picturi murale interioare valoaroase refăcute între 19731975.
Biserica Vovidenia 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. Aici se află mormântul Smarandei Cuza, mama domnitorului
Alexandru Ioan Cuza.
Oraşul 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
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.
Arhitectura civilă din perioada contemporană
O serie de edificii construite ultimul secol constituie repere ale arhitecturii civile
reprezentând o componentă importantă a patrimoniului istoric al județului.
Edificiu impunător, inaugurat la 27 aprilie 1906, astăzi sediu al Prefecturii Judeţului Galaţi,
Palatul Administrativ a fost construit în perioada anilor 1904 -1905 după planurile
arhitectului Ion Mincu, fondatorul şcolii naţionale a arhitecturii româneşti.
Situat în centrul municipiului Galaţi, Palatul de Justiţiei, 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 arhitecţilor Grigore Cerchez şi
Virnav. A fost construit între anii 1911-1913.
O categorie aparte în structurarea tipurilor de arhitectură, o constituie locuinţele
personalităţilor oraşului Galaţi, construite în sec. XIX şi începutul sec. XX.
Casa Robescu, actualul sediu al Palatului Copiilor, municipiul Galaţi, este opera arhitectului
Ion Mincu. A fost construită între 1896 şi 1897, având strânse filiaţii cu "Casa Lahovary" şi
"Bufetul" din Bucureşti, lucrări în care Mincu a făcut primele încercări de realizare a unei
arhitecturi inspirată din tradiţia natională. In anul 1953 edificiul a fost declarat monument de
arhitectură.
Casa Theodor Cincu din municipiul Tecuci găzduieşte în prezent instituţia de cultură şi a
fost proiectată şi construită în ultimul deceniu al sec. al XIX-lea de un arhitect de origine
italiană a cărui nume a rămas necunoscut. Concepută iniţial ca imobil de locuit, ea exprimă
gustul pentru fast al comanditarului său (Anton Cincu), dorinţa acestuia de a realiza ceva cu
totul deosebit, care să provoace privitorului impresia de „jamais vu”.
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Se remarcă şi alte construcţii: resedinţe familiale – Casele Balş, Cavalioti, Gheorghiade,
Lambrinidi, Macri etc., clădiri culturale şi administrative, construite în sec. XIX şi 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 (Catedrala ortodoxa „Sf. Ierarh Nicolae” 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”, fosta “Societate Culturală V.A. Urechia” construit între
1924 şi 1941, este singura instituţie teatrală profesionistă cu profil de dramă din Judeţul
Galaţi.
Palatul Navigaţiei, astăzi Gara Fluvială, datează din ultimul deceniu al secolului XIX,
începutul secolului XX, fiind proiectat de arhitectul Petre Antonescu.
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.
2.4.3.2. Patrimoniul cultural
Structura patrimoniului cultural imobil din judeţul Galati
Lista monumentelor istorice, conform prevederilor Legii nr. 422/2001, republicată, privind
protejarea monumentelor istorice este publicată prin Ordinul 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 Ordinul 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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Tabel 40 – Monumente istorice din judeţul Galaţi
Monumente istorice
I. Monumente şi situri arheologice
II. Monumente şi ansambluri de
arhitectura
III. Monumente de for public
IV. Monumente memoriale/funerare
TOTAL

Categoria A
valoare naţională
37
7

Categoria B
patrimoniu cultural local
60
137

Total

44

21
5
223

21
5
267

97
144

2.5. Protecţia mediului
2.5.1. Apă, sol, aer
A. 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 şi vară, cu ape mari primăvara şi viituri în timpul verii şi al toamnei.
Fluviul Dunărea, curge pe o distanţă de 22 km şi colectează apele râurilor Siret şi Prut.
Siretul are afluent important râul Bârlad, care la rându-i colectează Corozelul. Prutul are ca
afluenţi Elanul şi Horincea. Pârâul Chineja se varsă în Lacul Brateş. Dintre apele stătătoare
mai important este Lacul Brateş, cu o - suprafată de 74 km².
Reţeaua hidrografică a judeţului Galaţi - constituită de cursul inferior al râurilor Siret (cu
afluenţii principali: Bârlad, Geru şi Suhu), Prut (cu principalii afluenţi: Elan-bazinul inferior,
Liscov şi Chineja), precum şi de bazinul hidrografic al fluviului Dunărea (de la km 155 confluenţă cu râul Siret şi până la km 134 – confluenţă cu râul Prut), se înscrie, în totalitatea
ei, într-un profil hidro-economic complex, care cuprinde alimentări pentru centre urbane şi
rurale, acumulări pentru irigaţii, măsuri antierozionale, lucrări de apărare contra inundaţiilor
şi desecări.
Aceste cursuri de apă, împreună cu afluenţii lor, au generat o lungime de reţea hidrografică
codificată de 1.524 km (din care 110 km frontieră de stat – râu Prut), cu o suprafaţă de
4.465 km2, în cele trei bazine hidrografice: Dunăre, Siret şi Prut.
În bazinul hidrografic Siret, nivelurile maxime istorice la staţiile hidrometrice sunt:
-râu Bârlad – 90,6 mc/s, în anul 1988, faţă de capacitatea de transport a albiei minore de
224 mc/s la staţia hidrometrică Tecuci;
-râu Tecucel – 99,4 mc/s, în anul 2005, faţă de 56 mc/s – debitul capabil al albiei minore, la
staţia hidrometrică Tecuci;
-râu Geru – 76,1 mc/s, în mai 1996, faţă de 40,0 mc/s – debit capabil, la staţia hidrometrică
Cudalbi;
-râu Suhurlui – 49,0 mc/s, în august 1997, faţă de 3,70mc/s – debitul capabil al albiei, la
staţia hidrometrică Pechea.
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Până în anii 1973-1974 în lunca Siretului şi 1979-1982 în lunca Bârladului s-au produs
inundaţii din revărsări 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 şi
lucrările de îndiguire existente de pe râul Prut (58,0 Km) şi fluviul Dunărea (10,5 Km), au
scos de sub efectul inundaţiilor din revărsări ale cursurilor de apă un număr de 64 localităţi
şi peste 63.500 ha terenuri agricole din judeţul Galaţi.

Figură 18 - Hidrografia judeţului Galaţi
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În ultimii ani judeţul Galaţi s-a confruntat cu probleme generate de precipitaţii sub formă de
aversă, căzute în cantităţi mari (max. în 24 de ore – 113,7 l/mp. la S.M. Tecuci), în special
în bazinul Bârladului şi Prutului.
Aceste precipitaţii, căzute într-un interval de timp relativ scurt, au generat scurgeri masive
de pe versanţi, cu concentrări rapide de debite, care au inundat zonele depresionare ale
localităţilor şi au produs revărsarea râurilor mici, neamenajate din punct de vedere al
apărării împotrtiva inundaţiilor, provocând pagube importante.
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 ceea 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.
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:
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•
•
•
•

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;
• 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. 70 km de municipiul
Galaţi, situaţie care face dificilă operarea şi întreţinerea acestora.

Priorităţi de intervenţie
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•
•
•
•
•

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.

B. RESURSELE SOLULUI ŞI SUBSOLULUI
Caracteristicile pedologice, vegetaţia, solul şi resursele naturale ale solului
În condiţiile de climă menţionate, pe un strat alcătuit din loess care ocupă cea mai mare
suprafaţă, ca şi din nisip pe valea Bârladului şi Siretului, s-a instalat o vegetaţie ierboasă
tipic de stepă, care apare astăzi numai pe terenurile unde nu se practică agricultura.
Vegetaţia, reprezintă rezultatul interacţiunii ariilor de influenţă este europeană, atlantică,
sudică, al elementelor eudemice şi al activităţii antropice.
În ansamblu, vegetaţia de silvostepă se întâlneşte în colinele Tutovei, Covurluiului şi câmpia
Tecuciului, iar cea de stepă propriu-zisă în câmpia Covurluiului. Pe valea inferioară a
Bârladului apar nuclee de păduri de salcâm, iar pe văile Prutului, Siretului şi Dunării
predomină vegetaţia de luncă.
Cea mai mare parte din podişul Covurluiului, colinele Tutovei şi câmpia Tecuciului este
acoperită de terenuri agricole şi de pajişti puternic modificate, sub raport antropic cu păiuşi,
jiscă, colilie sau bărboasă.
Câmpia Covurluiului este dominată de terenuri agricole şi de pajişti puternic modificate de
firuţă cu bulb, pelinită, alior, bărboasa. Pe alocuri apar culturi de salcâm, mai ales în aria
nisipurilor din câmpia Tecuciului, asociate cu complexe de vegetaţie agricolă pe nisipuri.
Fragmentele de păduri ce reprezintă resturile codrilor Bârladului de odinioară, cantonate în
aria colinelor Tutovei şi a podişului Covurluiului – nordul judeţului – sunt formate din păduri
de amestec cu specii de stejar şi alte foioase, alcătuind sleauri, în complex cu păduri de
gorun sau stejar. Pe valea Bârladului se întâlnesc fragmente de stejar, frasin şi ulm.
Culturile de salcâm din câmpia Tecuciului şi din alte arii dispersate ale câmpiei Covurluiului
reprezintă o importantă bază meliferă în sud-estul României, împreună cu cea din nordul
Dobrogei. Asadar, vegetaţia 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 şi vale precum şi regosoluri
şi 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. Vegetaţia specifică acestor
soluri este pădurea de stejar, tei, frasin şi carpen. Cercetările geologice au scos la iveală
unele structuri de hidrocarburi în zona Schela şi Slobozia Conachi.

Figură 19 - Utilizarea solului în judeţul Galaţi
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Pentru activităţile din agricultură judeţul Galaţi dispune de 358.456 ha, din care 289.800 ha
arabil, 42.771 ha păşuni, 548 ha fâneţe, 23.050 ha vii şi pepiniere viticole şi 2.287 ha livezi
şi pepiniere pomicole. Judeţul mai dispune de 44.881 ha păduri şi alte terenuri cu vegetaţie
forestieră, 13.047 ha luciu de ape şi bălţi, precum şi 30.278 ha alte suprafeţe.
Eroziunea şi alunecările de teren au impus amenajări specifice pe cca.80.000 ha în
bazinele hidrografice Chineja, Suhurlui ş.a. Datorită condiţiilor de silvostepă cu soluri
sărăturoase, nisipoase, perioade de secetă, care alternează uneori cu inundaţii mai cu
seamă în interiorul judeţului, s-au amenajat sisteme de irigaţii pentru 141.391 ha, ceea ce
reprezenta 39,4 % din suprafaţa agricolă totală. În prezent, nu se pot face estimări asupra
situaţiei actuale a sistemului de irigaţii.
Tabelul 41- Culturi

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 şi 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 ha23.
În judeţul Galaţi datorită 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 specii, în special petice mici de
pajişti degradate, alcătuite din firuţa (Poa bulbosa), pelinişa (Artemisia austiaca), păiuţ

23

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi – Raport privind Starea Mediului, 2008
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(Festuca valeisiaca) şi asociaţii vegetale derivate reprezentate prin Andropogon
ischaemum.
Vegetaţia 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
(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).
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.
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.
C. CALITATEA FACTORILOR DE MEDIU
Calitatea aerului
La nivelul anului 2014, calitatea aerului în judeţul Galaţi a fost monitorizată prin intermediul
staţiilor automate de monitorizare a calităţii aerului care fac parte din Reţeaua Natională de
Monitorizare a Calităţii Aerului. Reţeaua de monitorizare este formată din 1 staţie trafic, 2
staţii de tip industrial, 1 staţie de fond urban, 1 staţie de fond suburban, 1 panou exterior de
informare a publicului şi 1 panou interior de informare a publicului.
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A fost măsurat nivelul concentraţiilor medii anuale ale poluanţilor atmosferici în aerul
înconjurător – NO2, SO2, CO, PM10, PM2,5, COV, O3, Pb, Cd, Ni, As.
Conform datelor colectate, nu s-au semnalat depăşiri ale limitelor admisibile prevăzute în
Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător în staţiile de monitorizare a calităţii
aerului. Concentraţiile medii anuale înregistrate în anul 2014 sunt comparabile cu cele
înregistrate în anii anteriori. Din analiza datelor de monitorizare privind calitatea aerului în
perioada 2008-2014 s-a constatat menţinerea concentraţiilor medii anuale ale poluanţilor
monitorizaţi în Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului sub valorile limită
stipulate în Legea privind calitatea aerului înconjurător nr. 104/2011 şi reducerea numărului
de depăşiri înregistrate la staţiile automate pentru indicatorul pulberi în suspensie –
fracţiunea PM 10, de la un număr de şase depăşiri în anul 2008, o depăşire în 2009,
respectiv zero depăşiri în perioada 2010–2014.
Depăşirea valorilor-limită privind calitatea aerului se produce atunci când concentraţia
poluanţilor atmosferici depăşeşte valorile-limită privind calitatea aerului pentru SO2, PM10,
NO2 şi valorile ţintă pentru O3 precizate în Directivele europene
La nivelul judeţului Galaţi nu s-au semnalat depăşiri ale valorilor limită/ valorilor ţintă la
niciunul dintre poluanţii monitorizaţi în ultimii 5 ani.
Calitatea apei24
Calitatea apei cursurilor de apã
Pentru categoriile de cursuri de apă, evaluarea stării ecologice se realizează pe baza a 5
clase de calitate, respectiv: foarte bună, bună, moderată, slabă şi proastă cu codul de culori
corespunzător (albastru, verde, galben, portocaliu şi roşu).
Tabel 42 – Calitatea cursurilor de apă la nivelul judeţului Galaţi

24

Raportul anual privind calitatea mdiului în județul Galați 2014 - Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi
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Calitatea apei lacurilor
Principalul lac de pe teritoriul judeţului este Lacul Brateş.
Cea mai mare din bălţile naturale din Lunca Prutului este Maţa-Rădeanu, în nord, cu o
suprafaţă de 605 ha. Pe măsură ce cursul râului coboară spre vărsarea în Dunăre, pe o
distanţă de vreo 60 km se găsesc Balta Pochina (75 ha), Balta Sovârca (223 ha), Balta
Maicăş (43 ha),Lacul Vlădeşti (324 ha), Lacul Brăneşti (23 ha) şi Balta Vlăşcuţa (49 ha),
Balta Potcoava (49 ha).
Indicatorii de calitatea a apei monitorizați sunt ”nutrienţi în apă” indicator care cuantifică
fosforul total şi azotaţii precum și concentraţiile (medii anuale) de substanţe periculoase
prezente în lacuri.
Evoluția acestor indicatori în ultimii ani este redată în graficele de mai jos:

Figură 20 - Variaţia concentraţiilor de NO3 în lacuri în perioada 2010-2014
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Figură 21 - Variaţia concentraţiilor de PO4 în lacuri în perioada 2010-2014

Calitatea apelor subterane
Apele subterane reprezintă o resursă importantă de apă potabilă şi de aceea, trebuie să fie
aplicat principiul precauţiei pentru protecţia calităţii lor. Orice efect secundar nedorit trebuie
să fie identificat şi pe cât posibil, eliminat.
În evaluarea calității apelor subterane se au în vedere indicatorii care cuantifică azotaţii și
pesticidele prezenţi în această categorie de ape.
Concentraţia de pesticide în apele subterane depinde de următorii factori: natura suprafeţei
pe care este aplicat, cultura şi tipul solului, condițiile meteorologice, natura şi rata aplicării,
echipamentul utilizat, rata de (bio)degradare în mediu, caracteristicile fizice şi chimice ale
compusului
Evoluția acestor indicatori în ultimii ani este redată în graficele și tabelele de mai jos25:

Figură 22 - Evoluţia indicatorului NO3 în apele subterane în perioada 2010-2014
25

Nota: Valoarea de prag pentru azotați (NO3-) din apele subterane este 50 mg/l(HG nr. 53/2009 pentru
aprobarea Planului Național de Protecție a Apelor Subterne impotriva poluarii și deteriorarii, cu modificarile si
completarile ulterioare
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Tabel 43 – Punctele de monitorizare depistate cu concentraţii de pesticide în anul 2014

Calitatea apelor de îmbăiere
Prin apa de îmbăiere se înţelege orice tip de apă de suprafaţă, curgătoare (râu, fluviu) sau
stătătoare (lac) inclusiv apa marină, în care este permisă, de către autorităţile locale,
îmbăierea prin amenajarea acestor zone sau prin folosinţa unor zone neamenajate, dar
utilizate în mod tradiţional de un număr mare de persoane.
Metodologia pentru supravegerea calității apei de îmbăiere se referă strict la monitorizarea
zonelor naturale amenajate pe ape dulci pentru îmbăiere şi zonelor naturale neamenajate
folosite în mod tradiţional pentru îmbăiere.
în anul 2014, în judeţul Galaţi au fost supravegheate 4 zone de îmbăiere: Lacul Vânători,
Dunăre, Lac Brateş şi râul Prut. Nici una din aceste zone nu este autorizată sanitar,
calitatea apei fiind nesatisfăcătoare din punctul de vedere al parametrilor microbiologici şi
fizico-chimici.
Apele uzate şi reţelele de canalizare
Calitatea apelor de suprafaţă este influenţată în mod direct de evacuările de ape uzate,
neepurate sau insuficient epurate, provenite din surse punctiforme, urbane, industriale şi
agricole. Impactul acestor surse de poluare asupra receptorilor naturali depinde de debitul
apei şi de încărcarea acesteia cu substanţe poluante.
În raport cu provenienţa lor, apele uzate se clasifică astfel:
• ape uzate menajere, este apa de evacuare după ce a fost folosită pentru nevoi
gospodăreşti în locuinţe şi unităţi de folosinţă publică şi provine din descărcări de la
operaţii de igienă corporală, de la pregatirea alimentelor, de la spãlarea îmbrăcămintei
ori prin evacuări de produşi fiziologici (closete cu apã).
• ape uzate industriale, sunt cele care se evacuează în mod concentrat după folosirea lor
în procesele tehnologice de obţinere a materiilor prime sau a produselor finite.
Seturile de date care stau la baza estimării acestui indicator sunt următoarele: populaţia
conectată la staţii de epurare urbane; volumul apelor uzate industriale şi menajere şi
cantităţile de poluanţi generate; volumul apelor uzate industriale şi menajere şi cantităţile de
poluanţi colectate în sistemele de canalizare; volumul apelor uzate şi cantităţile de poluanţi
evacuate în receptorii naturali fără epurare; volumul apelor uzate care este supus epurării şi
cantităţile de poluanţi prezente în efluenţii staţiilor de epurare; staţiile de epurare orăşeneşti,
industriale şi independente; volumul de nămol rezultat pe tipuri de prelucrare. Prezentăm, în
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continuare situația racordării populaţiei la sistemele de colectare şi epurare a apelor uzate și
evoluția volumului de apă uzată în ultimii 4 ani:
Tabel 44 – Situaţia privind racordarea populaţiei din judeţul Galaţi la sistemele de colectare şi epurare
a apelor uzate

Tabel 45 – Volumele de apă evacuate în perioada 2010-2014

Starea solurilor
Solul poate fi afectat fie de factori naturali (clima, forme de relief, etc.), fie de acţiuni
antropice agricole şi industriale. Factorii mentionaţi pot acţiona sinergic în sens negativ,
având ca efect scăderea calităţii solului şi chiar anularea funcţiilor acestuia.
Activităţile antropice produc dereglarea funcţionării normale a solului ca biotop în cadrul
diferitelor ecosisteme naturale sau artificiale, afectând fertilitatea şi capacitatea sa
bioproductivă, atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ.
Deoarece reprezintă o resursă limitată şi neregenerabilă, degradarea solului are un impact
puternic asupra altor zone de interes, precum: apa, sănătatea populaţiei, schimbările
climatice, protecţia naturii, supravieţuirea ecosistemelor, securitate alimentară.

112

Figură 23 - Surse de deteriorare a solului

Activitatea agricolă contribuie în mod direct la degradarea structurii solului prin creşterea
cantităţilor de îngrăşăminte chimice și a produselor de protecţia plantelor (pesticide)
utilizate.
Îngrăşămintele chimice sunt substanţe ce conţin cel puţin un element nutritiv de bază pentru
sol - azot, fosfor, potasiu şi se clasifică în trei categorii:
• simple-conţin doar câte un element nutritiv;
• mixte-amestecuri de îngrăşăminte simple;
• complexe - care conţin 2 elemente nutritive
Pesticidele sunt substanţe chimice sau un amestec de substanţe chimice, predominant
organice, cu rol pozitiv în combaterea bolilor şi dăunătorilor plantelor, parţial şi a animalelor.
Evoluția utilizării acestor substanțe în agricultură în ultimii 4 ani este redată în tabelele de
mai jos:
Tabel 46 – Situaţia utilizării îngrăşămintelor în judeţul Galaţi în perioada 2010-2014
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Tabel 47 – Consumul de produse fitosanitare în judeţul Galaţi în perioada 2010-2014

Conform Ordinului nr 1552/2008 pentru aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde există
surse de nitraţi din activităţi agricole sunt afectate următoarele localităţi: Bălăşeşti (cod
SIRUTA 75613), Băleni (cod SIRUTA 75668), Barcea (cod SIRUTA 75515), Braniştea (cod
SIRUTA 75711), Cerţeşti (cod SIRUTA 75917), Corni (cod SIRUTA 76004), Corod (cod
SIRUTA 75953), Cosmeşti (cod SIRUTA 76040), Costache Negri (cod SIRUTA 76111),
Cuca (cod SIRUTA 76139), Cudalbi (cod SIRUTA 76157), Cuza Vodă (cod SIRUTA 77595),
Drăgăneşti (cod SIRUTA 75221), Drăguşeni (cod SIRUTA 76175), Fârţăneşti (cod SIRUTA
76255), Folteşti (cod SIRUTA 76282), Frumuşiţa (cod SIRUTA 76317), Fundeni (cod
SIRUTA 76353), Ghidigeni (cod SIRUTA 76406), Gohor (cod SIRUTA 76497), Griviţa (cod
SIRUTA 76558), Independenţa (cod SIRUTA 76585), Iveşti (cod SIRUTA 76601), Lieşti
(cod SIRUTA 76674), Măstăcani (cod SIRUTA 76718), Matca (cod SIRUTA 76692),
Movileni (cod SIRUTA 76745), Munteni (cod SIRUTA 75258), Nămoloasa (cod SIRUTA
76763), Negrileşti (cod SIRUTA 77579), Nicoreşti (cod SIRUTA 76807), Pechea (cod
SIRUTA 76969), Piscu (cod SIRUTA 76996), Poiana (cod SIRUTA 77587), Priponeşti (cod
SIRUTA 77028), Rediu (cod SIRUTA 77082), Scânteieşti (cod SIRUTA 77126), Schela (cod
SIRUTA 77153), Şendreni (cod SIRUTA 75114), Slobozia Conachi (cod SIRUTA 77180),
Smârdan (cod SIRUTA 77224), Smulţi (cod SIRUTA 77260), Târgu Bujor (cod SIRUTA
75472), Tecuci (cod SIRUTA 75203), Ţepu (cod SIRUTA 77377), Tudor Vladimirescu (cod
SIRUTA 77313), Tuluceşti (cod SIRUTA 77331), Umbrăreşti (cod SIRUTA 77402), Valea
Mărului (cod SIRUTA 77475), Vânători (cod SIRUTA 75150), Vârlezi (cod SIRUTA 77509),
şi Vlădeşti (cod SIRUTA 77536).
În vederea depistării surselor antropogene de poluare (reziduuri lichide, solide, menajere
stradale şi industriale) precum şi a substanţelor chimice periculoase, există o reţea de
monitorizare este formată din puncte de prelevare, amplasate în zone limitrofe industriei
locale: Sediu A.P.M. – str. Regiment 11 Siret nr. 2; S.C. Arcelor Mittal S.A. – Şos. Smârdan
nr. 1 latura N; S.C. Arcelor Mittal S.A. – Şos. Smârdan nr. 1 latura E; Loc. Şendreni - DN
2B, km 11; Zona Tirighina - DN 2B Tecuci - Galaţi km 6; Şantier Naval Damen - DN 2B, km
8 (Frontieră); DN - 25 Tecuci - Galaţi, km 25, loc. Independenţa; Bariera Traian - DN 26
Galaţi - Bârlad, km 6.
Solurile analizate pe parcursul anului 2014 s-au încadrat în valorile admisibile pe tipuri de
folosinţă, conform ORD nr. 756/1997 pentru aprobarea reglementării privind evaluarea
poluării mediului.
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2.5.2. Biodiversitate
Reţeaua de arii protejate a judeţului Galaţi cuprinde 14 SCI - uri (declarate prin Ordinul nr.
2387/2011 pentru modificarea Ordinului nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie
naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei
ecologice europene Natura 2000 în România) şi 5 SPA-uri (declarate prin H.G. nr. 971/2011
de modificare completare a H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecţie
specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în
România), 16 Rezervaţii Naturale (declarate prin Legea Nr. 5 din 6 martie 2000) un Parc
Natural (declarat prin Legea Nr. 5 din 6 martie 2000) şi 6 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).
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Figură 24 - Reţeaua de arii protejate din judeţul
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Ariile naturale protejate din judeţul Galaţi
În judeţul Galaţi sunt prezente următoarele grupe de arii protejate:
• Situri de Importanţă Comunitară (SCI);
• Situri de Protecţie Avifaunistică (SPA);
• Parcuri Naţionale şi Naturale;
• Rezervaţii ştiinţifice, Rezervaţii naturale şi Monumente ale naturii;
• Arii naturale de interes judeţean.
Tabel 48 - Reţeaua de arii naturale protejate din judeţul Galaţi
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
30
31
32
33
34
35

Denumire
Lunca Brateş
Lunca Siretului Inferior
Lunca joasă a Prutului
Pădurea Tălăşmani
Pădurea Pogăneşti
Pădurea Gârboavele
Dunele de nisip de la Hanu –
Conachi
Râul Bârlad între Zorleni şi Gura
Gârbovăţului
Pădurea Buciumeni
Pădurea Buciumeni - Homocea
Pădurea Balta - Munteni
Pădurea Breana - Roşcani
Lunca Chineja
Pădurea Mogoş - Mâţele
Delta Dunării şi Complexul Razim Sinoe
Delta Dunării
Pădurea Torceşti
Locul Fosilifer Rateş
Locul Fosilifer Bereşti
Ostrovul Prut
Pădurea Fundeanu
Locul Fosilifer Tirighina - Barboşi
Balta Tălăbasca
Balta Potcoava
Balta Mâţa – Cârja - Rădeanu
Lacul Pochina
Lacul Vlăşcuţa
Lunca Prutului – Vlădeşti Frumuşiţa
Parcul Natural Lunca Joasă a
Prutului Inferior
Grădina Publică Galaţi
Grădina Botanică Galaţi
Faleza Dunării
Parc CFR Galaţi
Parc Mihai Eminescu
Parc Turn TV

SCI

x
x
x
x
x

SPA

Rezervaţie
naturală

Parc
natural

Arii naturale
protejate de
interes
judeţean

x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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2.5.3. Riscuri naturale şi antropice
A. 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;
• 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
scurgerilor 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.
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, după cum urmează:
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 complexă;
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.
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Acumulări de tip „C” şi „D” (cu barare de albie), cu rol de atenuare în caz de viituri, dar care
prezintă pericol pentru localităţile din judeţ în caz de ape mari sunt:
• crescătoria Brateş (BH Prut), ac. de tip C, pe r. Chineja, deţinător CNAFP. FIL Brăila;
• iaz agro–piscicol Griviţa (BH Siret), ac. de tip C, pe r. Călmăţui, deţinător CL Griviţa;
• iazurile agro-piscicol Lieşti 1 şi Lieşti 2 (BH Siret), ac. de tip C, pe r. Călmăţui, deţinător
CL Lieşti;
• iaz Vladnic, (BH Siret), ac. de tip C, pe r. Suhurlui, deţinător persoană fizică;
• iazurile Gârbovele 1 şi 2, (BH Siret), ac. de tip D, pe Valea lui Manolache, deţinător CL
Tuluceşti, poate afecta localitatea Vânători;
• iaz Costi Vinători, (BH Siret), ac. de tip C, pe Valea Budurului, deţinător persoană fizică,
poate afecta localitatea Costi;
• iaz agrement Galaţi, (BH Siret), ac. de tip C, pe r. Cătuşa, deţinător CL Galaţi;
• iaz Fileşti (BH Siret), ac. de tip C, deţinător S.C. SEROMGAL S.A., poate afecta
cartierul Bărboşi din Galaţi;
• ac. Tălăbasca (BH Siret), ac. de tip C, pe r. Călmăţui, deţinător CL T. Vladimirescu,
poate afecta localitatea T. Vladimirescu;
• iaz agro–piscicol Susneşti (BH Bârlad), ac. de tip C, pe r. Jaravăţ, deţinător CL
Bălăbăneşti;
• iaz agro–piscicol Cotoroaia (BH Bârlad), ac. de tip C, pe r. Bârzota, deţinător persoană
fizică, poate afecta localitatea Certeşti;
• iaz Priponeşti (BH Bârlad), ac. de tip C, pe Valea Lieşti, deţinător CL Proponeşti;
• iaz agro–piscicol Cârlomăneşti (BH Bârlad), ac. de tip C, pe r. Blăneasa, deţinător
persoană fizică;
• iaz agro–piscicol Blânzi II (BH Bârlad), ac. de tip C, pe r. Tăplăoani, deţinător CL Corod,
poate afecta localitatea Blânzi.
Îndiguiri şi apărări de maluri:
• în bazinul hidrografic Siret: râul Siret, pe sectoarele Latinu – Vădeni şi Piscu –
Braniştea, cu o lungime de cca. 40km, lucrări hidrotehnice în albia cursurilor de apă în
com. Movileni, îndiguiri în comunele Lieşti, Fundeni, T. Vladimirescu, Nămoloasa,
Independenţa, Şendreni ;
• în bazinul hidografic Prut: 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, îndiguiri pe cursurile de apă din comunele Suceveni (sat
Rogojeşti), Vlădeşti (Brăneşti), Cuca (Cuca), Bereşti Mertia (sat Bereşti Meria), Vânători
(sat Odaia Manolache), Tuluceşti;
• în bazinul hidrografic Bârlad: sistemul de îndiguiri şi regularizări pe r. Bârlad, care se
întinde şi în judeţul Vaslui, cu o lungime totală de cca. 161,0km; îndiguiri pe cursurile de
apă din comunele: Ghidigeni, Negrileşti, Munteni (satele Ungheni, Slobozia - Blăneasa),
Barcea, Umbrăreşti;
• bazinul hidrografic Dunărea: la Galaţi în zona falezei, există parapet din beton armat,
care apără zona joasă a oraşului, şantierul naval şi faleza joasă.
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
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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. 1.500 ha;
• în bazinul hidrografic Chineja: teritoriul comunei Măstăcani şi Folteşti – pod peste râul
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.
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:
26

Tabel 49 – Lucrări de apărare împotriva inundaţiilor
Tip de lucrare
Diguri şi apărări
maluri

Acumularea Lupele
Acumularea Schela

de

Cursul de apă
Prut

Locaţia
Galaţi

Valea Lupului

Gohor

Bârlad

Ghidigeni

Bârlad
Bârlad

Tecuci
Umbrăreşti

Bârlad

Priponeşti

Bârlad

Gohor

Bălăneasa

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

Obiectivul general al domeniul riscurilor naturale din judeţ, decurge din „Strategia
Naţională de Protecţia Mediului pentru perioada 2004 – 2025”, şi anume ”protecţia şi
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Sursă date: Master Plan pentru managementul riscului la inundaţii în bazinul hidrografic Prut – Bârlad, anul
2009
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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
naționalã de management al riscului la inundații pe termen mediu și lung aprobata
prin HG nr. 846/2010.
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.
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.
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
Ghidigeni-Munteni;
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;
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monitorizarea intensivă a tronsoanelor de râuri cu case şi anexe gospodăreşti situate
în albiile minore şi majore ale râurilor Stoeneasa, Tăplăoani, Valea Boului.
B. ALUNECĂRI DE TEREN
Teritoriul judeţului prezintă un potenţial de producere al alunecărilor de teren de la redus
la mare a cărui zonare este localizată astfel:
• probabilitatea medie de declanşare a alunecărilor de teren este localizată 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
ravenelor27.
Obiectivul general în domeniul riscurilor naturale care decurge din Strategia Naţională de
Protecţia Mediului – 2004-2025 şi anume „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 măsuri de prevenire sau de
atenuare/stopare a alunecărilor de teren. Acestea sunt foarte variate şi specifice fiecărui caz
în parte, funcţie de originea şi 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 naturală a solurilor, este accentuată şi de activităţile umane (în principal
agricultura, defrişarea abuzivă a pădurilor, arături transversale pe versanţi, săpături la baza
versanţilor pentru diverse construcţii), care determină eroziunea solului. Pe aceste terenuri
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Sursa - Studiul “Identificarea şi delimitarea hazardurilor naturale (cutremure, alunecari de teren şi inundaţii). Hărţi de
Hazard la nivelul teritoriului judeţean. Regiunea 2 (Judeţ Galaţi)
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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
stabilizarea versanţilor;
• executarea arăturilor de-a lungul curbei de nivel;
• evitarea supraîncărcată versanţilor prin executării de construcţii şi căi de comunicaţii
(drumuri, căi ferate) pe versanţii instabili;
Pe terenurile afectate de eroziuni şi 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 studiilor 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 şi 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.
Din unităţile administrativ-teritoriale afectate de alunecări de teren în judeţul Galaţi,
municipiul Galaţi, oraşul Bereşti şi 56 comune au suferit degradări în diferite grade ale
zonelor urbane, rurale, agricole şi de-a lungul căilor de comunicaţie, cu implicaţii socioeconomice importante.
Rolul de prevenire sau de atenuare/stopare a alunecărilor de teren, prin acţiunea asupra
factorilor perturbatori este esenţial.
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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C. CUTREMURE
Evaluarea cât mai corectă a hazardului seismic într-un anumit amplasament este
importantă în vederea punerii în siguranţă a fondului construit existent şi/sau viitor.
Suprafaţa judeţului Galaţi se află în apropierea focarului seismic vrâncean, încadrată în
macrozona cu intensitate seismică 92 sectorul Nicoreşti – Cosmeşti şi 81 în 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 care trebuie să facă obiectul planurilor de apărare împotriva
efectelor seismelor sunt:
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Tabel 50 – U.A.T.-uri urbane în zone de risc seismic

UAT
Municipiul Galaţi
Municipiul Tecuci
Oraşul Bereşti
Oraşul Târgu Bujor

Nr. de locuitori
323.596
46.785
3.926
8.044

Figură 25 - Zone de risc natural la nivel naţional

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 în
cazul unui cutremur puternic şi constituie o prioritate absolută la intervenţie o reprezintă:
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
28

Sursa datelor: ISU 2011, Legea 575/2001
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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;
Priorităţi de intervenţie
• Elaborarea hărţilor de hazard seismic pentru zonele vulnerabile: Municipiul Galaţi,
Municipiul Tecuci, Oraşele Bereşti şi Târgu Bujor;
• Asigurarea rezistenţei/consolidării clădirilor, a infrastructurii tehnice şi de transport pe
baza informaţiilor oferite de zonarea şi microzonarea seismică a localităţilor;
• Protecţia antiseismică a construcţiilor trebuie să conţină în mod obligatoriu o
evaluare cât mai realistă a hazardului seismic. Studiile de microzonare seismică ce
includ influenţa condiţiilor de teren şi cartografiază parametrii mişcării terenului în
anumite zone (pentru zone urbane) au rolul de a sublinia diferenţele de hazard seismic
ce pot exista în zona respectivă şi ca în viitor poate fi necesară o abordare la scară
locală a evaluării acţiunii seismice.
• Adoptarea sistemelor de avertizare seismică cu câteva secunde înainte de producerea
unui cutremur pentru punerea în siguranţă a obiectivelor de importanţă vitală, a opririi
alimentării cu gaze, mobilizarea personalului de intervenţie, etc.
• Stabilirea centrelor de protecţie civilă în caz de dezastru, programe de informare şi
instruire, simulări, etc.
• Respectarea Reglementării tehnice „Cod de proiectare seismică – Prevederi de
proiectare pentru clădiri” – indicativ P100 -1/2006.
2.5.4. 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, de asemenea, 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 ca urmare a 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
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care se pretează, din punct de vedere al mediului, la construcţia unor astfel de instalaţii. În
judetul Galati există în anul 2015 în funcţiune 10 parcuri eoliene.
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 teren29.
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;
• Utilizarea raţională şi eficientă a resurselor primare neregenerabile şi scăderea
progresivă a ponderii acestora în consumul final la consumatorii din municipiile Galaţi şi
Tecuci;
• Oferirea de alternative marilor şi micilor consumatori de energie;
• Retehnologizarea şi utilizarea eficientă a diferitelor surse de energii regenerabile
existente la nivelul municipiilor Galaţi şi Tecuci;
• Elaborarea unor documentaţii privind Studiu de potenţial energetic al municipiului şi al
judeţului Galaţi, Bilanţ energetic al municipiului şi al judeţului Galaţi şi Programe şi
strategii de dezvoltare a energiilor regenerabile pentru municipiul şi judetul Galaţi.

2.6. Capacitatea administrativă
2.6.1. Administraţie publică
Modul de organizare şi de funcţionare a autorităţilor administraţiei publice locale este
reglementat de Constituţia României şi Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Administraţia publică locală este organizată şi funcţionează la nivelul unităţilor administrativteritoriale ale judeţului Galaţi în 61 de comune, două oraşe şi două municipii, precum şi la
nivelul UAT Judeţul Galaţi.
Autorităţile administraţiei publice, prin care se realizează autonomia locală în comune şi
oraşe, sunt consiliile locale şi primarii aleşi în condiţiile legii. Consiliile locale sunt autorităţi
deliberative, iar primarii sunt autorităţi executive.
La nivelul judeţului, Consiliul Judeţului Galaţi are calitatea de autoritate deliberativă iar
preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi, ales în condiţiile legii, are calitatea de autoritate
executivă. Consiliul judeţean este autoritatea administraţiei publice pentru coordonarea
consiliilor comunale şi orăşeneşti, în vederea realizării serviciilor publice de interes
judeţean.
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Primarii, consilierii locali, preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi şi consilierii judeţeni sunt
aleşi locali care, în asigurarea liberului exerciţiu al mandatului lor, îndeplinesc o funcţie de
autoritate publică.
În cadrul unităţii administrativ–teritoriale administraţia publică locală îşi realizează sarcinile
prin servicii proprii sau cu sprijinul serviciilor deconcentrate cu atribuţii corespunzătoare la
nivelul comunei, oraşului şi al judeţului.
Pentru realizarea autonomiei locale, autorităţile administraţiei publice din comunele, oraşele
şi municipiile judeţului cât şi de la nivelul judeţului, elaborează şi aprobă bugete de venituri
si cheltuieli, având dreptul ca, în condiţiile legii, să instituie şi să perceapă impozite şi taxe
locale. Autonomia locală reprezintă atât un drept, cât şi o obligaţie pentru autorităţile
reprezentative ale colectivităţilor locale, care au misiunea de a gestiona şi rezolva toate
problemele populaţiei din raza lor administrativ-teritorială.
Potrivit art. 91 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu
modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţului Galaţi îndeplineşte următoarele
categorii principale de atribuţii:
a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului
judeţului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor
comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean;
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului;
c) atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului;
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine;
e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională;
f) alte atribuţii prevăzute de lege.
Potrivit art. 36 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu
modificările şi completările ulterioare, consiliile locale îndeplinesc următoarele categorii
principale de atribuţii:
a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale
instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor
autonome de interes local;
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau
municipiului;
c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau
municipiului;
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;
e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.
Activitatea Consiliului Judeţului Galaţi se desfăşoară în conformitate cu standardul ISO
9001:2000, fiind primul consiliu judeţean din România care deţine certificare pentru activităţi
de administraţie publică în scop general, economic şi social-administrativ, din anul 2001.
Administraţiile publice sunt principalii actori în susţinerea activităţilor economico-sociale. În
acest sens, ele se pot asocia între ele sau cu alţi parteneri publici sau privaţi în vederea
constituirii de structuri ce au ca scop asigurarea serviciilor publice şi dezvoltarea durabilă a
colectivităţii. Astfel autorităţile locale pot participa direct la constituirea de Asociaţii de
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dezvoltare intercomunitară (ADI), a altor structuri de dezvoltare locală (GAL-uri, FLAG-uri,
parcuri industriale, centre de afaceri, clustere etc).
Priorităţi de intervenţie
• Implementarea transparenţei decizionale la nivelul tuturor administraţiilor publice locale
şi orientarea acesteia către cetăţean;
• Creşterea capacităţii administraţiilor publice locale de a atrage fonduri;
• Dezvoltarea parteneriatului public – privat în rezolvarea problemelor comunităţii;
• Creşterea gradului de implementare a soluţiilor de tip e-guvernare şi e-administraţie;
• Ridicarea prestigiului administraţiei publice prin ridicarea standardelor de calitate în
administraţie, creşterea pregătirii profesionale a funcţionarilor şi eliminarea corupţiei.
2.6.2. Asociaţii de dezvoltare intercomunitară
La nivelul judeţului Galaţi au fost constituite în baza Legii nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele Asociaţii de Dezvoltare
Intercomunitară:
• A.D.I. „Sud–Est” pentru Situaţii de Urgenţă
S-a format în anul 2009 prin asocierea judeţului Galaţi cu judeţele Brăila, Buzău, Constanţa,
Tulcea şi Vrancea.
Obiectivul general al Asociaţiei îl reprezintă crearea premiselor necesare asigurării
populaţiei cu servicii esenţiale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al
coeziunii economice şi sociale, prin îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor pentru siguranţa
publică în situaţii de urgenţă. Asociația a fost creată în vederea respectării prevederilor
Programului Operațional Regional 2007 – 2013, unde pentru Axa prioritară 3, Domeniul de
intervenție 3.3 singurele structuri eligibile să depună aplicațiile pentru dotarea cu
echipamente pentru situații de urgență erau Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară
înființate de Consiliile Județene din regiunea respectivă.
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Sud – Est” pentru Situaţii de Urgenţă a
implementat, în cadrul acestui program, proiectul regional „Achiziţionare echipamente
specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de
urgenţă, acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în regiunea
Sud – Est”.
Prin implementarea proiectului, judeţul Galaţi a beneficiat de trei autospeciale pentru lucrul
cu apă şi spumă de capacitate mare şi trei autospeciale de capacitate medie, o
autospecială pentru descarcerări grele, două ambulanţe de prim ajutor şi o ambulanţă de
reanimare.
• A.D.I. Serviciul Regional Apa Galaţi
Are ca obiectiv realizarea în comun a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii aferente
serviciilor de apă şi apă uzată pe baza strategiei de dezvoltare la nivelul judeţului Galaţi şi
furnizarea serviciilor în comun prin intermediul unui operator unic.
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Componență: judeţul Galaţi, municipiul Galaţi, municipiul Tecuci, oraş Bereşti, oraş Tg.
Bujor, comunele: Bălăbănești, Băneasa, Barcea, Berești Meria, Braniştea, Cavadinești,
Cosmeşti, Cuza Vodă, Drăgăneşti, Fundeni, Ghidigeni, Independența, Iveşti, Lieşti, Matca,
Movileni, Pechea, Piscu, Rădești, Slobozia Conachi, Smârdan, Şendreni, Tudor
Vladimirescu, Umbrăreşti
• A.D.I. Ecoserv Galaţi
Urmăreşte realizarea în comun a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii aferente
serviciilor de salubrizare, furnizarea serviciilor în comun prin intermediul unui operator unic
și în scopul realizării proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în judeţul
Galați“.
Componență: 62 de U.A.T.-uri ale județului Galați (fără oraşul Tecuci, comunele Barcea și
Matca).
• A.D.I. Câmpia Covurluiului
A fost constituită în scopul promovării dezvoltării durabile a centrelor urbane şi rurale şi
promovarea comunicării eficiente între autorităţile locale.
Componență: comunele Independenţa, Măstăcani, Fărţăneşti, Scânteieşti, Folteşti,
Frumuşiţa, Tuluceşti, Vânători, Braniştea, Şendreni, Schela, Smârdan, Pechea, Cuza Vodă,
Slobozia Conachi, Piscu, Fundeni, Tudor Vladimirescu, Lieşti, Iveşti.
• A.D.I. Nicoreşti - Buciumeni
Urmăreşte organizarea, pregătirea, promovarea şi implementarea proiectelor pentru
dezvoltare zonală durabilă în domeniul infrastructurii de transport, economic, servicii
sociale, sănătate şi mediu.
Componență: comunele Nicoreşti şi Buciumeni.
• A.D.I. Iveşti – Umbrăreşti
A fost constituită în vederea întocmirii în comun a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii
de utilitate publică sociale şi economice.
Componență: comunele Iveşti şi Umbrăreşti.
• A.D.I. Cooperare Transfrontalieră şi Integrare Europeană Eurovest 4
Are ca scop realizarea în comun a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii în toate
domeniile.
Componență: comunele Umbrăreşti, Iveşti, Lieşti, Fundeni.
• A.D.I. Vosprutul
Constituirea acestei asociaţii de dezvoltare intercomunitară vizează realizarea în comun a
proiectelor de dezvoltare a infrastructurii în toate domeniile.
Componență: comunele Oancea şi Suceveni.
• A.D.I. Eurocom 4
Are ca obiectiv general realizarea în comun a proiectelor de dezvoltare a infrastructurii în
toate domeniile.
Componență: comunele Schela, Smârdan, Slobozia Conachi şi Braniştea.
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2.6.3.Structuri de dezvoltare locală (GAL, FLAG, clustere, parcuri industriale, zona
liberă)
O altă dimensiune a analizei capacității administrative la nivelul județului Galați are în
vedere implicarea autorităților publice în crearea unor structuri de dezvoltare locală,
alături de diverşi reprezentanţi ai sectorului socio-economic din teritoriu în scopul planificării
unor măsuri de dezvoltare comunitară și a materializării acestora prin eforturile comune ale
celor implicați. Cele mai importante astfel de structuri ce își desfășoară activitatea la nivelul
județului sunt:
Grupurile de Acțiune Locală (GAL)
Grupurile de Acțiune Locală (GAL) sunt beneficiarii Programului LEADER în România și
sunt constituite pe baza unor parteneriate public-privat care isi desfăsoară activitatea pe un
teritoriu rural, cu o populație cuprinsă intre 10.000 – 100.000 locuitori si densitatea de
maximum 150 de locuitori pe km2.
Programul LEADER (Liaison entre Actions de Developpment de I’Economie Rurale) face
parte din iniţiativele comunitare ale Uniunii Europene. Această iniţiativă s-a născut cu
ocazia reformei Fondurilor structurale din 1989. Scopul programului LEADER este de a
acorda sprijin şi a încuraja locuitorii din spaţiul rural în vederea evaluării oportunităţilor de
dezvoltare pe termen lung a microregiunii. Intenţia este de a sprijini realizarea unor strategii
integrate, cu soluţii inovative şi care asigură dezvoltarea sustenabilă a regiunii. În perioada
de programare 2007-2013, programul LEADER nu a mai existat ca atare, fiind integrat în
PNDR (Programul Naţional de Dezvoltare Rurală) şi, din acest motiv, se vorbeşte de „axa
LEADER”. Axa LEADER este finanţată prin Fondul European pentru Agricultură şi
Dezvoltare Rurală, în conformitate cu PNDR. Această axă are două obiective specifice, şi
anume:
• Promovarea potenţialului endogen al teritoriilor,
• Îmbunătăţirea guvernării locale.
La nivelul județului Galați au fost constituite 3 GAL-uri:
• „Grupul de Acțiune Locală Asociația de Dezvoltare Zonală Tecuci” – selectat în
baza Deciziei de autorizare AM-PNDR nr. 60.954/04.07.2011
Teritoriul acestui GAL cuprinde comunele: Cosmești, Nicorești, Poiana, Buciumeni, Gohor,
Țepu, Priponești, Ghidigeni, Bălășești, Drăgușeni, Corod, Valea Mărului, Cudalbi, Costache
Negri din județul Galați și Pochidia și Tutova din județul Vaslui.
GAL A.D.Z. Tecuci are aprobat un buget de 2.856.791 euro, din care 2.285.432 Euro pentru
implementarea strategiei de dezvoltare.
• „Asociația Grup de Acțiune Locală Covurlui” - selectată în baza Deciziei de
autorizare AM-PNDR nr. 62.263/06.12.2012
Teritoriul GAL Covurlui este compus din 10 comune din judeţul Galaţi: Bălăbăneşti, BereştiMeria, Cavadineşti, Corni, Jorăşti, Oancea, Rădeşti, Smulţi, Suceveni, Vârlezi şi 3
comune: Griviţa, Vinderei, Fruntişeni din judeţul Vaslui.
130

GAL Covurlui are aprobat un buget de 2.849.400 Euro, din care 2.549.500 Euro pentru
implementarea strategiei de dezvoltare.
• „Asociația Grup de Acțiune Locală Lunca Joasă a Siretului” - selectată în baza
Deciziei de autorizare AM-PNDR nr. 62.058/27.11.2012
Grupul de Acţiune Locală „Lunca Joasă a Siretului” este compus din nouă localități: Liești,
Fundeni, Tudor Vladimirescu, Slobozia Conachi, Schela, Smârdan, Braniștea, Șendreni și
Siliștea, aparținând administrativ – teritorial atât județului Galați, cât și a județului Brăila.
GAL Lunca Joasă a Siretului are aprobat un buget 2.850.000 Euro, din care 2.550.000 euro
pentru implementarea strategiei de dezvoltare.
Grupurile de Acţiune Locală pentru Pescuit (FLAG)
Grupurile de Acţiune Locală pentru Pescuit (FLAG) sunt parteneriate locale constituite din
actori locali interesaţi în aplicarea măsurilor aferente Axei 4 a Fondului European pentru
Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM).
FLAG-urilor le revine sarcina de a dezvolta şi pune în aplicare o strategie de dezvoltare
locală integrată pentru o zonă de pescuit, scopul real fiind acela de a sprijini comunităţile şi
zonele pescăreşti să găsească noi resurse sustenabile pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii.
Strategia şi acţiunile finanţate în cadrul acesteia trebuie să fie strâns legate de
caracteristicile, condiţiile şi nevoile zonei pescăreşti. În esenţă, zona (nu proiectele
individuale) este cea care face obiectul şi reprezintă ţinta finanţării publice, iar persoanele
care locuiesc sau muncesc în zonă sunt cele care hotărăsc cu privire la priorităţile şi
proiectele care vor fi abordate.
În acest scop, în anul 2012, a fost constituită Asociația pentru Dezvoltare Durabilă PrutDunăre Galați pentru Zona de pescuit Lunca Prutului Inferior - situată în partea de est a
județului Galați între râul Prut (de la intrarea Dunării în Galați și până la vărsarea lui în
Dunăre) și Dunăre.
Aceasta a definit ca principale obiective ale strategiei sale: valorificarea turistică a
resurselor legate de pescuit, dezvoltarea socială și profesională a membrilor comunităților
pescărești, dezvoltarea activităților de piscicultură, pescuit și procesare a peștelui,
conservarea și gestionarea durabilă a patrimoniului local, cultural și de mediu, protecția și
reconstrucția resurselor silvice, acvatice vii și a efectivului piscicol.
Teritoriul acoperit de FLAG cuprinde comunele: Cavadinești, Foltești, Frumușița, Măstăcani,
Oancea, Suceveni, Tulucești, Vlădești și, parțial, municipiul Galați.
Totalul fondurilor publice ale FLAG-ului pentru perioada 2007 - 2013 s-au ridicat la
5.826.090 Euro, din care FEP: 4.369.568 Euro.
Clusterele
Clusterul reprezintă o grupare de producători, utilizatori şi/sau beneficiari reuniți în scopul
punerii în aplicare a bunelor practici din UE în vederea creşterii competitivităţii operatorilor
economici. Conform literaturii de specialitate, o structură de bază reunește, în cadrul unui
cluster, reprezentanţi ai:
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•
•
•
•

autorităţilor publice – decidenți administrativi și susținători ai politicilor de dezvoltare
economică locală;
întreprinderilor – reprezentând latura economică a clusterului;
universităţilor şi institutelor de cercetare – reprezentând furnizorii de soluţii inovative
aplicabile nevoilor reale ale întreprinderilor din cluster;
altor structuri publice sau private cu competențe sau specializate în domeniul specific
clusterului sau în domeniul inovării și transferului tehnologic.

