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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
 

SINTEZA 

modului de preluare/nepreluare a propunerilor şi observaţiilor formulate în etapa de consultare publică 

 pentru proiectul de act administrativ cu caracter normativ hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea  

Strategiei de dezvoltare a judeţului Galaţi pentru perioada 2021-2028 elaborată în cadrul proiectului „Capacitate administrativă 

ridicată prin investiţii integrate şi complementare - CARIC”, SMIS 126291 
 
 

Nr. crt. Propunere/observaţie în procedura de consultare publică Motivaţie/argument preluare/nepreluare 

1.  La Capitolul 5.2.2. CIFRA DE AFACERI, indicatorul la nivel de 

localităţi, ind. (2) - Există localităţi în care sectorul construcţiilor 

are cea mai mare contribuţie la formarea cifrei de afaceri, se 

precizează: Griviţa (53,3%).  

Activitatea predominantă în comuna Griviţa este agricultura, 

consemnată în tabel cu 0%. Se solicită revizuirea datelor. 

Preluată  

S-a revizuit. Realizarea graficii din Figura 26 – Ponderea cifrei 

de afaceri pe sectoare de activitate pe localităţi, s-a realizat în 

baza Sistemului Informaţional Naţional Statistic – Statistică în 

profil teritorial (http://edemos.insse.ro/portal) 

 

2.  La Figura 123 - Distribuţia structurilor de servicii medicale pe 

UAT la nivelul judeţului Galaţi în anul 2018, la comuna Griviţa 

figurează zero cabinete stomatologice.  

Se propune revizuirea deoarece comuna Griviţa are un cabinet 

stomatologic, care funcţionează din anul 2018. Actualmente 

activitatea este suspendată pentru lucrări de reabilitare, 

modernizare, extindere şi dotare a dispensarului uman medical 

Preluată 

S-a revizuit. La momentul culegerii informaţiei nu figura 

cabinetul stomatologic în comuna Griviţa. 

 

3.  La Capitolul 7.1 RETEAUA DE LOCALITĂŢI, se consemnează 

reţeaua policentrică de centre urbane şi principalele centre de 

coordonare – polarizare, astfel: Cudalbi – centru coordonator 

pentru comunele: Valea Mărului, Griviţa. Se solicită explicaţii 

despre ce reprezintă aceste centre de polarizare, rolul 

acestora şi cum pot ele veni in întâmpinarea nevoilor locale 

Preluată, a se vedea pagina 220 din documentul strategic 

Scenariul România Policentrică este propus în Strategia de 

dezvoltare teritorială a României, pe baza concluziilor 

analizelor teritoriale şi ale diagnosticului teritorial, ca model 

dezirabil de dezvoltare teritorială a teritoriului naţional, în 

orizont 2035. 

Scenariul România Policentrică urmăreşte dezvoltarea 

teritoriului naţional la nivelul unor nuclee de concentrare a 

resurselor umane, materiale, tehnologice şi de capitaluri în  

perspectiva anului 2035 şi conectarea eficientă a acestor zone 

de dezvoltare cu teritoriile europene.  

http://edemos.insse.ro/portal
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Astfel, sistemul policentric românesc va servi ca interfaţă 

funcţională între teritoriul european vestic şi spaţiul estic.  

http://sdtr.ro/upload/sdtr-28.08.pdf 

4.  La Capitolul 11.1.1 – INFRASTRUCTURA CULTURALĂ, 

referitor la ponderea caselor de cultură şi căminelor culturale 

se precizează: 

„ … există o serie de comune în care acestea nu au fost 

identificate …. comuna Griviţa …” 

Se propune ştergerea comunei Grivita din enumerare întrucât 

comuna are cămin cultural din anul 1960 şi în acest moment 

este depus un proiect de modernizare cu fonduri CNI 

Preluată 

A se vedea la pagina 383, unde se precizează: 

„…există şi o serie de comune în care acestea nu au fost 

identificate, precum Băleni, Băneasa, Buciumeni, Cerţeşti, 

Drăgăneşti, Drăguşeni, Folteşti, Frumuşiţa, Gohor, Lieşti, 

Măstăcani, Matca, Nicoreşti, Piscu, Poiana, Rădeşti, Rediu, 

Scânteieşti, Schela, Suceveni, Suhurlui, Tepu, Umbrăreşti sau 

Vlădeşti „ 

5.  La CHESTIONAR APLICAT - PROBLEME PRIVIND 

INFRASTRUCTURA ŞI ECHIPAREA TERITORIULUI, la 

Întrebarea 6 - Care sunt obiectivele culturale din UAT-ul 

dumneavoastră? Sunt necesare lucrări de construcţie, 

modernizare, extindere sau dotare a acestor facilităţi extindere 

dotare facilităţi culturale, se concluzionează ca nevoie la 

comuna Griviţa  - Reabilitarea sălilor de nunţi.  

Se propune încadrarea comunei Griviţa la priorităţi de investiţii: 

monumente istorice, muzee, aşezăminte culturale sau 

biblioteci 

Preluată 

A se vedea pagina 477 din documentul strategic, unde se 

consemnează: 

„Monumentele istorice: în comunele Cerţeşti, Piscu, Cudalbi, 

Costache Negri, Umbrăreşti, Poiana, Griviţa „ 

 

6.  La Capitolul 8.1 - ANALIZA STAKEHOLDERILOR LOCALI, la 

enumerarea instituţiilor publice – Punctul 4 Instituţii de cultură, 

se propune să se corecteze Teatrul Muzical „Nae Leonard” cu 

titulatura corectă a instituţiei Teatrul Naţional de Operă şi 

Operetă „Nae Leonard” Galaţi 

Preluată 

La Capitolul 8.1 - ANALIZA STAKEHOLDERILOR LOCALI, la 

enumerarea instituţiilor publice – Punctul 4 Instituţii de cultură, 

în cuprinsul enumerării (pagina 287) este consemnat:  

Teatrul Naţional de Operă şi Operetă „Nae Leonard”  

7.  La capitolul 14.3. CHESTIONAR APLICAT INSTITUŢIILOR DE 

CULTURĂ, în cuprinsul punctului 10 şi 11, se propune să se 

corecteze titulatura instituţiei ca fiind: Teatrul Naţional de 

Operă şi Operetă “Nae Leonard” Galaţi 

 

Preluată 

La capitolul 14.3. CHESTIONAR APLICAT INSTITUŢIILOR 

DE CULTURĂ, s-au operat modificări şi s-a corectat 

denumirea instituţiei la  paginile 509, 522, 525, 526, 527, 528 

şi pag 529 din Strategie.  

8.  La capitolul 14.3. CHESTIONAR APLICAT INSTITUŢIILOR DE 

CULTURĂ,  la Întrebarea 13 - Precizaţi ce măsuri/acţiuni ar 

trebui realizate pentru ca instituţia de cultură pe care o 

Preluată 

La pagina  529 din Strategie, măsura „Păstrarea vie a numelui 

marelui artist Nae Leonard şi a moştenirii lăsate” a fost trecută 

http://sdtr.ro/upload/sdtr-28.08.pdf
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reprezentaţi să devină de interes naţional, la Măsuri/acţiuni: se 

consemnează 

Teatrul de Păpuşi „Gulliver” -  Păstrarea vie a numelui marelui 

artist Nae Leonard şi a moştenirii lăsate 

Se solicită corectare, deoarece această măsură reprezintă 

unul dintre obiectivele principale ale Teatrului Naţional de 

Operă şi Operetă “Nae Leonard şi nu ale Teatrului Gulliver 

în dreptul Teatrului Naţional de Operă şi Operetă “Nae 

Leonard” Galaţi 

 

 

 

9.  La Anexa 2 - Planul de acţiune/Portofoliul de proiecte, 

Obiectivul 8 – O.S. 1 Vitalitate culturală sporită, la denumirea 

proiectului „Modernizare şi extindere Teatrul Muzical „Nae 

Leonard” | Idee N/A 15.847.325 /Fonduri europene/ fonduri 

naţionale/ buget UAT Galaţi, se propune să se corecteze 

denumirea instituţiei ca Teatrul Naţional de Operă şi Operetă 

“Nae Leonard” Galaţi 

Preluată 

În Anexa 2 – Planul de acţiune – Portofoliul de proiecte,  

Obiectiv 8 – Obiectiv specific Vitalitate culturală sporită la 

Proiectul 12 (pagina 747) se consemnează: 

<Modernizare şi extindere Teatrul Naţional de Operă şi 
Operetă „Nae Leonard”> 

 

10.  La Anexa 2 - Planul de acţiune/Portofoliul de proiecte, 

Obiectivul 8 – O.S. 1 Vitalitate culturală sporită, la denumirea 

proiectului <Modernizare şi extindere Teatrul Muzical „Nae 

Leonard” | DALI N/A 15.357.388,00 Buget local UAT Galaţi>, 

se propune corectarea titulaturii ca Teatrul Naţional de Operă 

şi Operetă “Nae Leonard” Galaţi 

Preluată 

În Anexa 2 – Planul de acţiune – Portofoliul de proiecte,  

Obiectiv 8 – Obiectiv specific Vitalitate culturală sporită la 

Proiectul 13 (pagina 747) se consemnează: 

<Modernizare şi extindere Teatrul Naţional de Operă şi 

Operetă „Nae Leonard”> 

11.  La Capitolul 5.8 - Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de 

Dezvoltare 

Prioritatea 1 -– Agricultura reprezintă un sector cu o importanţa 

ridicată în economia judeţului …; 

Se propune introducerea unei posibile intervenţii:  

 Înfiinţarea de noi sisteme de irigaţii în zonele predispuse 

secetei şi reabilitarea/ modernizarea sistemelor de irigaţii 

existente; 

Preluată 

În documentul strategic, la pagina 172 – posibile intervenţii - 

bulina 9 

 

 Înfiinţarea de noi sisteme de irigaţii în zonele predispuse 

secetei şi reabilitarea/modernizarea sistemelor de irigaţii 

existente;  

 

12.  La Capitolul 5.8 Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de 

Dezvoltare 

Prioritatea 1 – Agricultura reprezintă un sector cu o importanţa 

ridicată în economia judeţului..; 

Se propune introducerea unei posibile intervenţii:  

 Realizarea unei platforme on-line la nivel de judeţ, unde 

Preluată 

În documentul strategic, la pagina 172 – posibile intervenţii – 

bulina 10 

 

 Realizarea unei platforme online la nivel de judeţ, unde 

fermierii mici să-şi poată promova produsele şi cantităţile 
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fermierii mici să îşi poată posta produsele şi cantităţile pe 

care le deţin, în vederea comercializării; 

pe care le deţin în vederea comercializării  

13.  La Capitolul 5.8 Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de 

Dezvoltare 

Prioritatea 1 – Agricultura reprezintă un sector cu o importanţa 

ridicată în economia judeţului 

Se propune introducerea unei posibile intervenţii:  

 Asigurarea unei pieţe de desfacere dedicată exclusiv micilor 

producători din judeţ; 

Preluată 

În documentul strategic, la pagina 172, Prioritatea 1 - posibile 

intervenţii (bulina 11) 

 

 

 Asigurarea unei pieţe de desfacere dedicată exclusiv 

micilor producători din judeţ;  

14.  La Capitolul 5.8 Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de 

Dezvoltare 

Prioritatea 4 – Declinul demografic şi migrarea forţei de muncă 

Se propune introducerea unei posibile intervenţii:  

 Lansarea unui program judeţean prin care se oferă stagii de 

voluntariat, practică şi internship studenţilor şi absolvenţilor, 

aceste stagii fiind realizate în instituţiile publice şi la actorii 

socio-economici; 

Preluată 

În documentul strategic, la pagina 173, Prioritatea 4 - posibile 

intervenţii (bulina 5) 

 

 Lansarea unui program judeţean prin care se oferă stagii 

de voluntariat, practică şi internship studenţilor şi 

absolvenţilor – aceste stagii fiind realizate în instituţiile 

publice şi la actorii socio-economici;  

15.  La Capitolul 5.8 Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de 

Dezvoltare 

Prioritatea 4 – Declinul demografic şi migrarea forţei de muncă 

Se propune introducerea unei posibile intervenţii:  

 Realizarea unei analize asupra domeniilor de activitate din 

judeţ şi realizarea unei statistici cu sectoarele care 

înregistrează creşteri sau regres. Aceste date urmând a fi 

comunicate facultăţilor pentru a oferi programe de studii 

conform cerinţelor din piaţă; 

Preluată 

În documentul strategic, la pagina 173, Prioritatea 4 - posibile 

intervenţii (bulina 6) 

 

 Realizarea unei analize asupra domeniilor de activitate din 

judeţ şi realizarea unei statistici cu sectoarele care 

înregistrează creşteri sau regres – aceste date urmărind a 

fi comunicate facultăţilor pentru a oferi programe de studii 

conform cerinţelor din piaţă.  