La nivelul județului Galați au fost constituite următoarele structuri de tip cluster:
• Clusterul IT&C „Dunărea de Jos”
Organism neguvernamental, nonprofit, apolitic, fără personalitate juridică, având ca obiectiv
promovarea și elaborarea mecanismelor de susținere a companiilor și instituțiilor în sectorul
TIC membre, pentru creșterea competitivității acestora la nivel național și internațional.
Printre activitățile clusterului se numără:
- activităţi de cercetare, studii şi strategii, elaborarea de baze de date, sistematizarea
informaţiilor şi asigurarea accesulului larg şi nediscriminatoriu al membrilor la acestea;
- elaborarea strategiilor de promovare şi derularea de activităţi de promovare a
proiectelor întreprinse de aceasta şi de membrii acesteia;
- organizarea de reţele (networks) şi puncte de contact;
- activităţi de comunicare, construire de imagine (branding), întărire a cooperării cu
parteneri interni şi europeni;
- susținerea afilierii la mega-clustere constituite la nivel regional;
- menținerea în plan regional a resursei umane cu înaltă calificare în domeniul TIC;
- organizarea de programe de formare, calificare și perfecționare deschise personalului
de specialitate al membrilor clusterului;
- identificarea mecanismelor de finanțare pentru buna funcționare a clusterului și a
membrilor acestuia;
Sediul inițial și secretariatul clusterului este asigurat de S.C. Cons Management Parc de
Soft S.R.L.
• Clusterul Inovativ ”Pentru Sănătate Dunărea de Jos”
A luat ființă din dorința de realizare de proiecte comune în vederea dezvoltării de produse și
servicii destinate menținerii sănătății. Între principalele obiective se numără:
- promovarea informației și educarea pentru sănătate;
- dezvoltarea de noi tehnici și sisteme și promovarea lor cu scopul menținerii stării de
sănătate;
- îmbunătățirea accesului la piața medicală;
- sprijinul și promovarea unui cadru unitar al sănătății în rândul beneficiarilor a unui
standard decent de viață și implicit de sănătate.
Clusterul este reprezentat prin Asociația „SMURD” Galați.
• Clusterul ”Romanian River Transport”
Are ca obiectiv dezvoltarea activităților legate de transport, crearea unui cadru unitar de
cooperare și conlucrare între membrii săi, realizarea de misiuni/obiective de interes comun
referitoare la înființarea clusterului pentru transportul intermodal ecologic de mărfuri
interioare românești. Acest cluster este reprezentat prin Uniunea Porturilor Interioare
Românești (UPIR).
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• Clusterul Regional „Green Solution Low Danube”
Urmărește dezvoltarea infrastructurii de mediu și energie și este reprezentat prin Asociația
Regională pentru Energie și Mediu Dunărea de Jos (R.A.E.E.-LOW DANUBE).
Ultimele 3 clustere gălățene menționate sunt membre ale Consorțiului ”Dunărea de Jos” primul Consorțiu al Clusterelor din Regiunea de Sud-Est.
Alte structuri de susţinere a mediului de Afaceri
• Asociația Tehnopol Galați
Asociația Tehnopol Galați este o structură asociativă fondată de Consiliul Judetului Galați,
Consiliul Local Galați, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Galați, Universitatea
“Dunărea de Jos” Galați și Asociația Producătorilor de Soft ca instrument de lucru pentru
promovarea dezvoltării economice locale și regionale.
Tehnopolul Galați asigură un cadru favorabil dezvoltării întreprinderilor, centrelor de
cercetare, în vederea realizării unei armonizări a activităților acestora în raport cu exigențele
economiei de piață și a strategiilor de dezvoltare locală și regională.
Asociația oferă următoarele categorii de servicii:
Servicii generale:
- sprijinirea investițiilor și afacerilor (informare, feedback, cooperare şi internaţionalizare);
- sprijinirea inovării (transfer de know-how şi tehnologie);
- sprijinirea participării IMM-urilor în programele UE pentru cercetare şi dezvoltare.
Servicii specializate:
- realizarea de studii și strategii de dezvoltare locală și regională;
- realizarea de strategii și programe de dezvoltare socială;
- realizarea și implementarea de proiecte de investiții;
- consultanță în întocmirea și implementarea de proiecte pentru accesare de credite sau
fonduri nerambursabile;
- dezvoltare, implementare, monitorizare și evaluare programe de formare profesională.
• Zona Liberă Galați
Zona Liberă Galați a fost înființată prin Hotărârea Guvernului României nr 190/1994 și în
baza Legii 84/1990 și promoveză schimburile economice internaționale, atragerea de
capital străin pentru introducerea tehnologiilor noi, precum și sporirea posibilităților de
folosire a resurselor economiei naționale
Zona Liberă Galați are o suprafaţă de peste 121 ha și este amplasată în apropierea
municipiului Galați, pe malul Dunării, foarte aproape de granița cu Ucraina și Republica
Moldova.
Printre principalele facilități pe care le asigură se numără:
- pozitie strategică la graniţa de Est a Uniunii Europene cu acces rapid și eficient la
piețele de consum din Europa și Orient;
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-

acces facil la căi de comunicație terestre și navale - singura zona liberă din România
care este traversată de cale ferată cu ecartament larg (tipic țărilor ex-sovietice) și
ecartament îngust (standard european);
terenuri libere pentru orice tip de investiții la prețuri competitive;
facilități economico-fiscale avantajoase pentru dezvoltarea unei afaceri;
deschidere totală la orice idei și propuneri din partea clienților.

• Parcul Industrial Galaţi
Parcul Industrial Galați reprezintă o zonă delimitată, în care se asigură condiții adecvate
desfășurării de activități economice, cercetare, producție industrială și servicii cu scopul
dezvoltării și valorificării resurselor naturale și umane ale zonei.
Parcul Industrial Galaţi este amplasat pe malul Dunării, în partea de sud-est a municipiului
Galati pe o suprafaţă de 21,8 ha cu posibilitate de extindere. Obiectivul său este acela de a
susține economia locală și regională, dezvoltarea pe orizontală a acesteia și crearea de
locuri de muncă pentru forța de muncă înalt calificată.
Printre principalele facilități pe care le asigură se numără:
- hală depozitare de ~ 1100 mp² și birouri în sediul administrativ;
- acces facil la căi de comunicație terestre și navale: DN 2B, cale ferată cu ecartament
larg (folosit în ţările CSI şi Asia) şi îngust (european), la canalul Rhin-Main-Dunăre
precum şi la chei şi la instalaţii portuare;
- teren disponibil pentru concesionare pentru o perioadă cuprinsă între 25-50 ani;
- scutiri de taxe: impozitul pe terenul concesionat/închiriat, impozitul pe clădiri, plata
oricăror taxe datorate bugetelor locale pentru construire/desființare construcții pentru
terenurile și clădirile din infrastructura parcului
- utilitățile necesare desfășurării activităților.
• Parcul pentru Tehnologia Informației Galaţi
Parcul de software de la Galați este o inițiativă comună a Guvernului României și a
autorităților locale și a primit primul titlu de parc științific și tehnologic din România.
Parcul urmărește dezvoltarea sectorului industrial al tehnologiilor de vârf, facilitarea
transferului de tehnologie, precum și crearea unei alternative viabile pe piața muncii din
Regiunea de Sud-Est. În medie anuală aici activeză 20 de firme, unde lucrează un număr
de cca 300 de persoane. Tot aici își are sediul și secretariatul Clusterului IT&C Dunărea de
Jos.
Facilitățile acordate de administratorul parcului:
- clădire modernă, situată într-o zonă foarte accesibilă a municipiului Galați;
- suprafața disponibilă de închiriat: 1600 mp - 64 de birouri dotate cu cablare structurată
pentru transmisie voce-date, router, file server firewall, file server Internet, centrală
telefonică digitală performantă;
- promovarea activităților Parcului și a locatarilor prin intermediul site-ului web;
- servicii de recepție-secretariat;
- sală multimedia pentru conferințe;
- conexiune la rețelele de utilități publice;
- servicii de pază și curățenie.
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Centre de Afaceri
La nivelul judeţului Galaţi funcţionează trei centre de afaceri, după cum urmează:
• Centrul regional de afaceri Galați
Centrul regional de afaceri Galați a fost realizat în cadrul unui proiect finanțat prin
Programului Operaţional Regional 2007-2013 cu o valoare totală de 5.881.171,32 lei și își
propune să contribuie la dezvoltarea sustenabilă a IMM-urilor din zonă și din județul Galați.
Centrul regional de afaceri Galati oferă facilitati start-up-urilor și spin-off-urilor care
activează în domeniul serviciilor și microproducției, în vederea desfășurării activității
curente. Astfel, IMM-urile pot beneficia de locații și dotări permanente pentru a-și desfășura
activitatea în primii ani de funcționare, de asemenea vor putea participa la training-uri,
întâlniri de afaceri, simpozioane, workshop-uri, unde vor intra în contact cu potențiali
parteneri de afaceri.
Centrul regional de afaceri Galați oferă următoarele facilități și servicii:
- 26 birouri și 2 săli multifuncţionale într-o clădire nou reabilitată;
- găzduirea firmelor din zonă în primii ani de funcționare, facilități și dotari la nivelul
standardelor internaționale;
- închirierea de spații pentru organizarea de seminarii, conferințe, programe de training
pentru antreprenori, workshop-uri pentru IMM-urile din județ și chiar din regiune;
- facilitarea accesului la informații de actualitate prin crearea secțiunii proprii a Centrului
regional de afaceri Galați.
• Centrul de Afaceri Navrom
Oferă urmatoarele servicii:
- Managementul complexului hotelier MERCUR 3*;
- Design şi amenajări pentru nave şi spaţii de lucru (birouri, hale etc.);
- Managementul navei de pasageri Tudor Vladimirescu - nava amiral a Companiei
NAVROM;
- Activităţi turistice cu nave de agrement;
- Pescuitul sportiv la ferma piscicolă Sabangia (jud. Tulcea).
• Centrul de Afaceri Dunărea
Pune la dispoziţie 9 săli de conferinţă, premium şi standard precum si resursa umană
necesară în derularea următoarelor tipuri de evenimente şi nu numai:
- prezentări/lansări de produse şi/sau servicii;
congrese, conferinţe, simpozioane, workshop-uri;
recepţii, cocktailuri, team-building-uri;
intâlniri/tratative de afaceri.
Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității - CLLD
Conceptul “CLLD”, (din eng. „Community-led Local Development”), respectiv „dezvoltare
locală plasată sub responsabilitatea comunității” descrie un mijloc inovativ de implicare
civică locală, recomandat de Comisia Europeană tuturor statelor membre pentru perioada
de programare 2014-2020.
Acest instrument este prevăzut în Acordul de Parteneriat semnat de România cu CE pentru
a fi utilizat cu scopul promovării incluziunii sociale și combaterii sărăciei în comunitățile
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marginalizate. În acest sens, Programul Operational Regional 2014 - 2020 (prin Axa
Prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din
mediul urban) și Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 (prin Axa Prioritară 5 Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității) vor pune la dispoziție
alocările financiare necesare implementării strategiilor integrate de dezvoltare locală pentru
orașe cu o populație de peste 20.000 de locuitori.
La nivelul acestor localități urbane trebuie să se constituie Grupuri de Acțiune, formate din
autoritățile publice locale, instituțiile locale din domeniul asistenței sociale, structurile
asociative pentru mediul de afaceri, inspectoratele școlare, precum și ONG-urile relevante
pentru comunitățile defavorizate. Aceste Grupuri de acțiune locală vor putea depune
proiecte integrate pentru investiții în: construirea, reabilitarea, modernizarea locuintelor
sociale; construirea, reabilitarea, modernizarea centrelor integrate de intervenție medicosocială, precum și pentru reabilitarea și modernizarea unităților de învățământ
preuniversitar.
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3. VIZIUNEA PRIVIND DEZVOLTAREA JUDEŢULUI GALAŢI

PENTRU PERIOADA 2016-2021

3.1 Context european, naţional şi regional
CONTEXT EUROPEAN
După ce a lăsat în urmă cea mai gravă criză economică şi financiară cu care a trebuit să se
confrunte în ultimele generaţii, UE a desfăşurat o activitate susţinută pentru a pune bazele
unei creşteri mai solide şi mai durabile în viitor. Însă, în ciuda eforturilor depuse la nivel
naţional şi european, perspectivele de redresare sunt mai modeste decât se estima în anul
2013. Dinamica procesului a început să cunoască o încetinire în primăvara anului 2014.
Criza economică a dat naştere unei crizei sociale pe care o traversăm în prezent, iar
lentoarea redresării frustrează eforturile de reducere a nivelului ridicat al şomajului.
Chiar dacă încetinirea actuală este întrucâtva explicată de contextul economic mondial,
există şi o serie de factori interni care împiedică accelerarea ritmului de creştere în UE.
Există diferenţe mari între statele membre. Creşterea economică este, în continuare,
frânată de fragmentarea pieţelor financiare ca urmare a crizei financiare şi a datoriei
suverane, de necesitatea de a reduce datoriile întreprinderilor, gospodăriilor şi datoria
publică, de ajustarea incompletă a dezechilibrelor macroeconomice şi de încrederea
şubrezită ca urmare a nesiguranţei cu privire la perspectivele economice şi angajamentul de
a aplica reforme structurale şi instituţionale. Creşterea slabă a productivităţii, nivelul scăzut
al investiţiilor şi rata ridicată a şomajului structural limitează perspectivele de creştere ale
Europei.
Totodată, UE şi statele sale membre trebuie să facă faţă mai multor tendinţe pe termen lung
care afectează crearea de locuri de muncă şi creşterea şi care sunt legate în special de
transformările societale şi demografice, de globalizare, de productivitate şi dezvoltările
tehnologice, de presiunea asupra resurselor şi preocupările de mediu, precum şi de ritmul
în general mai lent de creştere în ţările emergente şi în curs de dezvoltare.
În noiembrie 2014, Comisia a schiţat coordonatele esenţiale ale noii sale agende în materie
de locuri de muncă şi creştere economică. În condiţiile în care relansarea creşterii nu se
poate realiza decât în condiţiile unei cooperări între instituţiile UE şi statele membre pentru
atingerea obiectivelor legate de modelul european de economie socială de piaţă, în
Raportul privind creşterea economică pentru anul 2015, Comisia Europeană anunţă un set
de măsuri suplimentare care ar putea fi luate la nivelul UE pentru a permite statelor membre
să revină la un nivel de creştere mai ridicat şi să înregistreze progrese pe calea dezvoltării
durabile. Acest context progrramatic va permite luarea unor angajamente în favoarea
schimbării şi abordări diferite, individualizate la nivel naţional.
Astăzi, la nivel european, riscul menţinerii unui nivel scăzut al creşterii, al unei inflaţii situate
la valori apropiate de zero şi al unei rate ridicate a şomajului a devenit o sursă principală de
preocupare. Impactul crizei a avut o componentă structurală importantă, care a determinat
scăderea creşterii potenţiale a economiilor UE.
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Politicile structurale, bugetare şi monetare trebuie combinate în cadrul unei abordări
integrate, favorabile creşterii, sunt instrumente care răspund acestor provocări, dar succesul
implementării lor va depinde de contextul de aplicabilitate la toate nivelurile de guvernare,
de la cel global, la cel al UE, la cel national, regional şi local.
A. PILONI DE ACŢIUNE
În Analiza anuală asupra creşterii pentru anul 2015, Comisia consfinţeşte această abordare
bazată pe trei piloni de acţiune pentru politica economică şi socială:
O STIMULARE COORDONATĂ A INVESTIŢIILOR
Comisia a prezentat şi un plan de investiţii pentru Europa, care ar trebui să mobilizeze
investiţii publice şi private suplimentare cu o valoare totală de cel puţin 315 miliarde EUR în
perioada 2015-2017 şi să îmbunătăţească semnificativ mediul investiţional general.
Este necesar şi urgent să se stimuleze investiţiile în Europa. Din cauza crizei, nivelul
investiţiilor a scăzut cu aproximativ 430 de miliarde EUR faţă de nivelul maxim atins în 2007
– o prăbuşire cu 15%. Scopul urmărit nu este revenirea la vârful atins în 2007 prin acelaşi
tip de investiţii – unele dintre investiţiile din perioada premergătoare crizei nu au fost
sustenabile. Este însă îngrijorătoare constatarea că, în ultima vreme, în Europa, investiţiile
nu au revenit la o dinamică normală, spre deosebire de situaţia din Statele Unite. În 2013,
investiţiile se situau în continuare la 19,3% din PIB, cu aproximativ 2 puncte procentuale
sub media istorică atinsă. Rezultă astfel un deficit investiţional în Europa cu 230 până la
370 de miliarde EUR sub tendinţele pe termen lung.
Nevoile identificate de instituţiile UE în plan investiţional pot fi exemplificate după cum
urmează: nevoia ca gospodăriile şi întreprinderile să beneficieze de cele mai recente
tehnologii de pe piaţă şi să devină mai eficiente din punct de vedere energetic şi din
punctual de vedere al utilizării resurselor. Sistemele de învăţământ şi inovare beneficiază de
dotări şi de fonduri mai puţine decât cele ale concurenţilor principali existenţi la nivel global.
Sistemele de protecţie socială din statele membre UE trebuie modernizate pentru a
răspunde provocărilor reprezentate de îmbătrânirea rapidă a populaţiei. Sectorul energetic
al UE trebuie să îşi modernizeze reţelele cu tehnologii de ultimă oră, să integreze sursele
regenerabile de energie şi să diversifice sursele de aprovizionare. Sectorul transporturilor
trebuie să îşi modernizeze infrastructura, să reducă riscul de congestionare a traficului şi să
îmbunătăţească legăturile comerciale. Pentru a proteja mediul, este nevoie de instalaţii mai
adecvate de gestionare a deşeurilor, de reciclare şi de tratare a apei. O altă nevoie
identificată este cea de reţele de bandă largă cu o acoperire mai mare şi mai rapide şi de
centre mai inteligente de date în Europa. Aceste necesităţi sunt resimţite acut, în condiţiile
în care există riscul de împuţinare şi perimare a capitalului de producţie în Europa.
Performanţa modestă a investiţiilor se datorează mai multor factori: încrederea scăzută a
investitorilor, aşteptările rezervate în ceea ce priveşte cererea şi gradul ridicat de îndatorare
a gospodăriilor, a întreprinderilor şi a autorităţilor publice. În multe regiuni, perspectivele
incerte şi
îngrijorarea legată de riscul de credit au împiedicat IMM-urile să obţină finanţare pentru
proiecte viabile.
Planul de investiţii pentru Europa se bazează pe trei axe care se susţin reciproc:
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1. mobilizarea, până la sfârşitul anului 2017, a unor fonduri suplimentare pentru
investiţii în valoare de cel puţin 315 miliarde EUR;
2. iniţiative punctuale pentru a se garanta faptul că investiţiile răspund necesităţilor
economiei reale;
3. măsuri de îmbunătăţire a mediului investiţional, pentru a spori atractivitatea
investiţiilor în Europa.
Mobilizarea unor fonduri suplimentare în valoare de cel puţin 315 miliarde EUR pentru
investiţii la nivelul UE:
• Va fi instituit un nou Fond european pentru investiţii strategice, în strânsă colaborare cu
Banca Europeană de Investiţii, pentru a sprijini investiţiile strategice de importanţă
europeană şi finanţarea de risc pentru IMM-uri şi pentru întreprinderile cu capitalizare
medie din întreaga Europă.
• Fondurile structurale şi de investiţii europene vor fi utilizate la maximum. Pentru aceasta
trebuie să avem garanţia că fondurile UE rămase disponibile din perioada de
programare 2007-2013 sunt utilizate cu un impact optim. De asemenea, este nevoie să
se sporească efectul de levier al fondurilor UE în perioada 2014-2020 prin dublarea
ponderii globale a instrumentelor financiare inovatoare şi prin utilizarea într-o măsură
cât mai mare posibil a cofinanţării private.
Luarea de măsuri prin care fondurile investite să ajungă în economia reală:
• La nivelul UE, pe baza raportului din decembrie 2014 al unui grup operativ alcătuit din
reprezentanţi ai Comisiei, ai BEI şi ai statelor membre, va fi stabilită o rezervă
transparentă de proiecte care pot beneficia de investiţii.
• Vor fi reunite, în cadrul unei singure „platforme” de consiliere pentru investiţii destinate
promotorilor de proiecte, investitorilor şi autorităţilor de management, diferite surse de
expertiză şi asistenţă tehnică.
• Comisia şi BEI, împreună cu autorităţile naţionale şi regionale, vor stabili un dialog cu
promotorii de proiecte, cu investitorii şi cu părţile instituţionale interesate pentru a facilita
demararea celor mai importante proiecte de investiţii.
Îmbunătăţirea mediului investiţional:
• Măsuri pentru îmbunătăţirea cadrului normativ, la nivel naţional şi european, pentru a
asigura claritatea şi previzibilitatea acestuia şi pentru a stimula investiţiile;
• Măsuri pentru dezvoltarea unor surse noi şi alternative de finanţare pe termen lung a
economiei şi pentru avansarea către o uniune a pieţelor de capital;
• Măsuri pentru finalizarea pieţei unice în sectoare-cheie, cum ar fi energia, transporturile
şi economia digitală.
UN ANGAJAMENT REÎNNOIT ÎN FAVOAREA REFORMELOR STRUCTURALE
Acesta este esenţial pentru ca ţările să îşi poată rambursa datoriile şi să se stimuleze
crearea mai multor locuri de muncă de calitate. Progresele realizate în domenii precum
serviciile, energia, telecomunicaţiile şi economia digitală, precum şi în ceea ce priveşte
îmbunătăţirea mediului de afaceri creează noi oportunităţi pentru crearea de locuri de
muncă şi creşterea economică. Reducerea birocraţiei în contextul agendei pentru o mai
bună legiferare este esenţială pentru a crea un mediu de reglementare adecvat şi a
promova un climat favorabil iniţiativei economice şi creării de locuri de muncă. Perspectiva
inedită adusă de această măsură este dată de imperativul de asumare a acestei măsuri la
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nivelul parlamentelor naţionale şi totodată europenizarea acestor eforturi în vederea
susţinerii lor.
Realizarea pieţei unice a bunurilor şi serviciilor reprezintă o prioritate. Cu peste 500 de
milioane de consumatori, piaţa unică europeană rămâne cel mai puternic motor al creşterii
din UE. Va fi necesară acordarea unei atenţii speciale integrării şi mai pronunţate a pieţelor
serviciilor şi bunurilor în domeniile în care potenţialul de creare de locuri de muncă, de
creştere şi inovare este semnificativ. De asemenea, se urmăreşte crearea unei sinergii între
o piaţă unică performantă şi sectorul industrial. Consumatorii europeni ar fi principalii
beneficiari ai pieţii unice integrate. Totodată, o piaţa unică performantă va consolida poziţia
întreprinderilor europene în cadrul lanţurilor valorice globale, va atrage noi investiţii şi va
permite Uniunii să creeze legături mai solide cu noile centre ale creşterii globale prin
acorduri comerciale.
În această ecuaţie, piaţa unică digitală este esenţială pentru crearea de locuri de muncă,
pentru creştere economică şi inovare. Economia mondială se transformă într-o economie
digitală. Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor nu este doar un sector de activitate, ci şi
fundamentul unei economii moderne şi inovatoare. O piaţă unică digitală conectată ar putea
genera câştiguri din creşterea eficienţei în valoare de 260 de miliarde EUR pe an.
Tehnologia digitală introduce noi modalităţi de producere a bunurilor şi de furnizare a
serviciilor, de la automobile şi produsele chimice la distribuţia cu amănuntul şi energie,
remodelând modul în care lucrăm şi învăţăm. Serviciile digitale sunt vitale pentru eficienţa şi
securitatea infrastructurilor strategice esenţiale ale Europei, cum ar fi infrastructura
energetică şi feroviară.
Cu toate acestea, nu avem o piaţă unică digitală. Numai 14% dintre IMM-uri îşi vând
produsele sau serviciile online. Doar 12% dintre consumatori fac cumpărături într-o altă ţară
decât cea de origine. Consumatorii sunt nemulţumiţi atunci când nu pot avea acces la
servicii digitale în alt stat membru din cauza unor practici comerciale restrictive sau a unor
obstacole de natură juridică.
Continuarea reformelor structurale pe pieţele energiei este necesară pentru a crea o uniune
a energiei rezilientă, cu o politică în domeniul schimbărilor climatice orientate spre viitor, în
conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020 şi cu cadrul privind clima şi energia
pentru 2030, care a fost convenit de către Consiliul European în octombrie 2014, precum şi
pentru a spori securitatea aprovizionării cu energie şi a asigura finalizarea pieţei interne a
energiei.
Pentru aceasta este necesar să se îmbunătăţească structura pieţei energiei, să se
consolideze instrumentele de piaţă existente, precum şi să se modernizeze şi să se extindă
infrastructura energetică. Acest lucru ar trebui să permită circulaţia liberă a energiei în
cadrul UE, ar elimina insulele energetice şi ar integra sursele regenerabile de energie în
reţea.
Finanţarea investiţiilor necesare va fi o provocare majoră. Chiar dacă un sprijin semnificativ
va veni din partea fondurilor UE structurale şi de investiţii, sunt necesare mecanisme
financiare inovatoare pentru a stimula şi a mobiliza investiţiile în modernizarea infrastructurii
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energetice şi pentru a stimula investiţiile efectuate de gospodăriile private în eficienţa
energetică.
Sunt necesare măsuri ambiţioase pentru a asigura un cadru normativ al UE favorabil creării
de locuri de muncă, creşterii economice şi investiţiilor. Comisia va acorda prioritate activităţii
începute în decembrie 2012, odată cu lansarea Programului privind o reglementare
adecvată şi funcţională (REFIT) – o trecere în revistă generală a legislaţiei existente. Scopul
acestui program este acela de a avea o legislaţie a UE mai puţin împovărătoare, mai simplă
şi mai puţin costisitoare, în beneficiul cetăţenilor şi al întreprinderilor.
Pentru 2015, Comisia recomandă concentrarea atenţiei asupra mai multor reforme
esenţiale. Domeniile alese sunt relevante pentru toate statele membre, deşi măsurile
punctuale care vor fi adoptate vor varia de la o ţară la alta.
Aceste recomandări vizează:
1. Îmbunătăţirea dinamicii pe pieţele forţei de muncă şi combaterea nivelului ridicat al
şomajului prin norme de protecţie a muncii şi instituţii cu competenţe în acest sens ce
asigură un
mediu care să stimuleze procesul de recrutare; prin reformarea sistemelor de soluţionare a
conflictelor de muncă; prin reforme care vizează reducerea impozitului pe veniturile salariale
pentru a contribui la restabilirea unui nivel adecvat de ocupare a forţei de muncă; prin
măsuri de aliniere a competenţelor la semnalele din piaţa muncii, cu prioritate în sectoarele
de activitate în expansiune sau în dezvoltare, precum economia digitală, sectoarele
ecologice şi asistenţa medicală; prin îmbunătăţirea sistemelor de formare profesională şi de
educaţie duală; prin susţinerea procesului de învăţare pe tot parcursul vieţii; prin o mai bună
evaluare a nevoilor în materie de competenţe la nivel regional şi sectorial.
Alte măsuri vizate şi recomandate sunt cele ce se adresează tinerilor şi şomerilor de lungă
durată. Cu toate că Garanţia pentru tineret reprezintă un efort ambiţios, fondurile
disponibile, inclusiv cele 6,4 miliarde EUR din cadrul Iniţiativei privind ocuparea forţei de
muncă în rândul tinerilor, ar trebui utilizate mai rapid şi mai eficient de către statele membre
şi ar trebui suplimentate prin mijloace naţionale. În prezent, în UE, sunt în medie peste 2
milioane de locuri de muncă vacante. Cu toate că intervin unele limitări ale mobilităţii
geografice, s-ar părea că lucrătorii nu exploatează pe deplin posibilităţile de liberă circulaţie
existente. Pentru a se elimina obstacolele curente, va trebui să se sporească posibilităţile
de transferabilitate a drepturilor la pensie în interiorul UE şi să se ia măsuri pentru ca
lucrătorii să poată lua decizii în cunoştinţă de cauză cu privire la mobilitate, de exemplu, prin
intermediul reţelei EURES.
2. Reforma sistemelor de pensii: în întreaga UE, este necesar să se asigure atât
sustenabilitatea, cât şi caracterul adecvat al sistemelor de pensii. În acelaşi timp, trebuie
întreprinse noi reforme pentru a spori eficienţa şi sustenabilitatea financiară a pensiilor.
Având în vedere tendinţa de creştere a longevităţii populaţiei, în multe ţări trebuie să se
adopte o perspectivă mai dinamică asupra vârstei de pensionare, inclusiv prin corelarea mai
sistematică a vârstei legale de pensionare cu speranţa de viaţă, pentru a se asigura un
echilibru adecvat între durata vieţii active şi timpul petrecut în calitate de pensionar.
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3. Modernizarea sistemelor de protecţie socială: mecanismele de protecţie socială ar
trebui să fie eficiente şi adecvate pe tot parcursul vieţii unei persoane. Este nevoie de
politici sociale simplificate şi mai bine direcţionate, completate de servicii de îngrijire a
copiilor şi de învăţământ de bună calitate şi la costuri abordabile, de prevenirea părăsirii
timpurii a şcolii, de oportunităţi de formare şi de asistenţă în căutarea unui loc de muncă, de
sprijin pentru locuinţă şi de servicii medicale accesibile. Este necesar să se reformeze
sistemele de sănătate pentru a furniza o asistenţă medicală de calitate prin structuri
eficiente, inclusiv în materie de e-Sănătate.
4. Îmbunătăţirea flexibilităţii pieţelor de produse şi servicii: Modernizarea funcţionării
industriilor de reţea, îmbunătăţirea capacităţii infrastructurii şi liberalizarea şi mai mare a
sectoarelor serviciilor constituie în continuare provocări pentru majoritatea statelor membre.
Statele membre au întreprins numeroase reforme în sectorul serviciilor în urma intrării în
vigoare a Directivei privind serviciile în 2006, însă în ultima vreme progresele au fost mai
inegale. Transpunerea integral a Directivei privind serviciile ar urma să îmbunătăţească în
mod semnificativ funcţionarea pieţei unice a serviciilor şi ar putea genera câştiguri
economice de până la 1,6% din PIB-ul UE pe termen lung, în plus faţă de procentul de 0,8%
din PIB-ul UE generat la nivelul actual de transpunere.
5. Îmbunătăţirea condiţiilor-cadru pentru investiţiile întreprinderilor: eforturile de
consolidare a mediului de afaceri pentru a-l face mai favorabil investiţiilor sunt esenţiale în
statele membre cu o marjă de manevră bugetară limitată pentru investiţiile publice.
Parteneriatele public-privat şi guvernanţa întreprinderilor de stat vor trebui să fie atent
definite, pentru a spori eficienţa cheltuielilor publice şi a investiţiilor private. Existenţa unui
cadru performant în materie de insolvenţă este, de asemenea, crucială pentru o realocare
eficientă a resurselor.
6. Îmbunătăţirea calităţii investiţiilor în cercetare şi inovare (C&I): Statele membre ar
trebui să continue să acorde prioritate investiţiilor publice în cercetare şi inovare şi să se
axeze pe calitatea institutelor din domeniul cercetării şi inovării, pe procesele lor de
dezvoltare de strategii şi de elaborare a politicilor, precum şi pe programele în domeniu.
7. Îmbunătăţirea eficienţei în administraţia publică: administraţiile publice din întreaga
UE se confruntă în continuare cu provocarea reprezentată de obiectivul de a face „mai mult
cu mai puţine resurse”, respectiv de a răspunde nevoilor publice în condiţii de austeritate
bugetară, de a îmbunătăţi mediul de afaceri prin reducerea sarcinii administrative şi de
reglementare pentru întreprinderi şi pentru cetăţeni şi de a se adapta la nevoile economiei
digitale.
ADERAREA LA O POLITICĂ DE RESPONSABILITATE BUGETARĂ
În ciuda progreselor semnificative realizate în materie de consolidare bugetară, statele
membre trebuie să menţină în continuare un control pe termen lung asupra nivelului
deficitului şi al datoriei. Statele membre care dispun de o marjă de manevră bugetară mai
mare ar trebui să stimuleze cererea internă şi să acorde o atenţie deosebită investiţiilor. Se
va pune accent pe sporirea eficienţei cheltuielilor, pe acordarea unui statut prioritar
investiţiilor productive în cadrul cheltuielilor publice şi pe eficientizarea regimului fiscal.
Abordarea problemelor fraudei fiscale şi evaziunii fiscale este esenţială pentru a garanta un
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tratament echitabil şi a permite statelor membre să colecteze veniturile fiscale care le revin
de drept.
Pactul de stabilitate şi de creştere prevede cadrele adecvate pentru a se asigura creştere
pe termen lung în contextul unor finanţe publice sustenabile, inclusiv al flexibilităţii, unde va
fi cazul. Pactul pune accentul pe evoluţii bugetare din perspectiva structurală şi nu numai în
ceea ce priveşte deficitul nominal. Astfel, se pot elimina evoluţiile care nu sunt supuse
controlului guvernamental, indiferent dacă sunt negative (de exemplu, şocuri asimetrice)
sau pozitive (de exemplu, venituri excepţionale). Aceasta înseamnă că avem o idee mai
clară a poziţiei bugetare subiacente. Fiecare stat membru este evaluat în mod individual,
ţinându-se seama de situaţia sa economică specifică şi de problemele naţionale legate de
îmbătrânirea populaţiei, inclusiv în domeniul politicilor legate de pensii şi sănătate, precum
şi de nivelul datoriei publice.
În februarie 2015, Comisia Europeană a anunţat că va raţionaliza şi va consolida semestrul
european de coordonare a politicilor economice, în vederea deschiderii acestui proces, a
unei implicări mai active, precum şi a sporirii eficacităţii şi a punerii sale în aplicare la toate
nivelurile. Ca urmare a acestei noi abordări, a fost elaborat un raport de ţară pentru fiecare
stat membru şi pentru zona euro. Rapoartele evaluează progresele înregistrate de fiecare
stat membru în vederea abordării problemelor identificate în recomandările specifice fiecărei
ţări pentru 2014-2015 şi includ, de asemenea, pentru 16 state membre (inclusive România),
rezultatul bilanţului aprofundat realizat în temeiul procedurii privind dezechilibrele
macroeconomice (PDM).
B. ROMÂNIA ŞI MECANISMUL DE EVALUARE A SEMESTRULUI EUROPEAN
În cadrul programelor succesive de asistenţă economică, principalele dezechilibre
macroeconomice din România legate de contul curent şi de politica bugetară au fost
atenuate semnificativ, iar stabilitatea sectorului financiar a fost menţinută.
Programele de asistenţă financiară pentru balanţa de plăţi şi-au atins scopul de refacere a
stabilităţii macroeconomice, de restabilire a accesului pe piaţă pentru titlurile de stat şi de
protejare a stabilităţii financiare. După o scădere puternică în perioada crizei, creşterea s-a
reluat rapid şi a revenit la valori pozitive începând din 2011. În 2014, creşterea a atins 2,9%
şi se preconizează că aceasta va fi în continuare robustă. Şomajul s-a menţinut la un nivel
de aproximativ 7%, în timp ce inflaţia a cunoscut recent o scădere semnificativă.
Consolidarea bugetară a fost concentrată la începutul perioadei, însă a fost repartizată pe
parcursul mai multor ani. Deficitul de cont curent de peste 10% din perioada 2006-2008 a
fost corectat în linii mari, acesta reprezentând aproximativ 1% din PIB în 2013, ca urmare a
exporturilor puternice şi a unei reduceri strict temporare a importurilor. Această corecţie a
contribuit la îmbunătăţirea poziţiei investiţionale internaţionale nete (negative), care a atins
nivelul de 60% din PIB. Sectorul bancar a făcut faţă cu succes crizei, iar capitalizarea este
în continuare solidă.
În Raportul privind mecanismul de alertă pentru anul 2015, Comisia a constatat că este
necesar să se determine dacă în România există dezechilibre macroeconomice. În acest
sens, Raportul de ţară prevede şi un bilanţ aprofundat privind România.
Principalele constatări ale bilanţului aprofundat cuprins în prezentul raport de ţară:
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Cu toate că poziţia investiţională internaţională netă a României arată că există în
continuare unele riscuri, dezechilibrele majore au fost corectate. Poziţia investiţională
internaţională, care încă înregistrează o valoare negativă semnificativă, continuă să
reprezinte o sursă de vulnerabilitate macroeconomică. Totuşi, creşterea exporturilor
indică o rezilienţă macroeconomică îmbunătăţită. Deficitele de cont curent, anterior
nesustenabile, au fost corectate şi se preconizează că acestea vor rămâne sub control.
Productivitatea muncii a început să se amelioreze doar cu puţin timp în urmă, iar
competitivitatea prin costuri încă nu este asigurată. Competitivitatea prin alţi factori
decât costurile este în continuare afectată de nivelurile scăzute ale investiţiilor şi
inovării, precum şi de un mediu de afaceri nefavorabil.
În pofida reformelor importante, deficienţele existente la nivelul mediului de afaceri ar
putea ameninţa investiţiile foarte necesare şi capacitatea de export a României.
Fondurile structurale ar putea contribui în mod semnificativ la finanţarea unor investiţii
importante, însă implementarea continuă să se confrunte cu obstacole majore. Accesul
la finanţare este în continuare dificil, în special pentru întreprinderile mici şi mijlocii.
Infrastructura energetică şi de transport continuă să frâneze creşterea economică a
României. Calitatea insuficientă a învăţământului şi necorelarea acestuia cu piaţa
muncii, capacitatea limitată a administraţiei publice şi o politică de impozitare instabilă
îngrădesc investiţiile şi exporturile. Ineficienţele din cadrul întreprinderilor de stat,
predominante în sectoare-cheie precum energia şi transporturile, împovărează finanţele
publice şi afectează întreaga economie.
Datoria privată se află sub control, iar stabilitatea sectorului financiar a fost menţinută,
însă continuă să existe vulnerabilităţi, atât externe cât şi interne. Sectorul bancar
românesc este bine capitalizat şi lichid, iar creditele neperformante urmează o tendinţă
descrescătoare. Cu toate acestea, există în continuare presiuni în sensul reducerii
efectului de levier, iar creditele depreciate afectează profitabilitatea băncilor. Băncile
sunt în continuare vulnerabile la evoluţiile defavorabile din zona euro şi mai ales la
iniţiativele naţionale care ar putea avea un impact advers asupra sectorului, acestea
putând fi atenuate prin programul pentru balanţa de plăţi. Gradul de îndatorare din
sectorul privat este în continuare sub control.