16.  La Capitolul 5.8 Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de 

Dezvoltare 

Prioritatea 4 – Declinul demografic şi migrarea forţei de muncă 

Se propune introducerea unei posibile intervenţii:  

 Realizarea unui grup de lucru cu reprezentanţii angajatorilor 

publici, privaţi şi cu instituţiile de formare profesională din 

judeţ pentru identificarea sectoarelor unde se înregistrează 

deficit şi surplus de forţă de muncă ulterior urmând a fi 

Preluată 

În documentul strategic, la pagina 173, Prioritatea 4 - posibile 

intervenţii (bulina 7) 

 

 

angajatorilor publici, privaţi şi cu instituţiile de formare 

profesională din judeţ, pentru identificarea sectoarelor în 

care se înregistrează deficit şi surplus de forţă de muncă – 
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lansate programe de formare conform nevoilor identificate 

pe teritoriul judeţului Galaţi; 

ulterior urmărind a fi lansate programe de formare conform 

nevoilor identificate pe teritoriul judeţului Galaţi.  

17.  La Capitolul 5.8 Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de 

Dezvoltare 

Prioritatea 5 – Judeţul Galaţi se confruntă cu o rată ridicată a 

şomajului 

Se propune introducerea unei posibile intervenţii:  

 Realizarea unui fond dedicat pentru amenajarea zonelor de 

dezvoltare economică în cadrul localităţilor situate la o 

distanţă de peste 50 de km faţă de municipiul Galaţi. Aceste 

zone urmând a fi amenajate în vederea stabilirii agenţilor 

economici interesaţi de a dezvolta noi afaceri sau de a le 

extinde; 

Preluată 

În documentul strategic, la pagina 174, Prioritatea 5 - posibile 

intervenţii (bulina 7) 

 

 Realizarea unui fond dedicat pentru amenajarea zonelor de 

dezvoltare economică în cadrul localităţilor situate la o 

distanţă de peste 50 km faţă de municipiul Galaţi – aceste 

zone urmând a fi amenajate în vederea stabilirii agenţilor 

economici interesaţi de a dezvolta noi afaceri sau de a le 

extinde; 

  

18.  La Capitolul 5.8 Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de 

Dezvoltare 

Prioritatea 5 – Judeţul Galaţi se confruntă cu o rată ridicată a 

şomajului 

Se propune introducerea unei posibile intervenţii:  

 Organizarea de cel puţin două ori pe an a unor evenimente 

de tipul „Târgurilor de oferte” pentru agenţii economici, în 

cadrul acestor evenimente UAT-urile vor prezenta 

comunităţile lor şi facilităţile pe care le pot oferi investitorilor; 

Preluată 

În documentul strategic, la pagina 174, Prioritatea 5 - posibile 

intervenţii (bulina 8) 

 

 Organizarea de cel puţin 2 ori pe an a unor evenimente de 

tipul „Târgurilor de oferte” pentru agenţii economici – în 

cadrul acestor evenimente UAT-urile vor prezenta 

comunităţile lor şi facilităţile pe care le pot oferi 

investitorilor.  

19.  La Capitolul 5.8 Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de 

Dezvoltare 

Prioritatea 5 – Judeţul Galaţi se confruntă cu o rată ridicată a 

şomajului 

Se propune introducerea unei posibile intervenţii:  

 Sprijinirea încheierii parteneriatelor dintre UAT-uri şi diferiţi 

agenţi economici, parteneriate ce vizează transmiterea 

ofertelor de muncă, investiţii, proiecte comune etc. 

Preluată 

În documentul strategic, la pagina 174, Prioritatea 5 - posibile 

intervenţii (bulina 9) 

 

 

 Sprijinirea încheierii parteneriatelor dintre UAT-uri şi diferiţi 

agenţi economici, parteneriate ce vizează transmiterea 

ofertelor de muncă, investiţii, proiecte comune etc.  

20.  La Capitolul 5.8 Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de 

Dezvoltare 

Prioritatea 5 – Judeţul Galaţi se confruntă cu o rată ridicată a 

şomajului 

Preluată 

În documentul strategic, la pagina 174, Prioritatea 5 - posibile 

intervenţii (bulina 10) 
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Se propune introducerea unei posibile intervenţii:  

 Dezvoltarea unui proiect pilot de „Smart Village” pentru 

judeţul Galaţi, acest proiect urmând a fi ales în baza unui 

concurs cu propuneri, (organizat la nivel de judeţ) şi urmând 

a fi perfecţionat după alegerea câştigătorilor; 

 

 Dezvoltarea unui proiect pilot de „Smart Village” pentru 

judeţul Galaţi, acest proiect urmând a fi ales în baza unui 

concurs cu propuneri – organizat la nivel de judeţ, şi 

urmând a fi perfecţionat după alegerea câştigătorilor.  

21.  La Capitolul 5.8 Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de 

Dezvoltare 

Prioritatea 6 – Impactul transformărilor tehnologice  

Se propune introducerea unei posibile intervenţii:  

 Dezvoltarea de programe de pregătire/perfecţionare în 

parteneriat cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, 

prin Departamentul de Formare Continuă şi Transfer 

Tehnologic; 

Preluată 

În documentul strategic, la pagina 174, Prioritatea 6 - posibile 

intervenţii (bulina 4) 

 

 Dezvoltarea de programe de pregătire/perfecţionare în 

parteneriat cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, 

prin Departamentul de Formare Continuă şi Transfer 

Tehnologic; 

22.  La Capitolul 5.8 Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de 

Dezvoltare 

Prioritatea 6 – Impactul transformărilor tehnologice 

Se propune introducerea unei posibile intervenţii:  

 Organizarea unui concurs anual pentru proiecte ce pot 

diminua impactul negativ al transformărilor digitale. 

Preluată 

În documentul strategic, la pagina 174, Prioritatea 6 - posibile 

intervenţii (bulina 5) 

 

 Organizarea unui concurs anual pentru proiecte ce pot 

diminua impactul negative al transformărilor digitale.  

23.  La Capitolul 5.8 Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de 

Dezvoltare 

Prioritatea 6 – Impactul transformărilor tehnologice 

Se propune introducerea unei posibile intervenţii:  

 Consiliere, orientare şi perfecţionare pentru studenţi şi 

absolvenţi, realizând pregătirea necesară pentru utilizarea 

instrumentelor digitale. 

Preluată 

În documentul strategic, la pagina 175, Prioritatea 6 - posibile 

intervenţii (bulina 6) 

 

 Consiliere, orientare şi perfecţionare pentru studenţi şi 

absolvenţi, realizând pregătirea necesară pentru 

instrumentele digitale.  

24.  La Capitolul 5.8 Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de 

Dezvoltare, Prioritatea 8 – Grad ridicat de dependenţă a 

economiei judeţului de industria prelucrătoare, care a 

înregistrat un declin în perioada post comunistă, cu impact 

asupra ocupării şi creşterii economice a judeţului 

Se propune introducerea unei posibile intervenţii:  

 Susţinerea înfiinţări de întreprinderi ce prelucrează legume, 

fructe sau produse de origine animală, întreprinderi ce ar 

Preluată 

 

În documentul strategic, la pagina 175, Prioritatea 8 - posibile 

intervenţii (bulina2) 

 

 

 Susţinerea înfiinţării de întreprinderi ce prelucrează 

legume, fructe sau produse de origine animală – 
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rezolva şi problemele micilor producători ce nu au pieţe de 

desfacere. 

întreprinderi ce ar rezolva şi problemele micilor producători 

ce nu au pieţe de desfacere.  

25.  La Capitolul 6.6 Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de 

Dezvoltare, Prioritatea 1 – Doar 12% din suprafaţa pentru 

irigaţii este irigată; 

Se propune introducerea unei posibile intervenţii:  

 Realizarea unei analize pentru fiecare UAT în parte în 

vederea identificării stării în care se află sistemele de irigaţii 

existente şi realizarea unui inventar general 

Preluată 

În documentul strategic, la pagina 215, Prioritatea 1 - posibile 

intervenţii (bulina 2) 

  

 Realizarea unei analize pentru fiecare UAT în parte în 

vederea identificării stării în care se află sistemele de irigaţii 

existente în vederea realizării unui inventar general  

26.  La capitolul 6.6 Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de 

Dezvoltare, Prioritatea 1 – Doar 12% din suprafaţa pentru 

irigaţii este irigată; 

Se propune introducerea unei posibile intervenţii:  

 Verificarea şi reabilitarea canalelor de irigaţii existente la 

nivel de judeţ. 

Preluată 

În documentul strategic, la pagina 215, Prioritatea 1 - posibile 

intervenţii (bulina 3) 

 

 Verificarea şi reabilitarea canalelor de irigaţii existente la 

nivel de judeţ.  

27.  La Capitolul 6.6 Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de 

Dezvoltare, Prioritatea 2 – Judeţul are deficit de vegetaţie 

forestieră; 

Se propune introducerea unei posibile intervenţii: 

 Realizarea unui parteneriat cu Romsilva prin care UAT-urile 

cu suprafeţe mai mici de 3 ha să poată beneficia de puieţi 

pentru împădurire 

Preluată 

În documentul strategic, la pagina 215, Prioritatea 2 - posibile 

intervenţii (bulina 2) 

 

 Realizarea unui parteneriat cu Romsilva prin care UAT-

urile cu suprafeţe mai mici de 3 ha să poată beneficia de 

puieţi pentru împădurire  

28.  La Capitolul 6.6 Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de 

Dezvoltare, Prioritatea 2 – Judeţul are deficit de vegetaţie 

forestieră 

Se propune introducerea unei posibile intervenţii:  

 Solicitarea suprafeţelor disponibile de împădurit de pe raza 

fiecărei UAT  şi întocmirea unui plan judeţean de 

împădurire.  

Preluată 

În documentul strategic, la pagina 216, Prioritatea 2 - posibile 

intervenţii (bulina 3) 

 

 Solicitarea suprafeţelor disponibile de împădurit de pe raza 

fiecărui UAT şi întocmirea unui plan judeţean de 

împădurire  

29.  La Capitolul  7.7 Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de 

Dezvoltare, se propune introducerea unei noi priorităţi: 

Prioritatea nouă – Lipsa unor criterii clare şi explicite pentru 

ridicarea construcţiilor pe raza localităţilor din judeţ, PUG-ul 

multor localităţi fiind depăşit şi fără să acopere în anumite 

Preluată 

Pag. 282 din Strategie, la Capitolul 7.7 s-a introdus, prin 

renumerotare, Prioritatea 10: Lipsa unor criterii clare şi 

explicite pentru ridicarea construcţiilor pe raza localităţilor din 

judeţ, PUG-ul multor localităţi fiind depăşit, fără acoperire în 
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situaţii cu care se confruntă autorităţile în prezent. 

Se propune introducerea unei posibile intervenţii:  

 Asigurarea sprijinului necesar întocmirii documentaţiilor 

necesare în mod corespunzător şi constituirea unei comisii 

de verificare a documentaţiilor realizate înainte de recepţia 

finală a acestora. Astfel, va putea vi posibilă o trasare 

directă a normelor de procedură, în manieră unitară la 

nivelul judeţului.  

anumite situaţii cu care se confruntă autorităţile în prezent.  

Cu posibile intervenţii: 

 Asigurarea sprijinului necesar întocmirii documentaţiilor 

necesare în mod corespunzător şi constituirea unei comisii 

de verificare a documentaţiilor realizate înainte de recepţia 

finală a acestora – astfel, va putea fi posibilă o trasare 

directă a normelor de procedură în manieră unitară la 

nivelul judeţului.  

30.  La Capitolul 7.7 Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de 

Dezvoltare, Prioritatea 10 – Componente nefuncţionale în 

sistemul integrat de management al deşeurilor 

Se propune introducerea unei posibile intervenţii:  

 Asigurarea spaţiilor de colectare necesare UAT-urilor şi 

ridicarea la timp a deşeurilor, fiind recomandat un proiect 

judeţean prin care se vor achiziţiona aceste spaţii de 

colectare. 

Preluată 

La pagina 282 din Strategie, la Capitolul 7.7, prin 

renumerotare, Prioritatea 10 a devenit Prioritatea 11 – posibile 

intervenţii – bulina 2 

 Asigurarea spaţiilor de colectare necesare UAT-urilor şi 

ridicarea la timp a deşeurilor, fiind recomandat un proiect 

judeţean prin care se vor achiziţiona aceste spaţii de 

colectare.  