Raportul de ţară analizează, de asemenea, aspecte macroeonomice şi structurale, iar
constatările sunt următoarele:
• Respectarea legislaţiei fiscale este în continuare limitată, iar politica fiscală este destul
de instabilă. Cu toate că se pun în aplicare măsuri menite să sporească eficienţa
administraţiei fiscale, respectarea legislaţiei în materie de TVA se află printre cele mai
reduse din UE, iar munca nedeclarată afectează veniturile bugetare. Modificările
frecvente aduse sistemului fiscal contribuie la instabilitatea din cadrul mediului de
afaceri.
• Dinamica pieţei muncii prezintă semne de îmbunătăţire, însă există în continuare
probleme structurale. Sărăcia şi excluziunea socială continuă să afecteze o mare parte
a populaţiei. Şomajul se situează la un nivel redus şi este în scădere, dar acest lucru se
explică în principal prin ratele de activitate în mod constant scăzute. Accesul la piaţa
muncii este în continuare dificil pentru grupurile vulnerabile, iar calitatea şi
accesibilitatea serviciilor pentru educaţia şi îngrijirea copiilor preşcolari, a formării
profesionale, a uceniciilor, a învăţământului superior şi a învăţării pe tot parcursul vieţii
sunt scăzute. Capacitatea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă
reprezintă o constrângere. În pofida unor măsuri importante, rata şomajului şi cea a
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inactivităţii în rândul tinerilor sunt în continuare ridicate. România înregistrează cea mai
mare pondere a populaţiei ocupate în agricultură din UE, gradul subocupării în fermele
de subzistenţă şi de semisubzistenţă fiind semnificativ. Deşi în scădere, partea din
populaţie care se află într-o situaţie materială extrem de precară este apreciabilă.
Eficacitatea transferurilor sociale este limitată. Populaţia romă înregistrează rezultate
mai slabe din punct de vedere social şi în materie de ocupare a forţei de muncă.
Deseori nu se asigură respectarea efectivă a drepturilor copiilor. Reformele din
domeniul sănătăţii au fost accelerate, însă rezultatele asistenţei medicale,
accesibilitatea şi utilizarea eficientă a resurselor continuă să reprezinte o problemă, în
special în zonele rurale.
Deficienţele persistente din cadrul administraţiei publice şi din cadrul mediului de afaceri
în ansamblu afectează economia ţării. Au fost aprobate reforme importante care
vizează creşterea calităţii serviciilor publice, a previzibilităţii şi calităţii politicilor, precum
şi crearea unui mediu de reglementare mai favorabil întreprinderilor şi cetăţenilor, însă,
deocamdată, măsurile concrete nu au fost puse în aplicare pe deplin. Consolidarea
progreselor înregistrate în ceea ce priveşte eficienţa, calitatea şi independenţa
sistemului judiciar şi lupta împotriva corupţiei continuă să reprezinte o provocare.

În ansamblu, România a realizat progrese limitate în ceea ce priveşte abordarea
recomandărilor specifice fiecărei ţări. Punerea în aplicare a măsurilor avute în vedere în
cadrul programului pentru balanţa de plăţi este neuniformă. Datele preliminare arată că
deficitul din 2014 este conform cu obiectivele programului; în bugetul pentru 2015 obiectivul
pe termen mediu al României este un deficit de 1% din PIB în termeni structurali (plus un
aşa-numit „ajustor al fondurilor UE” de 0,25% din PIB); eliminarea creditelor neperformante
avansează; evaluările bilanţului din sectorul asigurărilor se desfăşoară conform calendarului
prevăzut; iar liberalizarea preţului gazelor pentru consumatorii necasnici intră în vigoare în
2015. Cu toate acestea, diferite reforme au stagnat, inclusiv o serie de privatizări,
restructurarea întreprinderilor de stat generatoare de pierderi, adoptarea legislaţiei privind
obligaţiunile garantate, înfiinţarea de instanţe specializate pentru cazurile care implică
clauze contractuale abuzive, stabilirea transparentă a salariului minim, egalizarea vârstei de
pensionare a bărbaţilor cu cea a femeilor şi o serie de îmbunătăţiri ale mediului de afaceri.
Mai mult, reuşitele legate de guvernanţa întreprinderilor de stat sunt puse în pericol, iar
reforma pensiilor introdusă anterior este periclitată de reintroducerea planificată a „pensiilor
speciale”. S-au înregistrat progrese limitate în ceea ce priveşte raţionalizarea politicilor în
materie de eficienţă energetică,integrarea transfrontalieră a reţelelor energetice şi fluxurile
inverse fizice în interconexiunile de gaze, iar liberalizarea preţurilor la energie pentru
consumatorii casnici a fost amânată. Reducerea contribuţiilor la asigurările sociale a redus
sarcina fiscală asupra costului forţei de muncă, însă nu a vizat lucrătorii cu venituri mici şi
medii.
Raportul de ţară evidenţiază următoarele provocări în materie de politică, rezultate în urma
analizei dezechilibrelor macroeconomice. Există în continuare riscuri la adresa menţinerii
politicii bugetare şi a stabilităţii sectorului financiar, însă acestea pot fi atenuate prin
punerea în aplicare pe deplin a acordurilor convenite în cadrul programului pentru balanţa
de plăţi şi prin asigurarea unei treceri în bune condiţii la supravegherea post-program,
inclusiv consolidarea ancorelor bugetare naţionale. Principalele provocări rămase se referă
la: accelerarea ritmului reformelor structurale în vederea îmbunătăţirii competitivităţii şi a
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extinderii creşterii; dezvoltarea capacităţilor de cercetare publice în scopul dezvoltării unor
noi surse de creştere prin cercetare şi inovare pe termen mediu; utilizarea optimă a
fondurilor structurale ale UE în vederea creşterii investiţiilor, a inovării şi a ocupării forţei de
muncă.
C. ROLUL ADMINISTRAŢIILOR NAŢIONALE ŞI LOCALE ÎN POLITICILE UE
Este un prilej unic pentru autorităţile naţionale şi cele regionale ca în lunile următoare să
utilizeze cât mai eficient posibil fondurile disponibile în bugetul UE pentru perioada 20142020, având în vedere faptul că sunt acum disponibile noi modalităţi şi instrumente. Bugetul
UE se ridică la 960 de miliarde EUR pentru perioada de şapte ani acoperită, ceea ce
reprezintă 140 de miliarde EUR pe an, echivalentul a 1% din PIB-ul UE.
Programe-cheie ale UE, cum ar fi Orizont 2020 (pentru inovare şi cercetare), Mecanismul
pentru interconectarea Europei (pentru infrastructură) şi COSME (pentru finanţarea IMMurilor) sunt instrumente de dezvoltare esenţiale în acest angrenaj de măsuri.
Acelaşi lucru este valabil şi pentru noua generaţie de fonduri structurale şi de investiţii
europene, care vor furniza 350 de miliarde EUR pentru investiţii noi în perioada 2014-2020.
Acestea vor genera investiţii de peste 600 de miliarde EUR dacă se include şi cofinanţarea
naţională. Importanţa acestor fonduri variază de la o ţară la alta, însă acestea pot îndeplini
un rol foarte strategic oriunde, reprezentând, în medie, 10% din investiţiile publice totale din
UE.
D. STRATEGIA EUROPA 2020
Strategia Europa 2020, adoptată în iunie 2010, propune o viziune nouă de dezvoltare prin
construirea unei economii inteligente, durabile şi favorabilă incluziunii. De aceea, toate
formele de sprijin financiar pentru perioada 2014 - 2020, în mod direct sau indirect, se vor
raporta ca impact şi rezultate la realizarea obiectivelor acestei strategii.
Uniunea Europeană şi-a fixat, în acest scop, mai multe obiective concrete ce urmează a fi
atinse până în 2020. Viziunea europeană a economiei sociale de piaţă este definite prin 3
priorităţi:
1. Creşterea inteligentă în domeniul educaţiei, cercetării-inovării şi societăţii digitale.
Această prioritate vizează la nivel de indicatori reducerea ratei de abandon şcolar la 10%,
majorarea ponderii persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30 şi 34 de ani cu studii superioare
la cel puţin 40% în 2020, investirea a 3% din PIB-ul fiecărui stat membru în cercetaredezvoltare (C-D) în parallel cu dezvoltarea unui indicator care să reflecte intensitatea C-D şi
inovării.
La nivelul pachetelor de măsuri, pentru această prioritate putem aminti:
- o Agendă digitală,
- o Uniune a inovării,
- Tineretul în mişcare.
2. Creşterea durabilă prin promovarea economiei competitive la nivel global,
ecologice şi eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor.
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Această prioritate vizează dezvoltarea acelor sectoare de activitate cu emisii scăzute de
CO2, stoparea pierderii biodiversităţii, menţinerea poziţiei de lider global în dezvoltarea de
noi tehnologii şi metode de producţie ecologică, crearea reţelelor electrice inteligente,
îmbunătăţirea mediului de afaceri. Ca indicatori pentru evaluare amintim reducerea cu 20%
a emisiilor de CO2, creşterea ratei de utilizare a surselor regenerabile de energie la 20%,
reducerea consumului de energie în valoare absolută la 368 Mtoe.
La nivelul iniţiativelor emblematice, pentru această prioritate evidenţiem:
- o Europă eficientă din punctual de vedere al utilizării resurselor,
- o politică industrială adaptată erei globalizării.
3. Creşterea favorabilă incluziunii prin creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă la
75% din totalul populaţiei active , în special pentru femei, tineri şi lucrători de peste 55 ani,
reducerea cu 20 milioane de persoane a populaţiei expuse riscului de sărăcie sau
excluziunii sociale, investiţii în formare profesională şi îmbunătăţirea competenţelor,
modernizarea sistemelor de protecţie socială.
Pentru acest obiectiv, regăsim cele mai multe initiative de sprijin:
- o agendă pentru noi competenţe şi noi locuri de muncă,
- Platforma europeană de combatere a sărăciei.
E. POLITICA DE COEZIUNE 2014 – 2020
Politica de coeziune a Uniunii Europene a reprezentat încă de la crearea ei un motor de
dezvoltare. A contribuit la creşterea economică şi la crearea a peste 1 milion locuri de
muncă, a creat cadrul adecvat dezvoltării cu prioritate a infrastructurii.
Pentru perioada 2014 – 2020, o schimbare esenţială a Politicii de Coeziune este
reprezentată de introducerea conceptului de regiune de tranziţie, care înlocuieşte o regiune
statistică. Astfel, regiunile europene vor primi sprijin financiar în cadrul a trei categorii:
- regiuni mai puţin dezvoltate, cu un PIB mai mic de 75% din media UE-27 şi care reprezintă
prima prioritate a UE;
- regiuni de tranziţie al căror PIB este între 75% şi 90% din media UE-27;
- regiuni mai dezvoltate cu un PIB de peste 90% din media UE-27.
Pentru perioada 2014 – 2020, ratele maxime de cofinanţare vor fi:
- 50% pentru regiunile mai dezvoltate,
- 60% pentru regiunile de tranziţie,
- 85% pentru regiunile mai puţin dezvoltate.
Principalele surse de finanţare pentru investiţii la nivelul Uniunii Europene vor fi:
1. Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) ce urmăreşte corectarea
dezechilibrelor existente între regiunile existente. FEDR va sprijini dezvoltarea regională şi
locală cu accent pe:
a. cercetare-dezvoltare, precum şi inovare;
b. îmbunătăţirea accesului la informaţii, precum şi la tehnologia informaţiilor;
c. schimbările climatice şi trecerea la o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon;
d. sprijin commercial acordat IMM-urilor;
e. serviciile de interes economic general;
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f. infrastructurile de telecomunicaţii, energie şi transport;
g. consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă;
h. infrastructurile de sănătate, educaţie şi servicii sociale;
i. dezvoltarea urbană durabilă.
2. Fondul Social European (FSE) este instrumentul financiar dedicate invesţiilor în
oameni. Regulamentul UE propune ca obiective tematice de finanţare prin FSE:
a. promovarea ocupării forţei de muncă;
b. promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei;
c. investiţii în educaţie, formarea de competenţe şi în procesul de învăţare pe tot parcursul
vieţii;
d. consolidarea capacităţii instituţionale şi a eficienţei administraţiei publice.
Au fost stabilite cote minime pentru FSE pentru fiecare categorie de regiuni (25% pentru
regiunile mai puţin dezvoltate; 40% pentru regiunile de tranziţie şi 52% pentru regiunile mai
dezvoltate), ducând la o cotă minimă globală pentru FSE de 25% din bugetul alocat politicii
de coeziune, adică 84 de miliarde EUR.
3. Fondul de Coeziune (FC) sprijină doar statele membre care au un venit net pe cap de
locuitor sub 90% din media UE-27. Este dedicat investiţiilor în domeniul transporturilor
(reţeaua TEN-T) prin susţinerea construirii/modernizării reţelelor transeuropene de
transport, dezvoltarea sistemelor de transport cu emisii reduse de dioxid de carbon şi a
transportului urban, precum şi în domeniul mediului prin investiţii în prevenirea riscurilor
legate de schimbările climatice, investiţii în sectoarele de alimentare cu apă, canalizare,
gestionarea deşeurilor, eficienţă energetică şi energie regenerabilă.
4. Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) reprezintă instrumentul
de finanţare al Uniunii Europene destinat implementării Politicii Agricole Comune la nivelul
statelor membre.
5. Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (FEPAM) este noul instrument
financiar propus pentru finanţarea Politicii UE în domeniul pescuitului şi afacerilor maritime
prin:
a. sprijinirea pescarilor comerciali în tranziţia activităţii lor către un pescuit durabil;
b. dezvoltarea comunităţilor pescăreşti prin diversificarea activităţilor economice cu
character local;
c. crearea de noi locuri de muncă şi îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele pescăreşti.
O componenta importantă a Politicii de Coeziune este reprezentată de cooperare
economică teritorială. Aceasta este un obiectiv al politicii de coeziune şi oferă un cadru
pentru schimburile de experienţă între actorii de la nivel naţional, regional şi local din diferite
state membre, precum şi o acţiune comună în vederea găsirii unor soluţii comune la
probleme comune. Aceasta este cu atât mai importantă având în vedere că provocările cu
care se confruntă statele membre şi regiunile depăşesc tot mai mult frontierele
naţionale/regionale şi necesită acţiuni comune şi de cooperare la nivelul teritorial adecvat.
Resursele financiare disponibile pentru fiecare componentă şi criteriile de alocare a
acestora către statele membre sunt după cum urmează:
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• 73,24% pentru cooperare transfrontalieră;
• 20,78% pentru cooperare transnaţională;
• 5,98% pentru cooperare interregională.
Aceasta include, de asemenea, continuarea mecanismului pentru transferul de resurse
pentru activităţile de cooperare la frontierele externe ale Uniunii, pentru a fi sprijinite în
cadrul instrumentului european de vecinătate şi parteneriat şi al instrumentului de asistenţă
pentru preaderare. Se promovează sinergiile şi complementaritatea dintre programele din
cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană şi programele finanţate în cadrul
instrumentelor externe.
În ceea ce priveşte modalitatea de aplicare a Politicii de Coeziune în perioada 2014 – 2020,
Comisia Europeană a introdus o serie de schimbări de abordare şi de proceduri de derulare
şi de evaluare a impactului:
- concentrarea tematică pe priorităţile Strategiei Europa 2020 - aceasta implică introducerea
unui cadru strategic comun, acorduri de parteneriat încheiate între fiecare stat membru şi
Comisia Europeană şi a unei liste de obiective tematice conforme cu Strategia Europa
2020.
- performanţă sporită şi condiţionalităţi - elementul de noutate pentru perioada de
programare 2014 – 2020 este reprezentat de introducerea condiţionalităţilor ex-post care
vor fundamenta eliberarea fondurilor suplimentare de performanţă. Un total de 5% din
bugetul naţional al fiecărui tip de fond de finanţare va fi acordat acelor state membre care
vor face dovada că au îndeplinit în integralitate obiectivele stabilite prin acordul de
parteneriat.
Totodată, au fost introduse şi măsuri pentru situaţiile în care un stat membru nu a îndeplinit
obiectivele de etapă definite în acordul de parteneriat (suspendarea acordării fondurilor) sau
pentru statele membre care au înregistrat rezultate slabe grave în îndeplinirea obiectivelor
asumate (anularea fondurilor).
- sprijinirea programării integrate,
- accent pus pe rezultate - propune introducerea unor noi mecanisme în gestionarea şi
implementarea fondurilor precum: costuri administrative proporţionale, opţiuni privind costuri
simplificate, rate/sume forfetare, norme comune privind cheltuielile eligibile.
- posibilitatea realizării de programe multi-fond,
- consolidarea coeziunii teritoriale,
- simplificarea procedurilor de aplicare - gestionarea datelor electronice poate reduce în
mod semnificativ sarcina administrativă, îmbunătăţind în acelaşi timp capacitatea de control
a proiectelor şi cheltuielilor. Prin urmare, se solicită ca statele membre să instituie sisteme
care să permită beneficiarilor să transmită toate informaţiile pe cale electronică.
Arhitectura legislativă a politicii de coeziune cuprinde:
• un regulament general de stabilire a unor dispoziţii comune referitoare la Fondul European
de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE), Fondul de Coeziune,
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), Fondul European pentru
Pescuit şi Afaceri Maritime (EMFF), precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind
FEDR, FSE şi Fondul de Coeziune;
• trei regulamente specifice privind FEDR, FSE şi Fondul de coeziune; şi
• două regulamente privind obiectivul de cooperare teritorială europeană şi Gruparea
europeană de cooperare teritorială (GECT).
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CONTEXT NAŢIONAL
Obiectivele strategice de dezvoltare ale României pentru perioada 2014 – 2020 vor
contribui la îndeplinirea obiectivelor de creştere inteligentă, durabilă şi inclusivă ale Uniunii
Europene dar şi nevoilor specifice de dezvoltare identificate la nivel naţional din următoarele
domenii: infrastructură, competitivitate, resurse umane, capacitate administrativă şi
dezvoltare teritorială.
Având în vedere analiza situaţiei socio-economice actuale, investiţiile propuse spre
finanţare pentru perioada următoare de programare trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiţii:
- să genereze creştere economică şi să genereze locuri de muncă,
- să aibă un caracter integrat şi complementar,
- să valorizeze potenţialul economic, social şi geografic al României,
- să răspundă priorităţilor de dezvoltare teritorială,
- să se încadreze în obiectivele strategice de dezvoltare formulate prin strategia Europa
2020.
Pornind de la obiectivele naţionale de dezvoltare în cadrul Strategiei Europa 2020 putem
evidenţia următorii indicatori:
Tabel 51 – Indicatori de realizare a obiectivelor naţionale pentru Strategia Europa 2020
Obiective naţionale pentru Strategia Europa 2020

Situaţia actuală

Rata ocupării de muncă – 70 %
2% din PIB investit în cercetare şi dezvoltare
Reducerea cu 19% a emisiilor de gaze cu efect de seră faţă de
nivelul înregistrat în 1990
24% din consumul total de energie este energie regenerabilă
Reducerea consumului de energie cu 10 Mtoe (echivalentul a 19%)
Rata abandonului şcolar să fie mai mică de 11,30%
Cel puţin 26,70 % dintre persoanele cu vârstă între 30 şi 34 ani au
absolvit o formă de învăţământ superior
Numărul persoanelor expuse riscului sărăciei sau excluziunii sociale
este mai mic de 580.000 faţă de nivelul înregistrat din 2008

63,8% (2012)
0,48% (2011)
51,84% (2011)
20,79% (2012)
16,60 % (2012)
17,40 % (2012)
21,80 % (2012)
240.000 (2011)

ACORDUL DE PARTENERIAT
Acordul de parteneriat (AP) include cinci fonduri structurale şi de investiţii europene
(Fonduri ESI): Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul de coeziune (FC),
Fondul social european (FSE), Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)
şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime (EMFF).
AP vizează următoarele provocări şi priorităţile aferente:
• promovarea competitivităţii şi a dezvoltării locale, în vederea consolidării sustenabilităţii
operatorilor economici şi a îmbunătăţirii atractivităţii regionale;
• dezvoltarea capitalului uman prin creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă şi a
numărului de absolvenţi din învăţământul terţiar, oferind totodată soluţii pentru
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•

•

•

provocările sociale severe şi combaterea sărăciei, în special la nivelul comunităţilor
defavorizate sau marginalizate ori în zonele rurale;
dezvoltarea infrastructurii fizice, atât în sectorul TIC, cât şi în sectorul transporturilor, în
vederea sporirii accesibilităţii regiunilor din România şi a atractivităţii acestora pentru
investitori;
încurajarea utilizării durabile şi eficiente a resurselor naturale prin promovarea eficienţei
energetice, a unei economii cu emisii reduse de carbon, a protecţiei mediului şi a
adaptării la schimbările climatice;
consolidarea unei administraţii publice moderne şi profesioniste prin intermediul unei
reforme sistemice, orientată către soluţionarea erorilor structurale de guvernanţă.

Investiţiile vor fi direcţionate către stimularea activităţilor de inovare şi a competitivităţii
întreprinderilor pentru sporirea valorii adăugate a acestora, stimularea creşterii şi creării de
locuri de muncă şi îmbunătăţirea performanţei sistemului de cercetare şi inovare, inclusiv a
calităţii învăţământului superior, a cooperării cu sectorul de afaceri şi a investiţiilor private.
Una dintre provocările cheie ale României este aceea de a-şi dezvolta şi spori semnificativul
potenţial agricol, în prezent extrem de concentrat pe activităţi cu valoare adăugată mică, în
paralel cu sprijinirea procesului de restructurare a exploataţiilor agricole şi cu asigurarea
forţei de muncă necesare din alte sectoare competitive.
Investiţiile în capitalul uman şi susţinerea accesului populaţiei pe piaţa muncii, precum şi a
îmbunătăţirii competenţelor acesteia va reprezenta una din principalele priorităţi ale
României, cu accent pe aspectele evidenţiate în recomandările specifice ţării. Un accent
puternic este plasat pe combaterea şomajului în rândul tinerilor. Fondurile vor finanţa
iniţiative destinate îmbunătăţirii sistemelor de educaţie şi formare, în scopul asigurării unei
mai bune corespondenţe între competenţele forţei de muncă şi necesităţile pieţei, în special
în ceea ce priveşte învăţământul terţiar şi cel vocaţional, punând totodată accentul pe
educaţia şi îngrijirea copiilor de vârstă fragedă, pe învăţământul primar şi secundar, mai
ales la nivelul comunităţilor defavorizate, printre care minoritatea romă. Sectorul sănătăţii va
beneficia la rândul său de un sprijin puternic, fiind vizate comunităţile defavorizate şi
promovându-se o alternativă la spitale, printre care unităţile de îngrijire medicală primară şi
ambulatorie sau serviciile de e-sănătate. Totodată, vor beneficia de sprijin din fondurile ESI
eforturile României de a trece de la structuri instituţionalizate la soluţii plasate sub
responsabilitatea comunităţii pentru copii, persoane vârstnice şi persoane cu dizabilităţi.
FSE va sprijini, de asemenea, eforturile României de a îmbunătăţi calitatea administraţiei
publice naţionale prin reforme structurale, asigurând totodată sprijin adaptat instituţiilor
publice cheie, plecând de la planurile de acţiune elaborate cu sprijinul Băncii Mondiale.
Investiţiile în aceste domenii vor fi esenţiale pentru sprijinirea României în sensul ca
aceasta să răspundă priorităţilor strategiei Europa 2020 şi recomandărilor specifice ţării,
precum şi reformelor de politică aferente din sectoarele educaţiei, ocupării forţei de muncă,
incluziunii sociale şi administraţiei publice.
O cotă semnificativă din fondurile ESI va fi alocată extinderii şi modernizării infrastructurii de
transport a României, în acord cu planul general pentru viitor care va creiona reţeaua
existentă până în anul 2030. În paralel, vor fi continuate investiţiile în sectorul deşeurilor, al
apei şi al apei uzate, în sensul conformării la cerinţele de mediu.
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În ceea ce priveşte zonele rurale ale României, finanţările din FEADR vor promova
creşterea gradului de inovare şi a competitivităţii în sectorul agroalimentar, precum a valorii
adăugate a produselor. Agricultorii vor beneficia de asistenţă pentru dezvoltarea sau
restructurarea propriilor întreprinderi, iar diversificarea activităţilor economice va reduce
dependenţa excesivă de agricultură existentă în prezent şi va îmbunătăţi perspectivele
creării de locuri de muncă în zonele rurale. Aceasta va fi corelată cu o gestionare atentă a
resurselor naturale, centrată pe conservarea bogatei biodiversităţi naturale a României şi pe
promovarea gestionării durabile a terenurilor agricole şi forestiere. Sărăcia din mediul rural
va fi combătută prin investiţii destinate modernizării infrastructurii de bază şi ameliorării
accesului la servicii, în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii în comunităţile rurale şi creării
precondiţiilor pentru dezvoltare locală.
În ceea ce priveşte sectorul pescuitului şi acvaculturii din România, EMFF va contribui la
sprijinirea obiectivelor în materie de dezvoltare durabilă din cadrul politicii comune în
domeniul pescuitului. În vederea atingerii acestor obiective, investiţiile vor fi direcţionate
către proiecte care limitează impactul pescuitului asupra mediului marin, alături de noi forme
de venit, şi care diversifică şi conferă valoare adăugată produselor din sectorul pescuitului şi
acvaculturii.
Totodată, provocările şi discrepanţele teritoriale vor fi combătute prin instrumentele locale
de dezvoltare. Dezvoltarea plasată sub responsabilitatea comunităţii (CLLD) va fi
implementată în zonele rurale (LEADER), în zonele defavorizate din centrele urbane şi din
regiunile de pescuit şi de coastă, unde există activităţi de pescuit şi exploataţii de
acvacultură, în timp ce investiţiile teritoriale integrate (ITI) vor sprijini Delta Dunării.
Totodată, polii metropolitani de creştere şi centrele urbane vor beneficia de sprijin prin
intermediul unor strategii integrate, iar România va continua să sprijine în mod activ
dezvoltarea strategiei pentru regiunea Dunării.
Comisia Europeană a propus în documentul de poziţie pentru România cinci priorităţi de
finanţare pentru perioada 2014 – 2020:
1. Îmbunătăţirea capitalului uman prin creşterea ratei de ocupare forţei de muncă şi politici
de incluziune socială şi educaţie:
• creşeterea ratelor de ocupare a forţei de muncă în rândul tinerilor şi a grupurilor sociale
vulnerabile;
• îmbunătăţirea accesului şi participării la actul de educaţie şi formare profesională,
precum şi creşterea calităţii acesteia;
• promovarea incluziunii sociale, în special prin îmbunătăţirea accesului la servicii
medicale şi servicii sociale.
2. Dezvoltarea unei infrastructuri moderne pentru creştere şi locuri de muncă:
• consolidarea accesului la piaţa internă al polilor de creştere prin investiţii în reţeaua
TEN-T;
• îmbunătăţirea accesului, utilizării şi calităţii TIC.
3. Promovarea competitivităţii economice şi a dezvoltării locale:
• sprijinirea inovării şi competitivităţii operatorilor economici;
• promovarea spiritului antreprenorial, inclusiv în zonele rurale, maritime şi de pescuit,
inclusiv îmbunătăţirea infrastructurii locale aferente;
• facilitarea accesului IMM-urilor la finanţare şi la servicii specializate de sprijin;
152

stimularea activităţilor publice şi private de cercetare şi dezvoltarea infrastructurii
conexe bazate pe cerere.
4. Optimizarea utilizării şi protejării resurselor naturale:
• promovarea eficienţei energetice şi a activităţilor economice cu emisii scăzute de dioxid
de carbon;
• sprijinirea adaptării la schimbările climatice, dezvoltarea sistemelor de gestionare a
dezastrelor şi managementul riscului;
• protejarea mediului şi a biodiversităţii prin valorificarea siturilor naturale.
5. Modernizarea şi consolidarea administraţiei naţionale şi a sistemului judiciar:
• îmbunătăţirea capacităţii instituţionale;
• consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare.
•

România a ales să finanţeze investiţiile din cadrul tuturor celor 11 obiective tematice definite
în cuprinsul regulamentelor.
Tabel 52 – Investiţii finanţate în cadrul obiective tematice
Provocare în materie de
dezvoltare

Obiectiv tematic
1. Consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice şi a inovării

COMPETITIVITATEA

OAMENII ŞI SOCIETATEA

INFRASTRUCTURA

RESURSELE

GUVERNANŢA

2. Îmbunătăţirea accesului, utilizării şi calităţii tehnologiilor informatice şi de
comunicare
3. Creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a sectorului agricol
şi a sectorului pescuitului şi acvaculturii
6. Protejarea şi conservarea mediului şi promovarea utilizării eficiente a
resurselor
2. Îmbunătăţirea accesului, utilizării şi calităţii tehnologiilor informatice şi de
comunicare
8. Promovarea ocupării durabile şi de calitate şi sprijinirea mobilităţii forţei de
muncă
9. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a discriminării
10. Investiţii în educaţie, instruire şi formare profesională pentru dobândirea
de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii
11. Consolidarea capacităţii instituţionale a autorităţilor publice şi părţilor
interesate şi o administraţie publică eficientă
2. Îmbunătăţirea accesului, utilizării şi calităţii tehnologiilor informatice şi de
comunicare
7. Promovarea transportului durabil şi eliminarea blocajelor apărute în
infrastructura reţelelor importante
4. Sprijinirea trecerii la o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în
toate sectoarele
5. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea
riscurilor
6. Protejarea şi conservarea mediului şi promovarea utilizării eficiente a
resurselor
7. Promovarea transportului durabil şi eliminarea blocajelor apărute în
infrastructura reţelelor importante
2. Îmbunătăţirea accesului, utilizării şi calităţii tehnologiilor informatice şi de
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Provocare în materie de
dezvoltare

Obiectiv tematic
comunicare
11. Consolidarea capacităţii instituţionale a autorităţilor publice şi părţilor
interesate şi o administraţie publică eficientă

Având în vedere sfera largă a provocărilor cu care se confruntă România, toate obiectivele
tematice vor beneficia de sprijin. Totuşi, România va direcţiona 51,2 % din fondurile FEDR
către C&D (OT1), TIC (OT2), competitivitate (OT3) şi economia cu emisii reduse de carbon
(OT4), cu 5,5 miliarde € peste pragul minim impus. În mod similar, resurse semnificative
sunt direcţionate către OT4, în acest sens fiind rezervate 3,25 miliarde € reprezentând 30 %
din alocarea FEDR şi mult peste pragul minim impus, provenind în mare parte din sprijinul
preconizat pentru reabilitarea termică a clădirilor.
Cota FSE din fondurile structurale (FEDR şi FSE) se ridică la 30,8 %, adică aproximativ 4,8
miliarde €, potrivit cotei minime impuse, o cotă de 23 % fiind alocată pentru incluziune
socială şi combaterea sărăciei, peste pragul minim impus de 20 %.
Resursele FEADR (39 % din totalul alocărilor) sunt direcţionate într-o măsură semnificativă
către biodiversitate, gestionarea durabilă a terenurilor şi către atenuarea schimbărilor
climatice în sectorul agricol şi forestier şi adaptarea la acestea (în cadrul OT 4, 5 şi 6),
precum şi către competitivitate în sectorul agricol şi în cel al procesării alimentelor (29 % în
cadrul OT3).
Întregul teritoriu al României, cu excepţia regiunii capitalei Bucureşti-Ilfov, intră în categoria
regiunilor mai puţin dezvoltate. Având în vedere nevoile puternice de dezvoltare ale
Bucureştiului şi, în special, importanţa acestei regiuni mai ales în ceea ce priveşte
activităţile de cercetare şi dezvoltare, România a decis să majoreze alocarea pentru
Bucureşti-Ilfov a 839 milioane € prin transferul cotei maxime de 3 % dinspre regiunile mai
puţin dezvoltate.
Rezultatele preconizate conform Acordului de Parteneriat vor contribui în mod substanţial
la promovarea capacităţii României de a realiza obiectivele prioritare cheie de dezvoltare de
la nivel naţional şi comunitar, printre care:
• Obiectivele Europa 2020:
- peste 1 miliard € alocaţi pentru cercetare şi dezvoltare (C&D) şi pentru inovare
(OT1), în sprijinul atingerii obiectivului naţional de 2 % din PIB investiţi în C&D (în
comparaţie cu 0,49 % în anul 2012);
- o economie mai eficientă din punct de vedere energetic, 3,9 miliarde € urmând să
fie investite pentru sprijinirea trecerii la o economie cu emisii reduse de carbon
(OT4), inclusiv extinderea la scară mai largă a energiilor din surse regenerabile
(ţinta de 24 % din ce? );
- un efort substanţial în materie de incluziune socială (OT9), fiind alocate 3,4
miliarde € pentru combaterea provocărilor severe de ordin social cu care se
confruntă România, precum şi pentru sprijinirea obiectivului de reducere cu 580
000 a numărului de persoane ameninţate de sărăcie sau de excluziune (în
comparaţie cu anul 2008);
- creşterea gradului de participare pe piaţa muncii (OT8), punându-se un accent
deosebit pe populaţia tânără, în scopul atingerii ţintei de ocupare a forţei de
muncă la nivel naţional de 70 % (beneficiind de 2,2 miliarde €);
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-

contribuirea la reducerea ratei abandonului şcolar timpuriu până la 11,3 % şi
creşterea gradului de participare din învăţământul terţiar până la 26,7 % (OT10),
printr-o investiţie de 1,65 mld. EUR.
• Obligaţii care decurg din Tratatul de aderare
- continuarea dezvoltării serviciilor de apă şi apă uzată, în acest sens fiind alocate
peste 3 miliarde € în cadrul OT6, asigurându-se conformitatea cu standardele a
aglomeraţiilor cu peste 10 000 de locuitori şi contribuindu-se în mod substanţial
la modernizarea aglomeraţiilor mai mari de 2 000 de locuitori;
• Stimularea competitivităţii naţionale:
- continuarea dezvoltării reţelei naţionale de servicii în bandă largă şi a accesului
de generaţie viitoare (NGA), prin intermediul OT2 şi a LEADER, cu o viteză de
minimum 30 Mbps, în special în zonele rurale, abordând în paralel problema ratei
scăzute de abonare prin măsuri corespunzătoare (formare, e-servicii, eguvernare) la nivelul tuturor priorităţilor;
- creşterea productivităţii şi a valorii adăugate din sectoarele agriculturii,
pescuitului şi acvaculturii, stimulând participarea tinerilor fermieri şi pescari;
- creşterea competitivităţii operatorilor economici şi a ratelor de supravieţuire a
IMM-urilor tinere, prin sprijin direct şi scheme de inginerie financiară, în cadrul
OT3;
- continuarea consolidării dotărilor şi a fiabilităţii reţelei de transport, fiind alocate în
acest sens 20 % din fondurile ESI în cadrul OT7, în scopul măririi accesibilităţii
regiunilor şi a atractivităţii investiţiilor industriale;
- soluţionarea deficienţelor administrative prin reforme sistemice la nivelul
guvernanţei şi administraţiei, în acest sens fiind alocate 800 milioane €.
În perioada 2014-2020, fondurile alocate României sunt de aproximativ 22,4 miliarde € în
cadrul politicii de coeziune (FEDR, FSE, Fondul de coeziune), la care se adaugă încă 106
milioane € din Iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor (alături de o
alocare identică din FSE). Fondurile alocate pentru dezvoltarea sectorului agricol şi a
zonelor rurale vor fi suplimentate cu 8 miliarde € din Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurală (FEADR). Alocarea pentru Fondul european pentru pescuit şi afaceri
maritime (EMFF) se ridică la aproximativ 168 milioane €.
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Tabel 53 – Alocări financiare pentru România în perioada 2014-2020
Alocare: defalcare pe obiective
tematice şi fonduri (cu excepţia
cooperării teritoriale).
1. Consolidarea cercetării,
dezvoltării tehnologice şi inovării
2. Îmbunătăţirea accesului la
tehnologiile informaţiei şi
comunicaţiilor, precum şi
îmbunătăţirea utilizării şi a calităţii
acestora
3. Sporirea competitivităţii
întreprinderilor mici şi mijlocii, a
sectorului agricol (pentru FEADR)
şi a sectorului pescuitului şi
acvaculturii (pentru EMFF)
4. Sprijinirea trecerii la o
economie cu emisii reduse de
carbon în toate sectoarele
5. Promovarea adaptării la
schimbările climatice, precum şi a
prevenirii şi gestionării riscurilor
6. Conservarea şi protejarea
mediului şi promovarea eficienţei
resurselor
7. Promovarea unui transport
durabil şi eliminarea blocajelor
din cadrul infrastructurilor
reţelelor majore
8. Promovarea sustenabilităţii şi a
calităţii locurilor de muncă şi
sprijinirea mobilităţii lucrătorilor
9. Promovarea incluziunii sociale,
precum şi combaterea sărăciei şi
a oricărei forme de discriminare
10. Investiţii în educaţie, instruire
şi învăţământ vocaţional pentru

FEDR

FSE

FC

FEADR

EMFF

TOTAL

973,404,255

-

-

93,523,400

-

1,066,927,655

531,914,894

-

-

-

-

531,914,894

744,680,851

-

-

2,287,993,961

84,210,685

3,116,885,497

3,248,063,830

-

159,574,468

486,179,372

3,368,427

3,897,186,096

-

-

478,723,404

1,536,222,695

-

2,014,946,099

926,404,255

-

2,892,443,785

1,115,224,800

37,052,701

4,971,125,541

2,728,208,359

-

3,404,255,320

-

-

6,132,463,679

101,063,830

1,563,930,485

-

529,921,367

33,684,278

2,228,599,960

521,276,596

1,133,855,426

-

1,752,959,222

-

3,408,091,244

361,702,128

1,257,101,071

-

35,270,500

-

1,654,073,699
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competenţe şi învăţare pe tot
parcursul vieţii
11. Consolidarea capacităţii
instituţionale a autorităţilor
publice şi a părţilor interesante şi
o administraţie publică eficientă
Asistenţă tehnică
TOTAL

265,957,447

531,063,830

-

-

-

797,021,277

323,404,255
10,726,080,699

288,085,106
4,774,035,918

6,934,996,977

178,368,085
8,015,663,402

10,105,280
168,421,371

799,962,726
30,619,198,367
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Tabel 54 – Alocare financiară aferentă Programelor Operaţionale
PROGRAM
PO Infrastructură Mare
PO Capital Uman
PO Capacitate Administrativă
PO Competitivitate
PO Asistenţă Tehnică
PO Regional
PNDR
POPAM
Total

FONDURI ESI

ALOCARE

FEDR
FC
FSE + YEI
FSE
FEDR
FEDR
FEDR
FEADR
EMFF

2.483.527.507
6.934.996.977
4.326.838.744
553.191.489
1.329.787.234
212.765.960
6.700.000.000
8.015.663.402
168.421.371
30.725.192.684

Conform documentului, sistemul de implementare a fondurilor europene va fi mult mai
eficient în perioada 2014-2020, datorită simplificării structurii instituţionale. Totodată,
sistemul va fi mai bine coordonat, fiind stabilite atribuţii de autoritate de management
numai la nivelul a trei ministere:
• Ministerul Fondurilor Europene va fi autoritate de management pentru:
Programul Operaţional Infrastructura Mare, Programul Operaţional Capital Uman,
Programul Operaţional Competitivitate şi Programul Operaţional Asistenţă Tehnică.
Pentru sectoarele transport şi mediu, Ministrul va lucra cu ministerele de linie,
Ministerul Transporturilor şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, în calitate
de Organisme Intermediare. Pentru sectorul energie, Organismul Intermediar actual
va îndeplini aceleaşi sarcini.
• Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice va fi autoritate de
management pentru: Programul Operaţional Regional, Programul Operaţional
Capacitate Administrativă, respectiv pentru programele de cooperare teritorială
europeană;
• Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va fi autoritate de management
pentru Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală, respectiv Programul
Operaţional pentru Pescuit. Pentru implementarea proiectelor de infrastructură
rurală, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice va îndeplini funcţia
de Organism Intermediar.
Coordonarea va urmări eficientizarea procesului de implementare şi reducerea poverii
administrative, iar concentrarea tematică a fondurilor va asigura obţinerea unui impact
semnificativ al investiţiilor, respectiv continuitatea intervenţiilor sustenabile din actuala
perioadă de programare.
În perioada 2014-2020, România va fi implicată în următoarele programe de cooperare:
• 7 programe aferente politicii de coeziune: 2 programe de cooperare transfrontalieră
între România şi Bulgaria şi între România şi Ungaria, 1 program de cooperare
transnaţională (Dunărea) şi 4 programe de cooperare inter-regională (INTERREG
EUROPA, URBACT III, INTERACT III, ESPON 2020);
• 1 program de cooperare transfrontalieră IPA între România şi Republica Serbia;
• programe de cooperare transfrontalieră aferente politicii de vecinătate, şi anume
între România şi Republica Moldova, România şi Ucraina, la graniţa dintre Ungaria,
Slovacia, România şi Ucraina şi programul Bazinul Mării Negre, toate urmând să
includă măsuri legate de Politica maritimă integrată şi Strategia UE de Creştere
Albastră.

CONTEXT REGIONAL
Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 este unul din cele 8 programe prin care
România va accesa Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii (FESI).
Comisia Europeană a adoptat în data 23 iunie 2015 POR 2014-2020, elaborat de
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Totalul fondurilor alocate prin
POR reprezintã 21,5% din totalul Fondurilor ESI alocate României în perioada de
programare 2014 – 2020.
Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, este finanţat din Fondul European
pentru Dezvoltare Regională (FEDR), este gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management (AM) şi va fi implementat
printr-un management coordonat central, cu sprijinul Agenţiilor de Dezvoltare Regională.
Programul Operaţional Regional 2014-2020 va opera în toate cele opt Regiuni de
Dezvoltare din România, urmărind o dezvoltare integrată la nivel local şi regional.
Conform Acordului de Parteneriat 2014-2020, POR 2014-2020 are la bază priorităţile
comune de dezvoltare propuse în Planurile de Dezvoltare Regională pentru perioada
2014-2020, elaborate de fiecare din cele 8 Agenţii pentru Dezvoltare Regională Astfel,
POR 2014-2020 se adresează celor 5 provocări pentru creştere la nivel naţional,
identificate în Acordul de Parteneriat: competitivitatea şi dezvoltarea locală, populaţia şi
aspectele sociale, infrastructura, resursele şi administraţia şi guvernarea. În acelaşi timp,
POR 2014-2020 este corelat cu celelalte programe operaţionale active în România în
perioada de programare 2014-2020.
Programul Operaţional Regional 2014-2020 include de două ori mai multe axe, o alocare
financiară aproape dublă faţă de perioada anterioară (2007 – 2013), tipuri noi de investiţii
şi indicatori mai clar definiţi.
Obiectiv general al programului este creşterea competitivităţii economice şi îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului
de afaceri, infrastructurii şi serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât
acestea să îşi poată gestiona în mod eficient resursele şi să îşi valorifice potenţialul de
inovare şi de asimilare a progresului tehnologic.
În cadrul celor 11 axe prioritare ale POR 2014-2020 se finanţează:
• Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic
• Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
• Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon
• Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
• Axa prioritară 5: Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
• Axa prioritară 6: Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională
• Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a
turismului
• Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale
• Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor
defavorizate din mediul urban
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Axa prioritară 10: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale
Axa prioritară 11: Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor
în cadastru şi cartea funciară.
La aceste axe prioritare se adaugă o axă ce vizează asistenţă tehnică:
• Axa prioritară 12: Asistenţă tehnică.
•
•

PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 2014 – 2020
Planul de Dezvoltare Regională 2014 – 2020 reprezintă baza strategică pentru
fundamentarea programelor de finanţare din fonduri externe/comunitare, naţionale,
regionale şi/sau locale, care au ca scop dezvoltarea regională. Programarea fondurilor
europene în profil regional se bazează pe planificarea nevoilor de finanţare în cadrul
unui proces continuu, susţinut de participarea activă a actorilor regionali din sectorul
public, din sectorul privat şi din mediul academic.
Având în vedere un număr de indicatori de analiză, respectiv caracteristicile fizicogeografice, demografice, economice şi de producţie, infrastructură, locuinţele şi modul de
locuire, echiparea tehnică a locuinţelor, problemele sociale şi ecologice, au fost identificate
mai multe zone care prezintă caracteristici asemănătoare. Planul identifică ca zonă
distinctă Zona Moldovei de Sud unde se încadrează şi judeţul Galaţi.
Zona Moldovei de Sud, care cuprinde părţi din judeţele Galaţi şi Vrancea se
caracterizează prin alunecări de teren frecvente, risc de inundaţii şi seismicitate ridicată.
Procentul de alimentare cu apă a populaţiei în sistem centralizat este redus. Accesul
direct la reţeaua majoră rutieră şi feroviară este dificil în majoritatea comunelor. Din punct
de vedere social se înregistrează un nivel ridicat al mortalităţii infantile şi o ofertă precară
de asistenţă sanitară.
Numărul locuitorilor a scăzut în toate cele şase municipii reşedinţe de judeţ din
regiune în perioada 2002-2011. Cauzele acestei scăderi sunt multiple şi se înscriu în
tendinţa pe care au cunoscut-o majoritatea oraşelor din România în ultimii ani: migraţia
externă şi internă, migraţia către zonele rurale dar şi natalitatea scăzutădin ultimele doua
decenii. Trebuie de menţionat, că o parte semnificativă a populaţiei care figurează în
datele statistice ca rezidenţi ai acestor oraşe, sunt plecaţi în alte regiuni din ţară sau în
străinătate în calitate de muncitori migranţi. Astfel, din datele ultimului recensământ se
poate vedea clar acest lucru, existând o discrepanţă mare între numărul locuitorilor
înregistraţi la oficiile de evidenţă a populaţiei şi numărul populaţiei care a rezultat în urma
recensământului din 2011. Pe de altă parte, cel mai populat judeţ al regiunii este Galaţi cu
139,8 locuitori pe km2, în timp ce la polul extrem se situează judeţul Tulcea, cu o densitate
de doar 48,1 locuitori pe km2.
Brăila şi Galaţi sunt localizate pe fluviul Dunărea şi împreună formează o zonă urbanizată
de circa 700.000 de locuitori. În Regiunea Sud-Est a României se găsesc 2 aglomerări
urbane de mari dimensiuni, Constanţa şi Brăila-Galaţi. În Planul de Amenajare a
Teritoriului Naţional PATN, Brăila şi Galaţi sunt caracterizate ca alcătuind un sistem
urban.
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.:
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• Poli metropolitan MEGA (Zone Metropolitane de Creştere Europene) cu vocative
internaţională: (Bucureşti, Timişoara, Constanţa, Cluj, Iaşi, peste 300 000 loc.)
• Poli naţionali OPUS (Orizont Potenţial Urban Strategic) cu potenţial de Arii
Funcţionale Urbane şi potenţial MEGA pe termen lung, (Oradea, Bacău, Brăila, Galaţi,
Craiova, 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: Alba Iulia, Baia Mare, Râmnicu
Vâlcea, Sibiu, Suceava, Tulcea
• Poli subregionali, între 30 000 – 50 000 loc
• Poli locali, sub 20 000 loc.
Structura polilor şi reţelelor teritoriale în România, Conceptul Naţional de Dezvoltare
Spaţială (INCD Urbanproiect www.incdurban.ro, 2/2007)
Analizând structura populaţiei Regiunii Sud-Est pe grupe de vârstă în comparaţie cu cea
de la nivelul României (2011) se observă că distribuţia acesteia este în concordantă cu
distribuţia pe vârste la nivel naţional. Judeţele cu cel mai mare procentaj de tineri sunt
Galaţi şi Constanţa, iar la polul opus se află judeţele Buzău, Brăila şi Vrancea, unde
procentul de persoane cu vârste peste 65 de ani depăşeşte media regională.
Potrivit evaluării Comisiei Europene în privinţa provocării demografice, Regiunea Sud-Est
are o poziţie relativ bună în comparaţie cu alte regiuni UE. Astfel, valoarea indicelui de
vulnerabilitate demografică clasează Regiunea Sud-Est pe locul 53 din cele 267 de regiuni
ale Uniunii Europene cu un punctaj de 28. Calcularea indicelui de vulnerabilitate
demografică ţine cont de ponderea estimată a persoanelor cu vârsta de 65 de ani şi
peste, raportat la totalul populaţiei; de ponderea persoanelor cu vârsta de muncă în totalul
populaţiei şi de declinul populaţiei pentru anul 2020. Din acest punct de vedere, Regiunea
Sud-Est se situează pe locul trei la nivel naţional, după Regiunea Nord-Vest (12) şi NordEst (17).
Comparativ cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, România se situează pe
ultimul loc în privinţa mortalităţii infantile cu 9,4 copii morţi la 1.000 de născuţi vii, în anul
2010, faţă de media UE 27 de 3,9 copii morţi la 1.000 de născuţi vii. Se observă o
îmbunătăţire a situaţiei în perioada 2007-2011, dar rata mortalităţii infantile rămâne
deosebit de ridicată, respectiv 12 copii morţi la 1.000 de născuţi vii în 2007, şi 9,4 in
2011. Situaţia este destul de ingrijorătoare inclusiv comparând datele Regiunii Sud-Est
cu celelalte regiuni din România. Astfel, de mai mulţi ani Regiunea Sud-Est se află
printre ultimele trei regiuni la acest capitol cu o valoare de 11,3 în 2011.
În ceea ce priveşte nivelul de instruire, setul de indicatori comuni de referinţă pentru
îmbunătăţirea sistemelor de educaţie din ţările membre ale UE monitorizaţi de către
Comisia Europeană sunt:
- maxim 10% rata medie a abandonului şcolar timpuriu în UE;
- rata persoanelor din grupa de vârstă 30-34 cu educaţie terţiară să fie de cel puţin 40%;
- cel puţin 95% din copii cu vârsta cuprinsă între 4 ani şi vârsta la care încep educaţia
primară ar trebui să participe la educaţia preşcolară;
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- mai puţin de 15% din tinerii de 15 ani cu competenţe scăzute de citire, matematică şi
ştiinţe;
- ponderea absolvenţilor angajaţi (20-34 ani) care au finalizat studii şi formări nu mai mult
de trei ani înainte de anul de referinţă ar trebui să fie de cel puţin 82%;
- o medie de cel puţin 15% dintre adulţi (grupa de vârstă 25-64) ar trebui să participe la
procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii.
Analiza comparativă între Regiunea Sud-Est şi Uniunea Europeană asupra principalilor
indicatori arată că în privinţa participării elevilor/studenţilor la educaţie, Regiunea Sud-Est
ocupă penultimul loc din clasamentul regiunilor româneşti, cu o valoare a gradului de
cuprindere de 17,7%, faţă de media naţională de 19,7%, fiind la o distanţă de 16,9 puncte
procentuale faţă de cea mai bine clasată regiune în UE, Regiunea Bruxelles
(34,6%).
În privinţa participării copiilor de 4 ani la educaţie regiunile României se situează în partea
inferioară în clasamentul regiunilor europene cu valori cuprinse între 87,1% şi 65,9%
(2011), iar Regiunea Sud- Est se situează pe locul şase între cele 8 regiuni româneşti cu o
rată de participare a copiilor de 4 ani la educaţie de 77,8%.
În ceea ce priveşte educaţia pe tot parcursul vieţii (lifelonglearning), România
înregistrează valori foarte mici, cea mai bine clasată regiune la nivelul anului 2011 (NordVest) înregistrând o valoare de 2%. Regiunea Sud-Est a înregistrat o valoare de 1,3% cu
mult sub valoarea 9,6% (media UE) şi mai ales comparativ cu valoarea medie din
Danemarca de 39%, prima ţară clasata la nivel european.
În Regiunea Sud-Est procentul fiecărui nivel de instruire este apropiată mediei naţionale,
cu excepţia învăţământului superior, unde se înregistrează o rată de participare cu circa 4
% mai mică decât media naţională.
Cele mai mari creşteri ale ratei abandonului şcolar au fost la învăţământul liceal şi mai ales
la cel profesional unde rata a fost de 24,4% pentru Regiunea Sud-Est în anul 2010/2011.
Cele mai afectate judeţe din Regiunea Sud-Est au fost judeţele Vrancea şi
Constanţa pe nivelul abandonului şcolar în ciclul primar (2,1 şi respectiv 2,2 faţă de
media regiunii de 1,7) şi Tulcea şi Brăila la cel gimnazial (3,1 si respectiv 3,6 faţă de
media regiunii de 2,5). De asemenea, Brăila (33,1%), Galaţi (29,4%), Tulcea (28,8%) şi
Constanţa (24,9%) au avut rate ale abandonului şcolar mult peste media naţională în
ciclul profesional (19,8%).
Ponderea populaţiei ocupate cuprinsă în grupa de vârstă 25-54 ani, este în scădere,
fenomen cauzat în special de îmbătrânirea populaţiei. Îmbătrânirea populaţiei poate
genera ieşirea de pe piaţa forţei de muncă, a persoanelor ocupate în domenii importante:
domeniul construcţiilor, în care se observă o scădere vertiginoasă a numărului de
salariaţi, învăţământ pre-universitar, industrie etc., şi totodată nevoia de formare iniţială
şi/sau continuă în domenii slab dezvoltate în prezent: asistenţă medicală specifică vârstei
a III-a, activităţi de întreţinere şi profilactice, activităţi de socializare dedicate
persoanelor vârstnice, activităţi de tip «part time».
Din analiza repartizării populaţiei ocupate la nivelul judeţelor regiunii, se constată că
agricultura joacă încă un rol important. Sunt de asemenea şi alte domenii ca industria
prelucrătoare şi comerţul, care deţin o pondere semnificativă a populaţiei ocupate. Se
observă o puternică scădere a populaţiei ocupate în sectorul construcţiilor, deşi acest
sector deţine 9% din numărul societăţilor comerciale care activează în regiune.
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În privinţa ratei de activitate şi ratei de ocupare a forţei de muncă, Regiunea Sud-Est
înregistra în 2011 o rată de activitate de 56,5% şi o rată de ocupare de 53,0%, clasânduse astfel pe penultimul loc în România. Coroborat cu faptul că judeţul Galaţi are cea mai
mică rată de activitate, respectiv 47,9% şi cel mai mic grad de ocupare (44,1%)
constatăm că aceşti indicatori sunt emblematici şi problematici pentru procesul de
planificare strategică a dezvoltării pentru judeţul Galaţi.
În ceea ce priveşte rata sărăciei în România, Raportul Naţional Strategic privind
Protecţia Socială şi Incluziunea Socială 2008-2010 evidenţiază un procent de 18,5% din
totalul populaţiei naţionale care trăia sub pragul sărăciei in anul 2007, 18,3% în rândul
bărbaţilor şi 18,8% în rândul femeilor. Sărăcia în mediul rural este mult mai pregnantă
decât în mediul urban, în 2007 înregistrându-se o rata a sărăciei de 29,9% în mediul rural,
ceea ce înseamnă că aproximativ 70% dintre persoanele sărace trăiesc în mediul rural.
Cele mai expuse la sărăcie sunt persoanele singure (27,9% per total, 22% în cazul
bărbaţilor şi 30,8% în cazul femeilor), familiile monoparentale (31%), familiile cu mai mult
de 2 copii (40%) şi persoanele singure cu vârsta de peste 65 de ani (33,4%) (2007).
Acelaşi raport relevă faptul că sărăcia în rândul copiilor sub 15 ani din România era în anul
2007 cu 6,2 puncte procentuale mai mare decât media naţională, ajungând la 24,7%, în
timp ce în rândul tinerilor între 16-24 de ani se ridică la 20,4%. Rata sărăciei în cazul
şomerilor era de 37,9% iar în cazul pensionarilor era de 15,7%.
În privinţa distribuţiei sărăciei pe regiuni, raportul citat relevă că cele mai mari rate ale
sărăciei se înregistrau în 2007 în Regiunea Nord Est (26,2%), urmată de Regiunea Sud
Est (24,2) şi Sud Vest (23%), în timp ce cea mai redusă rată a sărăciei se înregistra în
Regiunea Bucureşti-Ilfov.
În România raportul de dependenţă economică în 2011 era de 1553‰, adică pentru
fiecare 100 persoane ocupate reveneau cca 156 persoane neocupate. Regiunea Sud-Est
la acest indicator se situează pe penultimul loc la nivel naţional. Fenomenul este
accentuat de nivelul ridicat al şomajului şi mai ales de migrarea forţei de muncă în alte
regiuni sau în afara ţării. Previziunile de scădere şi îmbătrânire tot mai accentuate a
populaţiei vor face ca acest indicator să crească în continuare, punând o presiune tot mai
mare asupra capacităţii autorităţilor să-şi onoreze obligaţiunile în sfera socială (pensii,
indemnizaţii, ajutoare sociale etc.). Din acest motiv, creşterea ratei de ocupare (unul
din principalele obiective în strategia Europa 2020) trebuie să fie considerat un obiectiv
de o importanţă majoră.
Viziunea strategică a PDR Sud-Est
Regiunea Sud-Est – o regiune atractivă, un spaţiu economic stabil şi diversificat,
capabil să asigure prosperitatea populaţiei, în care disparităţile de dezvoltare faţă de alte
regiuni au fost reduse.
Obiectivul general al Strategiei de dezvoltare a Regiunii Sud-Est este acela de a
promova dezvoltarea durabilă şi îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei, astfel încât aceasta
să devină o regiune competitivă pe termen lung şi atractivă pentru investiţii, cu
valorificarea patrimoniului de mediu, a resurselor umane superior calificate, crearea de noi
oportunităţi de ocupare a forţei de muncă şi creşterea semnificativa a PIB-ului regional
până în 2020, până la 90% din media naţională.
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Priorităţi de dezvoltare, care fundamentează strategia de dezvoltare regională a Regiunii
Sud-Est sunt:
Prioritatea 1. Dezvoltare urbană durabilă integrată
Domeniu de intervenţie 1: Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea
patrimoniului cultural şi natural
• Obiectiv specific 1.1: Creşterea atractivităţii şi competitivităţii zonelor urbane în
scopul conservării, protejării şi dezvoltării patrimoniului istoric şi cultural în vederea
dezvoltării regiunii;
Domeniu de intervenţie 2: Modernizarea infrastructurii din mediul urban
• Obiectiv specific 1.2: Îmbunătăţirea condiţiilor de locuit, a spaţiilor publice, a
calităţii mediului în zonele urbane şi dezvoltarea unui transport public urban
ecologic;
Prioritatea 2. Dezvoltarea infrastructurii de transport la nivel regional
Domeniu de intervenţie 1: Stimularea mobilităţii, accesibilităţii şi conectivităţii regionale prin
investiţii în infrastructura de transport rutier
• Obiectiv specific 2.1: Îmbunătăţirea accesibilităţii, mobilităţii şi conectivităţii
regionale, prin dezvoltarea unui sistem de transport rutier bazat pe principiile
durabilităţii, inovării şi securităţii, capabil să asigure legături rapide şi eficiente cu
pieţele internaţionale;
Domeniu de intervenţie 2: Stimularea mobilităţii, accesibilităţii şi conectivităţii regionale prin
investiţii în infrastructura de transport naval
• Obiectivul specific 2.2: Îmbunătăţirea accesibilităţii, mobilităţii şi conectivităţii
regionale prin dezvoltarea unui sistem de transport portuar competitiv;
Domeniu de intervenţie 3: Stimularea mobilităţii, accesibilităţii şi conectivităţii regionale prin
investiţii în infrastructura de transport aerian
• Obiectivul specific 2.3: Îmbunătăţirea accesibilităţii, mobilităţii şi conectivităţii
regionale, prin dezvoltarea unui sistem de transport aerian competitiv;
Prioritatea 3. Îmbunătăţirea competitivităţii economiei regionale, în contextul
promovării specializării economice inteligente
Domeniu de intervenţie 1: Dezvoltarea centrelor de CDI, de sprijinire a afacerilor, transfer
tehnologic, inovare socială, networking, clustere în vederea promovării specializării
economice inteligente (investiţii în infrastructura şi activităţile de CDI)
• Obiectivul specific 3.1: Dezvoltarea infrastructurii de CDI şi a sinergiilor între
întreprinderi şi aceste centre, prin utilizarea de produse şi procese inovative;
Domeniu de intervenţie 2: Investiţii în crearea şi extinderea capacităţilor de producţie şi
dezvoltarea serviciilor pentru firme
• Obiectivul specific 3.2: Sprijinirea dezvoltării firmelor în vederea creşterii
competitivităţii regionale şi crearea de noi locuri de muncă;
Prioritatea 4. Îmbunătăţirea calităţii turismului la nivel regional
Domeniu de intervenţie 1: Investiţii în activităţi/evenimente culturale cu potenţial turistic
• Obiectivul specific 4.1: Creşterea nivelului de promovare şi a gradului de
valorificare economică a potenţialului turistic local (turism de agreement, turism
stiintific, educaţional, turism pentru vanatoare si pescuit, turism balnear si de
tratament, turism cultural, turism oenologic si gastronomic, etc.);
Domeniu de intervenţie 2: Investiţii în infrastructura turistică pentru îmbunătăţirea
facilităţilor turistice
• Obiectivul specific 4.2: Îmbunătăţirea infrastructurii de turism specifice în vederea
creşterii atractivităţii regiunii ca destinaţie turistică;
Prioritatea 5. Conservarea şi protectia mediului inconjurator
164

Domeniu de intervenţie 1: Construcţia şi modernizarea sistemelor de infrastructură de apă
şi de apă uzată;
• Obiectivul specific 5.1: Valorificarea eficientă şi durabilă a patrimoniului natural
prin crearea / modernizarea infrastructurilor necesare pentru asigurarea
alimentării cu apă potabilă a populaţiei şi pentru colectarea şi epurarea apelor
uzate în vederea creşterii calităţii vieţii;
Domeniu de intervenţie 2: Extinderea şi modernizarea sistemelor de gestionare a
deşeurilor, cât şi reabilitarea siturilor contaminate
• Obiectivul specific 5.2: Protejarea mediului prin consolidarea şi extinderea
sistemelelor de management integrat al deşeurilor, sprijinirea investiţiilor care
promovează prevenirea generării de deşeuri, reutilizarea, inclusiv utilizarea lor
ca materii prime secundare/subproduse în vederea creşterii eficienţei utilizării
resurselor naturale şi prin decontaminarea siturilor contaminate;
Domeniu de intervenţie 3: Crearea sistemului de gestiune şi control al factorilor de mediu
şi intervenţii în situaţii de urgenţă
• Obiectivul specific 5.3: Prevenirea şi reducerea impactului schimbărilor
climatice prin implementarea unor măsuri de protecţie a mediului şi de prevenire a
riscurilor de mediu si dezvoltarea şi întărirea serviciilor profesioniste şi voluntare
pentru situaţii de urgenţă şi a centrelor rapide de intervenţie;
Domeniu de intervenţie 4: Protejarea biodiversităţii şi alte acţiuni de protecţia mediului
• Obiectivul specific 5.4: Conservarea şi refacerea ecosistemelor naturale prin
menţinerea/ameliorarea stării factorilor de mediu şi prin managementul durabil al
ariilor protejate;
Prioritatea 6. Îmbunătăţirea eficienţei energetice şi utilizarea resurselor regenerabile
Domeniu de intervenţie 1: Creşterea eficienţei energetice a clădirilor din sectorul
rezidenţial (locuinţelor)
• Obiectivul specific 6.1: Îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor din
sectorul rezidenţial şi valorificarea resurselor regenerabile pentru producerea
energiei electrice şi termice;
Domeniu de intervenţie 2: Creşterea eficienţei energetice a clădirilor din sectorul public
• Obiectivul specific 6.2: Îmbunătăţirea eficienţei energetice a clădirilor din sectorul
public şi a sistemului de iluminat public şi valorificarea resurselor regenerabile
pentru producerea energiei electrice şi termice;
Prioritatea 7. Îmbunătăţirea calităţii în domeniile educaţie, sănătate şi incluziune
socială
Domeniu de intervenţie 1: Investiţii în educaţie pentru îmbunătăţirea calităţii
învăţământului şi dezvoltarea infrastructurii din mediul urban şi rural
• Obiectivul specific 7.1: Creşterea ratei participării populaţiei în sistemul de
învăţământ prin îmbunătăţirea serviciilor de educaţie şi a infrastructurii din sistemul
educaţional;
Domeniu de intervenţie 2: Investiţii în sănătate pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor
oferite şi dezvoltarea infrastructurii din mediul urban şi rural
• Obiectivul specific 7.2: Creşterea calităţii serviciilor medicale şi a infrastructurii în
vederea îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei;
Domeniu de intervenţie 3: Investiţii în calitatea serviciilor sociale şi a infrastructurii de
servicii sociale din mediul urban şi rural
• Obiectivul specific 7.3: Creşterea calităţii serviciilor sociale şi a infrastructurii de
servicii sociale pentru combaterea sărăciei şi incluziunii sociale;
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Domeniu de intervenţie 4: Sprijinirea regenerării economice şi sociale a zonelor
sărace, identificate cu risc de excluziune
• Obiectivul specific 7.4: Reducerea gradului de sărăcie prin asigurarea unor
condiţii îmbunătăţite de locuit, pentru comunităţile defavorizate, precum şi
asigurarea unor servicii de bază - medicale, educaţionale, sociale – în vederea
creşterii gradului de ocupare şi incluziune socială;
Prioritatea 8. Valorificarea superioară a resurselor din mediul rural şi modernizarea
economiei rurale
Domeniu de intervenţie 1: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor din zona rurală,
inclusiv în sectoarele non-agricole pentru a creşte rezultatele economice din aceste zone
• Obiectivul specific 8.1: Diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului
de întreprinderi, inclusiv din sectorul non-agricol, încurajarea menţinerii şi
dezvoltării activităţilor tradiţionale din spaţiul rural;
Domeniu de interventie 2: Investiţii în sectorul piscicol şi îmbunătăţirea condiţiilor
economice din zonele piscicole
• Obiectivul specific 8.2: Creşterea competitivităţii şi durabilităţii sectorului piscicol;
Domeniu de intervenţie 3: Investiţii în infrastructură şi îmbunătăţirea serviciilor de bază din
localitatilor rurale
• Obiectivul specific 8.3: Creşterea calităţii vieţii în zonelor rurale prin
dezvoltarea infrastructurii rurale inclusiv prin conservarea, protejarea şi
dezvoltarea patrimoniului istoric şi cultural;
Prioritatea 9. Îmbunătăţirea resurselor umane la nivelul regional, în contextul
specializării regionale inteligente
Domeniu de intervenţie 1: Investiţii în infrastructura serviciilor de ocupare
• Obiectivul specific 9.1: Îmbunătăţirea performanţei resurselor umane prin
investiţii în infrastructură;
Domeniu de intervenţie 2: Investiţii în dezvoltarea resurselor umane inclusiv din
administraţia publică
• Obiectivul
specific
9.2: Îmbunătăţirea
serviciilor
publice,
promovarea
parteneriatelor la nivel regional/ local şi crearea unei pieţe a forţei de muncă
regionale moderne, flexibile, inclusive în vederea satisfacerii nevoilor pieţei;
Prioritatea 10. Promovarea cooperarii transfrontaliere şi interregionale
Domeniu de intervenţie 1: Îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere şi interregionale
pentru creşterea oportunităţilor de afaceri
• Obiectivul specific 10.1: Sprijinirea dezvoltării firmelor pentru a implementa
proiecte în domeniul cooperării transfrontaliere şi interregionale în vederea creşterii
competitivităţii şi crearea de noi locuri de muncă;
Domeniu de intervenţie 2: Îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere în zonele de protecţie a
mediului pentru a face faţă mai bine riscurilor
• Obiectivul specific 10.2: Reducerea riscului în zona transfrontalieră prin
identificarea, evaluarea, monitorizarea şi abordarea riscurilor de dezastre şi
consolidarea de avertizare timpurie;
Domeniu de intervenţie 3: Investiţii în capacitatea instituţională din zonele de frontieră
pentru a împărtăşi experienţe şi practici comune
• Obiectivul specific 10.3: Îmbunătăţirea capacităţii de cooperare şi a eficienţei
administraţiilor publice în contextul CBC.
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3.2 Viziune şi obiective
VIZIUNE
Judeţul Galaţi – zonă competitivă economico – socială în vederea creşterii calităţii vieţii
locuitorilor şi dezvoltarea atractivităţii la nivel global.
OBIECTIVUL GENERAL al planului este dezvoltarea economico - socială a judeţului
Galaţi prin specializare inteligentă şi durabilă în vederea creşterii nivelului de trai al
locuitorilor până în anul 2020.
În acest context, obiectivele strategice formulate la nivelul anului 2015 se definesc astfel:
• Obiectivul strategic 1: Dezvoltare economică;
• Obiectivul strategic 2: Creşterea capacităţii administrative;
• Obiectivul strategic 3: Amenajarea teritoriului - Dezvoltare urbană şi rurală;
• Obiectivul strategic 4: Dezvoltarea/Modernizarea sistemului de educaţie şi
formare profesională. Sprijin pentru dezvoltarea culturală;
• Obiectivul strategic 5: Dezvoltarea/Modernizarea sistemului sanitar şi de asistenţă
socială;
• Obiectivul strategic 6: Protecţia şi conservarea mediului natural şi construit.
Obiectivele specifice sunt defalcate pe fiecare dintre obiectivele strategice:
01. Dezvoltarea economică
1. Agricultură şi Piscicultură;
2. Dezvoltarea şi promovarea activităţilor economico - sociale;
3. Infrastructură şi activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare;
4. Dezvoltarea turismului.
02. Creşterea capacităţii administrative
1. Crearea/dezvoltarea/modernizarea serviciilor publice;
03. Amenajarea teritoriului - Dezvoltare urbană şi rurală
1. Modernizarea căilor de comunicaţii şi conectarea judeţului Galaţi la principalele rute
de transport naţional şi internaţional;
2. Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;
3. Dezvoltarea mediului de locuire;
04. Dezvoltarea/Modernizarea sistemului de educaţie şi formare profesională.
Sprijin pentru dezvoltarea culturală
1. Modernizarea infrastructurii sistemului de învăţământ din judeţul Galaţi;
2. Dezvoltarea resurselor umane;
3. Dezvoltarea infrastructurii culturale a judeţului Galaţi;
05. Dezvoltarea/modernizarea sistemului sanitar şi de asistenţă socială
1. Dezvoltarea/modernizarea şi diversificarea serviciilor medicale în judeţul Galaţi;
2. Dezvoltarea/modernizarea şi diversificarea serviciilor sociale oferite în judeţul
Galaţi;
06. Protecţia şi conservarea mediului natural şi construit
1. Conservarea mediului natural din judeţul Galaţi;
2. Protecţia şi valorificarea durabilă a mediului din judeţul Galaţi.
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3.3 Măsuri şi direcţii de acţiune
Tabelul de mai jos sintetizează măsurile şi o listă de proiecte punctuale posibile, pentru
fiecare obiectiv specific în parte.
DEZVOLTARE ECONOMICĂ – 01
Agricultură şi Piscicultură 1.1
Măsura 1.1.1. - Crearea documentelor cadru de dezvoltare a sectorului
economic din mediul rural
1. Realizarea master – planului în domeniul agriculturii la nivelul judeţului Galaţi
2. Realizarea de strategii în domeniul pisciculturii la nivelul judeţului Galaţi
Măsura 1.1.2 Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice şi a pieţelor
de desfacere
1. Amenajare/modernizare pieţe agroalimentare
2. Amenajare piaţă de peşte
3. Organizare pieţe volante pentru micii producători agricoli locali
4. Crearea/reabilitare

unităţi

economice

cu profil

complementar

pescuitului

şi

pisciculturii
5. Amenajarea de livezi la nivelul zonelor agricole din judeţul Galaţi
6. Dezvoltarea industriei viniviticole
7. Creare/dezvoltare unităţi de acvacultură, inclusiv acvacultură ecologică
8. Înfiinţare posturi/adăposturi pescăreşti cu funcţii conexe (debarcadere, pontoane etc)
9. Identificarea şi încurajarea cultivării de specii de plante cu necesar redus de apă
10. Creare parc agroindustrial în judeţul Galaţi
11. Dezvoltarea/înfiinţarea de parcuri industriale în judeţul Galaţi
12. Dezvoltarea agriculturii ecologice şi a sistemului de desfacere a produselor locale
13. Înfiinţare pieţe de gross pentru produse agroalimentare în judeţul Galaţi
Măsura 1.1.3 Crearea cadrului hidroameliorativ necesar dezvoltării agriculturii
1. Construirea/dezvoltarea sistemelor de irigaţii în judeţul Galaţi
Dezvoltarea şi promovarea activităţilor economico – sociale 1.2
Măsura 1.2.1 Dezvoltarea infrastructurii de afaceri
1. Construirea de parcuri agro – alimentare cu funcţii integrate, spaţii de colectare,
depozitare, producţie, distribuţie
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2. Centru Expoziţional în Regiunea Sud-Est
3. Dezvoltarea activităţilor Parcului Industrial din municipiul Galaţi
4. Creare centre multifuncţionale de afaceri în judeţul Galaţi
Măsura 1.2.2 Creşterea competitivităţii economice
1. Dezvoltarea serviciilor suport pentru afaceri (programe mentorat, coaching, asistenţă
tehnică specializată etc)
2. Proiecte de investiţii dezvoltate de mediul de afaceri
3. Proiecte de dezvoltare a resurselor umane în sectorul economic
4. Dezvoltare de investiţii TIC şi e-comerţ pentru activităţile economice
5. Dezvoltare investiţii şi activităţi în domeniul industriilor creative
6. Eficientizarea energetică a activităţilor economice
Măsura 1.2.3 Dezvoltarea resurselor umane
1. Formare continuă şi dezvoltarea proceselor de învăţare pe tot parcursul vieţii în
vederea dezvoltării capitalului uman şi creşterii competitivităţii economice
2. Reconversie profesională a persoanelor disponibilizate/aflate în căutarea unui loc de
muncă
3. Promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii muncii
4. Cursuri de formare în domeniul energiilor neconvenţionale
Infrastructură şi activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare 1.3
Măsura 1.3.1 Dezvoltarea infrastructurii CDI
1. TEHNOPOL – structură de inovare tehnologică
2. Reabilitarea şi dotarea laboratoarelor de cercetare în sisteme de parteneriat mediul
de afaceri – universităţi/structuri de cercetare
3. Proiecte de cercetare aplicată în domenii de interes pentru activitatea economică
4. Crearea şi dezvoltarea structurilor economice tip clustere
Dezvoltarea turismului 1.4
Măsura 1.4.1 Dezvoltarea activităţilor de marketing
1. Configurarea unui brand pentru judeţul Galaţi
2. Configurarea unui brand pentru municipiul Galaţi
3. Dezvoltare de relaţii tip networking de cooperare şi promovare la nivel european,
naţional şi regional în domenii specializate de turism (agroturism, turism ştiinţific,
turism de mediu, turism piscicol, turism ecumenic, turism cultural etc.)
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4. Participarea la evenimente şi târguri de profil în vederea promovării specificului local
şi regional
5. Crearea de reţele locale de promovare şi informare pe zone tematice cu privire la
obiectivele turistice de interes (istorice, culturale etc)
Măsura 1.4.2 Dezvoltarea infrastructurii de agrement şi turismului
1. Port pentru vase de croazieră
2. Creare de trasee turistice specializate pe apă şi peu scat (de exemplu trasee turistice
pentru pescari)
3. Creare de noi obiective turistice de interes local sau regional (de exemplu
Papilonariu, Palmariu etc)
4. Reamenajare faleză în municipiul Galaţi
5. Amenajarea unui port de agrement la Dunăre
6. Amenajarea unui complex de agrement Plaja „Dunărea Galaţi”
7. Amenajare de baze de agreement în judeţul Galaţi
8. Identificarea şi crearea de trasee turistice intrajudeţene cu caracter educativ
9. Reabilitarea tabere şcolare de pe teritoriul judeţului Galaţi
10. Amenajarea unor zone de acostare pentru ambarcaţiuni uşoare pe Siret şi Prut
11. Înfiinţare de unităţi turistice cu caracter specializat (de exemplu cu specific
pescăresc)
12. Dezvoltarea agroturismului în judeţul Galaţi
CREŞTEREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE 02
Crearea/dezvoltarea/modernizarea serviciilor publice 2.1
Măsura 2.1.1 Crearea documentelor cadru de dezvoltare în judeţul Galaţi
1. Realizarea studiilor tehnice necesare dezvoltării judeţului Galaţi
2. Elaborarea/actualizarea strategiilor locale şi regionale de dezvoltare, inclusiv cele
propuse de structuri tip CLLD
3. Elaborarea

strategiilor

zonale

de

dezvoltare

şi

de

documente

de

programare/planificare sectoriale
4. Actualizarea Planului de Amenajare Teritorială a judeţului Galaţi
5. Elaborarea PUZ pentru zone de interes din judeţul Galaţi
6. Elaborarea PUZ zona centrală a municipiului Galaţi
7. Actualizare PUG pentru localităţile din judeţul Galaţi
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8. Realizare cadastru imobiliar pentru localităţile din judeţul Galaţi
9. Realizare cadastru verde pentru localităţile din judeţul Galaţi
10. Elaborare hărţii risc şi hărţi de hazard din judeţul Galaţi
11. Plan Cadru de Management Integrat al deşeurilor solide în judeţul Galaţi
12. Realizare/actualizare planuri de gestionare a deşeurilor în judeţul Galaţi
Măsura 2.1.2 Construcţia/modernizarea/dezvoltarea infrastructurii aferente
serviciilor administraţiei publice locale
1. Implementarea unui sistem integrat de e–administraţie la nivelul instituţiilor publice şi
autorităţilor administraţiei publice locale din judeţul Galaţi
2. Construire/extindere/dotare sedii primării şi alte instituţii publice
3. Modernizare sistem informatic pentru situaţii de urgenţă în judeţul Galaţi
4. Dotare sala de şedinţe a Consiliului Judeţului Galaţi
5. Achiziţionarea de echipamente şi autospeciale pentru stingerea incendiilor la nivelul
localităţilor din judeţul Galaţi
6. Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii
sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordarea asistenţei medicale de
urgenţă şi a primului ajutor calificat pentru judeţul Galaţi
Măsura 2.1.3 Crearea de structuri de interes local/regional pe domenii de
activitate
1. Centru transfrontalier pentru managementul situaţiilor de urgenţă
2. Crearea/dezvoltarea de Grupuri Locale de Acţiune
3. Crearea de Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară pe domenii de activitate
4. Crearea de structuri de dezvoltare şi promovare locală şi regională
Măsura 2.1.4 Perfecţionarea angajaţilor din administraţia publică locală şi
instituţii publice din judeţul Galaţi
1. Eficienţă, integritate şi profesionalism în administraţia publică locală – cursuri de
formare pentru angajaţii autorităţilor/instituţiilor publice locale
2. Formarea specialiştilor în domeniul asistenţei sociale
3. Programe de perfecţionare profesională în domeniul medico-sanitar
Măsura 2.1.5 Dezvoltarea relaţiilor interne şi internaţionale
1. Strategia de dezvoltare a Euroregiunii “Dunărea de Jos”
2. Schimburi de experienţă
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3. Dezvoltarea parteneriatelor publice şi private
4. Iniţierea şi dezvoltarea relaţiilor de cooperare interregională, transfrontalieră şi
internaţională ale judeţului Galaţi
5. Iniţierea şi dezvoltarea relaţiilor de cooperare internaţională la nivelul autorităţilor
locale – comunale, municipale şi orăşeneşti - din judeţul Galaţi
6. Acţiuni de atragere a investitorilor publici şi privaţi
AMENAJAREA TERITORIULUI – DEZVOLTARE URBANĂ ŞI RURALĂ 03
Modernizarea căilor de comunicaţii şi conectarea judeţului Galaţi la principalele rute
de transport naţional şi internaţional 3.1
Măsura 3.1.1 Conectarea la culoarele majore de transport şi dezvoltarea
transportului multimodal
1. Modernizare şi echipare infrastructura de cale ferată
2. Înfiinţare piste de biciclete, intrajudeţene
3. Realizare echipare edilitară şi asigurarea măsurilor de siguranţă a traficului pe
drumurile rutiere din judeţul Galaţi
4. Reabilitare drumuri judeţene ce asigură conectivitatea directă sau indirectă cu
reţeaua TEN-T
5. Construire drum expres Galaţi – Bucureşti
6. Construire drum expres Galaţi – Tecuci
7. Construirea unui aeroport de pasageri şi/sau cargo în judeţul Galaţi
8. Construire aerodrom în municipiul Tecuci
9. Realizare subtraversare Dunăre în dreptul municipiului Galaţi şi a infrastructurii
conexe
10. Creare centru logistic multimodal
11. Pod peste Dunăre
12. Înfiinţare platforma multimodală de containere în Portul Galaţi
13. Reabilitare/extindere drum de centură a municipiului Galaţi
14. Construirea variantei de ocolire a municipiului Galaţi
15. Construirea / extinderea variantei de ocolire a municipiului Tecuci
16. Modernizarea conexiunilor rutiere şi feroviare ale comunităţii portuare şi sistemului
urban Brăila – Galaţi cu hinterlandul
Măsura 3.1.2 Dezvoltarea infrastructurii de transport din mediul rural
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1. Construcţia/modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere intra comunale
2. Construcţia/modernizarea/reabilitarea infrastructurii aferente drumurilor forestiere din
judeţul Galaţi
Măsura 3.1.3 Fluidizarea traficului şi optimizarea coridoarelor de transport în
judeţul Galaţi
1. Modernizarea infrastructurii rutiere, inclusiv viaducte din municipiul Galaţi
2. Modernizare linii tramvai din municipiul Galaţi
3. Amenajare urbanistică şi reabilitare infrastructură urbană – strada Brăilei
4. Modernizarea reţea străzi în mediul urban
5. Sisteme inteligente pentru managementul traficului în vederea creşterii fluenţei şi
siguranţei circulaţiei în municipiul Galaţi
6. Modificarea amplasamentului şoselei de centură a municipiului Galaţi
7. Reabilitarea şi modernizare infrastructurii rutiere (drumuri judeţene/comunale, inclusiv
poduri şi podeţe) în judeţul Galaţi
8. Implementare sisteme de management al traficului
9. Modernizare intersecţii, inclusiv treceri de pietoni
10. Îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre
11. Reabilitarea şi extinderea reţelei de staţii hidrometrice
12. Implementarea soluţiilor de siguranţă a traficului pe reţeaua rutieră a judeţului Galaţi
13. Dotarea porturilor din judeţul Galaţi cu nave tehnice pentru asigurarea condiţiilor de
navigaţie pe Dunăre
14. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni
– Barcea (DJ252)
15. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Vîrlezi –
Folteşti (DJ 242)
16. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Matca –
Smârdan (DJ 251)
17. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul DN 25 –
Drăguşeni – Matca – DN24D
18. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Pechea –
Măstăcani – DN26
Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare 3.2
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Măsura 3.2.1 Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în
judeţul Galaţi
1. Crearea/extinderea/reabilitarea/modernizarea reţelei de alimentare cu apă în mediul
rural
2. Crearea/extinderea/reabilitarea/modernizarea reţelei de canalizare şi staţii de epurare
în mediul rural
3. Extindere şi reabilitare reţea apă şi canalizare în mediul urban din judeţul Galaţi
4. Înfiinţare staţii de epurare în mediul urban din judeţul Galaţi
5. Crearea/extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în mediul rural
din judeţul Galaţi
Măsura 3.2.2 Modernizarea şi extinderea infrastructurii tehnice
1. Înnoire echipamente aferente reţelei de transport a energiei termice în municipiul
Galaţi
2. Extinderea şi modernizarea reţelei de energie electrică în mediul rural
3. Extinderea şi modernizarea reţelei electrice în mediul urban
4. Crearea/extinderea/reabilitarea/modernizarea

reţelelor

de

alimentare

cu

gaze

naturale din mediul rural
5. Înfiinţare/extindere/reabilitare reţea de alimentare cu gaze natural în mediul urban
6. Înfiinţare / extindere / reabilitare reţea TIC şi internet şi a infrastructurii conexe în
mediul urban şi rural
Măsura 3.2.3 Modernizarea şi extinderea infrastructurii de colectare şi gestiune
a deşeurilor
1. Implementarea sistemului de gestionare a deşeurilor la nivelul judeţului Galaţi
2. Implementarea sistemului de colectare selective a deşeurilor la nivelul judeţului Galaţi
3. Reconstrucţia ecologică a zonelor unde au fost amplasate depozitele de deşeuri
4. Managementul integrat al deşeurilor în municipiul Galaţi
Dezvoltarea mediului de locuire 3.3
Măsura 3.3.1 Construcţia/reabilitarea/modernizarea spaţiilor verzi
1. Amenajarea de parcuri şi spaţii verzi în mediul urban şi rural din judeţul Galaţi
2. Modernizarea Parcului Eminescu din municipiul Galaţi
3. Modernizarea, amenajarea şi dotarea Falezei Dunării ca spaţiu verde public
4. Realizarea planului peisagistic al municipiului Galaţi
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5. Realizarea planului de management peisagistic al judeţului Galaţi
6. Mărirea zonelor verzi prin adoptarea soluţiilor gen “acoperişuri verzi”
7. Studiu de fundamentare privind amenajarea peisagistică a judeţului Galaţi
(renaturarea pentru limitarea efectelor adverse microclimatice şi punerea în valoare a
potenţialului economic şi turistic al judeţului Galaţi)
Măsura 3.3.2 Construcţia/reabilitarea/modernizarea spaţiilor de agrement
1. Amenajare amfiteatru în aer liber
2. Amenajare spaţii de joacă pentru copii în mediul urban şi rural
3. Amenajare de parcuri tematice
4. Reabilitare/amenajare terenuri şi săli de sport în mediul urban şi rural
5. Realizare bazine de înot în judeţul Galaţi
6. Crearea de parcuri de aventură în judeţul Galaţi
7. Dezvoltarea de noi zone de agreement cu specific local în judeţul Galaţi
Măsura 3.3.3 Dezvoltarea zonelor de locuire şi a dotărilor aferente
1. Dezvoltarea sistemului urban Galaţi - Brăila
2. Dezvoltarea zonelor rezidenţiale şi a dotărilor aferente în mediul urban şi rural al
judeţului
3. Construcţia de locuinţe sociale în judeţul Galaţi
4. Reabilitarea faţadelor clădirilor rezidenţiale/clădirilor publice din mediul urban
5. Amenajare urbanistică şi reabilitare infrastructură urbană – strada Brăilei
6. Reconstrucţia ecologică a zonelor urbane
7. Achiziţionarea şi instalarea de echipamente necesare pentru creşterea siguranţei şi
prevenirea criminalităţii (sistem de supraveghere video) în judeţul Galaţi
8. Reabilitarea, modernizarea şi extinderea spaţiilor publice urbane: trotuare, scuaruri,
zone pietonale, parcări în judeţul Galaţi
9. Consolidarea clădirilor cu grad ridicat de risc seismic din mediul rural şi urban
10. Reabilitarea termică şi măsuri de eficienţă energetică a clădirilor din judeţul Galaţi
11. Construcţia şi amenajarea de zone/spaţii de parcare în municipiul Galaţi
12. Extindere/reabilitare reţea de iluminat public şi reabilitare din punct de vedere a
eficienţei energetice în municipiul Galaţi
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DEZVOLTAREA/MODERNIZAREA SISTEMULUI DE EDUCAŢIE ŞI FORMARE
PROFESIONALĂ. SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA CULTURALĂ – 04
Modernizarea sistemului de învăţământ din judeţul Galaţi 4.1
Măsura 4.1.1 Construcţia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de
învăţământ din judeţul Galaţi
1. Extindere, modernizare şi echipare săli de curs şi laboratoare pentru învăţământul
universitar şi post-universitar
2. Înfiinţare şi funcţionare programe “a doua şansă” în judeţul Galaţi
3. Înfiinţare centre pentru copiii cu cerinţe educative special în învăţământul de masă
4. Crearea/dezvoltarea de servicii de consigliere şi orientare pentru elevi
5. Crearea şi dezvoltarea centrelor de voluntariat pentru elevi
6. Crearea centrului de sprijin pentru copiii în risc de abandon şcolar
7. Dezvoltarea şi implementarea la nivelul judeţului Galaţi a unui program şcoală după
şcoală cu infrastructura conexă serviciilor acestuia
8. Reabilitarea,

modernizarea,

retehnologizarea

şi

reechiparea

infrastructurii

educaţionale universitare în vederea creării la Galaţi a unui pol de educaţie şi de
cercetare tehnologică în domeniul ştiinţei şi ingineriei alimentelor
9. Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare şcoli speciale din judeţul Galaţi
10. Modernizare, extindere şi dotare infrastructură de cercetare a şcolii doctorale din
judeţul Galaţi
11. Achiziţionare de microbuze şcolare pentru copiii şi elevii din judeţul Galaţi
12. Înfiinţare campus pentru învăţământ postliceal în municipiul Tecuci
13. Construcţia/reabilitarea/modernizarea/extinderea/echiparea

infrastructurii

educaţionale pentru învăţământul ante-preşcolar, preşcolar, primar, gimnazial, liceal
şi pentru învăţământul profesional şi tehnic din judeţul Galaţi (mediul rural şi mediul
urban)
14. Infiinţare/dezvoltare/dotare spaţiilor educaţionale tip şcoală după şcoală şi cele
aferente activităţilor extracurriculare
Dezvoltarea resurselor umane 4.2
Măsura 4.2.1 Educaţie şi formare continuă în vederea dezvoltării capitalului
uman
1. Sprijinirea accesului la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate
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2. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare
3. Cursuri de formare în domenii cerute pe piaţa muncii
4. Programe de mobilităţi între instituţii de învăţământ/furnizori de formare
5. Reconversie profesională a persoanelor disponibilizate din diferite sectoare
economice
6. Promovarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii muncii
7. Programe de pregătire profesională pentru cadre didactice
Dezvoltarea infrastructurii culturale a judeţului Galaţi 4.3
Măsura 4.3.1 Dezvoltarea activităţilor de marketing în domeniul cultural
1. Organizare şi promovare anuală a festivalurilor/târgurilor şi evenimentelor culturale
de anvergură organizate în judeţul Galaţi
2. Organizare tabere de creaţie
3. Realizare materiale de promovare a culturii gălăţene/materiale de marketing cultural
Măsura 4.3.2 Dezvoltarea infrastructurii culturale
1. Modernizarea şi extinderea Sălii de expoziţii din municipiul Tecuci
2. Reabilitare domeniul Chrissoveloni din judeţul Galaţi
3. Construirea/amenajarea unor cinematografe în municipiul Galaţi şi principalele
localităţi din judeţ
4. Construirea unui sediu şi dotarea Muzeului de artă vizuală
5. Consolidarea, restaurarea şi amenajarea Muzeului “Casa Cuza Vodă” Galaţi
6. Restaurarea şi amenajarea Muzeului “Casa Colecţiilor” (fosta Farmacie Ţinc) Galaţi
7. Punere în valoare a Sitului arheologic Tirighina-Barboşi
8. Reabilitarea zonei istorice a municipiului Galaţi
9. Regenerarea urbană a vechiului port comercial Galaţi
8. Reabilitare şi modernizare Grădina de vară în municipiul Galaţi
10. Reabilitare şi modernizare Teatru de Vară Tecuci
11. Înfiinţare centre de informare şi promovare a obiectivelor culturale şi a traseelor
tematice dedicate
12. Semnalizarea monumentelor de cultură, artă, istorie din judeţul Galaţi
13. Conservarea, protejarea şi punerea în valoare a obiectivelor de patrimonial din
judeţul Galaţi
14. Valorificarea sit-ului arheologic al culturii Cucuteni şi al sit-ului Dealul Taberei
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15. Reabilitare spaţii urbane cu valoare istorică şi culturală
16. Reabilitare şi restaurarea clădiri monumente istorice
17. Reconstrucţie sistem defensiv Valul lui Traian, sector Tuluceşti-Gârboavele
18. Consolidare, reabilitare şi dotare Casa Memorială “Costache Negri”
19. Reconstituire/restaurare şi realizare obiective culturale noi (monumente, amfiteatre,
spaţii de cultură, teatre, săli de concerte)
20. Sală de spectacole în cadrul Centrului Cultural „Dunărea de Jos”
21. Construcţie/extindere clădire Biblioteca Judeţeană “V.A.Urechia” Galaţi
DEZVOLTAREA/MODERNIZAREA SISTEMULUI SANITAR ŞI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
– 05
Dezvoltarea/modernizarea şi diversificarea serviciilor medicale în judeţul Galaţi 5.1
Măsura 5.1.1 Construcţia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii din domeniul
sanitar
1.

Construcţie spital regional

2.

Construcţia şi dotarea Centrului Integrat medico-social pentru pacienţii bolnavi
psihici

3.

Înfiinţare Centrul terapeutic pentru o viaţă active în municipiul Galaţi

4.

Modernizare şi dotare Ambulatorii de specialitate ale spitalelor din judeţul Galaţi

5.

Modernizare, extindere, reabilitare şi dotare spitale din judeţul Galaţi

6.

Înfiinţare clinici/policlinici şi spitale de specialitate în judeţul Galaţi

7.

Modernizarea şi echiparea Spitalului de Pneumoftiziologie şi a Spitalului de
Psihiatrie “Elisabeta Doamna” din municipiul Galaţi

8.

Construirea unei unităţi de primire urgenţe în municipiul Tecuci

9.