31.  La Capitolul 7.7 Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de 

Dezvoltare 

Prioritatea 10 – Componente nefuncţionale în sistemul integrat 

de management al deşeurilor 

Se propune introducerea unei posibile intervenţii:  

 Platforme subterane de colectare selectivă pe raza 

localităţilor, acestea fiind cea mai viabilă soluţie pentru o 

colectare responsabilă. Astfel se reduce posibilitatea 

degradării sau vandalizării spaţiilor de colectare. 

Preluată 

La pagina 282 din Strategie, la Capitolul 7.7, prin 

renumerotare, Prioritatea 10 a devenit Prioritatea 11 – posibile 

intervenţii – bulina 3 

 

 Platforme subterane de colectare selectivă pe raza 

localităţilor, aceasta fiind cea mai viabilă soluţie pentru o 

colectare responsabilă – astfel se reduce posibilitatea 

degradării sau vandalizării spaţiilor de colectare.  

32.  La Capitolul 7.7 Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de 

Dezvoltare 

Prioritatea 11 – Nu este atinsă ţinta privind valorificarea 

deşeurilor biodegradabile 

Se propune introducerea unei posibile intervenţii:  

 Susţinerea şi finanţarea platformelor comunale de colectare 

a deşeurilor biodegradabile, reducând considerabil gradul 

de depozitare neconformă a acestora.  

Preluată 

La pagina 282 din Strategie, la Capitolul 7.7, prin 

renumerotare, Prioritatea 11 a devenit Prioritatea 12 – posibile 

intervenţii – bulina 2: 

 

 Susţinerea şi finanţarea platformelor comunale de 

colectare a deşeurilor biodegradabile, reducând 

considerabil gradul de depozitare neconformă a acestora.  

33.  La Capitolul 7.7 Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de Preluată 
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Dezvoltare; Prioritatea 12 – Doar o parte din deşeurile 

menajere sunt colectate selectiv; 

Se propune introducerea unei posibile intervenţii:  

  Asigurarea cu celeritate a spaţiilor de colectare în toate 

comunele din judeţ, în lipsa acestor spaţii deşeurile 

menajere sunt depozitate pe câmp deschis -  fapt ce duce 

la o contaminare a solului şi o împrăştiere masivă şi 

necontrolată a deşeurilor pe mari suprafeţe agricole.   

La pagina 283 din Strategie, la Capitolul 7.7, prin 

renumerotare, Prioritatea 12 a devenit Prioritatea 13 – posibile 

intervenţii – bulina 2: 

 Asigurarea cu celeritate a spaţiilor de colectare pentru 

toate comunele din judeţ – în lipsa acestor spaţii deşeurile 

menajere sunt depozitate pe câmp deschis, fapt ce duce la 

o contaminare a solului şi la o împrăştiere masivă şi 

necontrolată a deşeurilor pe mari suprafeţe agricole.  

34.  La Capitolul 7.7 Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de 

Dezvoltare; Prioritatea 12 – Doar o parte din deşeurile 

menajere sunt colectate selectiv; 

Se propune introducerea unei posibile intervenţii:  

 Un program de educaţie ecologică în şcolile din judeţ.  

Preluată 

La pagina 283 din Strategie, la Capitolul 7.7, prin 

renumerotare, Prioritatea 12 a devenit Prioritatea 13 – posibile 

intervenţii – bulina 3: 

- Un program de educaţie ecologică în şcolile din judeţ.  

35.  La Capitolul 8.4 Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de 

Dezvoltare; Prioritatea 1 – Resursa umană extinsă, bine 

pregătită din punct de vedere profesional; 

Se propune introducerea unei posibile intervenţii:  

 Pregătirea profesională de bază trebuie completată cu noile 

schimbări de ordin tehnic, procedural sau legislativ, iar la 

nivelul fiecărei UAT ar fi necesară o evaluare a calităţii 

serviciilor oferite de personalul aferent acesteia.  

Preluată 

Pagina 292 din Strategie, Capitolul 8.3 (prin renumerotare); 

Prioritatea 1 - Posibile intervenţii (bulina 3): 

 

- Pregătirea profesională de bază trebuie completată cu noile 

schimbări de ordin tehnic, procedural sau legislativ, iar la 

nivelul fiecărui UAT ar fi necesară o evaluare a calităţii 

serviciilor oferite de personalul aferent acesteia.  

36.  La Capitolul 8.4 Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de 

Dezvoltare, Prioritatea 1 – Resursa umană extinsă, bine 

pregătită din punct de vedere profesional 

Se propune introducerea unei posibile intervenţii:  

 În baza evaluării şi analizei de context realizate prealabil, se 

va realiza planul de formare/ perfecţionare   

Preluată 

Pagina 292 din Strategie, Capitolul 8.3 (prin renumerotare); 

Prioritatea 1 - Posibile intervenţii (bulina 4): 

 

- În baza evaluării şi analizei de context realizate prealabil se 

va realiza planul de formare/perfecţionare.  

37.  La Capitolul 8.4 Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de 

Dezvoltare; Prioritatea 1 – Resursa umană extinsă, bine 

pregătită din punct de vedere profesional; 

Se propune introducerea unei posibile intervenţii:  

 Asigurarea necesarului de personal prin stagii de 

voluntariat, practică sau internship în cadrul UAT-urilor. 

Preluată 

Pagina 292 din Strategie, Capitolul 8.3 (prin renumerotare); 

Prioritatea 1 - Posibile intervenţii (bulina 5): 

 

- Asigurarea necesarului de personal prin stagii de voluntariat, 

practică sau internship în cadrul UAT-urilor.  

38.  La Capitolul 8.4 Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de Preluată 
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Dezvoltare; Prioritatea 1 – Resursa umană extinsă, bine 

pregătită din punct de vedere profesional; 

Se propune introducerea unei posibile intervenţii:  

 Dezvoltarea competenţelor digitale în rândul funcţionarilor 

din administraţia publică locală  

Pagina 292 din Strategie, Capitolul 8.3 (prin renumerotare); 

Prioritatea 1 - Posibile intervenţii (bulina 6): 

 

- Dezvoltarea competenţelor digitale în rândul funcţionarilor 

din administraţia publică locală.  

39.  La Capitolul 8.4 Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de 

Dezvoltare; Prioritatea 4 – Capacitatea de atragere de fonduri 

nerambursabile este limitata în comparaţie cu alte judeţe; 

Se propune introducerea unei posibile intervenţii:  

 realizarea în cadrul Consiliului Judeţean Galaţi a unui 

compartiment de proiecte, dedicat accesării de fonduri 

pentru comunele din judeţ. 

Justificare: Capacitatea limitată de a atrage fonduri europene 

este datorată firmelor de consultanţă ce percep tarife foarte 

mari, iar bugetul local nu poate suporta elaborarea mai multor 

proiecte simultan. Creşterea gradului de atragere al fondurilor 

naţionale, europene, norvegiene sau de altă natură poate fi 

realizată mult mai rapid şi cu un grad de reuşită mult mai mare 

dacă ar fi realizat în mod centralizat de către Consiliul 

Judeţean. Astfel, se poate realiza un compartiment de proiecte 

dedicat accesării de fonduri pentru comunele din judeţ, prin 

acest compartiment comunele pot achita servicii precum: SF, 

DALI, audit energetic, studiu geotehnic, studiu istoric etc. 

Avantajul acestei structuri ar fi faptul că banii ce sunt plătiţi în 

prezent anumitor companii private, ar ajunge în bugetul 

Consiliului Judeţean şi ar spori capitalul de investiţii necesar 

derulării proiectelor strategice 

Preluată 

Pagina 293 din Strategie, Capitolul 8.3 (prin renumerotare); 

Prioritatea 4 - Posibile intervenţii, s-au introdus bulinele 2,3 şi 

4, astfel: 

- Iniţierea unui sistem de sprijin pentru UAT-urile din judeţ în 

vederea creşterii capacităţii acestora de atragere de fonduri 

nerambursabile.  

 

- Capacitatea limitată de a atrage fonduri europene este 

datorată firmelor de consultanţă ce percep tarife foarte mari, 

iar bugetul local nu poate suporta elaborarea mai multor 

proiecte simultan ; 

 

- Creşterea gradului de atragere al fondurilor naţionale, 

europene, norvegiene sau de altă natură poate fi realizată 

mult mai rapid şi cu un grad de reuşită mult mai mare dacă ar 

fi realizat în mod centralizat de către Consiliul Judeţean. 

Astfel, se poate realiza un compartiment de proiecte dedicat 

accesării de fonduri pentru comunele din judeţ – prin acest 

compartiment comunele pot achita servicii precum: SF, DALI, 

audit energetic, studiu geotehnic, studiu istoric etc. Avantajul 

acestei structuri ar fi faptul că banii ce sunt plătiţi în prezent 

anumitor companii private ar ajunge în bugetul Consiliului 

Judeţean şi ar spori capitalul de investiţii necesar derulării 

proiectelor strategice.  

40.  La Capitolul 8.4 Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de 

Dezvoltare; Prioritatea 4 – Capacitatea de atragere de fonduri 

nerambursabile este limitata în comparaţie cu alte judeţe; 

Se propune introducerea unei posibile intervenţii:  

Preluată 

Pagina 293 din Strategie, Capitolul 8.3 (prin renumerotare); 

Prioritatea 4 - Posibile intervenţii, s-a introdus bulina 5: 
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 Transmiterea unui  buletin informativ către comunele din 

judeţ cu sursele de finanţare disponibile şi link-urile către 

documentele programelor de finanţare. Acest buletin 

informativ ar fi bine să conţină atât linii de finanţare pentru 

UAT -uri, cât şi pentru ONG-uri sau operatori economici 

privaţi 

- Transmiterea unui buletin informativ către comunele din 

judeţ cu sursele de finanţare disponibile şi link-urile către 

documentele programelor de finanţare. Acest buletin 

informativ ar fi bine să conţină linii de finanţare atât pentru 

UAT-uri, cât şi pentru ONG-uri sau operatori economici privaţi  

 

41.  La Capitolul 8.4 Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de 

Dezvoltare; Prioritatea 4 – Capacitatea de atragere de fonduri 

nerambursabile este limitata în comparaţie cu alte judeţe; 

Se propune introducerea unei posibile intervenţii:  

 Susţinerea înfiinţării şi dezvoltării de ONG-uri în mediul 

rural, acestea pot reprezenta o infuzie de capital pentru 

dezvoltarea comunelor. Există fonduri dedicate ONG-urilor 

ce ar putea finanţa proiecte complementare iniţiativelor de 

dezvoltare locală 

Preluată 

Pagina 293 din Strategie, Capitolul 8.3 (prin renumerotare); 

Prioritatea 4 - Posibile intervenţii, s-a introdus bulina 6: 

 

 Susţinerea înfiinţării şi dezvoltării de ONG-uri în mediul 

rural – acestea pot reprezenta o infuzie de capital pentru 

dezvoltarea comunelor. Există fonduri dedicate ONG-urilor 

ce ar putea finanţa proiecte complementare iniţiativelor de 

dezvoltare locală.  

42.  La Capitolul 8.4 Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de 

Dezvoltare; Prioritatea 4 – Capacitatea de atragere de fonduri 

nerambursabile este limitata în comparaţie cu alte judeţe 

Se propune introducerea unei posibile intervenţii:  

 Încurajarea parteneriatelor şi colaborărilor între UAT-uri şi 

alte instituţii publice sau organizaţii/companii private. 

Ulterior fiind posibilă depunerea anumitor proiecte în 

parteneriat şi dezvoltarea acestora la nivel regional. 

Preluată 

Pagina 293 din Strategie, Capitolul 8.3 (prin renumerotare); 

Prioritatea 4 - Posibile intervenţii, s-a introdus bulina 7: 

 

 Încurajarea parteneriatelor şi colaborărilor dintre UAT-uri şi 

alte instituţii publice sau organizaţii şi companii private. 

Ulterior fiind posibilă depunerea anumitor proiecte în 

parteneriat şi dezvoltarea acestora la nivel regional.  

43.  La Capitolul 8.4 Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de 

Dezvoltare; Prioritatea 4 – Capacitatea de atragere de fonduri 

nerambursabile este limitata în comparaţie cu alte judeţe; 

Se propune introducerea unei posibile intervenţii:  

 Realizarea unui grup judeţean de lucru pentru identificarea 

de probleme, soluţii şi surse de finanţare pentru problemele 

identificate şi pentru creşterea calităţii vieţii locuitorilor 

Preluată 

Pagina 294 din Strategie, Capitolul 8.3 (prin renumerotare); 

Prioritatea 4 - Posibile intervenţii, s-a introdus bulina 8: 

 

- Realizarea unui grup judeţean de lucru pentru identificarea 

de probleme, soluţii şi surse de finanţare pentru problemele 

identificate şi pentru creşterea calităţii vieţii locuitorilor.  

44.  La Capitolul 8.4 Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de 

Dezvoltare; Prioritatea 5 – Transferul de cunoştinţe şi bune 

practici este limitat ; 

Se propune introducerea unei posibile intervenţii:  

Preluată 

Pagina 294 din Strategie, Capitolul 8.3 (prin renumerotare); 

Prioritatea 5 - Posibile intervenţii, s-a introdus bulina 4: 
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 Dezvoltarea unui eveniment anual de promovare şi 

încurajare a iniţiativelor/ proiectelor realizate în acel an, în 

cadrul acestui eveniment urmând a fi premiate comunele în 

care au fost demarate proiecte de investiţii, proiecte 

culturale, proiecte educaţionale sau care au obţinut o 

recunoaştere naţională sau europeană; 

 Dezvoltarea unui eveniment anual de promovare şi 

încurajare a iniţiativelor/proiectelor realizate în acel an – în 

cadrul acestui eveniment urmând a fi premiate comunele 

în care au fost demarate proiecte de investiţii, proiecte 

culturale, proiecte educaţionale sau care au obţinut o 

recunoaştere naţională sau europeană.  

45.  La Capitolul 8.4 Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de 

Dezvoltare; Prioritatea 5 – Transferul de cunoştinţe şi bune 

practici este limitat; 

Se propune introducerea unei posibile intervenţii:  

 Realizarea unui buletin informativ cu bune practici de la 

nivelul judeţului Galaţi 

Preluată 

Pagina 294 din Strategie, Capitolul 8.3 (prin renumerotare); 

Prioritatea 5 - Posibile intervenţii, s-a introdus bulina 5 

 

 Realizarea unui buletin informativ cu bune practici de la 

nivelul judeţului Galaţi.  

46.  La Capitolul 9.5 Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de 

Dezvoltare; Domeniul PROFIL SOCIO-DEMOGRAFIC;  

Concluzia 3 – Tendinţa de creştere a numărului vârstnicilor la 

nivelul comunelor din judeţul Galaţi; 

Se propune introducerea unei posibile intervenţii:  

 Realizarea unei situaţii centralizate la nivel de judeţ cu 

numărul de locuri de casă disponibile în fiecare localitate 

pentru tineri, urmând a fi publicate pe pagina Consiliului 

Judeţean 

 

Preluată 

La pagina 355 din Strategie, la Capitolul 9.5 Concluzii, 

Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de Dezvoltare - Domeniul 

PROFIL SOCIO-DEMOGRAFIC - Concluzia 4 -  Rata de 

mortalitate crescută şi rata de natalitate scăzută, s-a introdus 

ca posibilă intervenţie bulina 3: 

 

 Realizarea unei situaţii centralizate la nivel de judeţ cu 

numărul de locuri de casă disponibile în fiecare localitate 

pentru tineri, urmând a fi publicate pe pagina Consiliului 

Judeţean 

47.  La Capitolul 9.5 Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de 

Dezvoltare - Domeniul PROFIL SOCIO-DEMOGRAFIC; 

Concluzia 3 – Tendinţa de creştere a numărului vârstnicilor la 

nivelul comunelor din judeţul Galaţi; 

 

Se propune introducerea unei posibile intervenţii:  

- Asigurarea unui fond special prin care primăriile să poată 

cumpăra case sau terenuri de la persoanele private pentru a fi 

acordate tinerilor 

Preluată 

La pagina 355 din Strategie, la Capitolul 9.5 Concluzii, 

Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de Dezvoltare - Domeniul 

PROFIL SOCIO-DEMOGRAFIC - Concluzia 4 -  Rata de 

mortalitate crescută şi rata de natalitate scăzută, s-a introdus 

ca posibilă intervenţie bulina 4: 

 Asigurarea unui fond special prin care primăriile să poată 

cumpăra case sau terenuri de la persoanele private pentru 

a fi acordate tinerilor 

48.  La Capitolul 9.5 Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de 

Dezvoltare - Domeniul INFRASTRUCTURA DE SĂNĂTATE ŞI 

Preluată 

La pagina 356 din Strategie, la Capitolul 9.5 Concluzii, 
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SERVICII MEDICALE;  

Concluzia 1 – Există comune care nu au medici de familie sau 

cabinete medicale; 

Se propune introducerea unei posibile intervenţii:  

 Realizarea unei baze de date cu toţi medicii de familie din 

judeţ şi urmărirea vârstelor de pensionare ale acestora, 

aceste date urmând a fi comunicate către DSP pentru a 

identifica un medic pentru comunele unde urmează a se 

pensiona medicul. În vederea soluţionării cazurilor 

neprevăzute sau de forţă majoră când este necesar un 

medic de familie într-o anumită comună, se va întocmi o 

listă cu medicii disponibili pentru a lucra pe teritoriul 

judeţului. 

 

Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de Dezvoltare - Domeniul 

INFRASTRUCTURA DE SĂNĂTATE ŞI SERVICII MEDICALE 

– Concluzia 2 - Un număr semnificativ de comune nu 

beneficiază de cabinete medicale de specialitate sau 

stomatologice, locuitorii fiind nevoiţi să se deplaseze în oraşe 

sau municipiul Galaţi pentru servicii complexe de sănătate,  

s-au introdus ca posibile intervenţii bulinele 2 şi 3: 

 

 Realizarea unei baze de date cu toţi medicii de familie din 

judeţ şi urmărirea vârstelor de pensionare ale acestora – 

aceste date urmând a fi comunicate către DSP pentru a 

identifica un medic pentru comunele unde urmează a se 

pensiona medicul; 

 În vederea soluţionării cazurilor neprevăzute sau de forţă 

majoră când este necesar un medic de familie într-o 

anumită comună, se va întocmi o listă cu medicii 

disponibili pentru a lucra pe teritoriul judeţului. 

49.  La Capitolul 10.3 Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de 

Dezvoltare; 

Concluzia 1 – Dacă prezenţa unităţilor de învăţământ nu este o 

problemă, dotarea acestora nu este corespunzătoare. 

Reprezentanţii instituţiilor publice declară faptul că dotarea 

laboratoarelor, atelierelor şi sălilor de curs este una dintre cele 

mai mari probleme ale învăţământului din regiune; 

 Se propune introducerea unei posibile intervenţii:  

 Realizarea de parteneriate între unităţile de învăţământ şi 

diverse entităţi publice sau private pentru derularea orelor 

practice, astfel se dispune o învăţare experimentală şi o 

creştere a calităţii procesului instructiv-educaţional 

Preluată 

La pagina 376 din strategie, Cap 10.3 Concluzii, Priorităţi şi 

Scenarii / Proiecte de Dezvoltare - Concluzia 1, s-a introdus 

ca posibilă intervenţie bulina 3 

 

 Realizarea de parteneriate între unităţile de învăţământ şi 

diverse entităţi publice sau private pentru derularea orelor 

practice, astfel se dispune o învăţare experimentală şi o 

creştere a calităţii procesului instructiv-educaţional.  

 

50.  La Capitolul 10.3 Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de 

Dezvoltare, Concluzia 1 – Dacă prezenţa unităţilor de 

învăţământ nu este o problemă, dotarea acestora nu este 

corespunzătoare..;  

Se propune introducerea unei posibile intervenţii:  

Preluată 

La pagina 376 din strategie, Cap 10.3 Concluzii, Priorităţi şi 

Scenarii / Proiecte de Dezvoltare - Concluzia 1, s-a introdus 

ca posibilă intervenţie bulina 4: 
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 Atragerea sponsorizărilor din partea companiilor private de 

profil, în vederea dezvoltării bazei materiale 

 Atragerea sponsorizărilor din partea companiilor private de 

profit, în vederea dezvoltării bazei materiale.  

51.  La Capitolul 10.3 Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de 

Dezvoltare, Concluzia 1 – Dacă prezenţa unităţilor de 

învăţământ nu este o problemă, dotarea acestora nu este 

corespunzătoare ; 

Se propune introducerea unei posibile intervenţii:  

 Atragerea de proiecte ce finanţează materialele şcolare şi 

dispozitivele necesare procesului educativ, precum 

Fundaţia Orange, ANPCDEFP etc. 

Preluată 

La pagina 376 din strategie, Cap 10.3 Concluzii, Priorităţi şi 

Scenarii / Proiecte de Dezvoltare – Concluzia 1, s-a introdus 

ca posibilă intervenţie bulina 5: 

 

 Atragerea de proiecte ce finanţează materialele şcolare şi 

dispozitivele necesare procesului educativ, precum 

Fundaţia Orange, ANPCDEFP etc.  

52.  La Capitolul 10.3 Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de 

Dezvoltare; Concluzia 2 – Elevii gălăţeni nu beneficiază de 

servicii complexe de consiliere şi orientare în carieră. 

Se propune introducerea unei noi posibile intervenţii:  

 Dezvoltarea Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră 

în cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, prin 

creşterea numărului de consilieri în carieră şi psihologi.  

Justificare: Acest centru va fi în măsură să realizeze tranziţia 

din preuniversitar către universitar. Totodată se poate realiza o 

componentă dedicată elevilor din învăţământul gimnazial, 

aceşti având posibilitatea de a face vizite de studiu în cadrul 

liceelor, înainte de a se înscrie. 

Preluată 

La pagina 376 din strategie, Cap 10.3 Concluzii, Priorităţi şi 

Scenarii / Proiecte de Dezvoltare – Concluzia 2, s-au introdus 

ca posibile intervenţii bulinele 2 şi 3, astfel: 

 Dezvoltarea Centrului de Consiliere şi Orientare în Carieră 

din cadrul Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi, prin 

creşterea numărului de consilieri în carieră şi psihologi. 

Acest centru fiind cel mai în măsură să realizeze tranziţia 

din preuniversitar către universitar. 

 Totodată se poate realiza o componentă dedicată elevilor 

din Învăţământul gimnazial, aceştia având posibilitatea de 

a face vizite de studiu în cadrul liceelor înainte de a se 

înscrie.  

53.  La Capitolul 10.3 Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de 

Dezvoltare; 

Concluzia 2 – Elevii gălăţeni nu beneficiază de servicii 

complexe de consiliere şi orientare în carieră. 

Se propune introducerea unei posibile intervenţii:  

 Testarea aptitudinilor şi competenţelor în vederea încurajării 

tinerilor de a urma un profil tehnic, agricol sau vocaţional.  

Preluată 

La pagina 376 din Strategie, Cap. 10.3 Concluzii, Priorităţi şi 

Scenarii / Proiecte de Dezvoltare – Concluzia 2, s-a introdus 

ca posibilă intervenţie bulina 4: 

 

 Testarea aptitudinilor şi competenţelor în vederea 

încurajării tinerilor de a urma un profil tehnic, agricol sau 

vocaţional.  

54.  La Capitolul 10.3 Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de 

Dezvoltare; 

Concluzia 2 – Elevii gălăţeni nu beneficiază de servicii 

Preluată 

La pagina 376 din Strategie, Cap. 10.3 Concluzii, Priorităţi şi 

Scenarii / Proiecte de Dezvoltare – Concluzia 2, s-a introdus 
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complexe de consiliere şi orientare în carieră. 

Se propune introducerea unei posibile intervenţii:  

 Sprijinirea învăţământului agricol prin organizarea vizitelor 

de studiu pe exploataţii agricole şi prin subvenţii 

ca posibilă intervenţie bulina 4: 

 

 Sprijinirea învăţământului agricol prin organizarea vizitelor 

de studiu pe exploataţii agricole prin subvenţii.  

55.  La Capitolul 10.3 Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de 

Dezvoltare; 

Concluzia 4 – În Municipiul Galaţi nu există o cultură a unui 

oraş universitar,…; 

Se propune introducerea unei posibile intervenţii:  

 Pentru creşterea potenţialului de oraş universitar se impune 

organizarea unor evenimente multiple de tipul: conferinţelor, 

congreselor, simpozioanelor sau sesiuni naţionale/ 

internaţionale de comunicări ştiinţifice.  

Justificare: În cadrul acestor evenimente urând a fi invitaţi 

studenţi de la toate centrele universitare din ţară, fiind 

asigurată cazarea, masa şi transportul participanţilor la aceste 

evenimente 

Preluată 

La pagina 377 din Strategie, Cap. 10.3 Concluzii, Priorităţi şi 

Scenarii / Proiecte de Dezvoltare – Concluzia 4, s-a introdus 

ca posibilă intervenţie bulina 5: 

 

 Pentru creşterea potenţialului de oraş universitar de 

impune organizarea unor evenimente multiple de tipul: 

conferinţe, congrese, simpozioane sau sesiuni 

naţionale/internaţionale de comunicări ştiinţifice. În cadrul 

acestor evenimente putând fi invitaţi studenţi de la toate 

centrele universitare din ţară, fiind asigurată cazarea, 

masa şi transportul participanţilor la aceste evenimente 

56.  La Capitolul 10.3 Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de 

Dezvoltare; 

Concluzia 4 – În Municipiul Galaţi nu există o cultură a unui 

oraş universitar,…; 

Se propune introducerea unei posibile intervenţii:  

 Iniţierea şi dezvoltarea Serviciului pentru studenţi şi 

absolvenţi, serviciu ce va avea următoarele compartimente: 

     - consiliere educaţională şi orientare în carieră: 

o Dezvoltare profesională; 

o Dezvoltare personală. 