Construcţie hangar şi heliport pentru aparatele de zbor ale ISU

10. Dezvoltarea serviciilor de telemedicină în judeţul Galaţi
11. Construcţie/modernizare/extindere/dotare dispensare în mediul rural
Dezvoltarea/modernizarea şi diversificarea serviciilor sociale oferite în judeţul Galaţi
5.2
Măsura 5.2.1 Construcţia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii sociale şi
diversificarea serviciilor medico–sociale
1. Înfiinţare structuri de economie socială în judeţul Galaţi
2. Creare de centre/servicii specializate pentru categorii sociale cu nevoi speciale
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(persoane bolnave de Alzheimer, autism, sindrom Down, boli rare etc.)
3. Înfiinţare / dezvoltare azile/cămine de bătrâni
4. Creare de ateliere protejate
5. Creare biblioteci multimedia pentru persoane cu deficienţe senzoriale (persoane
surdo-mute, persoane cu deficienţe de vedere etc)
6. Construcţie/reabilitare / modernizare şi dotare de case de tip familial/ apartamente/
locuinţe protejate în judeţul Galaţi
7. Construcţia/reabilitarea/modernizarea/extinderea şi dotarea centrelor comunitare
integrate socio-medicale în judeţul Galaţi
8. Reabilitarea/modernizarea/extinderea şi dotarea infrastructurii de servicii sociale
(centre de zi, centre tip “respiro”, centre de consiliere, centre/servicii de
abilitare/reabilitare, cantine sociale, centre rezidenţiale) în mediul rural şi mediul
urban din judeţul Galaţi
9. Înfiinţarea unor instituţii publice de asistenţă socială pentru categorii sociale afectate
de boli grave, rare sau incurabile
PROTECŢIA ŞI CONSERVAREA MEDIULUI NATURAL ŞI CONSTRUIT – 06
Conservarea mediului natural din judeţul Galaţi 6.1
Măsura 6.1.1 Valorificarea şi conservarea resurselor naturale existente în
cadrul ariilor protejate
1.

Întocmirea/actualizarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate

2.

Restabilirea potenţialului ecologic al luciurilor de apă existente în judeţul Galaţi

3.

Realizarea/modernizarea infrastructurii de vizitare şi conservare în ariile protejate
din judeţul Galaţi

4.

Organizarea de campanii de conştientizare şi comunicare cu privire la măsurile de
protecţia mediului în judeţul Galaţi

5.

Realizarea/actualizarea planurilor de monitorizare a speciilor de flora şi fauna din
ariile natural protejate din judeţul Galaţi

6. Reconstrucţia ecologică a luncii Prutului Inferior
Măsura 6.1.2 Conştientizarea populaţiei privind protecţia mediului
1. Campanii de conştientizare în rândul elevilor privind protecţia mediului
2. Concursuri pe teme de mediu în şcolile gălăţene
3. Campanii de conştientizare privind protecţia mediului în rândul comunităţii din judeţul
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Galaţi
4. Campanii privind colectarea selectivă a gunoaielor
Protecţia şi valorificarea durabilă a mediului din judeţul Galaţi 6.2
Măsura 6.2.1 Construcţia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii de producere
şi transport de energie alternativă
1.

Înfiinţare de parcuri eoliene, solare şi biomasă în zonele rurale şi urbane din judeţul
Galaţi

2.

Sisteme de încălzire cu resurse regenerabile pentru spitalele din judeţul Galaţi

3.

Extinderea/modernizarea şi creşterea eficienţei energetice a sistemelor de iluminat
public din judeţul Galaţi

4.

Reabilitarea termică şi măsuri de creştere a eficienţei energetice pentru clădirile
publice şi private din judeţul Galaţi

5.

Achiziţionare mijloace de transport public nepoluante (tramvaie, troleibuze)
Măsura 6.2.2 Protecţia populaţiei împotriva efectelor schimbărilor climatice

1.

Amenajări hidrotehnice pentru protecţia aşezărilor din judeţ împotriva inundaţiilor şi
a eroziunilor de mal

2.

Consolidarea falezei inferioare a Dunării şi supraînălţare dig de protecţie

3.

Realizarea unui plan de măsuri care să răspundă schimbărilor climatice (secetă,
deşertificare, fenomene extreme etc)

4.

Împăduriri cu specii endogene de floră

5.

Lucrări de decolmatare a chiunetei Polderului Brateş şi supraînălţarea digului de
contur existent

6.

Realizarea/actualizarea planurilor de măsuri pentru situaţii de urgenţă (inundaţii,
cutremure, alunecări de teren etc)

7.

Realizarea unui canal de dirijare a apei de la Valea Chinejei până la canalul Ghimia
Măsura 6.2.3 Diminuarea poluării în judeţul Galaţi

1.

Reducerea nivelului de zgomot în municipiul Galaţi

2.

Diminuarea nivelului de poluare aer, sol, apă prin realizarea şi implementarea unui
plan de măsuri prioritare
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PORTOFOLIUL DE PROIECTE

DEZVOLTARE ECONOMICĂ
Nr.
crt.
1.

2.

3.

TITLUL PROIECTULUI

SOLICITANT /
PARTENERI

Înfiinţarea/dezvoltarea de parcuri industriale în judeţul
Galaţi

UAT-uri din judeţul Galaţi

Centru expoziţional în regiunea Sud-Est

Dezvoltarea TEHNOPOL Galaţi

U.A.T. din judeţ şi
structuri de afaceri/
Industrial Parc S.R.L.

Asociaţia Tehnopol
Galaţi

4.

Sprijinirea şi susţinerea înfiinţării de clustere în judeţul
Galaţi

U.A.T. din judeţul Galaţi
şi actori interesaţi din
ţară şi din străinătate

5.

Modernizarea şi extinderea Parcului de software
pentru dezvoltarea capacităţii de inovare şi transfer
tehnologic

S.C. ConsManagement
Parc de Soft S.R.L.
Galaţi

DESCRIEREA PROIECTULUI / OBSERVAŢII
Înfiinţarea de noi parcuri industrial la nivelul judeţului în
vederea dezvoltării echilibrate şi creării de noi locuri de
muncă.
Obiectivele
generale
ale
proiectului
sunt:
- mobilizarea resurselor adecvate de capital privat prin
asigurarea infrastructurii de bază pentru dezvoltarea unei
afaceri;
- promovarea activităţilor economice cu valoare adăugată
ridicată
în
sectorul
productiv
şi
al
serviciilor.
Obiectivul specific: îmbunătăţirea infrastructurii regionale de
afaceri şi a nivelului de promovare a IMM-urilor prin
construcţia şi funcţionarea unui Centru Expoziţional în
Regiunea Sud-Est.
Asigurarea unui cadru favorabil dezvoltării întreprinderilor şi
organizaţiilor de cercetare, în vederea armonizării activităţilor
acestora în raport cu exigenţele economiei de piaţă şi
strategiile de dezvoltare locale şi regionale.
Înfiinţarea de noi clustere şi susţinerea celor exsitente în
scopul dezvoltării economice a judeţului şi creării de noi locuri
de muncă.
Susţinerea şi promovarea parteneriatelor între universităţi şi
mediul economic. Sprijinirea activităţilor CDI cu caracter
aplicativ, care au ca beneficiari companii din municipiul /
judeţul Galaţi. Dezvoltarea infrastructurii CDI. Promovarea
mijloacelor moderne TIC pentru eficientizarea activităţilor
economice. Susţinerea creşterii calificării şi adaptabilităţii

6.

Înfiinţarea unui parc agroindustrial în judeţul Galaţi

U.A.T./investitori privaţi

7.

Centru multifuncţional de afaceri Tecuci

U.A.T. municipiul Tecuci

8.

Centru logistic transfrontalier pentru producătorii de
legume şi fructe

U.A.T. municipiul Tecuci

9.

Staţie de sortare şi depozit frigorific de legume şi
fructe în municipiul Tecuci

U.A.T. municipiul Tecuci

forţei de muncă şi corelarea cererii cu oferta de forţă de
muncă.
Valorificarea potenţialului economic deosebit pe care zona
respectivă îl prezintă în domeniul legumiculturii; atragerea
investitorilor pentru procesarea legumelor şi fructelor,
transport, ambalare.
Stimularea dezvoltării sectorului privat, cu precădere a
întreprinderilor mici şi mijlocii şi a ponderii acestuia în
agricultură, precm şi crearea de noi locuri de muncă.
Proiectul prevede amenajarea unui Centru multifuncţional de
afaceri în municipiul Tecuci, prin reconversia unei părţi din
platforma fostei U.M. 01589, UTR 6 conform PUZ, în
suprafaţă de 50.000 mp, din care circa 25.000 mp sunt
potenţial construibili. Acesta va presupune demolarea
construcţiilor existente, amenajarea terenului, construirea de
platforme, drumuri, reţele de alimentare cu apă, canalizare şi
gaze, racord la reţele de energie electrică de înaltă tensiune,
precum şi construcţia unei hale de producţie modulabile de
producţie/depozitare şi a unui spaţiu multifuncţional
(administrativ, expoziţional, de conferinţe, evenimente, de
formare, de cercetare-dezvoltare-inovare, informare şi
consultanţă, birouri pentru firme incubate etc.). Platformele,
cu acces la toate utilităţile, vor fi concesionate/vândute către
investitori interesaţii de investiţii greenfield, iar spaţiile din
hală şi cele din clădirea multifuncţională pentru investitori şi
întreprinzători locali din sfera IMM.
Proiectul prevede amenajarea unei pieţe de gross pentru
producătorii de legume şi fructe din zona Tecuci, pe o
suprafaţă de 2-3 ha, în zona de sud a municipiului, cu
împrejumire, platforme, utilităţi, spaţii de recepţie, prelucrare
primară, depozitare şi prezentare, grupuri sanitare, duşuri etc.
Proiectul prevede construcţia unui depozit frigorific de legume
şi fructe în municipiul Tecuci, cu o suprafaţă de circa 5.000
mp, inclusiv amenajarea drumurilor de acces, achiziţionarea
de mijloace de transport frigorifice, uzină de frig, rafturi şi
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10.

Construire şi amenajare piaţă agroalimentară

U.A.T. comuna Băleni

11.

Campanii de îndrumare a micilor întreprinzători în
vederea obţinerii finanţării de proiecte în perioada de
programare 2014 - 2020

U.A.T. comuna Băleni

12.

Executarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare

U.A.T. comuna Băleni

14.

Înfiinţarea unui centru de depozitare şi procesare a
produselor agricole
Înfiinţarea unor ateliere meşteşugăreşti

U.A.T. comuna Băleni

15.

Dezvoltarea agroturismului în comuna Băleni

U.A.T. comuna Băleni

16.

Dezvoltarea zonelor de agrement, inclusiv bălţi
destinate pisciculturii

U.A.T. comuna Băleni

13.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Construirea unei
unei pieţe de en-gros pentru
produse de fructe şi legume
Înfiinţarea de ferme agricole, zootehnice, lecumicole
Înfiinţarea de centre de colectare a produselor
agricole, alimentare şi piscicole
Complex de servicii şi mică industrie

U.A.T. comuna Băleni

paleţi, laborator, cântare, programe informatice.
Executarea lucrărilor de construire şi amenjare a pieţei
agroalimentare care să corespundă din punct de vedere
sanitar - veterinar, achiziţionarea de tarabe modulare.
Realizarea unor campanii de informare şi promovare a
posibilităţilor de finanţare prin fonduri nerambursabile
Identificarea şi executarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare
(A.N.I.F. Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare)
Proiectul prevede înfiinţarea unui centru de depozitare şi
prelucrare a produselor agricole
Proiectul îşi propune înfiinţarea unor ateliere meşteşugăreşti
Dezvoltarea agroturismului în zona comunei Băleni prin
înfiinţarea de pensiuni turistice
Proiectul îţi propune identificarea şi amenajarea unor zone
destinate agrementului, amenajarea bălţilor existente,
popularea cu puiet, dezvoltarea activităţilor de pescuit sportiv.

U.A.T. comuna Băneasa
U.A.T. comuna Corod
U.A.T. comuna Corod
U.A.T. comuna Corod

Proiectul vizează înfiinţarea unui complex care să ofere
servicii de reparaţii auto, vulcanizare, reparaţii obiecte
electrocasnice, cizmărie, croitorie, tricotaje

Înfiinţarea unui punct de sacrificare a animalelor dotat
U.A.T. comuna Corod
conform standardelor europene
Sprijinirea mediului de afaceri prin înființarea unei
U.A.T. comuna Cudalbi
structure de tip laborator de afaceri
Promovarea și prezentarea pe site-ul primăriei a U.A.T. comuna Cudalbi
firmelor mici
Promovarea cooperării locale, regionale, naționale și U.A.T. comuna Cudalbi
internaționale
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25.
26.
27.
28.
29.
30.

Asigurarea accesului la programe de updatare U.A.T. comuna Cudalbi
tehnologică sau de retehnologizare conform normelor
UE
Amenajarea unui târg tradițional și construirea unei U.A.T. comuna Cudalbi
piețe agroalimentare
Cooperarea transfrontalieră pentru dezvoltarea
U.A.T. comuna Cudalbi
mediului de afaceri
Creșterea capacității de autofinanțare prin crearea de
U.A.T. comuna Cudalbi
locuri de muncă
U.A.T. comuna Cudalbi
Diversificarea ofertei pentru petrecerea timpului liber
Extinderea
şi
amenajarea
incintei
Pieţe
Agroalimentare prin împrejmuire, asfaltare, executare
acoperiş

U.A.T. comuna Ghidigeni

U.A.T comuna
Independenţa

31.

Informare şi consiliere agricolă

32.

Refacerea /reabilitarea sistemului de irigaţii agricole
Sprijinirea înfiinţării unor centre de consultanţă pentru
întocmirea proiectelor de dezvoltare în vederea
accesării fondurilor europene

U.A.T. comuna Iveşti

Înfiinţarea unui centru agricol local

U.A.T comuna Iveşti

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Asigurarea accesului la programe de updatare
tehnologică sau retehnologizare conform normelor UE
Promovarea şi prezentarea pe site-ul primăriei a
firmelor mici
Construirea unei pieţe agroalimentare
Cooperarea
transfrontalieră
pentru
dezvoltare
mediului de afaceri
Înfiinţarea unui sistem de irigaţii optim
Sprijinirea agenţilor economici care investesc în

Proiectul constă în defăşurarea, în parteneriat cu Camera
Agricolă şi DADR Galaţi, de evenimente de consiliere şi
informare a fermierilor locali pentru îndrumarea acestora în
accesarea de finanţări, îmbunătăţirea culturilor şi identificarea
de noi idei de afaceri agricole cu rentabilitate crescută.

U.A.T comuna Iveşti
Proiectul constă în înfiinţarea unui serviciu în parteneriat cu
reprezentanţii Camerei agricole şi APIA

U.A.T. comuna Movileni
U.A.T. comuna Movileni
U.A.T. comuna Movileni
U.A.T. comuna Movileni
U.A.T. comuna Movileni
U.A.T. comuna Movileni
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

calitatea resurselor umane
Spijinirea mediului de afaceri prin înfiinţarea unei
structuri de tip laborator de afaceri
Sprijin acordat tinerilor în vederea obţinerii unui loc de
muncă
Sprijin acordat implementării unor politici pro-active de
combatere a şomajului
Sprijinirea persoanelor interesate în dezvolatarea unei
mici afaceri
Construire debarcader râul Prut şi drum de acces
Construire iazuri/heleşteu - punct recreativ
Construire piaţă
Construire Hală (carne şi brânzeturi) în Piaţa
agroalimentară Slobozia Conachi
Creşterea capacităţii de autofinaţare prin crearea de
locuri de muncă
Diversificarea ofertei pentru petrecerea timpului liber
Cooperarea transfrontalieră pentru dezvoltarea
mediului de afaceri
Sprijinirea mediului de afaceri prin înfiinţarea unei
structure de tip laborator de afaceri
Promovarea şi prezentarea pe site-ul primăriei a
firmelor mici
Campanii de promovare a comunei
Promovarea site-ului arhitectural
Spijinirea agenţilor economici care investesc în
calitatea resurselor umane.
Sprijinirea tinerilor în vederea obţinerii unui loc de
muncă
Sprijinirea persoanelor interesate în dezvoltarea unei
afaceri
Sprijinul acordat implementării unor politici pro-active
de combater a şomajului
Promovarea programelor de combatere a sărăcirei

U.A.T. comuna Movileni
U.A.T. comuna Movileni
U.A.T. comuna Movileni
U.A.T. comuna Movileni
U.A.T. comuna Oancea
U.A.T. comuna Oancea
U.A.T. comuna Oancea
U.A.T. comuna Slobozia
Conachi
U.A.T. comuna Şendreni
U.A.T. comuna Şendreni
U.A.T. comuna Şendreni
U.A.T. comuna Şendreni
U.A.T. comuna Şendreni
U.A.T. comuna Şendreni
U.A.T. comuna Şendreni
U.A.T. comuna Şendreni
U.A.T. comuna Şendreni
U.A.T. comuna Şendreni
U.A.T. comuna Şendreni
U.A.T. comuna Şendreni
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întreprinzători privaţi/
U.A.T. comuna Valea
Mărului
U.A.T. comuna Valea
Mărului
Camera Agricolă a
Judeţului Galaţi /
Camera Agricolă
Aquitaine/ U.A.T. judeţul
Galaţi
Camera Agricolă a
Judeţului Galaţi

61.

Înfiinţarea unei staţii pentru carburanţi în Valea
Mărului

62.

Piaţă agroalimentară în comuna Valea Mărului

63.

Colaborare cu structuri similare din regiunea Aquitaine
în vederea dezvoltării agricole, vitivinicole şi piscicole
a judeţului Galaţi

64.

Proiect RICA

65.

Proiect TOPPS (Train Operators to prevent water
pollution from Point Sorces)

Camera Agricolă a
Judeţului Galaţi

66.

Colaborare cu specialişti în agricultură ecologică din
cadrul Diakoniei Württemberg

Camera Agricolă a
Judeţului Galaţi

67.

lnformare şi consultanţă prin Programul Operaţional
de Pecuit şi Afaceri Maritime

Camera Agricolă a
Judeţului Galaţi

68.

Înfiinţarea şi dezvoltarea unui Cluster agrofood în
judeţul Galaţi

Camera Agricolă a
Judeţului Galaţi/ U.A.T.
din judeţ şi întreprinzători
privaţi

69.

BTSF - „Better Training for Safer Food” (O pregătire
mai bună pentru o hrană mai sigură)

Camera Agricolă a
Judeţului Galaţi

70.

Campanii de informare cu privire la Programul

Camera Agricolă a

Consiliere
pentru
realizarea
de
investiţii
domeniile vizitate de proiect, vizite şi schimburi
experienţă cu specialişti din regiunea Aquitaine, Franţa.

în
de

Servicii de colectare şi de colecţionare de date pentru
reţeaua de informaţii contabile agricole din România.
Program
de
colaborare
Consultanţa
agricolă
ECPA (Asociaţia Europeană de Protecţie a Culturilor) AIPROM (Asociaţia Industriei de Protecţia plantelor din
România). Informare pentru experţi şi producători agricoli în
scopul prevenirii poluării punctuale prin intermediul
produselor de protecţie a plantelor.
Înfiinţarea unei ferme ecologice care să fie un exemplu pentru
toţi fermierii care vor să producă ecologic în judeţul Galaţi.
Cursuri de agricultură ecologică susţinute de specialiştii de la
Camera
Agricolă.
Dezvoltarea zonei pescăreşti din judeţul Galaţi.
Asocierea diverşilor actori din agricultura şi industria
alimentară pentru sprijinirea dezvoltării sectorului agroindustrial, cu scopul declarat de a susţine creşterea
competitivităţii asociaţiei, precum şi a fiecărui membru în
parte, atât pe piaţa naţională, dar şi internaţională.
Aplicarea Directivei 2009 / 128 / CE de stabilire a unui cadru
de acţiune comunitară în vederea utilizării durabile a
pesticidelor
Sprijinirea
fermierilor
în
vederea
accesării
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71.
72.
73.
74.
75.

76.

77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

Judeţului Galaţi

Incubator tehnologic şi de afaceri

Industrial Parc S.R.L.

Sprijinirea micilor afaceri locale: start-ups, spin-off,
IMM inovatoare, IT etc.
Contruirea şi dotarea unei săli multifuncţionale care să
poată fi folosită ca şi centru de expoziţii
Amenajarea şi dotarea unui centru de expoziţii
Crearea unei scheme de minimis locale (proiect pilot)
pentru sprijinirea micilor antreprenori (inclusiv
a
producătorilor agricoli din ZMO), crearea de locuri
de muncă şi creşterea nivelului salariilor
Crearea unui birou de informare
potenţialilor investitori străini şi locali

şi

sprijin

a

Sprijinirea
întreprinzătorilor
prin
promovarea
produselor locale la târgurile de turism sau alte
evenimente la care participă municipiul / judeţul Galaţi
Campanii de informare / promovare a culturii
antreprenoriale în rândul tinerilor
Îmbunătăţirea colaborării între mediul de afaceri şi
administraţia publică locală
Promovarea parteneriatelor de tip public - privat
(Grupuri de Iniţiativă, Grupuri de Acţiune Locală)
Organizarea periodică de consultări publice cu
reprezentanţii mediului social - economic
Identificarea măsurilor de susţinere a mediului de
afaceri local
Promovarea agresivă a oportunităţilor de investiţii

măsurilor din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare
Rurală 2014 - 2020.
Sprijinirea dezvoltării economice a întreprinzătorilor din
regiuni şi încurajarea noilor antreprenori. Facilitarea iniţierii şi
dezvoltării de noi întreprinderi inovative bazate pe tehnologie
avansată.

Industrial Parc S.R.L.
Industrial Parc S.R.L.
Industrial Parc S.R.L.
Industrial Parc S.R.L.

Industrial Parc S.R.L.

Investitorii vor beneficia de toate informaţiile necesare
derulării unei afaceri în municipiul / judeţul Galaţi: imobile
disponibile, cantitatea şi calitatea forţei de muncă,
infrastructură de afaceri existentă, facilităţi existente,
proceduri şi documentaţii specifice, etc.

Industrial Parc S.R.L.
Industrial Parc S.R.L.
Industrial Parc S.R.L.
U.A.T. din judeţul Galaţi
şi actori privaţi
Industrial Parc S.R.L.
Industrial Parc S.R.L.
Industrial Parc S.R.L.
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84.

85.

86.
87.
88.

Stabilirea unui set nou de facilităţi fiscale pentru
investiţii noi, în condiţiile legislative în vigoare
Finalizarea facilităţilor privind infrastructura din incinta
Parcului Industrial
Dezvoltarea / Extinderea noilor locaţii pentru Parcul
Industrial Galaţi
Încurajarea parteneriatelor publice - private în
domeniul dezvoltării industriale
Construcţia de hale în Parcul Industrial în care îşi vor
desfăşura activitatea firmele de profil

89.

Centru Euroregional de Parteneriat Public Privat

90.

Centru de Inovaţie Socială pentru societatea civilă

91.

Centru de Excelenţă pentru tinerii performanţi

92.

Centru de Date şi Cloud

93.

Înfiinţarea Winter County Service - echipare şi formare

Industrial Parc S.R.L.

Industrial Parc S.R.L.

Amenajare cheu pentru încărcare - descărcare marfă.
Amenajare dană acostare. Racord şi reţea de gaze naturale.
Racord cale ferată normală şi largă. Soluţii şi echipamente
inovative privind alimentarea cu energie electrică şi termică în
incintă.

Industrial Parc S.R.L.
Industrial Parc S.R.L.
Industrial Parc S.R.L.
Asociaţia de Cooperare
Transfrontalieră
„Euroregiunea Dunărea
de Jos”
Asociaţia de Cooperare
Transfrontalieră
„Euroregiunea Dunărea
de Jos”
Asociaţia de Cooperare
Transfrontalieră
„Euroregiunea Dunărea
de Jos”
Asociaţia de Cooperare Arhivă electronică şi Cloud pentru APL şi mediul privat.
Transfrontalieră
„Euroregiunea Dunărea
de Jos”
Asociaţia de Cooperare Dotare autorităţi, formare specialişti şi hartă interactivă.
Transfrontalieră
„Euroregiunea Dunărea
de Jos”/U.A.T. din judeţul
Galaţi şi Euroregiune
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CREŞTEREA CAPACITĂŢII ADMINISTRATIVE
Nr.
crt.

TITLUL PROIECTULUI

94.

Cursuri de perfecţionare pentru funcţionarii publici din
Consiliul Judeţului Galaţi

U.A.T. judeţul Galaţi

95.

Perfecţionarea managementului
Consiliului Judeţului Galaţi

U.A.T. judeţul Galaţi

96.

O nouă abordare strategică a judeţului Galaţi

U.A.T. judeţul Galaţi

97.

Strategia de dezvoltare a turismului în judeţul Galaţi

U.A.T. judeţul Galaţi

98.

Cursuri de perfecţionare pentru ordonatorii terţiari
(structuri din subordinea Consiliului Judeţului Galaţi)

U.A.T. judeţul Galaţi

99.

Info chioşc-ul ”self-service”

instituţional

100. Servicii integrate de e-administraţie în judeţul Galaţi

SOLICITANT /
PARTENERI

al

U.A.T din judeţ

U.A.T. judeţul Galaţi

DESCRIEREA PROIECTULUI / OBSERVAŢII
Formarea va fi realizată în domenii de interes pentru aplicant:
achiziţii publice, management financiar, expert fonduri
europene, manager de proiect, managementul administraţiei
publice.
Implementarea sistemului de control intern/managerial la
nivelul Consiliului Judeţului Galaţi (angajament asumat de
România în cadrul Cap. 28 de negociere “Control financiar”
cu Uniunea Europeană) care va conduce la îmbunătăţirea
calităţii şi eficienţei serviciilor furnizate, cu impact asupra
modernizării
capacităţii
administrative
în
România.
Controlul intern/managerial va fi integrat în sistemul de
management al fiecărei componente structurale a Consiliului
Judeţului Galaţi.
Realizarea strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului pentru
perioada 2021-2030
Realizarea unei strategii de turism şi conceperea unui brand
turistic al judeţului
Formarea va fi realizată în domenii de importanţă pentru
CJG: achiziţii publice, management financiar, expert fonduri
europene, manager de proiect, managementul administraţiei
publice.
Proiectul vizează înfiinţarea, mai întâi la nivel de municipiu şi
apoi extins la nivel de judeţ, regiune, a unor puncte de
informare zonală în care să existe şi personal specializat care
să ofere informaţii specifice despre localitate.
Finalizarea includerii tuturor UATurilor din judeţ într-un sistem
integrat de e-administraţie cu prioritate pentru registrul
agricol, taxe şi impozite, buget-contabiltate, managementul
documentelor în vederea asigurării unei mai bune comunicări
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101. Caravana fondurilor europene

U.A.T. judeţul Galaţi

Implementarea unui sistem informatic integrat şi de
102. plată online a taxelor şi impozitelor locale la nivelul
Primăriei Municipiului Tecuci

U.A.T. municipiul Tecuci

Organizarea de cursuri de formare profesională
103. continuă pentru personalul din administraţia publică
locală

U.A.T. judeţul Galaţi

104.
105.
106.
107.
108.

Planuri parcelare comuna Barcea
Achiziţie de utilaje pentru SVSU
Achiziţia de autospeciale pentru gunoi
Achiziţia unui tractor cu lamă şi remorcă
Întocmire acte proprietate romi

109. Achiziţionare maşină autospecială pentru incendii
110. Achiziţionare freză pentru zăpadă acţionată de tractor

cu cetăţenii.
Campanii de promovare a programelor europene pentru
perioada 2014-2020 organizate în UAT-urile din judeţ.
Proiectul prevede conceperea şi implementarea unui sistem
informatic integrat la nivelul municipiului Tecuci, care să
asigure
constituirea
şi
utilizarea
în
comun
a
nomenclatoarelor, băncilor de date proprii şi publice,
unicitatea codificării şi a identificării informaţiei, viteza mare
de acces la informaţii şi transfer rapid al informaţiilor între
utilizatori, asigurarea securităţii datelor, plata on-line a taxelor
şi impozitelor locale, actualizarea şi funcţionalizarea site-ului
al Primăriei, dezvoltarea serviciilor on-line pentru cetăţeni.
Proiectul prevede organizarea unor cursuri de formare
profesională pentru personalul din administraţia publică locală
care să vizeze competenţe pentru colectarea mai bună a
taxelor.

U.A.T comuna Barcea
U.A.T comuna Barcea
U.A.T comuna Barcea
U.A.T comuna Barcea
U.A.T comuna Barcea
U.A.T comuna
Bălăbăneşti
U.A.T comuna Băleni

Achiziţionarea unei freze pentru deszăpezire acţionată de
tractor

Reabilitare, modernizare şi extindere sediu Primărie
U.A.T comuna
Cavadineşti
Cavadineşti
112. Reabilitarea şi modernizarea sediului primăriei
U.A.T comuna Corod
Extinderea sediului primăriei
U.A.T. comuna Cudalbi
113.
111.

114. Dezvoltarea capacității administrative
115. Perfecționarea personalului primăriei

U.A.T. comuna Cudalbi
U.A.T. comuna Cudalbi
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116. Creșterea gradului de calificarea a funcționarilor
117. Achiziționarea utilajelor pentru situații de urgență
118. Creșterea gradului de comunicarea digitală
119. Implementarea sisitemului de monitorizare video

U.A.T. comuna Cudalbi
U.A.T. comuna Cudalbi
U.A.T. comuna Cudalbi
U.A.T. comuna Cudalbi

120. Achiziţie maşină PSI în comuna Drăguşeni
U.A.T comuna Drăguşeni
121. Sediu Primărie Drăguşeni
U.A.T comuna Drăguşeni
Achiziţie maşina pentru Serviciul pentru situaţii de
122.
U.A.T comuna Ghidigeni
urgenţă
123. Achiziţie buldoexcavator
U.A.T comuna Ghidigeni
124. Achiziţie autogreder
U.A.T comuna Ghidigeni

125. Realizarea cadastrului fizic şi digital

U.A.T comuna
Independenţa

Creşterea capacităţii autorităţii publice de monitorizare
126. şi implementare a proiectelor de investiţii în
infrastructura fizică

U.A.T. comuna
Independenţa

Dotare cu utilaje multifuncţionale în vederea eliminării
efectelor produse de înzăpezirile sezoniere

U.A.T comuna
Independenţa

127.

Obiectivul principal constă in realizarea cadastrului fizic şi
digital şi implementarea sistemului informati c (GIS) la nivelul
întregii suprafeţe a unităţii administrativ-teritoriale, investiţie
vitală pentru o bună administrare şi valorizare a teritoriului,
inclusiv in identificarea formelor de proprietate şi a
administratorilor de drept. Proiectul vizează scurtarea timpului
de intocmire şi acces la planurile cadastrale, prin oferirea
unei soluţii electronice.
Proiectul urmăreşte creşterea capacităţii administraţiei
publice de elaborare a caietelor de sarcini şi gestionarea a
procedurilor de achiziţie publică în vederea implementării
proiectelor de investiţii în infrastructura fizică. Secundar se
urmăreşte creşterea capacităţii beneficiarilor publici de a
defini condiţii pentru soluţii tehnice durabile dar şi de a
recepţiona documentaţii tehnice corespunzător condiţiilor
locale pe tot intervalul de apariţie a ideii de proiect,
elaborarea modelului de contract, recepţia documentaţiei
tehnice, urmărirea indicatorilor de implementare şi recepţia
finală a lucrărilor.
Proiectul urmăreşte achiziţia de utilaje multifuncţionale în
vederea eliminării efectelor produse de înzăpezirile
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Organizarea de competiţii sportive dedicate copiilor şi
128. adulţilor din Independenţa, inclusiv din comunele
învecinate
129. Construirea unui sediu pentru Postul de Poliţie
130. Construirea unui oficiu poştal
131. Amenajare sediu SPCLEP Lieşti
Achiziţionare maşină pompieri, utilaje de dezăpezire şi
132.
întreţinere drumuri comunale
133. Cadastru general la nivelul comunei Movileni
134. Construcţie remiza pentru SVSU
135. Dezvoltarea capacităţii administrative
136. Creşterea gradului de calificare a funcţionarilor
137. Perfecţionarea personalului primăriei
138. Dotare cu utilaje necesare pentru situaţii de urgenţă
Creşterea capacităţii de autofinanţare prin crearea de
139.
locuri de muncă
140. Realizarea unui plan de ecologizare a comunei
Promovarea cooperării locale, regionale, naţionale şi
141.
internaţionale
142. Construcţie garaj utilaje şi autospecială PSI
Extindere şi modernizare sediu Primărie în comuna
Nămoloasa
Modernizare şi extindere sediu Primărie, comuna
144.
Nicoreşti
145. Construire sediu pentru situaţii de urgenţă în satul
143.

U.A.T. comuna
Independenţa
U.A.T comuna Iveşti
U.A.T comuna Iveşti
U.A.T comuna Lieşti

sezoniere. Datorită utilizării multiple a utilajelor achiziţionate
este necesar ca pe acestea să se poată monta de diverse
accesorii
precum
plug
sau
lama
deszăpezire.
In plus, pentru amortizarea costurilor prin montarea altor tipuri
de accesorii precum cupe de excavare, se pot folosi în restul
anului pentru întreţinerea digului de protecţie sau a canalelor
de irigaţii.
Competiţiile sportive au dublul rol de a promova practicarea
sportului şi implicit a unui stil de viaţă sănătos, precum şi de a
facilita interacţiunea între oameni, atât din cadrul comunei cât
şi cu comunele vecine.

U.A.T comuna Lieşti
U.A.T comuna Movileni
U.A.T comuna Movileni
U.A.T comuna Movileni
U.A.T comuna Movileni
U.A.T comuna Movileni
U.A.T comuna Movileni
U.A.T comuna Movileni
U.A.T comuna Movileni
U.A.T comuna Movileni
U.A.T comuna
Nămoloasa
U.A.T comuna
Nămoloasa
U.A.T comuna Nicoreşti
U.A.T comuna Nicoreşti
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146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.

Nicoreşti, comuna Nicoreşti
Realizarea sediului administrativ al primăriei comuna
Poiana
Dotarea cu utilaje necesare pentru situaţii de urgenţă
Dezvoltarea capacităţii administrative
Perfecţionarea personalului primăriei
Creşterea gradului de calificarea a funcţionarilor
Asigurarea accesului la programe de updatere
tehnologică sau retehnologizare conform normelor UE
Realizarea evidenţei cadastrale la nivelul comunei T.
Vladimirescu

153. Remiză PSI
154. Sediu serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă

U.A.T comuna Poiana
U.A.T comuna Şendreni
U.A.T comuna Şendreni
U.A.T comuna Şendreni
U.A.T comuna Şendreni
U.A.T. comuna Şendreni
U.A.T comuna Tudor
Vladimirescu
U.A.T comuna Valea
Mărului
U.A.T comuna Valea
Mărului

155. Construirea unui sediu de Primărie în comună

U.A.T comuna Vârlezi

156. Dezvoltarea de servicii e-bibliotecă

Biblioteca V.A. Urechia

157.

Implementarea Sistemului Integrat de Biblioteca în
biblioteca publică

Biblioteca V.A. Urechia

158.

Dezvoltarea instituţională a Camerei Agricole a
Judeţului Galaţi

Camera Agricolă a
Judeţului Galaţi

Asigurarea spaţiului de lucru corespunzător personalului din
administraţia publică locală
Proiectul vizează utilizarea platformei e-guvernare în
bibliotecă, digitalizarea patrimoniului, acces la resurse şi
platforme on-line de învăţare, utilare/dotarea bibliotecii
publice cu echipamente tip self-service.
Optimizarea şi efiecientizarea serviciilor de bibliotecă la nivel
local şi la nivel judeţean, asigurarea interconectării cu
sistemul bibliotecilor publice din judeţul Galaţi şi cu reţeaua
celor pestee 65.000 de instituţii similare de la nivel european
Îmbunătăţirea capacităţii de a oferii servicii de specialitate

AMENAJAREA TERITORIULUI
Nr.
crt.
159.

SOLICITANT /
PARTENERI

TITLUL PROIECTULUI
Construcţia/modernizarea/reabilitarea
rutiere intracomunale

infrastructurii

DESCRIEREA PROIECTULUI / OBSERVAŢII

U.A.T. din judeţul Galaţi
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Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii rutiere
160. (drumuri judeţene/comunale, inclusiv poduri şi podeţe)
din judeţul Galaţi
161.

Asigurarea conectivităţii rutiere a judeţului Galaţi cu
alte teritorii

Implementarea soluţiilor de siguranţă a traficului pe
reţeaua rutieră a judeţului Galaţi
Construcţia/modernizarea/reabilitarea
infrastructurii
163.
aferente drumurilor forestiere din judeţul Galaţi
162.

Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de
164. transport regional pe traseul Buciumeni – Bracea
(DJ252)
Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de
165. transport regional pe traseul Matca – Smârdan
(DJ251)
Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de
166. transport regional pe traseul DN25 – Drăguşeni –
Matca – DN24D
Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de
167. transport regional pe traseul Pechea – Măstăcani –
DN26
168.

169.
170.
171.
172.

Asigurarea conectivităţii între judeţul Galaţi şi raionul
Cahul
Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de
transport regional între DJ 242 Vârlezi (DN 24 D) –
Târgu Bujor - Umbrăreşti - Viile – Fârţăneşti- Folteşti
(DJ 242)
Reabilitarea covorului asfaltic al DJ 254 Iveşti Călmăţui
Asfaltarea DJ 252 l Vişina - Buciumeni
Amenajarea unei parcări supraterane

U.A.T. judeţul Galaţi/
U.A.T. din judeţul Galaţi
U.A.T. judeţul Galaţi /
C.N.A.D.N.R.

Modernizarea şi/sau reabilitarea drumurilor judeţene şi
realizarea variantei ocolitoare a Galaţiului

U.A.T. din
judeţ/C.N.A.D.N.R.
proprietarii infrastructurii
U.A.T. judeţul Galaţi

Îmbunătăţirea condiţiilor de transport şi a siguranţei de
circulaţie în zonă; reducerea cheltuielilor de transport şi a
uzurii autovehiculelor; creşterea standardului de viaţă a
locuitorilor judeţului Galaţi

U.A.T. judeţul Galaţi
U.A.T. judeţul Galaţi
U.A.T. judeţul Galaţi
U.A.T. din judeţul Galaţi

Reabilitarea unor tronsoane de drumuri judeţene/comunale
din judeţul Galaţi, respectiv a unor drumuri raionale din
Cahul.

U.A.T. din judeţul Galaţi
U.A.T. judeţul Galaţi
U.A.T. judeţul Galaţi
U.A.T. judeţul Galaţi/

Unitatea sanitară asigură servicii medicale atât populaţiei
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Spitalul Clinic Judeţean
de Urgenţă „Sf. Apostol
Andrei” Galaţi
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.

181.
182.

Modernizarea intersecţii, inclusiv treceri de pietoni pe
reţeaua rutieră în vederea creşterii siguranţei traficului
Modernizare şi echipare infrastructură de cale ferată
din judeţul Galaţi
Pod peste Dunăre
Înfiinţare piste pentru biciclişti pe drumurile din judeţul
Galaţi
Realizarea echipării edilitare şi asigurarea măsurilor
de siguranţă a traficului pe drumurile rutiere din judeţ
Construirea variantei de ocolire a municipiului Galaţi
Construire aeroport de pasageri şi/sau cargo în judeţul
Galaţi
Platformă multimodală Galaţi - înlăturarea blocajelor
majore prin modernizarea infrastructurii existente şi
asigurarea conexiunilor lipsă pentru reţeaua Rhin Dunăre/Alpi
Facilităţi specializate pentru trafic cereale (lucrări de
modernizare cheu dana 32 şi dana 33) în Port Docuri
Galaţi
Realizare terminal RO-RO Port Galaţi - incintă Bazinul
Nou

183. Modernizare cheu Port Mineralier Galaţi
184. Terminal LNG/LPG în Portul Galaţi
185. Achiziţionare complex nave multifuncţionale

întregului judeţ, cât şi judeţelor vecine. Parcarea existentă
(200 locuri) nu acoperă necesităţile atât ale pacienţilor,
respectiv aparţinătorilor (un număr de 4500 pacienţi / lună)
cât şi ale personalului.

U.A.T. din judeţul Galaţi
Compania Naţională de
Căi Ferate “CFR”
Ministerul Transporturilor
U.A.T din judeţul Galaţi
U.A.T din judeţul
Galaţi/C.N.A.D.N.R.
C.N.A.D.N.R.
U.A.T/investitori privaţi
C.N. Administraţia
Porturilor Dunării
Maritime S.A. Galaţi
C.N. Administraţia
Porturilor Dunării
Maritime S.A. Galaţi
C.N. Administraţia
Porturilor Dunării
Maritime S.A. Galaţi.
C.N. Administraţia
Porturilor Dunării
Maritime S.A. Galaţi
C.N. Administraţia
Porturilor Dunării
Maritime S.A. Galaţi
C.N. Administraţia
Porturilor Dunării

Modernizarea a 868 metri liniari de cheu şi a unui triaj CFR;
echiparea completă a unei platforme intermodale.
Suplimentarea tranzitului cu 4.500.000 tone marfă/an.
Modernizarea a 200 metri liniari de cheu. Suplimentarea
tranzitului cu 86.500 tone cereale/an.
Modernizarea a 130 metri liniari de cheu; o dană RO-RO.
Suplimentarea tranzitului cu 200.000 tone marfă/an.
Modernizarea a 400 metri liniari de cheu. Suplimentarea
tranzitului cu 400.000 tone marfă/an; noi fluxuri de mărfuri
(posibil îngrăşăminte).
Construirea unei dane specializate cu capacitate de
depozitare de minim 4.000 m3. Atragerea fluxurilor de
LPG/LNG.
Achiziţionarea unui complex de nave multifuncţionale, format
dintr-o navă şi 2 salande, în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de
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Maritime S.A. Galaţi

186. Integrarea portului Galaţi în traficul naval de pasageri

187.

Reducerea fenomenului de colmatare a infrastructurii
de acostare din port

Modernizarea conexiunilor rutiere şi feroviare ale
188. comunităţii portuare şi sistemului urban Brăila – Galaţi
cu hinterlandul
189.

Lucrări de apărări de maluri pe canalul Sulina - Etapa
Finală

Monitorizarea impactului asupra mediului a lucrărilor
190. de îmbunătăţire a condiţiilor de navigaţie pe Dunăre
între Călăraşi şi Brăila, km 375 - km 175 - Etapa II
191.

Lucrări de îmbunătăţire a condiţiilor de navigaţie pe
Dunăre punct critic 01 Bala

Lucrări de reabilitare şi extindere a reţelei de staţii
192. hidrometrice, folosite în întreţinerea condiţiilor de
navigaţie pe sectorul românesc de Dunăre
193.

Îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe sectorul
comun româno - bulgar al Dunării

194.

FAIRway - Implementarea Master Planului pentru
Reabilitarea şi întreţinerea şenalului pe Dunăre

C.N. Administraţia
Porturilor Dunării
Maritime S.A. Galaţi

C.N. Administraţia
Porturilor Dunării
Maritime S.A. Galaţi
A.P.D.M./Ministerul
Tranporturilor/U.A.T. din
judeţul Galaţi
Administraţia Fluvială a
Dunării de Jos R.A.
Galaţi
Administraţia Fluvială a
Dunării de Jos R.A.
Galaţi
Administraţia Fluvială a
Dunării de Jos R.A.
Galaţi
Administraţia Fluvială a
Dunării de Jos R.A.
Galaţi
Administraţia Fluvială a
Dunării de Jos R.A.
Galaţi
Administraţia Fluvială a
Dunării de Jos R.A.

navigabilitate în port şi creşterii eficienţei utilizării
infrastructurii portuare.
Achiziţionarea a minim 2 nave rapide pentru transport
pasageri. Construirea unei dane specializate pentru traficul
de pasageri cu dotări pentru servicii (informare turistică,
aprovizionare, parcare autoturisme, etc.). Dezvoltarea
transportului public de pasageri pe Dunăre între Galaţi şi
localităţi din Delta Dunării pe durata sezonului turistic pe
modelul Viena - Bratislava.
Elaborarea unui studiu pentru identificarea soluţiilor tehnice în
scopul diminuării depunerilor de aluviuni în zonele portuare.
Rezultate aşteptate: reducerea efectelor negative ale
activităţii portuare şi creşterea eficienţei exploatării
infrastructurii portuare prin diminuarea volumelor de dragat.

Proiect finanţat prin Programul Operaţional Infrastructura
Mare 2014 - 2020
Proiect finanţat prin Programul Operaţional Infrastructura
Mare 2014 - 2020
Proiect finanţat prin Programul Operaţional Infrastructura
Mare 2014 - 2020
Proiect finanţat prin Programul Operaţional Infrastructura
Mare 2014 - 2020
Proiect finanţat prin Programul Operaţional Infrastructura
Mare 2014 - 2020
Proiect finanţat prin Mecanismul de Conectare a Europei CEF
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Galaţi
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.

FAST DANUBE - Asistenţă tehnică pentru revizuirea
şi completarea studiului de fezabilitate, privind
îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe sectorul
comun româno - bulgar al Dunării
Modernizare reţea stradală din mediul urban
Realizarea
subtraversare
Dunăre
în
dreptul
municipiului Galaţi şi a infrastructurii conexe
Modernizare şi extindere linii de tramvai în municipiul
Galaţi
Amenajare urbanistică şi reabilitare infrastructură
urbană – strada Brăilei
Sisteme inteligente pentru managementul traficului în
vederea creşterii fluenţei şi siguranţei circulaţiei în
muncipiul Galaţi
Modificarea amplasamentului şoselei de centură a
municipiului Galaţi
Modernizare strada Siderurgiştilor, 1 Decembrie
Achiziţionare mijloace de transport nepoluante
(tramvaie, troleibuze)
Reabilitare infrastructura de transport, inclusiv
Viaducte axa Est-Vest, intrări în Galaţi
Extindere şi modernizare drum de centură
Modernizare str. Domnească inclusiv reţele de utilităţi
Modernizare ansamblu urban str. Egalităţii, Enescu,
inclusive reţele de utilităţi
Consolidarea falezei
inferioare
a Dunării
şi
suprainălţare dig de protecţie
Modernizarea, amenajarea şi dotarea falezei Dunării
cu maerial dendrologic şi mobilier urban

Realizarea variantei de ocolire a municipiului Tecuci –
210.
zona S-E

Administraţia Fluvială a
Dunării de Jos R.A.
Galaţi

Proiect finanţat prin Mecanismul de Conectare a Europei CEF

U.A.T. urban
U.A.T. municipiul Galaţi
U.A.T. municipiul Galaţi
U.A.T. municipiul Galaţi
U.A.T. municipiul Galaţi
U.A.T. municipiul Galaţi
U.A.T. municipiul Galaţi
U.A.T. municipiul Galaţi
U.A.T. municipiul Galaţi
U.A.T. municipiul Galaţi
U.A.T. municipiul Galaţi
U.A.T. municipiul Galaţi
U.A.T. municipiul Galaţi
U.A.T. municipiul Galaţi
U.A.T. municipiul Tecuci

Proiectul prevede construcţia unei variante de ocolire a
municipiului prin zona de sud-est, care să facă legătura între
DN 25 şi DJ 251, dar care să asigure şi accesul în cartierul
Cernicari, în lungime de circa 3 km, inclusiv a unui pod nou
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211.