    - Alumni şi inserţie pe piaţa muncii; 

     - Activităţi culturale şi artistice pentru elevi, studenţi şi 

alumni. 

Justificare: În cadrul acestor evenimente urând a fi invitaţi 

studenţi de la toate centrele universitare din ţară, fiind 

asigurată cazarea, masa şi transportul participanţilor la aceste 

evenimente 

Preluată 

La pagina 377 din Strategie, Cap. 10.3 Concluzii, Priorităţi şi 

Scenarii / Proiecte de Dezvoltare – Concluzia 4, s-a introdus 

ca posibilă intervenţie bulina 6: 

 

 Iniţierea şi dezvoltarea Serviciului pentru studenţi şi 

absolvenţi. Serviciul va avea următoarele compartimente:  

o Consiliere educaţională şi orientare în carieră 

(Dezvoltare profesională şi Dezvoltare personală);  

o Alumni şi inserţie pe piaţa muncii;  

o Activităţi culturale şi artistice pentru elevi, studenţi 

şi alumni. 
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57.  La Capitolul 10.3 Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de 

Dezvoltare; 

Concluzia 4 – În Municipiul Galaţi nu există o cultură a unui 

oraş universitar,…; 

Se propune introducerea unei posibile intervenţii:  

 Realizarea de proiecte în parteneriat cu celelalte centre 

universitare şi facilitarea legăturilor între structurile 

studenţeşti din centrele universitare din Galaţi şi cele din 

alte centre universitare aflate în ţară şi străinătate 

Preluată 

La pagina 377 din Strategie, Cap. 10.3 Concluzii, Priorităţi şi 

Scenarii / Proiecte de Dezvoltare – Concluzia 4, s-a introdus 

ca posibilă intervenţie bulina 7: 

 

 Realizarea de proiecte în parteneriat cu celelalte centre 

universitare şi facilitarea legăturilor între structurile 

studenţeşti din centrele universitare din Galaţi şi cele din 

alte centre universitare aflate în ţară şi în străinătate.  

58.  La Capitolul 10.3 Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de 

Dezvoltare; 

Concluzia 4 – În Municipiul Galaţi nu există o cultură a unui 

oraş universitar,…; 

Se propune introducerea unei posibile intervenţii:  

 Asigurarea de spaţii dedicate (amenajate corespunzător) 

activităţilor studenţilor şi tinerilor 

Preluată 

La pagina 378 din Strategie, Cap. 10.3 Concluzii, Priorităţi şi 

Scenarii / Proiecte de Dezvoltare – Concluzia 4, s-a introdus 

ca posibilă intervenţie bulina 8: 

 

 Asigurarea de spaţii dedicate (amenajate corespunzător) 

activităţilor studenţilor şi tinerilor.  

59.  La Capitolul 11.5 Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de 

Dezvoltare; 

Concluzia 1 – Provocări majore în ceea ce priveşte starea şi 

gradul de dotare al echipamentelor culturale; 

Se propune introducerea unei noi posibile intervenţii:  

 Realizarea unei analize ce va cuprinde toate obiectivele 

culturale de pe raza judeţului, cu forma de proprietate, 

starea imobilului, localizare, datare, suprafaţă, caracteristici 

etc. În baza acestei analize se va realiza un plan de punere 

în valoare a obiectivelor respective şi un prim pas pentru 

acest demers va fi realizarea unei hărţi interactive pe 

pagina web a Consiliului Judeţean ce va cuprinde toate 

obiectivele istorice şi culturale din judeţ. 

Preluare 

La pagina 418 din Strategie, Cap. 11.5 Concluzii, Priorităţi şi 

Scenarii / Proiecte de Dezvoltare – Concluzia 1, s-a introdus 

ca posibilă intervenţie bulina 6: 

 

 Realizarea unei analize ce va cuprinde toate obiectivele 

culturale de pe raza judeţului cu forma de proprietate, 

starea imobilului, localizare, datare, suprafaţa, 

caracteristici etc. În baza acestei analize se va realiza un 

plan de punere în valoare a obiectivelor respective şi un 

prim pas pentru acest demers va fi realizarea unei hărţi 

interactive pe pagina web a Consiliului Judeţean ce va 

cuprinde toate obiectivele istorice şi culturale din judeţ.  

60.  La Capitolul 11.5 Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de 

Dezvoltare; 

Concluzia 1 – Provocări majore în ceea ce priveşte starea şi 

gradul de dotare al echipamentelor culturale; 

Se propune introducerea unei noi posibile intervenţii:  

Preluare 

La pagina 418 din Strategie, Cap. 11.5 Concluzii, Priorităţi şi 

Scenarii / Proiecte de Dezvoltare – Concluzia 1, s-a introdus 

ca posibilă intervenţie bulina 6: 
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 Se va solicita fiecărei UAT o situaţie cu dotările existente şi 

cu necesarul de dotări pentru evenimentele culturale 

desfăşurate sau ce se doresc desfăşurate. Ulterior acestui 

pas fiind identificate proiecte culturale prin intermediul 

cărora se pot achiziţiona dotările necesare.  

 Se va solicita fiecărui UAT o situaţie a dotărilor existente şi 

cu necesarul de dotări pentru evenimentele culturale 

desfăşurate sau ce se doresc desfăşurate. Ulterior acestui 

pas fiind identificate proiecte culturale prin intermediul 

cărora se pot achiziţiona dotările necesare.  

61.  La Capitolul 11.5 Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de 

Dezvoltare; 

Concluzia 2 – Promovare insuficientă a ofertei culturale 

disponibile la nivelul judeţului Galaţi 

Se propune introducerea unei noi posibile intervenţii:  

 Realizarea unui traseu turistic de vizitare al obiectivelor 

culturale de către elevii şi studenţii din judeţ şi iniţierea de 

parteneriate şi colaborări cu instituţii de învăţământ 

preuniversitar şi superior pentru realizarea de trasee 

turistice în judeţul Galaţi.  

Preluată 

La pagina 420 din Strategie, Cap. 11.5 Concluzii, Priorităţi şi 

Scenarii / Proiecte de Dezvoltare – Concluzia 2, s-a introdus 

ca posibilă intervenţie bulina 9: 

 

 Realizarea unui traseu turistic de vizitare a obiectivelor 

culturale de către elevii şi studenţii din judeţ şi iniţierea 

unor parteneriate şi colaborări cu instituţii de învăţământ 

preuniversitar şi superior, pentru realizarea de trasee 

turistice în judeţul Galaţi.  

62.  La Capitolul 11.5 Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de 

Dezvoltare; 

Concluzia 2 – Promovare insuficientă a ofertei culturale 

disponibile la nivelul judeţului Galaţi 

Se propune introducerea unei noi posibile intervenţii:  

 Susţinerea ONG-urilor, organizaţiilor studenţeşti sau de 

tineret în vederea derulării de evenimente pe raza judeţului 

Galaţi, fiind pusă la dispoziţie o hartă cu locaţii şi facilităţile 

aferente acestora în vederea desfăşurării de evenimente cu 

program scurt sau lung (mai multe zile).  

Preluată 

La pagina 420 din Strategie, Cap. 11.5 Concluzii, Priorităţi şi 

Scenarii / Proiecte de Dezvoltare – Concluzia 2, s-a introdus 

ca posibilă intervenţie bulina 10: 

 

 Susţinerea ONG-urilor, organizaţiilor studenţeşti sau de 

tinere în vederea derulării de evenimente pe raza judeţului 

Galaţi, fiind pusă la dispoziţie o hartă cu localităţi şi 

facilităţi aferente acestora în vederea desfăşurării de 

evenimente cu program scurt sau lung (mai multe zile); 

63.  La Capitolul 11.5 Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de 

Dezvoltare; 

Concluzia 2 – Promovare insuficientă a ofertei culturale 

disponibile la nivelul judeţului Galaţi 

Se propune introducerea unei noi posibile intervenţii:  

 Realizarea unei rubrici pe pagina web a Consiliului 

Judeţean unde să fie prezentat fiecare UAT şi oferta 

culturală a acestuia.  

 

Preluată 

La pagina 420 din Strategie, Cap. 11.5 Concluzii, Priorităţi şi 

Scenarii / Proiecte de Dezvoltare – Concluzia 2, s-a introdus 

ca posibilă intervenţie bulina 11: 

 

 Realizarea unei rubrici pe pagina web a Consiliului 

Judeţean unde să fie prezentat fiecare UAT şi oferta 

culturală a acestuia.  
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64.  La Capitolul 11.5 Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de 

Dezvoltare; 

Concluzia 2 – Promovare insuficientă a ofertei culturale 

disponibile la nivelul judeţului Galaţi 

Se propune introducerea unei noi posibile intervenţii:  

 Identificarea monumentelor istorice de pe raza judeţului şi 

introducerea acestora într-un program judeţean de 

reabilitare sau prin asigurarea fondurilor şi sprijinului 

necesar UAT-urilor ce au monumente istorice pe raza 

localităţii lor  

Preluată 

La pagina 420 din Strategie, Cap. 11.5 Concluzii, Priorităţi şi 

Scenarii / Proiecte de Dezvoltare – Concluzia 2, s-a introdus 

ca posibilă intervenţie bulina 12: 

 

 Identificarea monumentelor istorice de pe raza judeţului şi 

introducerea acestora într-un program judeţean de 

reabilitare sau prin asigurarea fondurilor şi sprijinului 

necesar UAT-urilor ce au monumente istorice pe raza 

localităţii lor. 

65.  La Capitolul 11.5 Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de 

Dezvoltare; 

Concluzia 2 – Promovare insuficientă a ofertei culturale 

disponibile la nivelul judeţului Galaţi 

Se propune introducerea unei noi posibile intervenţii:  

 Verificarea stării actuale a tuturor obiectivelor culturale şi a 

monumentelor istorice de pe raza judeţului, prin Direcţia 

Judeţeană pentru Cultură Galaţi şi Muzeul de Istorie „Paul 

Păltănea” Galaţi. În urma acestor verificări fiind realizată o 

listă cu priorităţi de intervenţie directă pentru conservarea, 

restaurarea şi punerea în valoare a obiectivelor. 

 

Preluată 

La pagina 420 din Strategie, Cap. 11.5 Concluzii, Priorităţi şi 

Scenarii / Proiecte de Dezvoltare – Concluzia 2, s-a introdus 

ca posibilă intervenţie bulina 13: 

 

 Verificarea stării actuale a tuturor obiectivelor culturale i a 

monumentelor istorice de pe raza judeţului prin Direcţia 

Judeţeană pentru Cultură Galaţi şi Muzeul de Istorie „Paul 

Păltănea” Galaţi. În urma acestor verificări fiind realizată o 

listă cu proprietăţile de intervenţie directă pentru 

conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a 

obiectivelor.  

66.  La Capitolul 11.5 Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de 

Dezvoltare; 

Concluzia 3 – Insuficienţa sau neadecvarea sprijinului 

disponibil pentru actorii culturali; 

Se propune introducerea unei noi posibile intervenţii:  

 Asigurarea unui fond dedicat conservării obiectivelor 

culturale/istorice şi intervenţiilor de urgenţă 

Preluată 

La pagina 420 din Strategie, Cap. 11.5 Concluzii, Priorităţi şi 

Scenarii / Proiecte de Dezvoltare – Concluzia 3, s-a introdus 

ca posibilă intervenţie bulina 7: 

 

 Asigurarea unui fond dedicat conservării obiectivelor 

culturale/istorice şi intervenţiilor de urgenţă; 

67.  La Capitolul 11.5 Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de 

Dezvoltare; 

Concluzia 3 – Insuficienţa sau neadecvarea sprijinului 

disponibil pentru actorii culturali; 

Se propune introducerea unei noi posibile intervenţii:  

Preluată 

La pagina 420 din Strategie, Cap. 11.5 Concluzii, Priorităţi şi 

Scenarii / Proiecte de Dezvoltare – Concluzia 3, s-a introdus 

ca posibilă intervenţie bulina 8: 
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 Asigurarea sprijinului necesar înfiinţării de organizaţii sau 

grupuri de iniţiativă locală în cadrul UAT-urilor de pe raza 

judeţului Galaţi. 

 Asigurarea sprijinului necesar înfiinţării de organizaţii sau 

grupuri de iniţiativă locală în cadrul UAT-urilor de pe raza 

judeţului Galaţi.  

68.  La Capitolul 11.5 Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de 

Dezvoltare; 

Concluzia 3 – Insuficienţa sau neadecvarea sprijinului 

disponibil pentru actorii culturali; 

Se propune introducerea unei noi posibile intervenţii:  

 Implicarea tinerilor şi studenţilor în iniţierea şi derularea de 

proiecte culturale sau destinate actorilor culturali. 

Preluată 

La pagina 420 din Strategie, Cap. 11.5 Concluzii, Priorităţi şi 

Scenarii / Proiecte de Dezvoltare – Concluzia 3, s-a introdus 

ca posibilă intervenţie bulina 9: 

 

 Implicarea tinerilor şi studenţilor în iniţierea şi derularea de 

proiecte culturale sau destinate actorilor culturali 

69.  La Capitolul 11.5 Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de 

Dezvoltare; 

Concluzia 3 – Insuficienţa sau neadecvarea sprijinului 

disponibil pentru actorii culturali; 

Se propune introducerea unei noi posibile intervenţii:  

 Realizarea unei analize de nevoi în rândul actorilor culturali 

pentru a putea identifica corespunzător nevoile acestora, 

cât şi problemele sau provocările cu care se confruntă 

Preluată 

La pagina 420 din Strategie, Cap. 11.5 Concluzii, Priorităţi şi 

Scenarii / Proiecte de Dezvoltare – Concluzia 3, s-a introdus 

ca posibilă intervenţie bulina 10: 

 

 Realizarea unei analize de nevoi în rândul actorilor 

culturali pentru a putea identifica corespunzător nevoile 

acestora, cât şi problemele sau provocările cu care se 

confruntă  

70.  La Capitolul 11.5 Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de 

Dezvoltare; 

Concluzia 7 – Insuficienţa dezvoltare şi accesibilitate a 

dotărilor de agrement; 

Se propune introducerea unei noi posibile intervenţii:  

 Susţinerea şi sprijinirea UAT-urilor ce au zone ce reprezintă 

potenţial pentru amenajarea acestora ca zone de agrement 

local sau judeţean.  

Preluată 

La pagina 422 din Strategie, Cap. 11.5 Concluzii, Priorităţi şi 

Scenarii / Proiecte de Dezvoltare – Concluzia 7, s-a introdus 

ca posibilă intervenţie bulina 4: 

 

 Susţinerea şi sprijinirea UAT-urilor care au zone ce 

reprezintă potenţial pentru amenajarea acestora ca zone 

de agrement local sau judeţean.  

71.  La Capitolul 11.5 Concluzii, Priorităţi şi Scenarii / Proiecte de 

Dezvoltare; 

Concluzia 7 – Insuficienţa dezvoltare şi accesibilitate a 

dotărilor de agrement; 

Se propune introducerea unei noi posibile intervenţii:  

 Realizarea unei analize judeţene a zonelor ce reprezintă 

potenţial pentru amenajarea unor zone de agrement, în 

Preluată 

La pagina 422 din Strategie, Cap. 11.5 Concluzii, Priorităţi şi 

Scenarii / Proiecte de Dezvoltare – Concluzia 7, s-a introdus 

ca posibilă intervenţie bulina 5: 

 

 Realizarea unei analize judeţene a zonelor ce reprezintă 

potenţial pentru amenajarea unor zone de agrement, în 
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urma acesteia fiind identificate procedurile şi liniile de 

finanţare oportune în vederea valorificării acestora 

urma acesteia fiind identificate procedurile şi liniile de 

finanţare oportune în vederea valorificării acestora.  

72.  Se propune Introducerea unui capitol „Sectorul de tineret”  prin 

care să fie cercetate: 

 Problemele şi nevoile tinerilor; 

 Provocările pe care le au tinerii; 

 Oportunităţile de care au nevoie tinerii; 

 Aspectele ce îi motivează şi aspectele ce îi demotivează; 

 Lucrurile pentru care aleg să rămână în judeţ sau ele 

pentru care aleg să plece; 

 Ce îşi doresc tinerii să se întâmple sau să nu se mai 

întâmple; 

 Cum îşi petrec timpul liber şi cum ar dori să îl petreacă; 

 Dorinţa de implicare a tinerilor în dezvoltarea judeţului; 

 Gradul de ocupare în muncă şi de ocupare în domeniul 

studiilor absolvite; 

 Migraţia tinerilor din judeţul Galaţi; 

Motivaţie: în documentul strategic pus în consultare nu este 

abordat un sector vital pentru dezvoltarea armonioasă a 

judeţului 

Nepreluare 

Introducerea capitolului referitor la Sectorul de Tineret face 

obiectul unei analize care se poate realiza separat, deoarece 

presupune existenţă unui studiu sociologic, distinct şi 

aprofundat 

73.  Se avansează propunerea de introducere a unui capitol 

„Concluzi. Priorităţi şi Scenarii / proiecte de dezvoltare pentru  

Sectorul de tineret” 

Motivaţie: în documentul strategic pus în consultare nu sunt 

evidenţiate propuneri pentru dezvoltarea acestui sector 

Nepreluare 

Introducerea capitolului referitor la Sectorul de Tineret face 

obiectul unei analize care se poate realiza separat, deoarece 

presupune existenţă unui studiu sociologic, distinct şi 

aprofundat 

74.  Se propune introducerea în portofoliul de proiecte a unui 

proiect: „Înfiinţarea de centre de tineret în mediul rural, aceste 

centre sunt spaţii destinate în special tinerilor, în care se 

desfăşoară activităţi educaţionale, culturale sau civice.  

Motivaţie: Prin titlul de Sat European de Tineret obţinut de 

tinerii din grupul de iniţiativă, în parteneriat cu primăria, vă 

solicităm sprijinul pentru înfiinţarea unui Centru de Tineret în 

Comuna Griviţa. Acest centru poate reprezenta un proiect pilot, 

fiind primul centru de tineret din mediul rural aflat pe teritoriul 

Preluat parţial 

La Obiectiv 6: Judeţ care oferă tuturor locuitorilor săi 

oportunităţi de dezvoltare şi acces la servicii publice de 

calitate; Obiectiv specific: Judeţ care beneficiază de o reţea 

complexă de centre şi servicii sociale, adaptate nevoilor 

tuturor tipurilor de beneficiari , la pagina 707 se regăseşte 

proiectul: 

Proiect 92. Înfiinţarea/ dezvoltarea de centre/cluburi de tineret 

la nivel comunitar ; Responsabili: UAT-uri din Judeţul Galaţi  
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judeţului Galaţi.  

75.  La Capitolul 11.1.1 – INFRASTRUCTURA CULTURALĂ, la 

paragraful „MUZEE ŞI COMPLEXE MUZEALE, GALERII ŞI 

CASE MEMORIALE”, se propune corectarea denumirii din 

Muzeul Judeţean de Istorie din Galaţi în Muzeul de Istorie 

„Paul Păltănea” Galaţi, pentru a respecta titulatura  

Preluată 

La pagina 381 din Strategia de dezvoltare a judeţului Galaţi, la 

Capitolul 11.1.1. INFRASTRUCTURA CULTURALĂ, 

paragraful „MUZEE ŞI COMPLEXE MUZEALE, GALERII ŞI 

CASE MEMORIALE”, se consemnează: 

„Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” din Galaţi (ce este 

constituit din următoarele secţii: Muzeul „Casa Cuza Vodă" 

Galaţi, Muzeul „Casa Colecţiilor" Galaţi, Lapidarium, Secţia 

„Domnească 25" Galaţi, Casa Memorială „Costache Negri" din 

comuna Costache Negri, Muzeul „Hortensia Papadat 

Bengescu" din comuna Iveşti, Casa Rurală „Ion Avram-

Dunăreanu" din comuna Suhurlui)…” 

76.  La Capitolul 11.1.1 – INFRASTRUCTURA CULTURALĂ, la 

paragraful „MUZEE ŞI COMPLEXE MUZEALE, GALERII ŞI 

CASE MEMORIALE”, se propune corectarea denumirii din 

Muzeul satului din Pădurea Gârbovele în Muzeul etnografic 

„Petre Caraman” din Pădurea Gârboavele, jud. Galaţi 

(titulatură corectă) 

 

Preluată 

La pagina 381 din Strategia de dezvoltare a judeţului Galaţi, la 

Capitolul 11.1.1. INFRASTRUCTURA CULTURALĂ, 

paragraful „MUZEE ŞI COMPLEXE MUZEALE, GALERII ŞI 

CASE MEMORIALE”, se consemnează: 

„…Muzeul etnografic „Petre Caraman” şi Muzeul Zonei 

Pescăreşti din Pădurea Gârboavele,…” 

77.  La Capitolul 11.1.1 – INFRASTRUCTURA CULTURALĂ, la 

paragraful „MUZEE ŞI COMPLEXE MUZEALE, GALERII ŞI 

CASE MEMORIALE”, se propune corectarea denumirii din 

Muzeul Mixt Tecuci în Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci 

(titulatură corectă) 

 

Preluată 

La pagina 381 din Strategia de dezvoltare a judeţului Galaţi, la 

Capitolul 11.1.1. INFRASTRUCTURA CULTURALĂ, 

paragraful „MUZEE ŞI COMPLEXE MUZEALE, GALERII ŞI 

CASE MEMORIALE”, se consemnează: 

„ …Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” din Tecuci, …” 

78.  La Capitolul 11.1.1 – INFRASTRUCTURA CULTURALĂ, la 

paragraful „MONUMENTE ŞI ATRACŢII” se propune să se 

completeze enumerarea cu alte monumente respectiv: 

 

Casa Robescu; Palatul Comisiunii Europene a Dunării, azi 

Biblioteca „V.A.Urechia”, Casa Cuza Vodă; Casa Max 

Auschnitt, fost consulat italian, Casa Macri, fost consulat 

portughez; Biserica Precista; Fostul consulat cehoslovac; Casa 

Preluată 

La pagina 381 din Strategia de dezvoltare a judeţului Galaţi, la 

Capitolul 11.1.1. INFRASTRUCTURA CULTURALĂ, 

paragraful „MONUMENTE ŞI ATRACŢII”, se consemnează: 

„Castrul Roman de la Tirighina-Barboşi, Palatul Navigaţiei, 

Palatul Administrativ, Palatul de Justiţie (azi Universitatea 

„Dunărea de Jos”), Palatul Episcopal al Dunării de Jos din 

Galaţi, Poarta de han din sec. XIX, Monumentul funerar al 
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Lambrinidi; Casa Theodor Cincu,Tecuci; Conacul poetului 

Costache Conachi şi Poarta conacului de la Ţigăneşti, comuna 

Munteni, jud. Galaţi; Ansamblul palatului Chrissoveloni de la 

Ghidigeni, jud. Galaţi, Valul lui Traian, Cavoul roman. 

Generalului Alexander Wasilewich Gelhard, Monumentul de 

for public "Apărătorii oraşului Galaţi, 7/20 - 9/22 ianuarie 

1918", Situl arheologic "Piroboridava" din comuna Poiana, 

Casa Robescu, Palatul Comisiunii Europene a Dunării (azi 

Biblioteca „V.A.Urechia”), Casa Cuza Vodă, Casa Max 

Auschnitt (fost consulat italian), Casa Macri (fost consulat 

portughez), fostul consulat cehoslovac, Casa Lambrinidi, 

Casa Theodor Cincu din Tecuci, Conacul poetului Costache 

Conachi şi Poarta conacului de la Ţigăneşti (comuna 

Munteni), Ansamblul palatului Chrissoveloni de la Ghidigeni, 

Valul lui Traian sau Cavoul roman.” 

79.  La Capitolul 11.1.1 – INFRASTRUCTURA CULTURALĂ, la 

paragraful „MONUMENTE ŞI ATRACŢII” se propune 

corectarea denumirii, în loc de Palatul Universităţii se va scrie 

Palatul de Justiţie, azi Universitatea „Dunărea de Jos” 

(informaţie completă şi corectă) 

 

Preluată 

La pagina 381 din Strategia de dezvoltare a judeţului Galaţi, la 

Capitolul 11.1.1. INFRASTRUCTURA CULTURALĂ, 

paragraful „MONUMENTE ŞI ATRACŢII” 

(vezi paragraf prezentat anterior) 

80.  La Capitolul 11.1.2 – ELEMENTE DE PATRIMONIU, la 

paragraful 5 unde sunt enumerate valori de patrimoniu cultural, 

se propune corectarea prezentării din „aşezarea eneolitică de 

la Tămăşeni”, în aşezarea eneolitică de la Tămăoani, comuna 

Frumuşiţa 

Preluată 

La Capitolul 11.1.2 – ELEMENTE DE PATRIMONIU, la 

paragraful 5 (pagina 385) se consemnează: 

„…la nivelul judeţului Galaţi se remarcă o serie de valori de 

patrimoniu cultural de interes naţional (monumente istorice şi 

structuri arheologice de valoare naţională excepţională), 

precum Valul lui Athanaric, aşezarea eneolitică de la 

Tămăoani (comuna Frumuşiţa), Valul lui Traian, situl 

arheologic de la Barcea, aşezarea fortificată Piroboridava din 

comuna Poiana,..” 