Realizarea variantei de ocolire a municipiului Tecuci –
zona N-E

U.A.T. municipiul Tecuci

212.

Modernizare străzi în municipiul Tecuci – zona de
acţiune PIDU (zona de nord a municipiului)

U.A.T. municipiul Tecuci

213. Amenajarea Centrului Civic al municipiului Tecuci

U.A.T. municipiul Tecuci

214.

Creşterea capacităţii de circulaţie a str. Matei Basarab
din municipiul Tecuci

U.A.T. municipiul Tecuci

215.

Construcţia unui pasaj subteran auto în zona Haltei
Tecuci Nord

U.A.T. municipiul Tecuci

216.

Reabilitarea podului peste CF în cartierul Nicolae
Bălcescu din municipiul Tecuci

U.A.T. municipiul Tecuci

peste râul Bârlad şi amenajarea intersecţiilor.
Proiectul prevede construcţia unei variante de ocolire a
municipiului prin zona de nord-est, care să facă legătura între
DN 24 şi DJ 251, dar care să asigure şi accesul în cartierul
Criviţeni, în lungime de circa 4 km, inclusiv a unui pod nou
peste râul Bârlad şi amenajarea intersecţiilor.
Proiectul prevede modernizarea străzilor pietruite şi de
pământ din municipiul Tecuci, cu excepţia celor care sunt
vizate de PIDU 1 şi PIDU 2, inclusiv poduri (de ex. Str. Cuza
Vodă), trotuare, rigole pentru scurgerea apelor pluviale,
treceri de pietoni şi parcări laterale (unde e posibil). Lucrările
vor fi executate etapizat, până în anul 2020, în strânsă
corelare cu programele de reabilitare şi extindere a reţelelor
de apă, canalizare, gaze naturale, canalizaţie subterană. În
total sunt vizaţi circa 50 km de străzi, inclusiv cele care
asigură legătura la principalii agenţi economici şi cele din
cartierele periferice (Nicolae Bălcescu, Criviţeni, Cernicari
etc.)
Proiectul prevede lărgirea axului central al Str. 1 Decembrie
1918 la 3 benzi, în zona Hotelului Turist, inclusiv amenajarea
unei pieţe publice, a unui pasaj pietonal (subtraversare) şi a
centrului civic, cu spaţii pietonale, verzi, de socializare, sistem
de iluminat, mobilier urban, fântânâ arteziană etc., în
conformitate cu viitorul PUZ Zona Centrală
Proiectul prevede extinderea axului central al Str. Matei
Basarab la 4 benzi, inclusiv modernizarea trotuarelor şi a
aliniamentelor stradale
Proiectul prevede construcţia unui pasaj subteran de max
500 m în municipiul Tecuci, pe DN 25, în zona Haltei Tecuci
Nord (trecere la nivel cu magistrala CFR), inclusiv deviere
reţele de utilităţi şi amenajare spaţii pietonale
Proiectul prevede reabilitarea podului peste CF, care asigură
legătura dintre municipiul Tecuci şi cartierul Nicolae
Bălcescu, în vederea asigurării continuităţii DJ 252H şi a
traficului în condiţii de siguranţă.
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217. Modernizarea intersecţiilor din municipiul Tecuci

U.A.T. municipiul Tecuci

218. Modernizarea circulaţiei pietonale în municipiul Tecuci

U.A.T. municipiul Tecuci

219. Amenajarea piste de biciclete în municipiul Tecuci

U.A.T. municipiul Tecuci

220.

Sistemul ecologic de transport în comun în municipiul
Tecuci

221. Amenajarea unui aerodrom în municipiul Tecuci

222.

Realizarea unui parc de aventură prin adaptarea
Parcului Feroviarilor din municipiul Tecuci

U.A.T. municipiul Tecuci

U.A.T. municipiul Tecuci

U.A.T. municipiul Tecuci

Proiectul prevede modernizarea sensurilor giratorii existente
şi amenajarea unora noi în intersecţiile cu elemente
geometrice necorespunzătoare si cu circulatie neconforma;
Dotarea intersecţiilor cu elemente de atenţionare şi
preatenţionare vizuală
Proiectul prevede modernizarea circulaţiei pietonale din
municipiul Tecuci, dotarea intersecţiilor şi trecerilor cu
elemente de statţonare, dotarea trecerilor de pietoni cu
elemente constructive permanente pentru reducerea vitezei
Proiectul prevede amenajarea a circa 20 km de piste de
biciclete, prin marcare pe trotuare sau carsoabil/platforme
proprii (după caz), cu o lăţime de 1,2 - 2 m, inclusiv instalarea
de mijloace de semnalizare rutieră şi de rasteluri pentru
biciclete în zonele centrale. Vor fi vizate axele principale de
comunicaţii (penetraţiile din toate punctele cardinale) şi cele
care asigură legătura dintre centrul municipiului şi toate
cartierele
Proiectul prevede înfiinţarea unei linii de transport în comun
pe axa nord-sud şi dotarea cu 4 autobuze electrice, inclusiv
amenajarea a minim 10 staţii de transport în comun,
implementare sistem GPS, automate de bilete, staţie de
încărcare cu energie electrică.
Proiectul prevede construcţia unui aerodrom pe un teren de
minim 5 ha concesionat de municipalitate. Acesta va dispune
de o pistă de decolare/aterizare de maxim 1000 m lungime,
cu instalaţie de balizaj, de împrejmuire, de o platformă de
garare, de un hangar pentru mentenanţa aeronavelor, o staţie
de combustibil şi un spaţiu multifuncţional (administrativ,
pichet de incendiu, sală de aşteptare etc.). Aerodrom va
deservi zborurile uşoare, de agrement, inclusiv în scop de
instructaj, precum şi zborurile SMURD.
Proiectul prevede reamenajarea Parcului Feroviarilor ca parc
de aventură, prin amenajarea a unui panou de escaladă, a
unui traseu de tiroliană, a unui teren de mini-golf, a unui tir cu
arc, alei, mobilier urban etc.
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Extinderea, modernizarea şi creşterea eficienţei
223. energetice a sistemului de iluminat public din
municipiul Tecuci

U.A.T. municipiul Tecuci

224.

Modernizarea parcului Carol I (Crâng) fost din
municipiul Tecuci

U.A.T. municipiul Tecuci

225.

Inventarierea şi consolidarea clădirilor cu risc seismic
ridicat din municipiul Tecuci

U.A.T. municipiul Tecuci

226.

Extinderea sistemului de supraveghere video din zona
Nord a municipiului Tecuci

U.A.T. municipiul Tecuci

227.

Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă
uzată din municipiul Tecuci

U.A.T. municipiul Tecuci

Proiectul prevede elaborarea unui studiu de eficientizare a
iluminatului public din municipiul Tecuci, extinderea reţelei de
iluminat (stâlpi, cabluri, corpuri de iluminat) în zonele
neacoperite în prezent, concomitent cu înlocuirea corpurilor
de iluminat vechi şi energofage aferente sistemului de
iluminat public, arhitectural şi prin proiectoare cu unele
eficiente energetic. În total, sunt vizate circa 3.000 de corpuri
de iluminat.Aparatele de iluminat cu puterea mai mare de
70W vor fi cu dimming individual presetat iar cele cu puterea
mai mare de 100W cu dimming si telemanagement.
Proiectul prevede reabilitarea şi modernizarea Parcului Carol
I (fost Crâng), prin executarea de lucrări de decolmatare a
lacului de agrement, ameanajarea unui ponton, dotarea cu
hidrobiciclete, amenajarea unor spaţii comerciale şi de
alimentaţie publică, planetarium/acvarium, grupuri sanitare,
sistem de irigaţii, cişmele, panouri de informare, piste pentru
biciclete şi role, alei pietonale,mobilier urban, iluminat public,
utilităţi, mini-grădină zoologică, regenerare şi plantare
vegetaţie etc.
Proiectul prevede expertizarea clădirilor multietajate de locuit
din municipiul Tecuci şi consolidarea celor încadrate în clasa
I de risc seismic.
Proiectul prevede extinderea sistemului de supraveghere
video finanţat prin POR 2007-2013 în zona de nord a
municipiului Tecuci, prin achiziţionarea şi instalarea a circa 50
de camere de interior şi exterior, care să monitorizeze spaţiile
publice, unităţile de învăţământ, intersecţiile, precum şi
conectarea acestora la dispeceratul deja creat
Proiectul prevede extinderea infrastructurii de apă şi apă
uzată, pe o lungime de circa 8 km, în zonele din municipiu
care nu au fost cuprinse în proiectul POS MEDIU 2007-2013,
precum şi reabilitarea reţelei existent, uzată fizic şi moral.
Proiectul prevede şi realizarea unui sistem de preluare şi
deversare în emisar a apelor pluviale de pe străzile
municipiului, inclusiv de captare a izvoarelor subterane de pe
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228. Asfaltare strada Stadionului, oraş Bereşti
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.

Modernizarea drumurilor de interes local în comuna
Barcea
Construire piste pentru biciclişti
Trotuare şi şanţuri în sat Barcea Veche şi sat
Podoleni
Spaţii de joacă
Amenajare parc memorial la Monumentul Eroilor
Extindere reţea de apă curentă şi canalizare
Electrificare cartier “Duzi”
Alimentare cu gaze naturale
Stadionul comunal – reabilitare şi modernizare
Parcare betonată lac
Canalizare şi staţie epurare în satele comunei
Bălăbăneşti

240. Modernizare şi extindere alimentare cu apă
241. Realizare podeţe pe păşunea comunală
242.
243.
244.

Modernizare şi asfaltare drumuri comunale, comuna
Bălăbăneşti, judeţul Galaţi
Realizare drumuri pietonale
Realizare rigole de scurgeri pe drumurile comunale

U.A.T. oraş Bereşti

teritoriul acestuia. Sunt vizate şi implementarea unui sistem
GIS asociat cu o bază de date care să permită monitorizarea
sistematizării reţelei, a unui sistem informatizat pentru
detectarea defecţiunilor şi anomaliilor din sistem, dotarea cu
echipamente,
separarea şi contorizarea consumului la
clădirile multietajate de locuit. De asemenea, se va avea cu
prioritate în vedere asigurarea branşării agenţilor economici
din municipiu la reţeaua de apă şi canalizare.
Îmbunătăţirea infrastructurii locale de transport în vederea
creşterii economice şi stimulării dezvoltării durabile.

U.A.T. comuna Barcea
U.A.T. comuna Barcea
U.A.T. comuna Barcea
U.A.T. comuna Barcea
U.A.T. comuna Barcea
U.A.T. comuna Barcea
U.A.T. comuna Barcea
U.A.T. comuna Barcea
U.A.T. comuna Barcea
U.A.T. comuna Barcea
U.A.T. comuna
Bălăbăneşti
U.A.T. comuna
Bălăbăneşti
U.A.T. comuna
Bălăbăneşti
U.A.T. comuna
Bălăbăneşti
U.A.T. comuna
Bălăbăneşti
U.A.T. comuna
Bălăbăneşti
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Colectarea şi transportul deşeurilor menajere 245. achiziţionare mijloace tehnice pentru colectarea
gunoiului menajer
Campanii de conştientizare a populaţiei în vederea
246.
colectării selective a deşeurilor menajere

U.A.T comuna
Bălăbăneşti
U.A.T comuna
Bălăbăneşti

247. Optimizarea sistemului de iluminat public

U.A.T. comuna Băleni

248. Aducţiune reţea de distribuţie gaze naturale

U.A.T. comuna Băleni

249.

Extindere reţea de canalizare şi staţie de epurare a
apelor uzate, 14 km

U.A.T. comuna Băleni

250. Amenajare staţie de compost

U.A.T. comuna Băleni

Amenajare staţie intermediară de pompare pe reţeaua
251. de aducţiune a sistemului de alimentare cu apă
potabilă

U.A.T. comuna Băleni

252. Sistem de supraveghere video cu 18 camere

U.A.T. comuna Băleni

253.

Amenajarea unei reţele de rigole betonate pentru
preluarea apelor pluviale pe drumurile locale

U.A.T. comuna Băleni

254. Modernizare drumuri de interes local

U.A.T. comuna Băleni

255. Amenajare alei pietonale

U.A.T. comuna Băleni

256.

Modernizare drumuri locale 3 km - Străzile Eternităţii,
Cireşilor, Prunilor, Gen. Ionaşcu, Episcopiei

257. Construire reţea de canalizare şi staţie de epurare
258. Amenajarea de puncte de colectare selectivă a

U.A.T. comuna Băleni

Achiziţionarea mijloacelor tehnice corespunzătoare pentru
colectarea şi transportul deşeurilor menajere, modernizarea
serviciului de salubritate.
Efectuarea de campanii periodice de conştientizare referitor
la colectarea selectivă a deşeurilor din gospodării
Identificarea şi implementarea unor soluţii inovative de
optimizarea a sistemului de iluminat public având ca scop
eficientizarea cheltuilelilor de energie electric şi o mai bună
iluminarea a drumurilor publice pet imp de noapte.
Realizarea lucrărilor de aducţiune a reţelei de distribuţie a
gazelor
naturale
Executarea lucrărilor de extindere a reţelei de canalizare cu
14 km şi construire staţie de epurare
Executarea lucrărilor de amenajare staţie de compost.
Staţia de compost poate fi realizată atât pentru compostarea
deşeurilor verzi provenite din grădini, parcuri, pieţe, cât şi
pentru compostarea reziduurilor din fermele zootehnice..
Achiziţionarea materialelor necesare şi executarea lucrărilor
de amenajare a unei staţii de pompare aferentă sistemului de
aducţiune a apei potabile
Achiziţionarea şi montarea unui sistem de supraveghere
video cu un număr de 18 camere destinat zonei de intravilan
a comunei Băleni
Amenajarea rigolelor betonate pe ambele laturi ale drumurilor
locale în vederea preluării şi scurgerii apelor pluviale
Executarea lucrărilor de modernizare a drumurilor de interes
local
Amenajarea aleilor pietonale pe drumurile publice
Executarea lucrărilor de modernizare prin asfaltare a 3 km de
drumuri locale corespunzătoare străzilor Eternităţii, Cireşilor,
Prunilor, Gen. Ionaşcu, Episcopiei

U.A.T. comuna Băneasa
U.A.T. comuna Băneasa
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259.
260.
261.
262.
263.

deşeurilor şi achiziţia de utilaje de transport
Extindere reţea de alimentare cu apă
Modernizare drumuri comunale
Modernizare uliţe săteşti
Baza sportivă
Realizarea utilităţilor pentru 250 loturi de casă

264. Asfaltare drumuri comunale
265. Amenajare parc în satul Băneasa
266. Modernizare iluminat public
Extindere reţele electrice localitatea Traian, comuna
267.
Braniştea
Amenajare şanţuri şi scurgeri în zona centrală sat
268.
Braniştea prin achiziţionare de utilaje
Asfaltare drum comunal plus şanţuri şi podeţe în sat
269.
Vasile Alecsandri, Comuna Braniştea, Judeţul Galaţi
Extindere reţele electrice localitatea Braniştea,
270.
comuna Braniştea
271. Canalizare şi staţie de epurare comuna Braniştea
Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în
272.
comuna Bereşti-Meria, judeţul Galaţi
Pietruirea reţelei de drumuri de interes local în
273.
comuna Bereşti-Meria, judeţul Galaţi
Înfiinţarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă şi
274. canalizare a apelor uzate în localitatea Bereşti-Meria,
comuna Bereşti-Meria, judeţul Galaţi
Înfiinţarea sistemelor de alimentare cu apă potabilă şi
275. canalizare a apelor uzate
în localitatea Slivna,
comuna Bereşti-Meria, judeţul Galaţi
Înfiinţarea sistemelui de canalizare a apelor uzate în
276.
satul Balinteşti, comuna Bereşti-Meria, judeţul Galaţi
Înfiinţarea sistemelui de canalizare a apelor uzate în
277.
satul Pleşa, comuna Bereşti-Meria, judeţul Galaţi
278. Complex sportiv în comuna Brahăşeşti

U.A.T. comuna Băneasa
U.A.T. comuna Băneasa
U.A.T. comuna Băneasa
U.A.T. comuna Barcea
U.A.T. comuna Barcea
U.A.T. comuna Barcea
U.A.T. comuna Băneasa
U.A.T. comuna Băneasa

Asisgurarea utilităţilor, respectiv reţea electrică, apă potabilă,
canalizare şi drumuri pentru un număr de 250 loturi de casă

U.A.T. comuna Braniştea
U.A.T. comuna Braniştea
U.A.T. comuna Braniştea
U.A.T. comuna Braniştea
U.A.T. comuna Braniştea
U.A.T. comuna Bereşti –
Meria
U.A.T. comuna BereştiMeria
U.A.T. comuna BereştiMeria
U.A.T. comuna BereştiMeria
U.A.T. comuna BereştiMeria
U.A.T. comuna BereştiMeria
U.A.T. comuna
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Reabilitare, modernizare drumuri comunale în comuna
279.
Brăhăşeşti
Modernizare prin asfaltare drumuri comunale şi de
280.
interes local
281. Modernizarea infrastructurii de drumuri comunale
282. Modernizara drumurilor de expolatare
283. Extinderea sistemului centralizat de canalizare
284. Construirea de piste de biciclişti
285. Asigurarea podeţelor pentru accesul la proprietăţi
286. Poduri şi podeţe pe raza comunei Brăhăşeşti
287. Reabilitare/modernizarea sistemului de iluminat public
Captarea energiei solare şi eoliene şi distribuţia
288.
agentului termic
Amenajarea de parcări auto, trotuare şi şanţuri dalate
289.
în toate satele comunei
290. Amenajare drumuri vicinale pentru atelaje
291. Amenajarea locuri de joacă pentru copii
Crearea de unităţi de colectare, sortare şi depozitare
292.
selectivă a deşeurilor
Modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat
293.
public
294. Înfiinţarea sistemului centralizat de alimentare cu gaze
295. Amenajarea centrului civivc din localitate
Amenajarea și conservarea parcului de fântâni cu
296.
cumpănă
297. Amenajarea unor spaţii de joacă pentru copii
298. Realizarea de spaţii verzi

Brăhăşeşti
U.A.T. comuna
Brăhăşeşti
U.A.T. comuna
Brăhăşeşti
U.A.T. comuna
Brăhăşeşti
U.A.T. comuna
Brăhăşeşti
U.A.T. comuna
Brăhăşeşti
U.A.T. comuna
Brăhăşeşti
U.A.T. comuna
Brăhăşeşti
U.A.T. comuna
Brăhăşeşti
U.A.T. comuna Corod
U.A.T. comuna Corod
U.A.T. comuna Corod
U.A.T. comuna Corod
U.A.T. comuna Corod
U.A.T. comuna Corod
U.A.T. comuna Cudalbi
U.A.T. comuna Cudalbi
U.A.T. comuna Cudalbi
U.A.T. comuna Cudalbi
U.A.T. comuna Cudalbi
U.A.T. comuna Cudalbi
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299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.

Construirea unui sistem de preluarea a apelor pluviale
Contorizarea alimentării cu apă în comună
Salubrizare şi colectarea selectivă a deşeurilor
Înfiinţarea unui sistem de colectare a apelor pluviale
Pietruirea tuturor drumurilor din satele Fundeanu,
Nicopole, Adam, Stieşti, Ghingheşti
Pietruirea drumului de legătură dintre satul Adam şi
Drăguşeni
Construirea unor poduri în satele Căuieşti şi
Ghingheşti
Asfaltare 4 km în satul Drăguşeni, 2 km în satul
Căuieşti şi 2 km în satul Adam
Modernizare drumuri de interes local pe o lungime de
10 km

308. Alimentare cu apă în satele Fundeanu, Nicopole
309. Alimentare cu apă în satele Adam, Căuieşti, Stieteşti
310. Puţ forat în satul Ghingheşti
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.

Extinderea reţelei electrice în comuna Folteşti
Continuarea lucrărilor la baza sportivă tip II
Amenajarea unui parc în satul Folteşti
Îmbunătăţirea reţelei de iluminat public
Modernizarea, reabilitarea şi extinderea sistemului de
iluminat public stradal din localităţile comunei
Frumuşiţa
Bazin pentru înmagazinare apă potabilă în comuna
Frumuşiţa, judeţul Galaţi
Extindere alimentare cu apă în sat Tămaoani şi sat
Frumuşiţa, comuna Frumuşiţa, judeţul Galati
Proiect 2 puţuri de apă în comuna Frumuşiţa, judeţul
Galaţi”
Extindere sistem de canalizare în comuna Frumuşiţa,

U.A.T. comuna Cudalbi
U.A.T. comuna Cudalbi
U.A.T. comuna Cudalbi
U.A.T. comuna Cudalbi
U.A.T. comuna
Drăguşeni
U.A.T. comuna
Drăguşeni
U.A.T. comuna
Drăguşeni
U.A.T. comuna
Drăguşeni
U.A.T. comuna
Drăguşeni
U.A.T. comuna
Drăguşeni
U.A.T. comuna
Drăguşeni
U.A.T. comuna
Drăguşeni
U.A.T. comuna Folteşti
U.A.T. comuna Folteşti
U.A.T. comuna Folteşti
U.A.T. comuna Folteşti
U.A.T. comuna
Frumuşiţa
U.A.T. comuna
Frumuşiţa
U.A.T. comuna
Frumuşiţa
U.A.T. comuna
Frumuşiţa
U.A.T. comuna
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sat Ijdileni şi Tămaoani, Judeţul Galaţi
320. Drumuri asfaltate în comuna Frumuşiţa, judeţul Galaţi
321. Modernizare străzi comuna Frumuşiţa, judeţul Galaţi
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.

Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în
comuna Frumuşiţa, judeţul Galaţi
Lucrări de reabilitare a reţelei de iluminat public în
comuna Ghidigeni
Construire alei pietonale, comuna Ghidigeni
Modernizare drumuri de exploatare agricolă, comuna
Ghidigeni
Amenajare şanţuri betonate pentru scurgerea apelor
pluviale în comuna Ghidigeni
Reabilitare prin asfaltare a reţelei de drumuri de
interes local în comuna Ghidigeni
Extinderea şi amenajarea incintei pieţii agroalimentare
prin împrejmuire, asfaltare, executare acoperiş
Reabilitare poduri, comuna Ghidigeni
Alimentarea cu gaze naturale a comunei Ghidigeni
Amenajare a două mini terenuri de sport în localităţile
Tălpigi şi Ghidigeni, comuna Ghidigeni
Înfiinţare parc în comuna Ghidigeni
Amenajare spaţii de joacă pentru copii, comuna
Ghidigeni
Extindere reţele de canalizare în comuna Ghidigeni,
judeţul Galaţi
Modernizare străzi în toate satele componente

Frumuşiţa
U.A.T. comuna
Frumuşiţa
U.A.T. comuna
Frumuşiţa
U.A.T. comuna
Frumuşiţa
U.A.T. comuna Ghidigeni
U.A.T. comuna Ghidigeni
U.A.T. comuna Ghidigeni
U.A.T. comuna Ghidigeni
U.A.T. comuna Ghidigeni
U.A.T. comuna Ghidigeni
U.A.T. comuna Ghidigeni
U.A.T. comuna Ghidigeni
U.A.T. comuna Ghidigeni
U.A.T. comuna Ghidigeni
U.A.T. comuna Ghidigeni
U.A.T. comuna Ghidigeni
U.A.T. comuna Gohor

336. Modernizare DC 84 sat Narteşti, com. Gohor

U.A.T. comuna Gohor

337. Modernizare DC principal sat Gohor, com. Gohor

U.A.T. comuna Gohor

338. Alimentare cu apă satul Berheci
339. Amenajare spaţii verzi în comuna Griviţa

U.A.T. comuna Gohor
U.A.T. comuna Griviţa

Îmbunătăţirea infrastructurii locale de transport în vederea
creşterii economice şi stimulării dezvoltării durabile.
Îmbunătăţirea infrastructurii locale de transport în vederea
creşterii economice şi stimulării dezvoltării durabile.
Îmbunătăţirea calităţii aerului prin amenajarea de spaţii verzi
206

340.

Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii rutiere şi
pietonale

U.A.T. comuna
Independenţa

341. Trecere la nivel de cale ferată

U.A.T. comuna
Independenţa

Mentenanţa sistemului de iluminat public şi
342. introducerea sistemelor de control a consumului
energiei electrice

U.A.T. comuna
Independenţa

343. Amenajarea terenului de sport din comună

U.A.T. comuna
Independenţa

344.

Accesibilitate agricolă în comuna Independenţa

345. Îmbunătăţirea calităţii apei potabile existente

U.A.T. comuna
Independenţa

U.A.T. comuna
Independenţa

Scopul proiectului este reprezentat de îmbunătăţirea
infrastructurii de drumuri comunale şi străzi din comuna
Independenţa. Prin modernizarea străzilor, trotuarelor,
rigolelor şi reconstrucţia podeţelor către zona agricolă cu
prioritizare a străzilor perpendiculare la drumul naţional 25 şi
în funcţie de gradul de degradare şi a intensităţii de
exploatare se vor reduce pe viitor costurile de exploatare.
Scopul principal al proiectului este de îmbunătăţire a
siguranţei a traficului feroviar şi rutier prin realizarea trecerii la
nivel peste calea ferată in zona de nord a comunei. Pe lângă
realizarea infrastructurii fizice de amenajare a trecerii şi
carosabilului este necesară executarea instalaţiei de
semnalizare a apropierii trenului cu semibariere.
Activitatea principală constă in implementarea modelului de
gestionare a sistemului public de iluminat la nivelul comunei
şi optimizarea consumului de energie electrică.
Proiectul constă in modernizarea terenului de sport prin
instalarea unei tabele de scor electronice, a unor gradene de
50 locuri, a unei bănci de rezervă pentru 6 jucători.
Se va avea de asemenea în vedere achiziţionarea de
recuzită specifică: veste pentru jucători, echipamente pentru
arbitri (steaguri, uniforme) ş.a.
Obiectivul principal este de implementare a soluţiilor de
întreţinerea periodică a drumurilor de exploatare agricole spre
digul de apărare din vecinătatea comunei Independenţa.
Proiectul
urmăreşte
implementarea
sistemelor
de
monitorizare a surselor de captare şi a nodurilor din reţea în
vederea îmbunătăţirii calităţii apei potabile. Activităţile
principale constau în montarea de sonde (analizori) pe
reţeaua de distribuţie, în punctele cheie ce pot furnizează
informaţii asupra turbidităţii, clorului rezidual, conductivitate,
amoniacului sau presiunii. Pentru eliminarea problemelor de
presiune in perioada verii sunt necesare achiziţionarea de
analizori mobili şi truse rapide de efectuare a analizelor fizicochimice in paralel cu montarea de vane care permit izolarea
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U.A.T. comuna
Independenţa

346. Introducerea infrastructurii de apă uzată

347.

Implementarea sistemului de management
deşeurilor în comuna Independenţa

al

U.A.T. comuna
Independenţa

348.

Amenajarea locului de joacă pentru copii din dreptul
Grădiniţei nr. 1

U.A.T. comuna
Independenţa

349.

Valorificarea malului Siretului pentru agrement şi
activităţi de timp liber destinate localnicilor

U.A.T. comuna
Independenţa

zonelor de monitorizare şi presiune precum şi direcţionarea
controlată a apei în sistemul monitorizat.
Proiectul urmăreşte realizarea de investiţii pentru
introducerea sistemului de colectare a apelor uzate, inclusiv
construcţia unei staţii moderne de epurare în concordanţă cu
necesarul de investiţii aferent potenţialilor beneficiari din
comuna Independenţa. Datorită vecinătăţii faţă de situl natura
2000 este necesar ca apele rezultate din staţia de epurare sa
atingă parametrii stabiliţi prin Directiva UE 91/271/EC privind
tratarea apelor uzate. In plus viitoare line de nămol trebuie să
fie dotată cu echipamente pentru ingroşarea, fermentarea şi
deshidratarea nămolului pentru o posibilă depozitare in paturi
Proiectul urmăreşte construcţia şi amenajarea unei staţii de
transfer şi deshidratare mecano- biologic a deşeurilor
vegetale şi animale in vederea reducerii costurilor de
transport a acestora la groapa de deşeuri ecologice şi
reducerea poluării de mediu. In paralel cu realizarea staţiei de
epurare viitoare în trei trepte nămolul neutralizat se poate
amesteca cu deşeurile vegetale degradabile in vederea
realizării de compost.
Locurile de joacă pentru copii fac parte din infrastructura de
agrement de bază a oricărei comune, oferind o oportunitate
de petrecere a timpului liber pentru copii şi ingrijitorii lor.
La nivelul comunei Independenţa, propunem, pe lângă
amenajarea spaţiului verde şi a locului de joacă din dretul
Şcolii nr. 2, amenajarea locului de joacă din dreptul Grădiniţei
nr. 1, prin plantarea de gazon, refacerea aleii , achiziţionarea
de umbrare/pergole, achiziţionarea şi instalarea de
echipament de joacă şi a unui nisipar.
Proiectul constă in identificarea unui loc adecvat pentru picnic
destinat localnicilor, unde vor fi amenajare băncuţe, puncte
de colectare a gunoiului şi panouri de informare cu privire la
destinaţia perimetrului respectiv. Locul de campare şi picnic
va fi menţionat pe pagina web a primăriei precum şi pe
paginile de informare turistică din zonă (sau cu utilizare
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350. Amenajarea spaţiilor verzi din comună

351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.

Asfaltarea a 10 km străzi
Construire capelă mortuară pentru patru biserici
Amenajare parc zona Ocolul Silvic Lieşti
Amenajare canalizare ape pluviale
Modernizarea infrastructurii de IT
Întreţinerea podurilor şi podeţelor existente
Amenajarea de trotuare publice
Reabilitare drum expoatare peste baraj
Betonare şanţuri în comuna
Modernizarea infrastructurii de drumuri comunale
Construirea de piste pentru biciclişti
Realizarea de spaţii verzi
Construirea unei baze sportive multifuncţionale
Modernizarea şi extinderea sisitemului de energie
electrică şi iluminat public
Înfiinţarea sistemului centralizat de alimantare cu gaze
Întreţinerea în permanenţă a infrastructurii rutiere
Amenajare parcuri cu spaţii de joacă pentru copii
Modernizarea sistemului de iluminat public prin
metode altenative
Implementarea sistemului de monitorizare video

U.A.T. comuna
Independenţa

U.A.T. comuna Iveşti
U.A.T. comuna Lieşti
U.A.T. comuna Lieşti
U.A.T. comuna Lieşti
U.A.T. comuna Movileni
U.A.T. comuna Movileni
U.A.T. comuna Movileni
U.A.T. comuna Movileni
U.A.T. comuna Movileni
U.A.T. comuna Movileni
U.A.T. comuna Movileni
U.A.T. comuna Movileni
U.A.T. comuna Movileni

naţională) respectând condiţionărileşi reglementările Sitului
Natura 2000.
Existenţa unor spaţii de întâlnire adecvate pentru membrii
comunităţii este esenţială pentru creşterea coeziunii locale.
Proiectul presupune amenajarea spaţiilor verzi existente în
comună— cel din preajma Căminului Cultural şi cel din
apropierea Şcolii nr. 2 Independenţa. Amenajarea ar putea
include: reconfigurarea aleilor, plantare de gazon şi plante
endemice rezistente, dotare cu mobilier, realizarea unui luciu
de apă de suprafaţă mică (50mp), îmbunătăţirea iluminatului
public în spaţiul din laterala Căminului Cultural prin instalarea
de corpuri de iluminat noi şi înlocuirea echipamentelor de
joacă din spaţiul de lângă Şcoala Nr.2.

U.A.T. comuna Movileni
U.A.T. comuna Movileni
U.A.T. comuna Movileni
U.A.T. comuna Movileni
U.A.T. comuna Movileni
U.A.T. comuna Movileni
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370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.

Creşterea gradului de comunicare digitală
Amenajarea unei zone de agrement
Amenajare baltă pescuit sportiv
Implementarea sistemului de monitorizare video
Creşterea gradului de comunicare digitală
Înfiinţarea sistemului centralizat de canalizare şi staţiei
de epurare
Salubrizarea şi colectarea selectivă a deşeurilor
Înfiinţarea unui sistem de colectare a apelor pluviale
Amenajarea unei platforme de gunoi de grajd şi a unei
staţii de compostare
Modernizarea reţelei de drumuri de interes local în
comuna Nămoloasa

380. Construcţia de şanţuri podeţe şi alei pietonale

U.A.T. comuna Movileni
U.A.T. comuna Movileni
U.A.T. comuna Movileni
U.A.T. comuna Movileni
U.A.T. comuna Movileni
U.A.T. comuna Movileni
U.A.T. comuna Movileni
U.A.T. comuna Movileni
U.A.T. comuna Movileni
U.A.T. comuna
Nămoloasa
U.A.T. comuna
Nămoloasa

Construcţia sistemului de canalizare a apelor uzate şi
381. extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă în
comuna Nămoloasa
Înfiinţare parc de recreere şi agreement, comuna
382.
Negrileşti, judeţul Galaţi
383. Construire alei pietonale, comuna Nergrileşti
384. Reabilitare poduri comuna Negrileşti
Construire pod din beton peste pâpâul Blăneasa,
385.
comuna Negrileşti, judeţul Galaţi
386. Extindere alimentare cu apă în comuna Negrileşti
Reţea de canalizare şi staţie de epurare în comuna
387.
Negrileşti

U.A.T. comuna Negrileşti
U.A.T. comuna Negrileşti

388. Înfiinţare parc în comuna Negrileşti, judeţul Galaţi

U.A.T. comuna Negrileşti

Pod peste pârâul Valea Lupei - Ionasesti-Dobrineşti,
comuna Nicoreşti
Pod peste pârâul Valea Lupei - Coasta Lupei 390.
Mălureni, comuna Nicoreşti
391. Construire punte pietonală peste pârâul Valea Rea
389.

U.A.T. comuna
Nămoloasa
U.A.T. comuna Negrileşti

U.A.T. comuna Negrileşti
U.A.T. comuna Negrileşti
U.A.T. comuna Negrileşti
Realizarea de spaţii verzi cu destinaţie parc, cu scopul de
creştere a calităţii şi a suprafeţelor de spaţii verzi.

U.A.T. comuna Nicoreşti
U.A.T. comuna Nicoreşti
U.A.T. comuna Nicoreşti
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392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.

(zona spitalului)
Modernizare alei pietonale în satul Nicoreşti, comuna
Nicoreşti
Modernizare alei pietonale în satul Dobrineşti, comuna
Nicoreşti
Pod peste pârâul Valea Rea pentru trafic uşor în satul
Nicoreşti
Modernizare drum sătesc DS 671 din comuna
Nicoreşti
Modernizare drumuri săteşti
Modernizare parc Nicoreşti, comuna Nicoreşti
Modernizare stadion în satul Nicoreşti
Modernizare parc Nicoreşti, comuna Nicoreşti
Modernizare alimentare cu apă în satul Nicoreşti,
comuna Nicoreşti
Amenajare spaţiu verde în satul Dobrineşti, comuna
Nicoreşti
Extindere iluminat public şi casnic în comuna Nicoreşti
Aducţiune reţea de gaze naturale în comuna Nicoreşti
Modernizare centrul civic în comuna Nicoreşti
Înfiinţare canalizare pentru prelevare ape pluviale
comuna Nicoreşti
Managementul deşeurilor în comuna Nicoreşti
Construire trotuare 1km-5 km
Construire staţii de autobuz/microbuz
Construire drumuri de interes local
Construire drum comunal Oancea-Suceveni (drumul
Brăilei)
Construire bazin de înot pentru copii/adulţi/ baie
comunală
Modernizare/eficientizare iluminat public
Refacere zona parc recreere exerciţii fizice pentru
copii, tineri şi adulţi
Construire debarcader râul Prut şi drum de acces

U.A.T. comuna Nicoreşti
U.A.T. comuna Nicoreşti
U.A.T. comuna Nicoreşti
U.A.T. comuna Nicoreşti
U.A.T. comuna Nicoreşti
U.A.T. comuna Nicoreşti
U.A.T. comuna Nicoreşti
U.A.T. comuna Nicoreşti
U.A.T. comuna Nicoreşti
U.A.T. comuna Nicoreşti
U.A.T. comuna Nicoreşti
U.A.T. comuna Nicoreşti
U.A.T. comuna Nicoreşti
U.A.T. comuna Nicoreşti
U.A.T. comuna Nicoreşti
U.A.T. comuna Oancea
U.A.T. comuna Oancea
U.A.T. comuna Oancea
U.A.T. comuna Oancea
U.A.T. comuna Oancea
U.A.T. comuna Oancea
U.A.T. comuna Oancea
U.A.T. comuna Oancea
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415. Construire iazuri/heleşteu - punct recreativ
416. Construire piaţă
417. Asfaltare drumuri locale
Înfiinţare reţea canalizare şi staţie de epurarea ape
418.
uzate
419. Extindere reţea alimentare cu apă
Modernizarea tuturor drumurilor comunale din comuna
420.
Poiana
Reabilitarea reţelei de distribuţie a apei potabile
421.
pentru locuitorii comunei Poiana
Proiectarea şi realizarea a două puţuri forate pentru
422.
alimentarea cu apă
423. Extindere reţea de joasă tensiune sat Rădeşti
424.

425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.

Reabilitare prin asfaltare a reţelei de drumuri de
interes local, comuna Rădeşti
Extindere reţea colectoare canalizare şi execuţie
racorduri instituţii publice la reţeaua de canalizare
Extindere alimentare cu apă în comuna Rădeşti
Modernizare drumuri comunale
Sistem de canalizare
Amenajare parc în zona central (cu locuri de joacă
pentru copii)
Extindere reţea canalizare în comuna Slobozia
Conachi
Amenajare trotuare pe marginea DJ 255 de la
intersecţia cu DJ 251 până la ieşire sat Izvoarele
Modernizare prin asfaltare reţea stradală comunală
(aprox 28 km)
Amenajare şanţuri permeate aferente reţelei de
drumuri locale în comuna Slobozia Conachi
Reabilitare casiuri de scurgere a apelor pluvial (7 buc.

U.A.T. comuna Oancea
U.A.T. comuna Oancea
U.A.T. comuna Piscu
U.A.T. comuna Piscu
U.A.T. comuna Piscu
U.A.T. comuna Poiana
U.A.T. comuna Poiana
U.A.T. comuna Poiana
U.A.T. comuna Rădeşti
U.A.T. comuna Rădeşti

Reabilitarea străzilor pe o lungime de 1151 ml. în satul
Cruceanu şi pe o lungime de 6.500 ml. în satul Rădeşti care
să ducă la îndeplinirea obiectivelor de interes social, cultural
(şcoală, biserică, cimitir, magazine mixte etc.) asigurând
legătura şi cu drumul judeţean DJ 242 A.

U.A.T. comuna Rădeşti
U.A.T. comuna Rădeşti
U.A.T. comuna Rediu
U.A.T. comuna Rediu
U.A.T. comuna Slobozia
Conachi
U.A.T. comuna Slobozia
Conachi
U.A.T. comuna Slobozia
Conachi
U.A.T. comuna Slobozia
Conachi
U.A.T. comuna Slobozia
Conachi
U.A.T. comuna Slobozia
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În sat Izvoarele şi 17 în sat Slobozia Conachi)
435. Amenajare drum communal Slobozia Conachi -Piscu
Reabilitare poduri din beton armat peste pârţul
436. Suhurlui (zone Stan Neagu, Biserica, Sultana, Mihai
Drăgan, Ciurea)
437. Modernizare reţea iluminat stradal
438. Amenajare spaţii verzi în comuna Slobozia Conachi
439. Înfiinţare piaţă agroalimentară în comuna Suceveni
440. Modernizarea sistemului de iluminat public
Înfiinţarea sistemului centralizat de canalizare şi staţii
441.
de epurare
442. Salubrizarea şi selectarea colectivă a deşeurilor
Utilizarea energiei regenerabile prin asigurarea
443.
energiei electrice cu ajutorul energiei eoliene
444. Înfiinţarea unui sistem de colectare a apelor pluviale
445. Modernizarea infrastructurii de drumuri comunale
446. Modernizarea drumurilor de exploatare
447. Amenajarea de trotuare publice
448. Întreţinerea infrastructurii rutiere
449. Construire parcări
450. Înfiinţarea sistemului centralizat a sistemului cu gaze

Conachi
U.A.T. comuna Slobozia
Conachi
U.A.T. comuna Slobozia
Conachi
U.A.T. comuna Slobozia
Conachi
U.A.T. comuna Slobozia
Conachi
U.A.T. comuna Suceveni
U.A.T. comuna Şendreni
U.A.T. comuna Şendreni
U.A.T. comuna Şendreni
U.A.T. comuna Şendreni
U.A.T. comuna Şendreni
U.A.T. comuna Şendreni
U.A.T. comuna Şendreni
U.A.T. comuna Şendreni
U.A.T. comuna Şendreni
U.A.T. comuna Şendreni
U.A.T. comuna Şendreni

451. Construirea unei baze de agrement pe malul Siretului.

U.A.T. comuna Şendreni

452. Modernizarea unui teren de fotbal
453. Modernizarea infrastructurii de IT
454. Creşterea gradului de comunicare digitală
Înfiinţarea reţelei de alimentare cu gaze naturale
455.

U.A.T. comuna Şendreni
U.A.T. comuna Şendreni
U.A.T. comuna Şendreni
U.A.T. comuna Tudor
Vladimirescu
U.A.T. comuna Tudor
Vladimirescu

456. Reabilitare drummuri săteşti/străzi comunale

Promovarea cooperării locale, regionale, naţionale şi
internaţionale prin construirea unei baze de agrement pe
malul râului Siret.
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457. Reabilitarea şi modernizarea drumurilor comunale
458. Înfiinţarea reţelei de canalizare
459. Realizare staţie de epurare şi tratare a apelor uzate
460.

Crearea de unităţi de colectare, sortare şi depozitare
selectivă a deşeurilor

461. Amenjarea de parcări auto, trotuare şi şanţuri dalate
462. Înfiinţarea de centre publice de acces la internet
463.
464.

Amenajarea de locuri de joacă pentru copii
Dotare şi amenajare spaţii publice

U.A.T. comuna Tudor
Vladimirescu
U.A.T. comuna Tudor
Vladimirescu
U.A.T. comuna Tudor
Vladimirescu
U.A.T. comuna Tudor
Vladimirescu
U.A.T. comuna Tudor
Vladimirescu
U.A.T. comuna Tudor
Vladimirescu
U.A.T. comuna Tudor
Vladimirescu
U.A.T. comuna Tudor
Vladimirescu

Modernizare sistem iluminat public prin panouri
fotovoltaice
466. Extindere sistem canalizare la nivelul întregii comune

U.A.T. comuna Tuluceşti

467. Modernizare drumuri de exploatare agricolă

U.A.T. comuna Tuluceşti

468. Asfaltare drumuri săteşti şi comunale

U.A.T. comuna Tuluceşti

469. Amenajare pistă biciclişti în comuna Tuluceşti

U.A.T. comuna Tuluceşti

465.

Creşterea independenţei energetice pentru investiţiile
470. Cămin Cultural Tuluceşti, Cămin Cultural Şiviţa,
Şcoala Generală Tuluceşti
Înfiinţarea şi extinderea reţelei electrice de iluminat
471.
public în cartierele nou înfiinţate în comuna Tuluceşti
Realizare bază sportivă multifuncţională - stadion în
472.
comuna Ţepu
Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare comuna
473.
Ţepu (pod beton-armat plus punte pietonală)
474. Realizare podeţe în comuna Ţepu, judeţul Galaţi

U.A.T. comuna Tuluceşti

U.A.T. comuna Tuluceşti

Modernizare sistem iluminat public prin panouri fotovoltaice
Modernizare a 7 km de drum în vederea facilitării accesului
locuitorilor la terenurile agricole
Asfaltarea drumurilor săteşti şi comunale
Determinarea locuitorilor pentru a folosi alternative sănătoasă
de transport şi recreere prinintermediul plimbărilor cu bicicleta
Realizarea de investiţii privind recuperarea şi utilizarea
energiei geotermale

U.A.T. comuna Tuluceşti
U.A.T. comuna Ţepu
U.A.T. comuna Ţepu
U.A.T. comuna Ţepu
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Modernizare drum de exploatare DE 370 comuna
Ţepu, judeţul Galaţi
Platformă deşeuri vegetale şi gunoi de grajd pentru
476.
compost
Extinderea reţelei de canalizare şi lucrări de racordare
477. în reţeaua publică de canalizare sat Ţepu, comuna
Ţepu
Amenajare loc de joacă şi recreere pentru copii şi
478.
adulţi
475.

479. Modernizare drumuri agricole
480. Asfaltare drumuri comunale
Amenajare de şanţuri dalate şi podeţede acces în
481. gospodării pe străzile, drumurile comunale şi cele care
tranzitează localitatea
Sistemul de alimentare cu gaze naturale
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.

Extinderea sistemului de alimentare cu apă şi
canalizare
Baza sportivă
Amenajare parc agrement
Casa Căsătoriei
Staţie de alimentare cu carburanţi auto
Piață agroalimentară

Reţea de canalizare şi staţie de epurare Vârlezi şi
Crăieşti
Realizarea a patru foraje de adâncime pentru satele
490.
Vârlezi şi Crăieşti
489.

U.A.T. comuna Ţepu
U.A.T. comuna Ţepu
U.A.T. comuna Ţepu
U.A.T. comuna
Umbrăreşti
U.A.T. comuna
Umbrăreşti
U.A.T. comuna
Umbrăreşti
U.A.T. comuna
Umbrăreşti
U.A.T. comuna
Umbrăreşti
U.A.T. comuna
Umbrăreşti
U.A.T. comuna Valea
Mărului
U.A.T. comuna Valea
Mărului
U.A.T. comuna Valea
Mărului
U.A.T. comuna Valea
Mărului/investitori privaţi
U.A.T. comuna Valea
Mărului
U.A.T. comuna Vârlezi
U.A.T. comuna Vârlezi
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491. Bază sportivă

U.A.T. comuna Vârlezi

492. Asfaltare drumuri de interes local

U.A.T. comuna Vârlezi

493. Construirea a două poduri în interiorul satului Vîrlezi

U.A.T. comuna Vârlezi

494.

Construirea de şanţuri şi podeţe în satele Vărlezi şi
Crăieşti, pe drumurile de interes local

495. Amenajarea drumurilor agricole

U.A.T. comuna Vârlezi
U.A.T. comuna Vârlezi

Dezvoltarea fizică şi creşterea interesului faţă de activităţile
sportive; îmbunătăţirea sănătăţii şi dezvoltarea fizică a
populaţiei.
Asigurarea traficului corespunzător
Asigurarea legăturii traficului între cele două părţi ale satului
Vîrlezi;
Asigurearea unui traffic corespunzător şi eliminarea riscului
de accidente.
Asigurarea colectării apelor pluvial;
Evitarea risculuide inundaţii având în vedere aşezarea
geograficăa localităţii cu risc de inundaţii.
Asigurarea traficului corespunzător;
Asigurarea condiţiilor corespunzătoare desfăşurării activităţii
agricole şi creşterea competitivităţii agricole.

DEZVOLTAREA/MODERNIZAREA SISTEMULUI DE EDUCAŢIE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ. SPRIJIN
PENTRU DEZVOLTAREA CULTURALĂ
Nr.
crt.

SOLICITANT /
PARTENERI

TITLUL PROIECTULUI

Consolidare şi reparaţie capitală Clădire Corp A (sala
496. de sport, cantină, săli de clasă), Liceul Tehnologic
”Simion Mehedinţi” Galaţi
497.

498.

499.

Reabilitare,
modernizare
şi
dotare
Profesională Specială P.P. Neveanu

Şcoala

Consolidarea şi reamenajarea Muzeului "Casa Cuza
Vodă"
Reabilitarea Muzeului "Casa Colecţiilor"

DESCRIEREA PROIECTULUI / OBSERVAŢII

U.A.T. judeţul Galaţi
U.A.T. judeţul Galaţi

UA.T. judeţul Galaţi

UA.T. judeţul Galaţi

Proiectul vizează modernizarea şi dotarea la standarde
europene a şcolii cu aparatură specifică copiilor cu deficienţe
de auz sau /şi văz.
Consolidarea clădirii, aceasta prezentând grave fisuri în
pereţii imobilului, revizia la toate instalaţiile Muzeului (ambele
clădiri ale ansamblului), reamenajarea muzeală "Casa Cuza
Vodă" după un concept unitar.
Reparaţia capitală a clădirii deoarece prezintă infiltraţii în
fundaţie şi acoperiş. Infiltraţiile din subsol au ajuns până la
tavanul din încăperile de la parterul imobilului. Este necasară
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Consolidarea, reabilitarea şi amenajarea muzeală a
Casei memoriale Costache Negri, comuna Costache
Negri, judeţul Galaţi
UA.T. judeţul Galaţi/
Muzezul de Istorie “Paul
Păltănea”

500.

501.

Tradiţii la Dunărea de Jos

502. VIS-ART - Servicii integrate în domeniul vizual

EUROTURISM la “Dunărea de Jos” – dezvoltarea
503. serviciilor oferite publicului de Complexul Muzeal de
Ştiinţele Naturii “Răsvan Angheluţă”

UA.T. judeţul Galaţi
UA.T. judeţul
Galaţi/Muzeul de Artă
Vizuală
UA.T. judeţul Galaţi/
Complexul Muzeal de
Ştiinţele Naturii “Răsvan
Angheluţă”

504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.

Modernizare şi reabilitare Colegiul Naţional Costache
Negri
Campus Şcolar la Colegiul Naţional Al. I Cuza
Reabilitare Liceu cu Program Sportiv
Construcţie grădiniţă cu 12 săli de grupă, str. 1
Decembrie 1918, nr. 15
Construcţie grădiniţă cu 8 săli de grupă,cartier Ţiglina
II
Reabilitare Grădiniţă Fileşti prin construire grup

o revizie a instalaţiei de căldură şi sistematizarea pe verticală
pe laturile din str. Traian, Eroilor şi Carnabel.
Casa memorială Costache Negri, comuna Costache Negri,
județul Galați, a devenit monument istoric în anul 1943.
Decretul nr. 2336/23.08.1943, semnat de Ion Antonescu,
Mareşal al României şi Conducătorul Statului, a prevăzut la
art.1 “Casa şi parcul Marelui Vornic Costache Negri din
comuna Costache Negri (fostă Mânjina), judeţul Covurlui, se
clasează monument istoric”, iar la art.2 “Domnul ministru al
culturii naţionale al cultelor este însărcinat cu executarea
acestui decret.” Imobilul este înscris în Lista monumentelor
Istorice –cod-GL- IV-m-03147
Organizarea unor festivaluri interetnice şi a unor târguri
meşteşugăreşti la Galaţi (Centrul Multicultural, strada
Domnească, nr. 91) şi la Cahul.
Proiectul va avea ca rezultat construcţia/reabilitarea unui
spaţiu în care să funcţioneze în condiţii optime Muzeul de
Artă Vizuală.
Proiectul urmăreşte extinderea activităţii CMSN prin
construcţia unei sere tehnologice, un punct de informare şi
expoziţii temporare, o seră dedicată plantelor acvatice şi una
pentru Papillonarium, Insectarium, Terarium pentru
prezentarea diversităţii şi valorii nevertebratelor, precum şi
dotările şi utilităţile aferente.

U.A.T. municipiul Galaţi
U.A.T. municipiul Galaţi
U.A.T. municipiul Galaţi
U.A.T. municipiul Galaţi
U.A.T. municipiul Galaţi
U.A.T. municipiul Galaţi
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sanitar interior şi central termică
511. Construcţie grădiniţă cu 8 săli de grupă
512. Reabilitare Şcoală Gimnazială nr.33
Reabilitare Şcoală Gimnazială ”Constantin Gheorghe
513.
Marinescu”
514. Reabilitare şi extindere Şcoala Gimnazială nr.17
515. Reabilitare şi extindere Liceul Teoretic ”Emil Racoviţă”
516. Reabilitare Colegiul Tehnic ”Traian Vuia”
517. Reabilitare Liceu Tehnologic transporturi Căi Ferate

Stagii de practică şi consiliere vocaţională pentru
518. elevii din învăţământul tehnic şi profesional în vederea
integrării lor pe piaţa muncii

U.A.T. municipiul Galaţi
U.A.T. municipiul Galaţi
U.A.T. municipiul Galaţi
U.A.T. municipiul Galaţi
U.A.T. municipiul Galaţi
U.A.T. municipiul Galaţi
U.A.T. municipiul Galaţi

U.A.T. municipiul Tecuci

Consolidare, modernizare, reconversie functională,
extindere şi dotare a clădirii Şcolii Gimnaziale "Ion
Petrovici" - monument istoric
519.

U.A.T. municipiul Tecuci

520. Modernizare clădire principal imobil aferent al Şcolii

U.A.T. municipiul Tecuci

Proiectul prevede organizarea unor stagii de pregătire
practică a elevilor din liceele cu profil tehnologic din
municipiul Tecuci la agenţii economici din municipiu şi din
zonă cu profil de activitate adecvat, precum şi a unor sesiuni
de consiliere vocaţională şi de carieră pentru elevi. De
asemenea, se va organiza o campanie de conştientizare a
importanţei pregătirii practice în rândul elevilor, se vor elabora
manuale şi materiale didactice pentru activitatea de practică
şi se vor organiza cursuri de formare a tuturilor de practică
din înteprinderi, stagiile de practică urmând să fie evaluate şi,
o parte dintre acestea, premiate. De asemenea, se propun
schimburi de bună practică cu licee cu profil tehnologic din
alte state U.E.
Proiectul prevede reabilitarea interioară şi exterioară,
modernizarea, reconversia funcţională, extinderea şi dotarea
cu mobilier, instalaţii şi echipamente specifice a clădirii
monument istoric. Lucrările vor viza restaurare, consolidare,
arhitectură, protejare şi conservare a corpurilor de clădire,
refacerea şi amenajarea căilor de acces, asigurarea
iluminatului interior-exterior, a iluminatului de siguranţă,
precum şi a celui decorativ. Vor mai avea loc lucrări de
restaurare şi remodelare a plasticii faţadelor, amenajări
peisagistice şi dotarea cu mobilier urban, precum şi lucrări de
reabilitare a împrejmuirilor.
Proiectul prevede reabilitarea interioară şi exterioară,
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Gimnaziale ”Dimitrie Sturdza” - momument istoric

Eficientizare energetica pentru corp nou, sală de sport
şi ateliere la Şcoala Gimnazială "Dimitrie Sturdza"

U.A.T. municipiul Tecuci

Extinderea, reabilitare, modernizare şi dotare
522. infrastructură educaţională la Colegiul Naţional de
Agricultură şi Economie Tecuci

U.A.T. municipiul Tecuci

523.

Extinderea şi modernizarea infrastructurii educaţionale
a Şcolii Gimnaziale "Elena Doamna" Tecuci

U.A.T. municipiul Tecuci

524.

Extinderea şi modernizarea infrastructurii educaţionale
a Colegiului Naţional "Calistrat Hogaş" Tecuci

U.A.T. municipiul Tecuci

521.

525.
526.
527.
528.
529.

Extinderea şi modernizarea infrastructurii educaţionale
a Liceului Tehnologic "Ovid Caledoniu" Tecuci
Extindere şi modernizare Colegiului Naţional "Spiru
Haret" Tecuci
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea
Şcolii
Gimnaziale "Nicolae Bălcecu" Tecuci
Extinderea, modernizarea şi dotarea Şcolii Gimnaziale
"Iorgu Iordan" Tecuci
Centru de formare şi de resurse pentru persoanele cu

U.A.T. municipiul Tecuci
U.A.T. municipiul Tecuci
U.A.T. municipiul Tecuci
U.A.T. municipiul Tecuci
U.A.T. municipiul Tecuci

modernizarea, reconversia funcţională, extinderea şi dotarea
cu mobilier, instalaţii şi echipamente specifice a clădirii
monument istoric. Lucrările vor viza restaurare, consolidare,
arhitectură, protejare şi conservare a corpurilor de clădire,
refacerea şi amenajarea căilor de acces, asigurarea
iluminatului interior-exterior, a iluminatului de siguranţă,
precum şi a celui decorativ. Vor mai avea loc lucrări de
restaurare şi remodelare a plasticii faţadelor, amenajări
peisagistice şi dotarea cu mobilier urban, precum şi lucrări de
reabilitare a împrejmuirilor, amenajarea unui teren de sport
Proiectul prevede extinderea Şcolii Gimnaziale "Dimitrie
Sturdza", prin construcţia unui corp nou, cu săli de clasă,
laboratoare, cabinete şcolare, grupuri sanitare, inclusiv
instalaţii şi spaţii conexe, a unei săli de sport şi a unor ateliere
şcolare, inclusiv dotarea acestora cu mobilier şi echipamente.
Proiectul prevede construcţia a 9 noi săli de clasă, a unei săli
de sport, a 2 laboratoare, a 3 grupuri sanitare, a holurilor, a
centralei termice şi extinderea internatului, în vederea
constituirii unui campus postliceal şi preuniversitar.
Proiectul prevede reabilitarea faţadei, a acoperişului,
modernizarea centralei termice şi construcţia unei săli de
sport dotate corespunzător.
Proiectul prevede finalizarea lucrărilor la faţada clădirii,
construcţia şi dotarea unei săli de sport, amenajare zone
verzi.
Proiectul prevede construcţia şi dotarea unei săli de sport şi
amenajarea unei săli de festivităţi.
Proiectul prevede extinderea şi dotarea tuturor laboratoarelor
şi a sălii de festivităţi a liceului.
Proiectul prevede reabilitarea interioară şi exterioară a clădirii
şcolii, dotarea cu mobilier şi calculatoare.
Proiectul prevede construcţia unei săli de sport, dotarea cu
mobilier şi a cu calculatoare a Laboratorului de Informatică.
Proiectul constă în amenajarea şi dotarea cu echipamente
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risc de excluziune de pe piaţa muncii

530.

Extinderea şi modernizarea infrastructurii pentru
învăţământ preşcolar în municipiul Tecuci

531. Înfiinţarea unei Creşe în municipiul Tecuci

U.A.T. municipiul Tecuci

U.A.T. municipiul Tecuci

(echipamente de birotică, de formare, mobilier, echipamente
de telecomunicaţii, consumabile) a unui centru de formare şi
de resurse pentru persoanele cu risc de excluziune de pe
piaţa muncii din partea de nord a regiunii Sud-Est (Galaţi,
Vrancea, Brăila), într-un spaţiu concesionat de Primăria
Tecuci. De asemenea, se va elabora un studiu cu privire la
nivelul de pregătire şi la nevoile de calificare şi recalificare a
grupurilor vulnerabile (persoane de peste 45 de ani, persoane
din mediul rural ocupate în agricultura de subzistenţă, şomeri
pe termen lung etc.), a unui studiu privind perspectivele de
ocupare la nivel local, crearea unui site web al Centrului,
înfiinţarea unui serviciu de intermediere între furnizorii de
FPC şi persoanele din grupul ţintă, selecţia angajatorilor, a
cursanţilor şi realizarea propriu-zisă de cursuri de formare a
acestora în ocupaţiile identificate (se recomandă 5-10
ocupaţii, din domeniile de interes comun: industrie
alimentară, industrie textilă, industria construcţiilor de maşini
şi prelucrări.
Proiectul prevede construcţia a 4 grădiniţe noi în municipiul
Tecuci, în cartierele deficitare: zona 220onstrue220l, zona
Văleni, zona Al. Lascarov Moldoveanu, fosta U.M. Acestea se
vor 220onstru etapizat şi vor avea o capacitate de minim 50
de locuri fiecare/4 clase, dispunând de dotări conform
standardelor: filtru, vestiar, săli de grupă, grupuri sanitare,
spaţiu multifuncţional, cancelarie, vestiar, 220onstru termică,
loc de joacă exterior. Acestea se vor etapizat, funcţie de
dezvoltările rezidenţiale din respectivele zone (de ex. Văleni,
fosta U.M.). De asemenea, proiectul vizează şi finalizarea şi
dotarea localurilor grădiniţelor nr. 1 şi nr. 6 din municipiu.
Lucrări de reparaţii, împrejmuiri, dotări mai sunt prevăzute şi
la Grădiniţele nr. 12, “Princhindel”, nr. 15, nr. 6.
Proiectul prevede reabilitarea şi reconversia funcţională a
unei clădiri publice din proprietatea municipalităţi şi
amenajarea unei creşe cu o capacitate de maxim 50 de
locuri, care să dispună de dormitoare, săli de joacă, zona de
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Reabilitarea termică imobile din proprietatea publică
532. din Parcul Cuza (Gradinita numarul 14 - monument
istoric clasa B si cinematograf Arta)

U.A.T. municipiul Tecuci

533. Reabilitarea şi modernizarea Teatrului de Vară Tecuci

U.A.T. municipiul Tecuci

534. Amenajarea sediului Muzeului Aviaţiei Tecuci

U.A.T. municipiul Tecuci

Înfiinţare Centru de informare şi promovare turistică
Tecuci

U.A.T. municipiul Tecuci

536. Amenajarea a două filiale ale bibliotecii Municipale

U.A.T. municipiul Tecuci

535.

primire, cabinet medical, izolator, bucătărie, oficiu de primire
a alimentelor cu spaţii de depozitare, spaţii auxiliare cu:
birouri administrative, grupuri sanitare, vestiare, spălătorie,
uscătorie etc
Proiectul prevede reabilitarea interioară şi exterioară,
modernizarea, extinderea şi dotarea cu mobilier, instalaţii şi
echipamente specifice a clădirii monument istoric. Lucrările
vor viza restaurare, consolidare, arhitectură, protejare şi
conservare a corpurilor de clădire, refacerea şi amenajarea
căilor de acces, asigurarea iluminatului interior-exterior, a
iluminatului de siguranţă, precum şi a celui decorativ. Vor mai
avea loc lucrări de restaurare şi remodelare a plasticii
faţadelor, amenajări peisagistice şi dotarea cu mobilier urban,
reabilitare locuri de joacă. Proiectul prevede si amenajarea
unui cinematograf.
Proiectul prevede executarea de lucrări de reabilitare şi
modernizare a Teatrului de Vară, constând din amenajare
amfiteatru cu gradene, zona de subsol cu spaţii diverse,
spaţiu pentru public, scenă şi utilităţi.
Proiectul prevede reabilitarea clădirii vechii garnizoane de pe
platforma fostei U.M. 01589, reconversia, amenajare şi
dotarea acesteia cu echipamente şi instalaţii specifice
(sisteme de iluminat exterior şi interior, de alarmă,
antiefracţie, mijloace de prezentare şi publicitate) pentru
găzduirea Muzeului Aviaţiei.
Proiectul prevede înfiinţarea unui centru de informare şi
promovare turistică în municipiul Tecuci, prin reconversia
unei clădiri existente sau construcţia uneia noi, amenajarea
(birouri, grupuri sanitare, spaţii de expunere materiale de
promovare şi de primire a turiştilor) şi dotarea specifică
(echipamente TIC, multimedia, panouri de expunere) a
acesteia. De asemenea, se va realiza o bază de date cu
obiectivele turistice din zonă şi cu potenţiale trasee tematice
şi se va crea un site WEB al centrului.
Proiectul prevede amenajarea a două filiale de cartier ale
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Tecuci

Înfiinţare cinematograf 3D în municipiul Tecuci
537.

538.

U.A.T. municipiul Tecuci

Organizarea de festivaluri şi evenimente culturale în
municipiul Tecuci

Reabilitarea,
modernizarea
şi
extinderea
monumentului istoric Biblioteca Municipală- sala Ion
539. Petrovici

540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.

Promovarea patrimoniului construit şi cultural al
municipiului Tecuci

Grădiniţă cu program prelungit
Construire cămin cultural
Reabilitare şi modernizare Cămin Cultural
Construire bază sportivă la Şcoala nr. 1 Barcea
Toalete interioare şcoli
Reparaţii capital acoperiş Şcoala nr. 1

U.A.T. municipiul Tecuci

U.A.T. municipiul Tecuci

U.A.T. municipiul Tecuci

Bibliotecii Municipale "Ştefan Petică" Tecuci, în zona
industrială şi în zona de nord a municipiului, prin reconversia
funcţională a unor spaţii existente, dotarea cu fond de carte,
cu echipamente TIC, anti-efracţie, anti-incendiu, de
climatizare şi ventilaţie, rafturi, mobilier pentru depozit şi sala
de lectură.
Proiectul prevede reconversia unei clădiri existente în
proprietatea municipalităţii şi amenajarea unui cinematograf
3D, cu o capacitate de maxim 100 de locuri, inclusiv scenă,
foaier, ecran electric retractabil, dotarea cu mobilier,
echipamente audio, de proiecţie, sisteme de incendiu, de
alarmare vocală, de climatizare, de iluminat, spaţiu comercialcafenea.
Proiectul prevede organizarea şi susţinerea financiară de
către municipalitate a minim 5 festivaluri anuale în municipiul
Tecuci şi a altor evenimente culturale, destinate diferitelor
categorii de public (copii, adulţi), cu participare internaţională
şi care să acopere toate perioadele anului.
Proiectul prevede reabilitarea interioară şi exterioară,
modernizarea, extinderea şi dotarea cu mobilier, instalaţii şi
echipamente specifice a clădirii-monument istoric, în vederea
amenajării bibliotecii municipale, inclusiv a unei mediateci şi
ludoteci, spatii de expunere, întruniri, conferinţe etc.
Proiectul prevede elaborarea de materiale promoţionale
(broşuri, pliante, albume, CD-uri, hărţi) pentru promovarea
patrimoniului construit şi cultural din municipiu, precum şi
participarea la târguri şi expoziţii cu profil turistic din ţară şi
străinătate.

U.A.T. comuna Barcea
U.A.T. comuna Barcea
U.A.T. comuna Barcea
U.A.T. comuna Barcea
U.A.T. comuna Barcea
U.A.T. comuna Barcea
222

547.
548.
549.
550.

Construire sediu after-school
Grădiniţă cu program prelungit
Restaurare monument Eroi
Realizarea sistemului termo pentru Şcoala nr. 2

551. Reabilitare şi modernizare şcoli şi grădiniţe
552. Construire cămin cultural în satul Lungeşti
553. Modernizarea celor două şcoli
554. Modernizarea celor două grădiniţe
Dotarea cu echipamente IT şi cu materiale didactice
555.
specifice şcolii şi grădiniţei
556. Construire unui aşezământ cultural
Reabilitare corp A la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Băleni
557.
cu clasele I-VIII
Amenajare bază sportivă pentru Şcoala Gimnazială
558.
nr. 1, cu gazon sintetic
Reabilitări, reparaţii capitale la unităţile de învăţământ
559.
din comuna Bereşti-Meria, judeţul Galaţi
560. Sală de sport comuna Braniştea
561. Cămin sat Traian, comuna Braniştea
Complex sportive în comuna
562.
563.
564.

Reabilitare, modernizare şi dotare aşezământ cultural
din comuna Brăhăşeşti
Identificare şi modernizare situri arheologice

Reabilitare şi modernizare cămine cultural Găneşti şi
Cavadineşti
Reabilitarea şcolilor şi a grădiniţelor din comuna
566.
Corod
567. Sală de sport
Organizarea de activităţi de consiliere profesională şi
568.
plasare a forţei de muncă
565.

U.A.T. comuna Barcea
U.A.T. comuna Barcea
U.A.T. comuna Barcea
U.A.T. comuna Barcea
U.A.T. comuna
Bălăbăneşti
U.A.T. comuna
Bălăbăneşti
U.A.T. comuna Băneasa
U.A.T. comuna Băneasa
U.A.T. comuna Băneasa
U.A.T. comuna Băneasa
U.A.T. comuna Băleni
U.A.T. comuna Băleni
U.A.T. comuna Bereşti Meria
U.A.T. comuna Braniştea
U.A.T. comuna Braniştea
U.A.T. comuna
Brăhăşeşti
U.A.T. comuna
Brăhăşeşti
U.A.T. comuna
Brăhăşeşti
U.A.T. comuna
Cavadineşti

Executarea lucrărilor de reabilitare a corpului A al Şcolii
Gimnaziale nr. 1 Băleni.
Executarea lucrărilor de amenjare a bazei sportive a şcolii
Gimnaziale nr. 1 Băleni şi aplicarea de gazon sintetic

U.A.T. comuna Corod
U.A.T. comuna Corod
U.A.T comuna Corod
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Reabilitarea căminului cultural din comună şi dotarea
corespunzătoare a acestuia
570. Reabilitarea şi consolidarea bisericilor
Descoperirea, susţinerea şi fructificarea talentelor
571.
locale
569.

572. Modernizarea și dotarea căminului cultural
573. Înființare after-school
574. Construirea unei baze sportive

U.A.T comuna Corod
U.A.T comuna Corod
U.A.T comuna Corod
U.A.T. comuna Cudalbi
U.A.T. comuna Cudalbi
U.A.T. comuna Cudalbi

Extinderea Școlii pentru amenajarea laboratoarelor U.A.T. comuna Cudalbi
specifice
U.A.T. comuna Cudalbi
576. Dotarea cu material didactic al școlilor
575.

577. Modernizarea infrastructurii IT

U.A.T. comuna Cudalbi

Conservarea și punerea în valoare a obiceiurilor și U.A.T. comuna Cudalbi
tradițiilor locale
Sprijinirea învățământului vocațional, profesional și U.A.T. comuna Cudalbi
579.
tehnic
U.A.T. comuna Cudalbi
580. Construirea și dotarea unei biblioteci comunale
578.

581. Promovarea potențialului cultural
582. Construirea unei săli de sport cu dotările aferente
583. Susținerea activității cultelor în comună
584. Programe de încurajare pentru activitățile sportive

U.A.T. comuna Cudalbi
U.A.T. comuna Cudalbi
U.A.T. comuna Cudalbi
U.A.T. comuna Cudalbi

Promovarea de programe de formare și reconversie U.A.T. comuna Cudalbi
profesională
U.A.T. comuna Cudalbi
586. Programe de informare privind abandonul școlar
585.
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Diversificarea profilelor de învățământ cu adaptarea la U.A.T. comuna Cudalbi
noile cerințe
Asigurarea costumelor popularea tradiționale și a U.A.T. comuna Cudalbi
588.
instrumentelor necesare promovării tradițiilor
U.A.T. comuna Cudalbi
589. Promovarea tradițiilor din zonă
587.

590. Campanii de promovarea a comunei Cudalbi
591. Renovarea sălii de sport din satul Drăguşeni
592. Cămin cultural în satele Drăguşeni şi Adam
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.

Renovarea şi consolidarea căminului cultural din satul
Fundeanu
Reabilitare Şcoala Gimnazială nr. 1 Folteşti
Reabilitare Şcoala Gimnazială nr. 1 Stoicani
Reabilitare grădiniţă Stoicani
Modernizarea căminului cultural în localitatea Folteşti
Grădiniţă cu program prelungit Petru Rareş,
Frumuşiţa, Galaţi
Sala de sport şcolară cu nivel de practică sportivă
competiţională locală, teren de handbal şi 150 locuri
pentru spectatori în comuna Ghidigeni
Construirea unei grădiniţe cu trei grupe în sat
Ghidigeni, comuna Ghidigeni
Rebilitare grădiniţă, sat Tălpău, comuna Ghidigeni
Reabilitarea, aigurarea cu utilităţi şi dotarea cu
echipamente didactice Şcoal Primară sat Gefu Nou,
comuna Ghidigeni
Extindere şi amenajare spaţii scoală şi grup sanitar,
Şcoala Ghidigeni
Grădiniţă cu trei grupe sat Tălpigi, comuna Ghidigeni
Construirea unei grădiniţe în satul Gohor
Construirea unei săli de sport cu posibilitatea de

U.A.T. comuna Cudalbi
U.A.T. comuna
Drăguşeni
U.A.T. comuna
Drăguşeni
U.A.T. comuna
Drăguşeni
U.A.T. comuna Folteşti
U.A.T. comuna Folteşti
U.A.T. comuna Folteşti
U.A.T. comuna Folteşti
U.A.T. comuna
Frumuşiţa
U.A.T. comuna Ghidigeni
U.A.T. comuna Ghidigeni
U.A.T. comuna Ghidigeni
U.A.T. comuna Ghidigeni
U.A.T. comuna Ghidigeni
U.A.T. comuna Ghidigeni
U.A.T. comuna Gohor
U.A.T. comuna

Sala de sport ar putea găzdui competitii sportive de interes
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607.

utilizare didactică şi de către întreaga comunitate în
afara orelor de sport.

Independenţa

Conservarea şi promovarea tradiţiilor locale ale
etnicilor români şi romi

U.A.T. comuna
Independenţa

608. Cicloturism de agrement în comuna Independenţa

U.A.T. comuna
Independenţa

609. Modernizare Căminului Cultural

U.A.T. comuna
Independenţa

610. Amenajare ludotecă în cadrul Bibliotecii Comunale

U.A.T. comuna

local şi ar permite desfăşurarea orelor de educaţie fizică pe
vreme nefavorabilă. Suprafaţă totală propusă este de
aproximav 1.600mp, din care suprafaţă de joc de 30x15m.
Construcţia ar include vestiare, grupuri sanitare, depozit de
aparate sportive şi o cameră separată de aproximativ 30mp
care ar putea fi dedicată sporturilor specifice (ex.
antrenamentelor de forţă/fitness, dans ş.a.). Este necesară
de asemenea achiziţionare de aparate de sport şi recuzită.
Cunoaşterea şi conservarea tradiţiilor oferă o identitate locală
solidă membrilor comunităţii şi serveşte ca liant intre varstnicii
şi tinerii din comună, dar şi intre membrii etniei majoritare şi a
celei minoritare. Pe termen mediu şi lung, conservarea
acestor tradiţii poate oferi posibilităţi de capitalizare prin
dezvoltarea de mici afaceri locale. Proiectul are în vedere
inventarierea tradiţiilor şi meşteşugurilor locale (ţesături,
tâmplărie, lăutărie, dansuri etc.) prin implicarea nerilor şi a
vârstnicilor în activităţi de documentare scrisă şi vizuală.
Prezenţa unei organizaţii nonguvernamentale locale ar putea
facilita accesul la finanţări nerambursabile, cât şi gestionarea
proiectului.
Proiectul urmăreşte realizarea pistelor de biciclişti tematice şi
a panourilor de orientare aferente, in vederea conectării
centrului comunei cu aria protejată, sit Natura 2000 Lunca
Siretului Inferior. Dezvoltarea infrastructurii pentru biciclişti
reprezintă o oportunitate din punct de vedere al potenţialului
ridicat de folosire, în vederea creşterii accesibilităţii turiştilor
în zonele naturale.
Proiectul presupune continuarea lucrărilor de modernizare
prin dotarea Căminul Cultural Independenţa cu mobilier nou
pentru sala de spectacole, mobilier şi dotări bucătărie precum
şi echipament de proiecţie video adecvat. În plus, se va avea
în vedere achiziţionarea de recuzită pentru impulsionarea
activităţilor desfăşurate în cadrul căminului cultural (ex.
Costume populare pentru ansamblul de dansuri tradiţionale)
Proiectul presupune amenajarea specială a unui spaţiu din
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Independenţa

611. Reabilitarea Şcolii Gimnaziale “Victor Ion Popa”
612. Programe de conştientizare a populaţiei
Promovarea de programe de formare şi reconversie
613.
profesională
614. Campanii de promovare a comunei Movileni
615. Diversificarea ofertei pentru petrecerea timpului liber
Diversificarea profilelor de învăţământ cu adaptarea la
616.
noile cerinţe
617. Dotarea cu material didactic a şcolilor
Asigurarea costumelor populare tradiţionale şi a
618.
instrumentelor necesare promovării tradiţiilor
619. Promovarea potenţialului cultural
Conservarea şi punerea în valoare a culturii,
620.
obiceiurulor şi tradiţiilor locale
621. Înfiinţarea şi susţinerea zilei comunei
622. Promovarea tradiţiilor în zonă
623. Construirea unui nou Cămin Cultural
624. Amenajare centru civic, biblioteca
625. Construcţie arhivă biblioteca
Reabilitare, extindere şi modernizare Şcoala
626.
Gimnazială nr. 1 în comuna Nămoloasa
Modernizarea şi dotarea spaţiului cu destinaţie de
627.
Cămin Cultural, comuna Negrileşti, judeţul Galaţi
Amenajare spaţiu pentru desfăşurare activităţi socio628.
culturale, comuna Negrileşti, judeţul Galaţi
629. Înfiinţare muzeu în comuna Nicoreşti
Reabilitare, modernizarea Infrastructurii şi dotarea
630. căminului cultural ”Gabriel Drăgan”din comuna
Nicoreşti
631. Construire casă mortuară în satul Nicoreşti

Independenţa

cadrul bibliotecii comunale cu jocuri şi jucării pentru copii,
pentru a creşte atractivitatea bibliotecii pentru copii de varstă
tânără precum şi a permite utilizarea bibliotecii de către
mame însoţite de copii.

U.A.T. comuna Iveşti
U.A.T. comuna Movileni
U.A.T. comuna Movileni
U.A.T. comuna Movileni
U.A.T. comuna Movileni
U.A.T. comuna Movileni
U.A.T. comuna Movileni
U.A.T. comuna Movileni
U.A.T. comuna Movileni
U.A.T. comuna Movileni
U.A.T. comuna Movileni
U.A.T. comuna Movileni
U.A.T. comuna Movileni
U.A.T. comuna Movileni
U.A.T. comuna Movileni
U.A.T. comuna
Nămoloasa
U.A.T. comuna Negrileşti
U.A.T. comuna Negrileşti
U.A.T. comuna Nicoreşti
U.A.T. comuna Nicoreşti
U.A.T. comuna Nicoreşti
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632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.

Reabilitare biserica ”Naşterea Maicii Domnului”
comuna Nicoreşti
Reabilitare biserica ”Adormirea Maicii Domnului” sau
Serdaru din comuna Nicoreşti
Renovare/reconstruire şcoală
Înfiinţare Şcoala de Arte şi Meserii
Refeacere,
dotare,
modernizare
monumente
istorice/cimitir eroi neclasificate precum şi clasificarea
lor inclusiv construire parcări aferente obiectivelor
Refacere/renovare/dotare cimitir comunal
Construire sală de sport
Amenajarea punctului turistic Piroporidava
Înfiinţare cămin cultural

641. Construire creşa cu trei grupe în Slobozia Conachi
642. Construire grădiniţă cu două grupe în sat Izvoarele
643. Reabilitare localuri şcoli (Izvoarele, Slobozia Conachi)
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.

Achiziţionarea de costume populare pentru ansamblul
SLOBOZEANCA
Amenajare spaţiul pentru Muzeul satului (reabilitare
clădire existent)
Reabilitare Cămin Cultural, sat Izvoarele, comuna
Slobozia Conachi
Dversificarea profilelor de învăţământ cu adaptarea la
noile cerinţe
Construirea, modernizarea şi dotarea grădiniţelor din
comună
Dotarea cu mareial didactic a Şcolilor
Înfiinţarea serviciului after-school
Promovare de programe de formare şi reconversie
profesională
Construirea unui lăcaş de cult în satul Şerbeştii Vechi

U.A.T. comuna Nicoreşti
U.A.T. comuna Nicoreşti
U.A.T. comuna Oancea
U.A.T. comuna Oancea
U.A.T. comuna Oancea
U.A.T. comuna Oancea
U.A.T. comuna Piscu
U.A.T. comuna Poiana
U.A.T. comuna Rediu
U.A.T. comuna Slobozia
Conachi
U.A.T. comuna Slobozia
Conachi
U.A.T. comuna Slobozia
Conachi
U.A.T. comuna Slobozia
Conachi
U.A.T. comuna Slobozia
Conachi
U.A.T. comuna Slobozia
Conachi
U.A.T. comuna Şendreni
U.A.T. comuna Şendreni
U.A.T. comuna Şendreni
U.A.T. comuna Şendreni
U.A.T. comuna Şendreni
U.A.T. comuna Şendreni
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653. Promovarea potenţialului cultural
Conservarea şi punerea în valoare
654.
obiceiurilor şi tradiţiilor locale

a

culturii,

655. Reabilitarea şcolilor şi grădiniţelor din comună
Programe de informare, conştientizare şi educaţie
ecologică a proprietarilor de terenuri
Organizarea
de
taininguri
în
domeniul
657.
managementului de proiect
Organizarea de activităţi de consiliere profesională şi
658.
laser a forţei de muncă
656.

659. Acţiuni de promovare a spiritului asociativ
Descoperirea, susţinerea şi fructificarea talentelor
individuale în comună
Centru de informare şi promovare conectat la
661.
sisitemele regionale şi naţionale
Reabilitarea, consolidarea bisericilor din comună
662.
660.

663. Extindere Şcoală generală Tuluceşti
Construire grădiniţă cu program prelungit cu două
664.
grupe în sat Tuluceşti
665. Construire Muzeul satului Tuluceşti ”Valul lui Traian”
Construire cămin cultural sat Tătarca, comuna
666.
Tuluceşti
Centru local de informare turistică în comuna
667.
Tuluceşti şi priximităţi, Dezvoltare de marketing turistic
Reabilitare şi extindere Şcoala Gimnazială nr. 1 Tudor
668.
Pamfile, comuna Ţepu
Pavare-betonare curtea şcolii gimnazialeTudor
669.
Pamfile
Amenajare bază sportivă multifuncţională- curtea
670.
şcolii “Tudor Pamfile”, comuna Ţepu
671. Realizare pictură la biserica “Sf. Mihail şi Gavril”

U.A.T. comuna Şendreni
U.A.T. comuna Şendreni
U.A.T. comuna Tudor
Vladimirescu
U.A.T. comuna Tudor
Vladimirescu
U.A.T. comuna Tudor
Vladimirescu
U.A.T. comuna Tudor
Vladimirescu
U.A.T. comuna Tudor
Vladimirescu
U.A.T. comuna Tudor
Vladimirescu
U.A.T. comuna Tudor
Vladimirescu
U.A.T. comuna Tudor
Vladimirescu
U.A.T. comuna Tuluceşti
U.A.T. comuna Tuluceşti
U.A.T. comuna Tuluceşti
U.A.T. comuna Tuluceşti
U.A.T. comuna Tuluceşti
U.A.T. comuna Ţepu
U.A.T. comuna Ţepu
U.A.T. comuna Ţepu
U.A.T. comuna Ţepu
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672. Modernizare şi întreţinerea instituţiilor de învăţământ
673. Construire sală de sport
Reabilitare, modernizarea şi dotatea căminului cultural
din satul Umbrăreşti
Construire muzeu la şcoala Siliştea, comuna
675.
Umbrăreşti
674.

676. Aşezământ cultural
677. Bibliotecă şi muzeu
678. Construirea unei grădiniţe cu două săli de clasă

U.A.T. comuna Vârlezi

679. Amenajare spaţiu exterior Biblioteca „V.A. Urechia”

biblioteci

Biblioteca „V.A. Urechia”

680.

Extinderea reţelei de
municipiul/judeţul Galaţi

681.

Dezvoltarea capitalului uman
serviciilor noi de bibliotecă

682.

Festivalul de catre itinerent Axis Libri Galaţi - Chişinău
- Odessa

prin

publice

U.A.T. comuna
Umbrăreşti
U.A.T. comuna
Umbrăreşti
U.A.T. comuna
Umbrăreşti
U.A.T. comuna
Umbrăreşti
U.A.T. comuna Valea
Mărului
U.A.T. comuna Valea
Mărului

din

intermediul

Biblioteca „V.A. Urechia”

Biblioteca „V.A. Urechia”
Biblioteca V.A. Urechia

Asigurarea spaţiului corespunzător desfăşurării activităţilor
preşcolare şi creşterea nivelului de educaţie.
Amenajarea celor 2339 m2 de curte cuprinzând spaţiu verde,
căi de acces, spaţiu de parcare şi alei prin lucrări de reparaţii
şi/sau înlocuire pavaj, alei de acces, refacere spaţii de
parcare, iluminat extern şi ambiental, dotare cu mobilier de
exterior corespunzător desfăşurării de activităţi out-door;
înlocuire pavaj curte (în prezent - 180 m2), reparaţii şi/sau
înlocuire gard de împrejmuire.
Amenajarea, inaugurarea şi extinderea filialei din cartierul
Dunărea, una din zonele de mare aglomerare urbană a
municipiului. Amenajarea şi inaugurarea unei biblioteci mobile
– Bibliobuz „V.A. Urechia”, care să asigure servicii de
bibliotecă în judeţ şi zonele limitrofe judeţului; promovarea
egalităţii de şanse pentru toţi utilizatorii şi accesul acestora la
actul cultural şi la resursele informaţionale.
Furnizare de cursuri şi dezvoltarea de competenţe prin
promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii.
Proiectul îşi propune înfiinţarea de noii filiale şi achiziţionarea
unui server puternic care să permită susţinerea unei baze de
date comună, creţndu-se astfel o platformă de interacţiune
între diaspora culturală şi ştiinţifică română de peste hotare şi
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683. Mărci ale patrimoniului european la Galaţi
684.

Program de informare şi educare adresat populaţiei
adulte

685. Program de informare şi educare adresat vârstnicilor
Program de informare şi educare cu privire la
prevenţia şi tratamentul bolilor frecvente
Program de instruire în rândul elevilor, tinerilor şi
687. angajaţilor de acordare a primului ajutor în caz de
urgenţă
Crearea condiţiilor necesare de pregătire –
688.
simulatoare chirurgie
Organizarea unei şcoli de vară pentru stundenţii din
689. ani terminali din cadrul Facultăţii de Medicină şi
Farmacie
686.

690. Înfiinţare centru zonal de pregătire paramedici
691.

Înfiinţare centru regional de simulare în instruirea
medicală

692. Organizarea de cursuri de specializare pentru medici
693.

Atestarea periodică a personalului serviciului de
ambulanţă

Organizarea de cursuri complementare pentru
694. personalul medical al spitalelor, inclusiv serviciile de
intervenţii speciale (ex. ISU)
695. Organizarea de cursuri necesare producătorilor

Muzeul de Istorie “Paul
Păltănea”
Asociaţia „SMURD”
Galaţi
Asociaţia „SMURD”
Galaţi
Asociaţia „SMURD”
Galaţi

comunitatea de acest tip din România în vederea promovării
patrimoniului istoric şi cultural naţional.
Proiectul îşi propune identificarea obiectelor culturale, istorice
din Galaţi care se încadrează cerinţelor privind marca
patrimoniului european, certificarea şi promovarea în vederea
valorificării şi conservării corespunzătoare.

Asociaţia „SMURD”
Galaţi
Asociaţia „SMURD”
Galaţi
Asociaţia „SMURD”
Galaţi
Asociaţia „SMURD”
Galaţi
Asociaţia „SMURD”
Galaţi
Asociaţia „SMURD”
Galaţi
Asociaţia „SMURD”
Galaţi
Asociaţia „SMURD”
Galaţi
Camera Agricolă a

Orice alt curs cu specific agroalimentar în funcţie de solicitări
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agricoli în funcţie de solicitări
696.
697.

Cursuri de calificare
Realizarea unui Centru pentru calificarea, instruirea şi
perfecţionarea personalului din domeniul portuar

Judeţului Galaţi
Camera Agricolă a
Judeţului Galaţi

Autorizare curs lucrător în cultura plantelor; reautorizare
cursuri de calificare: tractorist, apicultor, zootehnist şi orice alt
curs cu specific agro-alimentar în funcţie de solicitări.

C.N. Administraţia
Porturilor Dunării
Maritime S.A. Galaţi

DEZVOLTAREA/MODERNIZAREA SISTEMULUI SANITAR ŞI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Nr. TITLUL PROIECTULUI
crt.
Dezvoltarea serviciilor de tele-medicină în judeţul
698.
Galaţi

SOLICITANT /
PARTENERI

U.A.T. judeţul Galaţi

U.A.T. judeţul Galaţi/
Spitalul
Pneumoftiziologie Galaţi
U.A.T. judeţul Galaţi/
Modernizare şi dotare ambulatoriu de specialitate al
700.
Spitalul Clinic de Urgenţă
Spitalului Clinic de Urgenţă "Sf. Ap. Andrei"
"Sf. Ap. Andrei"
699.

Reabilitare, extindere şi dotare ambulatoriu Spitalul
Pneumoftiziologie Galaţi

701. Construire Spital Regional
Construirea centru de tip respiro pentru persoane cu
702. afecţiuni de tip Alzheimer în mun. Galaţi pentru
persoane cu handicap adulte
Înfiintarea a doua centre în regim de urgenţă pentru
persoane defavorizate - persoane vârstnice fără
703.
adăpost sau victime ale violenţei domestice - care să
deservească o microregiune
704. Căsuţe de tip familial (construcţie, dotare)

PPP
DGASPC Galaţi
U.A.T. judeţul Galaţi/
DGASPC Galaţi
U.A.T. judeţul Galaţi/
DGASPC Galaţi

DESCRIEREA PROIECTULUI / OBSERVAŢII
Proiectul îşi propune înfiinţarea unor servicii de transmisie a
servicii medicale de la distanţă (ex. Ecografie) de care să
beneficieze populaţia din cele mai îndepărtate localităţi ale
judeţului.
Proiectul vizează reabilitarea spaţiului, extinderea pentru
asigurarea funcţionalităţii şi dotarea cu aparatură de
specialitate (computer tomograf etc.)
Proiectul vizează igenizarea şi modernizarea secţiilor din
Ambulatoriu care nu au fost avute în vedere în proiectul
anterior şi dotarea cu echipamente specifice
Proiectul vizează construcţia şi dotarea unui spital de urgenţă
care să ofere servicii medicale în regiune.
Proiectul vizează construirea, amenajarea şi organizarea
centrului, precum şi oferirea de servicii de găzduire.
Respectarea standardelor de calitate prin modernizarea şi
dotarea structurilor de tip rezidenţial în funcţie de nevoile
beneficiarilor.
Proiectul vizează construirea, amenajarea şi organizarea a
patru căsuţe de tip familial pentru 48 de copii proveniţi din
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705.

706.

707.
708.
709.
710.
711.

712.
713.
714.

Copil, Comunitate, ideea de Familie (achiziţie şi
dotare apartamente)
Înfiinţarea a două centre în regim de urgenţă pentru
persoane defavorizate - persoane vârstnice fără
adăpost sau victime ale violenţei domestice - care să
deservească o microregiune
Respectarea
standardelor
de
calitate
prin
modernizarea şi dotarea structurilor de tip rezidenţial
în funcţie de nevoile beneficiarilor.
Respectarea
standardelor
de
calitate
prin
modernizarea şi dotarea structurilor de tip rezidenţial
în funcţie de nevoile beneficiarilor.
Respectarea
standardelor
de
calitate
prin
modernizarea şi dotarea structurilor de tip rezidenţial
în funcţie de nevoile beneficiarilor.
Respectarea
standardelor
de
calitate
prin
modernizarea şi dotarea structurilor de tip rezidenţial
în funcţie de nevoile beneficiarilor.
Respectarea
standardelor
de
calitate
prin
modernizarea şi dotarea structurilor de tip rezidenţial
în funcţie de nevoile beneficiarilor.
O şansă pentru bătrânii noştri (reabilitare/
modernizare). Închiderea Centrului de Plasament
“Negru Vodă” şi transformarea acestuia în Centru
pentru persoane vârstnice
Înfiinţarea unui Centru de respiro destinat copiilor cu o
capacitate de 10 locuri
Înfiinţarea unui centru de reabilitare a copilului cu
comportament deviant şi delincvent cu o capacitate de
20 locuri

DGASPC Galaţi

DGASPC Galaţi

Centrul de plasament Negru Vodă.
Proiectul vizează creşterea calităţii îngrijirii copiilor separaţi
temporar sau definitiv de părinţi, precum şi reducerea
numărului de instituţii rezidenţiale de tip vechi din cadrul
DGASPC Galaţi, concomitent cu creşterea numărului de case
de tip familial din cadrul instituţiei menţionate.
Respectarea standardelor de calitate prin modernizarea şi
dotarea structurilor de tip rezidenţial în funcţie de nevoile
beneficiarilor.