81.  La Capitolul 11.1.2 – ELEMENTE DE PATRIMONIU, la 

paragraful 5 unde sunt enumerate valori de patrimoniu cultural, 

se propune corectarea 

denumirii Muzeul Mixt Tecuci, în denumirea corectă Muzeul de 

Istorie „Teodor Cincu” Tecuci 

Preluată 

La Capitolul 11.1.2 – ELEMENTE DE PATRIMONIU, la 

paragraful 5 (pagina 385) se consemnează: 

„…Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci 

82.  La Capitolul 11.1.2 – ELEMENTE DE PATRIMONIU, la 

paragraful 5 unde sunt enumerate valori de patrimoniu cultural, 

Preluată 

La Capitolul 11.1.2 – ELEMENTE DE PATRIMONIU, la 
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se propune introducerea în enumerare a „sitului arheologic de 

la Bărboşi cu Castrul roman”, ca valoare de patrimoniu cultural 

paragraful 5 (pagina 385) se consemnează: 

„…situl arheologic de la Bărboşi cu Castrul roman etc.” 

83.  La Capitolul 11.1.2 – ELEMENTE DE PATRIMONIU, la 

paragraful 5 unde sunt inventariate monumentele istorice, se 

propune corectarea denumirii Sediul Consiliului Judeţean 

realizat de arh. Ion Mincu. Se va scrie Palatul Administrativ, 

astăzi Instituţia Prefectului, realizat de către arh. Ion Mincu. 

Totodată, se propune completarea listei cu Sediul Consiliului 

Judeţean, fost consulat cehoslovac 

Preluată 

La Capitolul 11.1.2 – ELEMENTE DE PATRIMONIU, la 

paragraful 5 (pagina 386) se consemnează: 

„Printre monumentele istorice de arhitectură reprezentative 

pentru patrimoniul cultural local se evidenţiază Catedrala 

Ortodoxă ”Sf. Ierarh Nicolae”, Biserica Romano-Catolică, 

Palatul Episcopal, Institutul ”Notre Dame de Sion”, Biserica 

”Sf. Arhanghel Mihail şi Gavril”, Palatul Administrativ, astăzi 

Instituţia Prefectului, realizat de arh. Ion Mincu, Muzeul 

Memorial Costache Negri sau muzeul sătesc din Iveşti sau 

Sediul Consiliului Judeţean, fost consulat cehoslovac 

84.  La Capitolul 11.1.3 – VITALITATE CULTURALĂ, la 

enumerarea evenimentelor majore din judeţ, se propune ca 

evenimentul „La un pas prin Grădina Publică în Galaţi de 

altădată” să se consemneze ca „La pas prin Grădina Publică în 

Galaţii de altădată” (denumirea corectă) 

Preluată 

La Capitolul 11.1.3 – VITALITATE CULTURALĂ, la 

enumerarea evenimentelor majore din judeţ, la pagina 394, 

paragraf 2, este trecut evenimentul: 

<Festivalul „La pas prin Grădina Publică în Galaţii de 

altădată”> 

85.  La Capitolul 11.1.3 – VITALITATE CULTURALĂ, la 

enumerarea evenimentelor majore din judeţ, se propune 

eliminarea din enumerare a evenimentului „Streed Food 

Festival” , deoarece nu este un eveniment cultural, neavând 

nimic legat de patrimoniul cultural material sau imaterial, ci mai 

degrabă de zona mercantilă şi de distracţie, el putând sta 

alături de Festivalul „Scrumbiei” 

Nepreluată 

Motivaţie: Paragraful referitor la Street Food Festival şi 

Festivalul “Scrumbiei” va rămâne în documentul Strategiei, 

întrucât acest eveniment este inclus în documentul cu 

propuneri de evenimente ale Primăriei Municipiului Galaţi 

86.  La Anexa 2 - Planul de acţiune/Portofoliul de proiecte, 

Obiectivul 8 – O.S. 2 Patrimoniu construit protejat şi valorificat, 

se avansează propunerea de a se completa lista de 

PROIECTE LA NIVEL DE UAT cu unul dintre proiectele:  

- fie exproprierea pentru utilitate publică a conacului poetului 

Costache Conachi de la Ţigăneşti, com. Munteni, jud. Galaţi,  

- fie realizarea unui parteneriat între UAT judeţul Galaţi şi 

Academia Română pentru revitalizarea celor două monumente 

Preluată 

În Anexa 2 – Planul de acţiune – Portofoliul de proiecte,  

Obiectiv 8 – Obiectiv specific Patrimoniu construit protejat şi 

valorificat într-o manieră sustenabilă, a fost inclus proiectul: 

Proiect 71: Reabilitarea Conacului „Costache Conachi” de la 

Ţigăneşti, responsabili şi parteneri de proiect UAT judeţul 

Galaţi şi Academia Română  (pagina 755) 
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istorice şi introducerea acestora în circuitul turistic. 

87.  La Anexa 2 - Planul de acţiune/Portofoliul de proiecte, 

Obiectivul 8 – O.S. 2 Patrimoniu construit protejat şi valorificat, 

se avansează propunerea de a se completa lista de 

PROIECTE LA NIVEL DE UAT cu proiectul:  

<Realizarea în parteneriat public-privat între UAT judeţul Galaţi 

şi proprietarii Palatului Chrissoveloni de la Ghidigeni, a unui 

proiect de revitalizare a monumentului istoric şi introducere a 

acestuia în circuitul turistic> 

Preluată 

În Anexa 2 – Planul de acţiune – Portofoliul de proiecte,  

Obiectiv 8 – Obiectiv specific Patrimoniu construit protejat şi 

valorificat într-o manieră sustenabilă, a fost inclus proiectul: 

Proiect 72 - Revitalizarea Palatului Chrissoveloni de la 

Ghidigeni și introducerea acestuia în circuitul turistic, cu 

fonduri europene/naţionale/buget local, cu responsabili de 

proiect UAT Judeţul Galaţi/proprietari privaţi  (pagina 755) 

88.  La Anexa 2 - Planul de acţiune/Portofoliul de proiecte, 

Obiectivul 8 – O.S. 2 Patrimoniu construit protejat şi valorificat, 

se avansează propunerea de a se completa lista de 

PROIECTE LA NIVEL DE UAT cu proiectul:  

<Organizarea anuală Festivalului de reconstituire istorică 

„Antiquitas Rediviva” pentru promovarea monumentelor 

istorice: Castrul roman de la Tirighina şi Cavoul roman> 

 

Preluată 

În Anexa 2 – Planul de acţiune – Portofoliul de proiecte,  

Obiectiv 8 – Obiectiv specific Vitalitate culturală sporită a fost 

inclus proiectul: 

Proiect 10 - Organizarea anuală a Festivalului de reconstituire 

istorică „Antiquitas Rediviva” pentru promovarea 

monumentelor istorice: Castrul roman de la Tirighina şi Cavoul 

roman, cu responsabili de proiect  

UAT Judeţul Galaţi/instituţii publice (pagina 747)  

89.  La Anexa 2 - Planul de acţiune/Portofoliul de proiecte, 

Obiectivul 8 – O.S. 2 Patrimoniu construit protejat şi valorificat, 

se avansează propunerea de a se completa lista de 

PROIECTE LA NIVEL DE UAT cu proiectul:  

<Festivalul de reconstituire istorică  „La pas prin Grădina 

Publică în Galaţii de altădată”, (1850-1947), de punere în 

valoare a monumentului istoric Grădina Publică şi a tradiţiilor 

comunităţilor din Galaţi (armeni, turci, greci, evrei, ruşi-lipoveni, 

ucraineni, italieni, germani, români)> 

Preluată 

În Anexa 2 – Planul de acţiune – Portofoliul de proiecte,  

Obiectiv 8 – Obiectiv specific Vitalitate culturală sporită a fost 

inclus proiectul  

Proiect  11 - Organizarea anuală a Festivalului de 

reconstituire istorică „La pas prin Grădina Publică în Galaţii de 

altădată”, (1850-1947), de punere în valoare a monumentului 

istoric Grădina Publică şi a tradiţiilor comunităţilor din Galaţi 

(armeni, turci, greci, evrei, ruşi-lipoveni, ucraineni, italieni, 

germani, români), cu responsabili de proiect UAT Judeţul 

Galaţi/instituţii publice (pagina 747)   

90.  La Capitolul 1 - ASPECTE METODOLOGICE ŞI CADRU 

CONCEPTUAL, referitor la rolul elaborării Strategiei de 

Dezvoltare a Judeţului Galaţi pentru perioada 2021-2028, se 

propune verificarea exprimării motivaţiei 2: 

o Se constituie un instrument care să permită Consiliului 

Preluată 

S-a verificat corectitudinea motivaţiei. Conţinutul a fost păstrat 

(vezi pagina 14). 
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Judeţean Galaţi luarea deciziilor adaptate la contextul strategic 

pe baza informaţiilor şi datelor relevante şi actualizate;  

91.  La Capitolul 2. PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/ 

JUDEŢULUI – Context şi date generale, se propune 

corectarea expresiei sub forma; 

A se corecta fraza în forma:  

„Teritoriul judeţului se învecinează la nord cu judeţul Vaslui, la 

sud cu judeţele Brăila şi Tulcea, la est cu graniţa cu Republica 

Moldova, iar la vest cu judeţul Vrancea, fiind poziţionat din 

punct de vedere geografic în exteriorul arcului carpatic, în zona 

de întrepătrundere a marginilor provinciilor fizico-geografice 

est-europeană, sud-europeană şi parţial central-europeană.” 

Preluată 

La Capitolul 2. PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/ 

JUDEŢULUI – Context şi date generale, pagina 17 

92.  La Capitolul 2. PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/ 

JUDEŢULUI – Context şi date generale, se propune 

corectarea frazei sub forma: 

„Fluviul Dunărea, cea mai importantă apă curgătoare din ţară, 

parcurge teritoriul judeţului Galaţi pe o lungime de 22 km …” 

Preluată parţial 

La pagina 17 din documentul strategic, sub forma: 

„Judeţul este străbătut de cea mai importantă apă curgătoare 

din ţară, fluviul Dunărea, ce îl traversează pe o distanţă de 22 

km şi formează unul dintre cele 3 bazine hidrografice ale 

judeţului, alături de cele ale Siretului şi Prutului.  

93.  La Capitolul 2. PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/ 

JUDEŢULUI – Context şi date generale, se propune 

corectarea paragrafului sub forma: 

„Aflându-se la graniţa cu Republica Moldova şi cu Ucraina, 

influenţa judeţului Galaţi transcende limita regională şi 

naţională, acesta având rol de poartă şi interfaţă între Uniunea 

Europeană şi Republica Moldova, localizarea favorizând şi 

cooperarea transfrontalieră cu Ucraina. Judeţul Galaţi face 

parte din Euroregiunea Dunărea de Jos, alături de judeţele 

Brăila şi Tulcea şi de regiunea ucraineană Odessa, respectiv 

raioanele Cahul şi Cantemir din Republica Moldova. Totodată, 

importanţa judeţului este evidenţiată de apartenenţa acestuia 

la o serie de sisteme urbane, regionale  Galaţi-Brăila-Focşani-

Tulcea, cât şi transfrontaliere, cum ar fi Galaţi-Izmail-Odessa” 

Preluată 

La pagina 17 din documentul strategic, paragraf 3. 

  

94.  Se propune corectarea Notei de subsol nr. 3 sub forma: 

„Programul de Dezvoltare a Judeţului Galaţi 2016-2021” 

Preluată 
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95.  La Capitolul 2. PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/ 

JUDEŢULUI – Descrierea sistemelor regionale şi 

transfrontaliere, se propune corectarea din forma „2 municipii 

şi 2 oraşe”, în forma „două municipii şi două oraşe” 

Nepreluată 

Textul menţionat face parte dintr-o enumerare mai amplă care 

conţine cifre. Pentru a păstra coerenţa textului s-a păstrat 

menţionarea sub formă de cifre 

96.  La Capitolul 2. PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/ 

JUDEŢULUI – Istoric, se propune corectarea paragrafului: 

„Totodată, au fost preluate plăşi din judeţele Tulcea, Tutova şi 

Putna (doar o mică parte din cadrul acestuia), acestea fiind 

unităţile administrativ teritoriale superioare ale satelor, după 

cum urmează: plăşile Brăhăeşti, Iveşti şi Tecuci (din Tulcea), 

plasa Vasile Pârvan (din Tutova)” 

Preluată 

 

97.  La Capitolul 2. PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/ 

JUDEŢULUI – Istoric, în expresia „Toate acestea au contribuit 

la afectarea situaţiei economice a zonei, în special a 

municipiului Galaţi”, se propune renunţarea la cuvântul 

municipiu, întrucât la momentul istoric nu exista clasificaţia. 