DGASPC Galaţi

Proiectul vizează construirea, amenajarea şi organizarea
centrului, precum şi oferirea de servicii de găzduire.

DGASPC Galaţi

Proiectul vizează construirea, amenajarea şi organizarea
centrelor, precum şi oferirea de servicii de găzduire.

DGASPC Galaţi
DGASPC Galaţi
DGASPC Galaţi

DGASPC Galaţi

Respectarea standardelor
dotarea structurilor de tip
beneficiarilor.
Respectarea standardelor
dotarea structurilor de tip
beneficiarilor.
Respectarea standardelor
dotarea structurilor de tip
beneficiarilor.

de calitate prin modernizarea şi
rezidenţial în funcţie de nevoile
de calitate prin modernizarea şi
rezidenţial în funcţie de nevoile
de calitate prin modernizarea şi
rezidenţial în funcţie de nevoile

Reabilitare, modernizare şi dotare centru de găzduire pentru
peroanele vâstnice.

DGASPC Galaţi
DGASPC Galaţi
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Înfiinţarea unui centru de urgenţă pentru copilul
715. solicitant de azil, traficat şi repatriat cu o capacitate de
15 locuri
Înfiinţarea unui centru de asistenţă şi sprijin pentru
716. tinerii proveniţi din sistemul de protecţie a copilului cu
o capacitate de 12 locuri
Înfiinţarea în regim de urgenţă a 4 case de tip familial
717. pentru copiii aflaţi în situaţii de risc cu o capacitate de
12 locuri
718. Înfiinţarea a 5 apartamente cu o capacitate de 8 locuri
Adaptarea
numărului
de
asistenţi
maternali
719.
profesionişti la nevoile beneficiarilor
Specializarea reţelei de asistenţă maternală prin
asigurarea de asistenţi maternali pe categorii de
beneficiari (pentru copii între 0-2 ani, pentru
720.
adolescenţi, pentru copilul cu dizabilităţi, pentru copilul
cu HIV/SIDA, pentru primirea copilului în regim de
urgenţă)
Formarea
continuă
a
asistenţilor
maternali
721. profesionişti, în special a celor care îngrijesc copii cu
dizabilităţi
Organizarea de campanii pentru promovarea
722. drepturilor şi obligaţiilor persoanelor cu dizabilităţi,
desfăşurate în mediul urban şi rural
Organizarea de campanii pentru promovarea
drepturilor şi obligaţiilor persoanelor aflate în situaţii
723. de risc (persoane vârstnice, persoane fără adăpost,
persoane victime ale violenţei domestice, agresori)
desfăşurate în mediul urban şi rural
Organizarea de campanii de informare şi instruire în
domeniul social a persoanelor cu atribuţii de asistenţă
724.
socială/altor profesionişti din comunitate (medici,
profesori, preoţi etc.) dar şi a aleşilor locali
725. Derularea unor programe destinate promovării

DGASPC Galaţi
DGASPC Galaţi
DGASPC Galaţi
DGASPC Galaţi
DGASPC Galaţi

DGASPC Galaţi

DGASPC Galaţi
DGASPC Galaţi

DGASPC Galaţi

DGASPC Galaţi
DGASPC Galaţi
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726.

727.

728.
729.
730.
731.

valorilor familiale şi asumării responsabilităţilor
parentale şi înfiinţarea centrelor de consiliere pentru
copii şi părinţi în cel puţin 3 comunităţi locale
Încheierea de parteneriate între şcoli, primării şi
DGASPC pentru organizarea programelor tip „şcoală
după şcoală”, „şcoala părinţilor” etc.
Înfiinţarea şi susţinerea financiară şi materială a unei
echipe mobile care să sprijine acordarea de servicii de
planificare familială şi monitorizare a femeii gravide, în
comunităţi cu acces scăzut la servicii medicale şi
sociale
Reabilitare/modernizare şi dotare Centrul de
Plasament "Negru Vodă", str. Radu Negru, nr. 3,
Galaţi
Reabilitare/modernizare/extindere şi dotare Centrul de
Plasament nr. 3 şi Centrul de zi "Iovan Iorgovan", str.
Aviator Mircea Zorileanu, nr. 12
Reabilitare/modernizare/extindere şi dotare Centrul
Maternal, str. Brăilei, nr. 138B
Reabilitare/modernizare şi dotare Centrul de asistenţă
pentru copilul ncu deficienţe neuromotorii, str. 1
Decembrie, nr. 75

732. Centru pentru victimele violenţei domestice

733. Amenajarea unor lifturi exterioare
734. Amenajarea unui sistem de preepurare ape uzate
735. Extinderea, amenajarea şi dotarea unui spaţiu pentru

DGASPC Galaţi

DGASPC Galaţi

DGASPC Galaţi
DGASPC Galaţi
DGASPC Galaţi
DGASPC Galaţi

DGASPC Galaţi
Spitalul Clinic Judeţean
de Urgenţă „Sf. Apostol
Andrei” Galaţi
Spitalul Clinic Judeţean
de Urgenţă „Sf. Apostol
Andrei” Galaţi
Spitalul Clinic Judeţean

Construirea, amenajarea şi organizarea unui centru pentru
victimele violentei în familie, precum şi oferirea de servicii de
găzduire pe perioadă determinată pentru victimele violenţei în
familie (femei şi copiii lor) care suferă de violenţă în propria
familie.
Lifturile se vor construi având în vedere toate recomandările
şi necesităţile pentru respectarea normelor de prevenire şi
stingere a incendiilor.

Necesitatea unui spaţiu pentru arhivă, având în vedere
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arhivă

736. Reabilitarea blocului operator
737.

Reabilitarea căilor de acces în unitatea sanitară
(holuri, scări)

Reparaţii capitale cazan apă caldă nr. 3 şi instalaţie
de automatizare la centrala termică - etapa a 2-a
Reabilitare spaţii verzi, plantaţii, drumuri şi alei
739.
interioare şi sistematizare verticală
738.

740. Consolidare bloc alimentar corp E
741. Reabilitare clădiri atelier mecanic
742.

Proiectare (DALI, PT, DE, CS, DTAC, DTOE, SSM) şi
realizare mansardare corp F

743. Dotări cu echipamente şi alte

de Urgenţă „Sf. Apostol
Andrei” Galaţi

vechimea cladirii în care îşi desfăşoară activitatea spitalul,
lipsa spaţiilor, adresabilitatea pacienţilor în continuă creştere,
volumul documentelor medicale întocmite pentru fiecare
pacient, termenul mare de păstrare a documentelor medicale
de 100 de ani.

Spitalul Clinic Judeţean
de Urgenţă „Sf. Apostol
Andrei” Galaţi
Spitalul Clinic Judeţean
de Urgenţă „Sf. Apostol
Andrei” Galaţi
Spitalul de
Pneumoftiziologie Galaţi
Spitalul de
Pneumoftiziologie Galaţi
Spitalul de
Pneumoftiziologie Galaţi
Spitalul de
Pneumoftiziologie Galaţi
Spitalul de
Pneumoftiziologie Galaţi

Spitalul de
Pneumoftiziologie Galaţi

Achiziţionarea următoarelor bunuri mobile: instalaţie de
roentgendiagnostic post grafie-tomografie; instalaţie de
roentgendiagnostic post grafie şi scopie; instalaţie computer
tomograf; microscop; centrifugă; autoclav vertical fără uscare;
autoclav orizontal; termostat; balanţă analitică; analizor
hematologie; analizor bacteriologie; spectrofotometru;
micropipetă automată monocanal; aparat pentru verificări
ventilatorii; sistem complex de explorări funcţionale EKG
portabil + spirometru; ecograf; sparat apă distilată; balanţă
electronică până la 1 kg pentru farmacie; sistem de detecţie a
microbacteriilor MB-BACT; hotă cu flux de aer vertical
laminar; sistem Hy Lite de evaluare rapidă a contaminării
suprafeţelor; sisteme enzimatice SinglePath de evidenţiere a
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germenilor patogeni; aparat pentru controlul aeromicroflorei;
pletismograf; polisomnograf; aparate sterilizare; monitor
cardiologie; concentratoare de oxigen; capnograf; aparat
developat filme; defibrilator; injectomate; maşină profesională
de spălat rufe; calandru uscător profesional de rufe; maşină
de spălat pardoseli; pat secţie simplu cu saltea, noptieră; pat
secţie cu două funcţii cu saltea, noptieră; autoturism pentru
transport persoane
Montare sistem de încălzire în cogenerare destinat
744. producerii de energie termică la Spitalul de
Pneumoftiziologie Galaţi
Reabilitarea etajului Pavilionului B, dotarea şi
745. transformarea acestuia în Laborator de Biologie
moleculară
746.

Reamenajare căi de acces interioare, spaţii parcare şi
spaţii verzi, amenajare verticală

747. Reparaţii capitale Pavilion Dermatovenerologie
748.

Reparaţii capitale şi schimbare de destinaţie din
Pavilion Administrativ în Pavilion SIDA

Consolidare, extindere, modernizare cu schimbare de
749. destinaţie din atelier de tâmplărie în magazie
alimente, magazie materiale şi depozit deşeuri
750.

Ambulatoriu performant (extindere Ambulatoriu cu
cabinete medicale de diferite specialităţi)

751.

Înfiinţarea Centrului de excelenţă pentru boli virale
cronice (HIV/SIDA, hepatite cronice, etc.)

752.

Reabilitare, modernizare, extindere
Compartiment Primiri Urgenţe

şi

dotare

Spitalul de
Pneumoftiziologie Galaţi
Spitalul Clinic de Boli
Infecţioase „Sf. Cuv.
Parascheva” Galaţi
Spitalul Clinic de Boli
Infecţioase „Sf. Cuv.
Parascheva” Galaţi
Spitalul Clinic de Boli
Infecţioase „Sf. Cuv.
Parascheva” Galaţi
Spitalul Clinic de Boli
Infecţioase „Sf. Cuv.
Parascheva” Galaţi
Spitalul Clinic de Boli
Infecţioase „Sf. Cuv.
Parascheva” Galaţi
Spitalul Clinic de Boli
Infecţioase „Sf. Cuv.
Parascheva” Galaţi
Spitalul Clinic de Boli
Infecţioase „Sf. Cuv.
Parascheva” Galaţi
Spitalul Clinic de Urgenţă
pentru Copii „Sf. Ioan”

Extinderea pe orizontală a Compartimentului de Primiri
Urgenţe în spaţiul carosabil. Modernizarea zonei de acces a
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Galaţi

753.

Modernizare, extindere şi dotare Ambulatoriu integrat
al spitalului

Construire corp clădire cu destinaţia secţie pentru
754. pacienţi psihici cronici de lungă durată şi dotare a
acestei secţii cu mobilier şi aparatură specifică
Construire corp clădire cu destinaţia secţie pentru
755. îngrijiri medicale paliative şi dotare a acestei secţii cu
mobilier şi aparatură specifică
756. Consolidare pavilion Psihiatrie 3
757. Consolidare pavilion Neuropsihiatrie infantilă
758.

Lucrări de reabilitare reţele exterioare: termice, apă
rece, apă caldă, abur tehnologic

759. Consolidare pavilion Psihiatrie 3
760. Consolidare pavilion Neuorpsihiatrie infantilă
Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea
infrastructurii
de
servicii
medicale
aferente
761.
Compartimentului de Primiri Urgenţe şi Ambulatoriu
integrat al Spitaluilui de copii Sf. Ioan Galaţi
762. Centrul Multifuncţional de servicii sociale

Spitalul Clinic de Urgenţă
pentru Copii „Sf. Ioan”
Galaţi

pacienţilor, în prezent neexistând posibilitatea de acces a
persoanelor cu dizabilităţi locomotorii decât prin zona de
spitalizare.
Extinderea pe verticală, cu încă două sau trei niveluri a
constucţiei Ambulatoriului integrat al spitalului. Modernizarea
zonei de acces a pacienţilor, în prezent neexistând
posibilitatea de acces a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii
decât prin zona de spitalizare.

Spitalul de Psihiatrie
„Elisabeta Doamna”
Galaţi
Spitalul de Psihiatrie
„Elisabeta Doamna”
Galaţi
Spitalul de Psihiatrie
„Elisabeta Doamna”
Galaţi
Spitalul de Psihiatrie
„Elisabeta Doamna”
Galaţi
Spitalul de Psihiatrie
„Elisabeta Doamna”
Galaţi
U.A.T. municipiul Galaţi
U.A.T. municipiul Galaţi
U.A.T. municipiul Galaţi

U.A.T. municipiul Galaţi

Construirea unei clădiri P+3 (în zona cartierelor Micro 38, 39,
40) pentru: un centru de zi pentru copii (sală pentru
efectuarea temelor, sală calculatoare, sală de mese,
bucătărie, sală de festivităţi, cabinet medical şi cabinet
stomatologic)
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763. Centrul de terapie integrată

U.A.T. municipiul Galaţi

Modernizarea şi extinderea Centrului de Sănătate
Mintală

U.A.T. municipiul Galaţi

Modernizarea Corpurilor A,B şi C ale Centrului
765. Mutifuncţional de servicii sociale (str. Domnească, nr.
160)

U.A.T. municipiul Galaţi

766. Amenajare Centru Respiro

U.A.T. municipiul Galaţi

764.

Construcţia de locuinţe în regim de închiriere pentru
tineri în municipiul Tecuci

U.A.T. municipiul Tecuci

Reabilitare si modernizare Ambulatoriu de Specialitate
768. - Policlinica, S+P+2E, din cadrul Spitalului "Anton
Cincu" Tecuci

U.A.T. municipiul Tecuci

Reabilitare, consolidare si modernizare Secţia
769. Pediatrie S+P+2E din cadrul Spitalului "Anton Cincu"
Tecuci

U.A.T. municipiul Tecuci

770. Implementarea unui CLLD la nivelul Cartierului

U.A.T. municipiul Tecuci

767.

Construirea unei clădiri P+1, în care să fie amenajate cabinet
destinate
recuperării
neuro-psiho-motorii
(cabinet
ergoterapie, sală de club, cabinet consiliere social, atelier
terapie ocupaţională).
Amenajarea unui centru destinat persoanelor diagnosticate
cu deficienţe psihice
Recompartimentarea şi dotarea cu echipamente şi bunuri
specific serviciilor rezidenţiale pentru persoanele vârstnice cu
nevoi
socio-medicale;
dotarea
bucătăriei
şi
a
spălătoriei;achiziţionarea unei central telefonice cu derivatii
în toate pavilioanele
Amenajarea unui cămin pentru vârstnici cu o capacitate de 50
de locuri
Proiectul prevede construcţia a circa 200 de unităţi locative,
cu o cameră şi două, în regim de închiriere, prin reconversia
parţială a platformei fostei U.M.01589 (UTR 2), pe o
suprafaţă de circa 56.000 mp, inclusiv extinderea reţelelor
tehnico-edilitare, amenajarea de drumuri de acces, trotuare,
parcări, locuri de joacă, spaţii verzi, puncte de colectare
selectivă a deşeurilor
Proiectul prevede reabilitarea şi modernizarea clădirii
Ambulatoriului de Specialitate al Spitalului Municipal "Anton
Cincu" Tecuci, în vederea creării premiselor pentru
optimizarea
calităţii
serviciilor
medicale
furnizate,
îmbunătăţirea circuitelor funcţionale şi de acces între
sectoarele spaţiale ale clădirii, modernizarea, dezvoltarea şi
eficientizarea serviciilor şi a actului medical, prin dotarea cu
aparatură performantă a unor cabinete.
Proiectul prevede reabilitarea, consolidarea şi modernizarea
Secţiei de Pediatrie a Spitalului Municipal "Anton Cincu",
respectiv reamenajarea saloanelor, a unei săli de joacă, săli
de terapie, a cabinetelor medicale, a sălii de tratamente, a
bucătăriei şi a grupurilor sanitare, etc
Proiectul prevede elaborarea unei strategii şi a unui plan de
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Nicolae Bălcescu din municipiul Tecuci

Înfiinţarea unui centru medico-social pentru vârstnici
în municipiul Tecuci

U.A.T. municipiul Tecuci

Consolidare, reabilitare si extindere centru primiri
772. urgenta (CPU) din cadrul Spitalului "Anton Cincu"
Tecuci

U.A.T. municipiul Tecuci

771.

773. Înfiinţare Club pensionari
774. Centru medical integrat
775. Contruirea unui dispensar în satul Podoleni
Reabilitare şi modernizare puncte sanitare şi
776.
dispensare medicale de pe raza comunei Bălăbăneşti
Achiziţionare analizor hematologic pentru Dispensarul
777.
Medical Băleni
778. Înfiinţarea Clubului Pensionarilor, Clubului Tineretultui,
779. Servicii de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice
780. Construirea unui cămin de zi pentru bătrâni
781. Construirea şi dotarea unui centru medical
Implementarea de programe de asistenţă pentru
782.
persoanele defavorizate
783. Sprijinirea tinerilor în vederea obţinerii unui loc de

acţiuni pentru dezvoltarea unui CLLD în cartierul Nicolae
Bălcescu, cel care concentrează cel mai mare număr de
persoane provenite din grupuri vulnerabile, în parteneriat
între administraţie şi ONG-uri, care să vizeze construcţia de
locuinţe sociale, a unui centru social multifuncţional pe str.
Prundului (centru de zi, adăpost temporar, cabinet medical), a
unei întreprinderi sociale (sere legumicole şi floricole),
precum şi a unor proiecte de informare, mediere şi consiliere
în domeniul medical, educaţional şi al ocupării
Proiectul prevede reabilitarea şi reconversia funcţională a
unei clădiri aflate în proprietatea municipalităţii şi
transformarea acesteia în centru medico-social pentru
vârstnici, cu o capacitate de maxim 50 de locuri, dotată cu
saloane, grupuri sanitare, bucătărie, spaţii de socializare,
bibliotecă, capelă, spaţii de depozitare, mini-parc, cabinet
medical, de consiliere psihologică, de kinetoterapie etc.
Proiectul
prevede
consolidarea,
reamenajarea
Compartimentului de Primire a Urgenţelor existente şi
extinderea acesteia, precum şi dotarea cu aparatură
medicală de specialitate.

U.A.T. comuna Barcea
U.A.T. comuna Barcea
U.A.T. comuna Barcea
U.A.T. comuna
Bălăbăneşti
U.A.T. comuna Băleni

Achiziţionarea unui analizator hematologic pentru Dispensaul
uman Băleni

U.A.T. comuna Corod
U.A.T. comuna Corod
U.A.T. comuna Cudalbi
U.A.T. comuna Cudalbi
U.A.T. comuna Cudalbi
U.A.T. comuna Cudalbi
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784.
785.
786.
787.
788.
789.
790.
791.
792.

muncă
Sprijinirea persoanelor interesate în dezvoltarea unei
mici afaceri
Sprijinul acordat implementării unor politici pro-active
de combatere şomajului
Promovarea programelor de combatere a sărăciei
Implementarea unei campanii împotriva violenţei
domestice
Dezvoltarea gamei de servicii pentru persoanele cu
handicap
Construirea unor case sociale
Reabilitare dispensar uman
Amenajare Centru social pentru adulţi şi bătrâni în
comuna Ghidigeni
Centru social de zi în comuna Ghidigeni

U.A.T. comuna Cudalbi
U.A.T. comuna Cudalbi
U.A.T. comuna Cudalbi
U.A.T. comuna Cudalbi
U.A.T. comuna Cudalbi
U.A.T. comuna Cudalbi
U.A.T. comuna Folteşti
U.A.T. comuna Ghidigeni
U.A.T. comuna Ghidigeni

Creşterea performanţei şcolare şi prevenirea
793. abandonului prin proiect şcoală după şcoală (”after
school”)

U.A.T. comuna
Independenţa

Creşterea accesibilităţii persoanelor defavorizate pe
piaţa muncii prin calificare profesională

U.A.T. comuna
Independenţa

Creşterea accesibilităţii persoanelor defavorizate pe
795. piaţa muncii prin programul de integrare/reintegrare
şcolară „A doua şansă”

U.A.T. comuna
Independenţa

794.

796. Reabilitarea dispensarelor medicale

U.A.T. comuna Iveşti

Proiectul constă in dezvoltarea unui centru de zi pentru elevi
unde aceştia pot rămane după şcoală pentru a fi sprjiniţi în a
îşi face temele şi a avea acces la o masă caldă. Proiectul va
avea impact în îmbunătăţirea rezultatelor şcolare ale
beneficiarilor şi în prevenirea părăsirii timpurii a şcolii, fiind de
asemenea un serviciu în folosul familiilor cu ambii părinţi
activi. Valoarea proiectului va depinde de numărul de
beneficiari considerat optim relativ la nevoile locale.
Prin acest proiect se urmăreşte participarea comunei
Independenţa în proiectele organizate la nivel judeţean sau
regional ce constau în oferirea de cursuri de calificare
profesională şi consiliere pentru integrare pe piaţa muncii.
Prin acest proiect se urmăreşte participarea comunei
Independenţa în proiectele organizate la nivel judeţean sau
regional ce oferă oportunităţi de completare a studiilor şcolare
pentru adulţi. Completarea studiilor şcolare gimnaziale este
un minim prim pas necesar pentru obţinerea unor calificări
profesionale şi integrarea pe piaţa muncii.
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797.
798.
799.
800.
801.
802.
803.
804.
805.
806.
807.
808.
809.
810.
811.
812.
813.
814.
815.
816.
817.
818.

Modernizarea Spitalului Iveşti şi reinfiinţarea unor
secţii: pediatrie, ginecologie, cardiologie etc.
Implementarea de programe de asistenţă pentru
persoanele defavorizate
Asigurarea permanenţei la dispensarul medical
Dezvoltarea gamei de servicii pentru persoanele cu
handicap
Implementarea unei campanii împotriva violenţei
domestice
Amenajarea laboratoarelor specifice în sistemul de
învăţământ
Sprijinirea învăţământului vocaţional, profesional şi
tehnic
Înfiinţarea serviciului tip after-school
Înfiinţarea unui centru de zi pentru bătrâni
Construirea şi dotarea unui centru medical
Construcţia unui centru de zi pentru îngrijirea
bătrânilor
Reabilitare centru medical sat Nicoreşti, comuna
Nicoreşti
Înfiinţare centru social de zi în sat Nicoreşti
Înfiinţare centru SMURD în comuna Nicoreşti
Renovare/modernizare dispensar medical/Centru de
permanenţă
Implementarea de programe de asistenţă pentru
persoanele defavorizate
Dezvoltarea gamei de servicii pentru persoanele cu
handicap
Iplementarea unei campanii împotriva violenţei
domestice
Construirea unui cămin de zi pentru bătrâni
Construirea şi dotarea unui centru medical
Construire centru social de zi, sat Tuluceşti
Amenajare cabinet stomatologie în comuna Ţepu

U.A.T. comuna Iveşti
U.A.T. comuna Movileni
U.A.T. comuna Movileni
U.A.T. comuna Movileni
U.A.T. comuna Movileni
U.A.T. comuna Movileni
U.A.T. comuna Movileni
U.A.T. comuna Movileni
U.A.T. comuna Movileni
U.A.T. comuna Movileni
U.A.T. comuna
Nămoloasa
U.A.T. comuna Nicoreşti
U.A.T. comuna Nicoreşti
U.A.T. comuna Nicoreşti
U.A.T. comuna Oancea
U.A.T. comuna Şendreni
U.A.T. comuna Şendreni
U.A.T. comuna Şendreni
U.A.T. comuna Şendreni
U.A.T. comuna Şendreni
U.A.T. comuna Tuluceşti
U.A.T. comuna Ţepu
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823. Centru social pentru îngrijire bătrâni
824. Construire locuinţe pentru familiile tinere

U.A.T. comuna
Umbrăreşti
U.A.T. comuna Valea
Mărului
U.A.T. comuna Valea
Mărului
U.A.T. comuna Valea
Mărului
U.A.T. comuna Vârlezi
U.A.T. comuna Vârlezi

825. Construirea unui spital comunal

U.A.T. comuna Vârlezi

819.

Construirea de locuinţe sociale

820. Cămin bătrâni
821.

Centru de primire pentru inori şi femei abuzate în
familie

822. Maternitate

826.
827.
828.
829.
830.

Modernizarea infrastructurii ambulatoriilor din unităţile
medicale locale
Modernizarea infrastructurii secţiilor de urgenţă ale
unităţilor medicale locale
Crearea infrastructurii necesare pentru: Centru
STROKE; Medicina nucleară; Medicina legală.
Relocarea / Crearea de spaţii pentru activitatea
administrativă
Înfiinţarea unor secţii/compartimente de geriatrie în
cadrul spitalelor

831. Înfiinţarea unor unităţi private specializate (PPP)
Înfiinţarea şi funcţionalizarea unui centru de terapii
antiîmbătânire
Continuarea programului de achiziţie de defibrilatoare
833.
de acces public
832.

834. Reabilitarea şi modernizarea centrelor medico-sociale
Reabilitarea şi modernizarea centrelor de îngrijire a
copiilor
Amenajarea de centre sociale multifuncţionale pentru
836.
tineri, inclusiv orientarea în carieră
835.

Asociaţia „SMURD”
Galaţi
Asociaţia „SMURD”
Galaţi
Asociaţia „SMURD”
Galaţi
Asociaţia „SMURD”
Galaţi
Asociaţia „SMURD”
Galaţi
Asociaţia „SMURD”
Galaţi
Asociaţia „SMURD”
Galaţi
Asociaţia „SMURD”
Galaţi
Asociaţia „SMURD”
Galaţi
Asociaţia „SMURD”
Galaţi
Asociaţia „SMURD”
Galaţi

Asigurarea îngrijirii şi adăpostirii bătrânilor aflaţi în nevoi
Asigurarea codiţiilor de trai a familiilor tinere
Asigurarea condiţiilor de sănătate şi tratamant a cetăţenilor;
Îmbunătăţirea actului medical, eficienţă şi promptitudine
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Amenajarea de centre sociale multifuncţionale pentru
vârstnici
Amenajarea de centre sociale multifuncţionale pentru
838.
persoane cu dizabilităţi
837.

839. Program de informare privind atacul cerebral
840.

Program
de
informare
defibrilatoarelor de acces public

privind

utilizarea

841. Program de informare şi educare adresat tinerilor
Program de informare şi educare adresat proaspeţilor
părinţi
Program de informare şi educare adresat persoanelor
843.
internate în unităţi spitaliceşti
Proiect integrat privind incluziunea socială şi
844.
combaterea sărăciei
842.

845. Măsuri de fidelizare şi atragere a cadrelor medicale
Program de informare privind fumatul, alcoolul,
consumul de droguri
Realizarea de schimburi de experienţă a personalului
847.
medical la alte centre medicale din ţară şi străinătate
846.

848. Promovarea voluntariatului în domeniul social
849.

Acţiuni de susţinere pentru atragerea şi instruirea
voluntarilor în domeniul social

850.

Extindere, modernizare şi dotare Pavilion Medicină
Internă

851.

Dotare cu Computer Tomograf şi R.M.N. pentru
laboratorul de radiologie şi imagistică medicală

852.

Dotare cu Accelerator de particule
compartimentul Oncologie medicală

pentru

Asociaţia „SMURD”
Galaţi
Asociaţia „SMURD”
Galaţi
Asociaţia „SMURD”
Galaţi
Asociaţia „SMURD”
Galaţi
Asociaţia „SMURD”
Galaţi
Asociaţia „SMURD”
Galaţi
Asociaţia „SMURD”
Galaţi
U.A.T comuna
Brăhăşeşti
Asociaţia „SMURD”
Galaţi
Asociaţia „SMURD”
Galaţi
Asociaţia „SMURD”
Galaţi
Asociaţia „SMURD”
Galaţi
Asociaţia „SMURD”
Galaţi
Spitalul Militar de
Urgenţă „dr. Aristide
Serfioti” Galaţi
Spitalul Militar de
Urgenţă „dr. Aristide
Serfioti” Galaţi
Spitalul Militar de
Urgenţă „dr. Aristide

Proiectul urmează să fie depus în cadrul axei 4 a Programului
Operaţional Capacitate Umană 2014-2020
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Înfiinţarea de noi compartimente şi dotarea acestora
diversificarea
serviciilor
medicale
853. pentru
(neurochirurgie, cardiologie intervenţională)
854. Centru de asistenţă şi recuperare în sănătate mintală

855. Înfiinţarea unui Centru al Memoriei

Serfioti” Galaţi
Spitalul Militar de
Urgenţă „dr. Aristide
Serfioti” Galaţi
Asociaţia de Cooperare
Transfrontalieră
„Euroregiunea Dunărea
de Jos”
Asociaţia de Cooperare
Transfrontalieră
„Euroregiunea Dunărea
de Jos”

PROTECŢIA ŞI CONSERVAREA MEDIULUI NATURAL ŞI CONSTRUIT
Nr.
crt.

SOLICITANT /
PARTENERI

DESCRIEREA PROIECTULUI / OBSERVAŢII

Împădurirea terenurilor degradate în teritoriul judeţului
856. Galaţi. Peisaj silvic, agricol şi cultural în contextul
revitalizării peisajului natural şi antropic

U.A.T. judeţul Galaţi

Îmbunătăţirea calităţii mediului prin împădurirea terenurilor
degradate; refacerea echilibrului hidrologic; asigurarea
permanenţei
şi
stabilităţii
biodiversităţii;
asigurarea
standardelor de sănătate a populaţiei; îmbunătăţirea
aspectului peisagistic; îmbunătăţirea calităţii mediului prin
împădurirea terenurilor degradate; refacerea echilibrului
hidrologic; asigurarea permanenţei şi stabilităţii biodiversităţii;
asigurarea standardelor de sănătate a populaţiei;
îmbunătăţirea aspectului peisagistic.

Termosistem la clădire şcoală şi clădire cantină,
Şcoala Gimnazială Specială “Constantin Pufan”

U.A.T. judeţul Galaţi

857.

TITLUL PROIECTULUI

858. Centru pentru managementul situaţiilor de urgenţă

U.A.T. judeţul Galaţi

Întărirea cooperării între autorităţile implicate în gestionarea
situaţiilor de urgenţă; creşterea capacităţii de monitorizare,
avertizare şi intervenţie a autorităţilor de resort din judeţul
Galaţi în situaţii de producere a dezastrelor naturale sau
antropice şi intensificarea fluxului informaţional la nivelul
autorităţilor publice locale în domeniul situaţiilor de urgenţă.
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Îmbunătăţirea capacităţii de prevenire şi gestionare a
incendiilor şi situaţiilor de urgenţă de către serviciile
859.
profesioniste pentru situaţii de urgenţă în judeţe
riverane Dunării

U.A.T. judeţul Galaţi

Protecţia biodiversităţii în Aria naturală protejată
Pădurea Gârboavele, judeţul Galaţi

U.A.T. judeţul Galaţi

Elaborarea Planului Judeţean de Gestionare a
861. Deşeurilor pentru judeţul Galaţi pentru perioada 2014
- 2020

U.A.T. judeţul Galaţi

860.

Termosistem la clădire şcoală şi clădire cantină,
Şcoala Gimnazială Specială Constantin Pufan
Sistem de monitorizare şi control al nivelului pânzei
863.
freatice la nivelul municipiului Galaţi
862.

Îmbunătăţirea siguranţei transportului fluvial pe Dunăre;
asigurarea unei intervenţii oportune în situaţii de urgenţă,
utilizând mijloace specifice moderne, atât pentru mijloacele
de transport fluvial, cât şi pentru infrastructura portuară;
dotarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Gral.
Eremia Grigorescu” al judeţului Galaţi cu o navă fluvială de
intervenţie şi salvare în caz de situaţii de urgenţă.
Actualizarea planului de monitorizare a speciilor, măsuri de
conştientizare privind protecţia mediului.
Se va face în baza principiilor şi obiectivelor din Planul
Naţional de Gestionare a Deşeurilor şi a cadrului general din
Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr.
951/2007

U.A.T. judeţul Galaţi
U.A.T. judeţul Galaţi

864.

Elaborarea şi implementarea planului de management
al Sitului Natura 2000 "Locul Fosilifer Rateş"

U.A.T. municipiul Tecuci

865.

Creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe
din municipiul Tecuci

U.A.T. municipiul Tecuci

866.

Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice din
municipiul Tecuci

U.A.T. municipiul Tecuci

Proiectul presupune selectarea unui custode pentru situl
Natura 2000 Locul Fosilifer Rateş şi elaborarea şi
implementarea unui plan de management durabil, care să
inventarieze potenţialul acestuia, impactul antropic asupra
sitului, precum şi elaborarea planului de acţiune concret
pentru prezervarea şi promovarea acestuia, inclusiv prin
organizarea de conferinţe, de evenimente de promovare
Proiectul prevede realizarea de acorduri de parteneriat cu
asociaţiile
de
proprietari,a
documentaţiilor
tehnicoeconomice, precum şi a lucrărilor efective de reabilitare
termică, constând din izolarea termică a pereţilor exteriori,
înlocuirea tâmplăriei de lemn cu tâmplărie termoizolantă,
termo-hidroizolarea terasei şi a planşeului, izolarea termică a
planşeului peste subsol, refacerea finisajelor anvelopei,
pentru un număr de circa 1000 de apartamente din municipiu.
Proiectul prevede executarea de lucrări de reabilitare termică
la clădirile aflate în proprietatea municipalităţii care nu au
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beneficiat de astfel de lucrări până în prezent, prin izolarea
termică a pereţilor, a teraselor, planşeelor, înlocuirea
tâmplăriei şi dotarea cu panouri solare pentru producerea
necesarului de apă caldă. Sunt vizate minim 20 de clădiri, din
domeniul învăţământului, social, sănătate, inclusiv a sediului
Primăriei.
867.

Montarea unei turbine eoliene cu racord la sistemul
electric naţional

868. Împădurire suprafeţe păşune comunală degradată
regenerabile

U.A.T. comuna Barcea
U.A.T comuna
Bălăbăneşti

869.

Valorificarea
resurselor
producerea energiei verzi

pentru

U.A.T comuna
Bălăbăneşti

870.

Înfiinţare perdele forestiere şi împădurirea terenurilor
în curs de degradare

U.A.T comuna
Bălăbăneşti

871. Turbină eoliană P=300 KW

872. Executarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare
Înfiinţarea perdelelor forestiere de protectie a
873.
drumurilor din comuna Bereşti-Meria, judeţul Galaţi
Igienizare albie pârâu Valea Boului, sat Toflea,
874.
comuna, judeţul Galaţi
875. Înfiinţarea unei staţii de biogaz
Utilizarea energiei regenerabile prin asigurarea
876.
energiei electrice cu ajutorul energiei eoliene
877. Realizarea unui plan de ecologizare a comunei

U.A.T. comuna Băleni

U.A.T. comuna Băleni
U.A.T. comuna BereştiMeria
U.A.T. comuna
Brăhăşeşti
U.A.T. comuna Corod

Proiectul
îşi
propune,
prin
accesarea
fondurilor
nerambursabile, să valorifice resursele existente în vederea
producerii energiei verzi
Proiectul îsi propune înfiinţarea perdelelor forestiere în
vederea protecţiei culturilor agricole si a căilor de comunicaţie
şi împădurirea terenurilor în curs de degradare.
Achiziţionarea si instalarea unei turbine eoliană. Turbinele
eoliene se pot împărţi în două categorii în funcţie de
puterea lor: - turbine mici (<300kW); - turbine mari (>300kW).
În funcţie de construcţia lor se impart tot în 2 categorii: cu axă
orizontală şi cu axa verticală. Turbinele se amplaseaza de
regula pe un stâlp (turn) cu înălţimea în funcţie de relieful din
jur (5 - 40 m) însă există si turbine care se pot montape
acoperişul clădirilor, pe ambarcaţiuni sau chiar destinate
mediului urban.
Identificarea şi executarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare

U.A.T. comuna Cudalbi
U.A.T. comuna Cudalbi
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878.
879.
880.
881.
882.

Programe pentru reducerea poluării
Programe de conştientizare a populaţiei
Dotarea cu utilaje pentru situaţii de urgenţă
Ecologizarea cursurilor de apă
Proiect pentru prevenirea riscurilor naturale

883. Regularizarea şi decolmatarea pârâului Suhurlui

U.A.T. comuna Cudalbi
U.A.T. comuna Cudalbi
U.A.T. comuna Cudalbi
U.A.T. comuna Cudalbi
U.A.T. comuna Cudalbi
U.A.T. comuna Cuza
Vodă

Creşterea capacităţii de informare şi educare a
884. populaţiei cu privire la managementul deşeurilor şi
protecţiei mediului

U.A.T comuna
Independenţa

885. Dezvoltarea zonelor verzi şi a vegetaţiei înalte

U.A.T comuna
Independenţa

886. Educaţie de mediu în rândul comunităţii

U.A.T comuna
Independenţa

Refacerea/reabilitarea digului de apărare împotriva
inundaţiilor la râul Siret
Amenajarea rigolelor pentru scurgerea apelor pluvial
888.
la DN 25/DJ 254
887.

Proiectul urmăreşte implementarea proiectelor de educaţie şi
informare continuă privind colectarea selectivă, recuperarea
şi depozitarea deşeurilor. In comună este necesar creşterea
gradului de conştientizare a cetăţenilor privind problemele de
mediu, prin mijloace specifice de informare dublat de
campanii periodice de informare a cetăţenilor, inclusiv a
efectelor pozitive dar şi negative derivate din managementul
deşeurilor.
Proiectul are ca obiectiv general dezvoltarea zonelor de
protecţie verde prin plantarea de pomi în vecinătatea
drumurilor şi străzilor din comună. Proiectul poate îmbunătăţi
calitatea vieţii în perioadele de vară prin dezvoltarea zonelor
de umbră şi în perioadele de vară prin eliminarea efectelor
produse de fenomenul de viscolire.
Proiectul are ca scop dezvoltarea educaţiei de mediu în
rândul comunităţii prin implicarea acesteia în activităţi de
conştientizare a problemelor de mediu. Acest lucru se va
realiza prin organizarea evenimentelor de plantare a
copacilor,
informare privind
depozitarea
deşeurilor,
promovarea sitului Natura 2000, etc. Proiectul este
complementar proiectului de „Dezvoltarea zonelor verzi şi a
vegetaţiei înalte” şi urmăreşte dezvoltarea cunoştinţelor de
mediu şi protejarea invesţiilor derulate de primărie.

U.A.T. comuna Iveşti
U.A.T. comuna Iveşti
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889. Împădurirea unor suprafeţe de teren neagricole
Construire sisteme pentru termoizolarea faţadelor
890.
pentru Şcoala Gimnazială nr. 1 şi Şcoala ”Sf. Nicolae”
891.

Decolmatarea râului Bârlad şi consolidarea malului –
zona Păuşeşti - Strâmta

892. Programe pentru reducerea poluării
893. Proiect pentru prevenirea riscurilor naturale
Utilizarea energiei regenerabile prin asiguraea
894.
energiei electrice cu ajutorul energiei eoliene
Împădurire versant estic – sat Izvoarele şi sat
895.
Slobozia Conachi
896. Înfiinţare parc eolian în comuna Nicoreşti
897. Înfiinţare parc de panouri fotovoltaice
Dezvoltarea educaţiei ecologice la nivelul comunităţii
898.
locale
Consolidare maluri pârâul Valea Rea (prin gabioane)
899.
în satul Nicoreşti, comuna Nicoreşti
Consolidare maluri pârâul Valea Rea (prin gabioane)
900.
în satul Fântâni comuna Nicoreşti
Construire baraj de retenţie pentru prevenirea
901.
inundaţiilor şi utilizarea apei la irigaţii
Baraj împotriva viiturilor: ”Saca”, ”Fundu Văii”,”Valea
902.
Bisericii”
Construire sisteme generatoare de curent electric 903.
panouri fotovoltaice
Amenajare curs apă – Pârâul Suhurlui, comuna
904.
Pechea, judeţul Galaţi
Eficientizarea consumului de energie pentru comuna
905. Rădeşti prin construirea unei centrale electrice eoliene
de 300KW cu racordare la sistemul electric naţional
906. Regularizare albie părâu Suhurlui

U.A.T. comuna Iveşti
U.A.T. comuna Lieşti

U.A.T. comuna Lieşti

Asigurarea protecţiei şi calităţii mediului în vederea creşterii
standardului de viaţă al locuitorilor şi sporirea atractivităţii
investiţionale/îmbunătăţirea calităţii apei râului Bârlad;
realizarea lucrărilor de decolmatare a râului şi de consolidare
a malului.

U.A.T. comuna Movileni
U.A.T. comuna Movileni
U.A.T. comuna Movileni
U.A.T. comuna Movileni
U.A.T. comuna Nicoreşti
U.A.T. comuna Nicoreşti
U.A.T. comuna Nicoreşti
U.A.T. comuna Nicoreşti
U.A.T. comuna Nicoreşti
U.A.T. comuna Nicoreşti
U.A.T. comuna Oancea
U.A.T. comuna Oancea
U.A.T. comuna Pechea
U.A.T. comuna Rădeşti
U.A.T. comuna Slobozia
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907.
908.
909.
910.
911.

Realizarea unui plan de ecologizare a comunei
Programe pentru reducerea poluării
Programe de conştientizare a populaţiei
Proiecte specific NATURA 2000
Ecologizarea cursurilor de apă

912. Lucrări de amenajare şi ameliorare a păşunilor
913. Împădurire terenuri
Eficientizarea consumului de energie electrică la UAT
Umbrăreşti prin construirea unei centrale electrice
914.
eoliene de 300KW cu racordar la sistemul electric
naţional
Construire centrală eoliană
915.
916. Decolmatre pârâu Geru
917.

Recalibrarea albiei râului Chineja şi a digurilor de
apărare, aval de comuna Folteşti

918. Reabilitare dig polder Lac Brateş

Conachi
U.A.T. comuna Şendreni
U.A.T. comuna Şendreni
U.A.T. comuna Şendreni
U.A.T. comuna Şendreni
U.A.T. comuna Şendreni
U.A.T. comuna Tudor
Vladimirescu
U.A.T. comuna Tuluceşti
U.A.T. comuna
Umbrăreşti
U.A.T. comuna Valea
Mărului
U.A.T. comuna Valea
Mărului
Agenţia Naţională de
Îmbunătăţiri Funciare,
Filiala de Îmbunătăţiri
Funciare Galaţi
Agenţia Naţională de
Îmbunătăţiri Funciare,
Filiala de Îmbunătăţiri
Funciare Galaţi

919. Refacere polder Folteşti

Agenţia Naţională de
Îmbunătăţiri Funciare,
Filiala de Îmbunătăţiri
Funciare Galaţi

920. Reabilitare staţii de pompare reversibile S.P.R. Şiviţa

Agenţia Naţională de

Digul de pe latura estică cât şi de pe latura nordică a Lacului
Brateş este puternic erodată datorită nefinanţării lucrărilor de
reparaţii în ultimii ani datorită constrângerilor bugetare.
Lucrarea este necesar a se executa pentru atenuarea
viiturilor pe râul Chineja, deoarece actualul polder este
colmatat excesiv, având capacitatea de atenuare redusă. Ca
acest complex de lucrări, de pe râul Chineja, să fie durabil,
eficient în exploatare şi întreţinere, este necesară
completarea cu noi lucrări de combatere a eroziunii solului pe
întregul bazin hidrografic al râului Chineja, iar în perspectivă
pe toată suprafaţa agricolă a judeţului Galaţi.
Este necesar ca aceste staţii să fie funcţionale la capacitate
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şi S.P.R. Ghimia

Îmbunătăţiri Funciare,
Filiala de Îmbunătăţiri
Funciare Galaţi

Reabilitarea şi completarea lucrărilor de combatere a
921.
eroziunii solului

Agenţia Naţională de
Îmbunătăţiri Funciare,
Filiala de Îmbunătăţiri
Funciare Galaţi

Montare sistem de încălzire în cogenerare destinat
922. producerii de energie termică la Spitalul de
Pneumoftiziologie Galaţi

Spitalul de
Pneumoftiziologie Galaţi

Realizarea
unui
Centru
pentru
prevenire,
923. management al riscurilor şi al situaţiilor de poluare
accidentală a Dunării cu hidrocarburi

C.N. Administraţia
Porturilor Dunării
Maritime S.A. Galaţi

având în vedere importanţa lor în evacuarea apei din întreg
bazinul hidrografic, de peste 70.000 ha pentru preîntâmpinarea dezastrelor care se produc în cazul unor
fenomene meteorologice extreme.
Pentru a reduce riscul producerii unor fenomene periculoase,
cauzate de fenomene meteorologice atipice, este necesară
proiectarea şi executarea de lucrări de combatere a eroziunii
solului (CES) şi de atenuare a viiturilor pe văi şi torenţi.
Valoarea acestor lucrări de CES este foarte mare, sunt de
interes public, iar mai devreme sau mai târziu trebuiesc
începute şi finalizate.

Realizarea acestui centru la Galaţi în scopul îmbunătăţirii
capacităţii de răspuns la situaţiile de poluare accidentală a
Dunării şi în scopul reducerii riscurilor producerii acestor
accidente pe sectorul maritim al Dunării prin acţiuni de
informare şi educare. Proiectul este în sinergie cu proiectul
care se implementează în prezent de ISU în scopul încheierii
unui Protocol de colaborare RO-MD-UK şi elaborării unui
Plan comun de acţiune pentru managementul situaţiilor de
poluare a Dunării pe sectorul comun.
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