Nepreluată 

Expresia nu face referire la momentul istoric. Precizează 

locaţia prezentă. 

98.  La Capitolul 2. PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/ 

JUDEŢULUI – Accesibilitate, se propune corectarea cuvântului 

Bărboşi in Barboşi, în expresia: 

„…nodurile principale ale reţelei fiind localizate în Galaţi, 

Tecuci şi Bărboşi” 

Preluată 

În documentul Strategic, la pagina 21, sub forma; 

„Din perspectiva transportului feroviar, legăturile sunt facilitate 

prin intermediul a două magistrale principale: CF600 şi 

CF700, nodurile principale ale reţelei fiind localizate în Galaţi, 

Tecuci şi Barboşi.” 

99.  La Capitolul 2. PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/ 

JUDEŢULUI – Accesibilitate, se propune completarea 

informaţiei “…magistrala 700 asigură şi trecerea graniţei către 

Republica Moldova prin Vama Giurgiuleşti, doar pentru 

transportul de marfă”  

Cu precizarea avantajului căii ferate cu ecartament larg şi 

îngust care se află în Galaţi 

Preluată 

În documentul Strategic, la pagina 21, sub forma; 

„Totodată, magistrala 700 asigură şi trecerea graniţei către 

Republica Moldova prin Vama Giurgiuleşti, doar pentru 

transportul de marfă. De altfel, căile ferate de pe teritoriul 

municipiului Galaţi asigură transferul de la ecartamentul 

îngust, european, către ecartamentul larg, utilizat în ţările ex-

sovietice.” 

100.  La Capitolul 2. PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/ 

JUDEŢULUI – Accesibilitate, se propune înlocuirea frazei: 

“Judeţul Galaţi nu dispune de aeroport propriu care să 

deservească populaţia …” cu:  „Judeţul  Galaţi nu dispune de 

Nepreluată 

Strategia are in vedere realizarea unui aeroport internaţional 

de transport persoane, fiind in document programatic pentru 

perioada 2021-2028. Fiind o investiţie iniţiată de Consiliul 
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aeroport propriu mixt care să deservească populaţia, mediul de 

afaceri şi care să asigure un transport rapid de mărfuri.”  

Judeţean Galaţi, tipul şi priorităţile de investiţii sunt stabilite de 

structurile cu putere de decizie. 

101.  La Capitolul 2. PREZENTAREA GENERALĂ A LOCALITĂŢII/ 

JUDEŢULUI – Economie, se propune reformularea 

paragrafului: 

„Judeţul Galaţi face parte din regiunea Sud-Est, clasată pe 

locul 6 la nivel naţional din perspectiva contribuţiei reduse la 

PIB-ul naţional, aceasta fiind de doar 10,2% în anul 2017. 

Totuşi, la nivel regional, acesta se clasează pe a doua poziţie 

după Constanţa din punct de vedere al PIB-ului, având o 

contribuţie de 16,7% în 2017, deci din analiza evoluţiei acestui 

indicator în perioada 2012-2017, se află pe ultimul loc la nivel 

regional.”, dat fiind faptul ca nu se înţelege care este locul pe 

care-l ocupă judeţul, doi sau şase 

Nepreluată 

Informaţiile cuprinse în paragraf cuprind analiza unor indicatori 

distincţi: locul în clasamentul naţional în funcţie de contribuţia 

la PIB-ul naţional, locul în clasamentul regional în funcţie de 

valoarea PIB-ului, locul în clasamentul regional în funcţie de 

evoluţia PIB-ului în perioada 2012-2017. 

Având în vedere acest aspect, constatăm faptul că textul 

menţionat nu conţine informaţii cu caracter contradictoriu. 

102.  La Capitolul 3.1 Analiza SWOT a mediului intern, PROFIL 

ECONOMIC, se propune revizuirea punctului tare 9: 

„Prezenţa Universităţii Dunărea de Jos cu rol important în 

formarea resurselor umane dar şi cu o activitate intensă de 

cercetare dezvoltare, ce are în componenţa sa 18 centre de 

dezvoltare atât în domenii tehnice cât şi ştiinţe sociale şi 

umaniste.” 

Universitatea dispune de 34 de unităţi de cercetare 

ştiinţifică/creaţie artistică, din care 18 sunt unităţi de cercetare 

de excelenţă.  

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

cercetare/unitati-de-cercetare 

 

Preluare parţială 

La pagina 24 din Strategie, sub forma: 

„Prezenţa Universităţii „Dunărea de Jos” cu rol important în 

formarea resurselor umane dar şi cu o activitate intensă de 

cercetare dezvoltare, ce are în componenţa sa 18 centre de 

dezvoltare atât în domenii tehnice cât şi ştiinţe sociale şi 

umaniste, dintre care 18 sunt unităţi de cercetare de 

excelenţă.”  

S-a inclus Nota de subsol 20: 

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

cercetare 

103.  La Capitolul 3.1 Analiza SWOT a mediului intern, MEDIU, se 

propune revizuirea punctului tare 2: 

„Resursele de apă de suprafaţă sunt semnificative, judeţul fiind 

delimitat de trei mari râuri: Dunărea, Siretul, Prutul“, întrucât 

râurile traversează judeţul şi nu formează graniţe 

Nepreluată 

Fluviul Dunărea, râurile Siret şi Prut reprezintă şi graniţe de 

judeţ, conform legislaţiei naţionale în vigoare. 

104.  La Capitolul 3.1 Analiza SWOT a mediului intern, MEDIU, se 

propune revizuirea punctului slab 5: 

Nepreluată 

Strategia de dezvoltare a judeţului Galaţi are ca surse de 

https://ugal.ro/cercetare/infrastructura-de-cercetare/unitati-de-cercetare
https://ugal.ro/cercetare/infrastructura-de-cercetare/unitati-de-cercetare
https://ugal.ro/cercetare/infrastructura-de-cercetare/unitati-de-cercetare
https://ugal.ro/cercetare/infrastructura-de-cercetare/unitati-de-cercetare
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“Sub 5% din suprafaţa agricolă totală este irigată efectiv, deşi 

amenajări pentru irigaţii există pe circa 39% din suprafaţa 

agricolă a judeţului“ şi menţionarea anului de referinţă / sursa 

documentare date statistice oferite de instituţiile de profil cu 

care s-a colaborat pe parcursul elaborării documentului. Fiind 

vorba despre suprafaţa irigată/amenajări pentru irigaţii nu 

vorbim despre informaţii care cunosc fluctuaţii anuale. 

105.  La Capitolul 3.1 Analiza SWOT a mediului intern, MEDIU, se 

propune revizuirea punctului tare care precizează că a scăzut 

cantitatea de pesticide aplicată anual (ultimul punct tare), însă 

se menţionează ca punct slab „Creşterea considerabilă a 

îngrăşămintelor chimice utilizate în ultimii ani, peste 60% din 

terenul agricol al judeţului fiind afectat” 

Nepreluată 

Informaţiile sunt corecte şi conforme 

106.  La Capitolul 3.1 Analiza SWOT a mediului intern PROFIL 

SPATIAL, se propune reformularea punctului slab 1: 

„Poziţia geografică a judeţului constituie şi o barieră în 

dezvoltare, prin caracterul periferic la nivel naţional” 

„Caracterul periferic” poate fi considerat un punct slab dacă ne 

referim la graniţa cu Republica. Moldova, ca zona slab 

dezvoltată, cu potenţial scăzut, dar există judeţe periferice 

pentru care aceasta nu reprezintă un impediment (ex. Timiş, 

Constanţa) 

Nepreluată 

Conform reglementărilor existente la nivelul Uniunii Europene, 

judeţul Galaţi este o regiune periferică. 

107.  La Capitolul 3.1 Analiza SWOT a mediului intern, UTILITĂŢI 

PUBLICE, se propune revizuirea punctului tare versus punct 

slab: 

Puncte tari: ”situaţia branşărilor este una bună la nivel 

judeţean, aproximativ 65% din populaţie fiind conectată la 

sistemele de alimentare cu apă” şi  „peste 98% din populaţia 

racordată este conectată la sisteme de canalizare cu epurare a 

apelor uzate”;  

punct slab : „aproximativ 13% din populaţia judeţului este 

conectată la sisteme de alimentare cu apă, fără a fi însă 

conectată la sisteme de canalizare” 

Nepreluată 

Informaţiile cuprinse sunt oportune şi în conformitate cu datele 

culese din teren. 

108.  La Capitolul 3.1 Analiza SWOT a mediului intern TRANSPORT 

ŞI MOBILITATE, se propune revizuirea punctului tare 2 care 

precizează că „Numărul accidentelor rutiere este în scădere”. 

A se preciza este vorba despre numărul accidentelor grele sau 

Nepreluată 

Datele statistice oficiale nu cuprind informaţii defalcate pe 

categorii de accidente rutiere. În raport cu scopul analizei 

efectuate, este relevant numărul de accidente rutiere, 
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a celor uşoare indiferent de tipul acestora 

109.  La Capitolul 3.1 Analiza SWOT a mediului intern TRANSPORT 

ŞI MOBILITATE, se propune introducerea unor puncte tari, 

astfel: 

- drumuri judeţene reabilitate şi modernizate în creştere;  

- existenţa pistelor de biciclete pe drumurile reabilitate; - 

transportul de persoane la nivel judeţean;  

- existenţa căilor ferate, inclusiv calea ferată cu ecartament 

larg şi îngust; 

Nepreluată 

Lungimea pistelor de biciclete este foarte mică în raport 

lungimea reţelei rutiere de interes judeţean. Nu poate fi 

considerată în acest moment punct tare.  

Existenţa sistemului de transport de persoane la nivel 

judeţean şi a sistemului de transport feroviar nu pot fi 

considerate puncte tari. 

110.  La Capitolul 3.1 Analiza SWOT a mediului intern TRANSPORT 

ŞI MOBILITATE, se propune revizuirea punctului slab 3: 

“Acces îngreunat către un aeroport internaţional – 3 ore (rutier) 

şi 4 ore (feroviar) până la Aeroportul Internaţional Henri 

Coandă”, fiind faptul că din Gara de Nord se mai fac 30 de 

minute cu trenul până la Aeroport 

Nepreluată 

Accesul rutier luat în considerare este unul calculat pe ruta 

directă (Galaţi – Aeroportul Internaţional Henri Coandă). 

Accesul rutier nu are legătură cu legăturile feroviare existente. 

111.  La Capitolul 3.1 Analiza SWOT a mediului intern TRANSPORT 

ŞI MOBILITATE, se propune reformularea punctului slab 6,   

“Lipsa infrastructurii de transport destinat deplasărilor 

nemotorizate în mediul rural“, în sensul în care există drumuri 

judeţene cu piste pentru biciclete. Se poate preciza „că este 

limitată” 

Nepreluată 

Potrivit statisticilor acesta este un punct slab şi va reprezenta 

argumentul pe baza se vor fundamenta viitoarele proiecte de 

investiţii în acest domeniu. 

112.  La Capitolul 3.1 Analiza SWOT a mediului intern INSTITUŢII 

LOCALE – Puncte tari, se propune să fie incluse să fie incluse 

şi instituţiile regionale care activează la Galaţi, dar şi structurile 

asociative ale administraţiei publice care susţin furnizarea unor 

servicii în beneficiul populaţiei (ex: ADI Apă şi ADI Deşeuri); 

Nepreluată 

Funcţionarea asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară este  

reglementată din punct de vedere legal în întreaga ţară şi 

existenţa lor nu poate fi considerată punct tare 

113.  La Capitolul 3.1 Analiza SWOT a mediului intern 

INFRASTRUCTURA DE SĂNĂTATE ŞI SERVICII MEDICALE 

se propune reformularea titlului sub forma: Servicii medicale şi 

infrastructura de sănătate  

în contextul în care nu se vorbeşte doar de infrastructură ci şi 

de situaţia cadrelor medicale sau a stării populaţiei 

Nepreluată 

Titlul formulat, existent cuprinde posibilitatea includerii tipurilor 

de proiecte la care face referire propunerea de revizuire. 

114.  La Capitolul 3.1 Analiza SWOT a mediului intern 

INFRASTRUCTURA DE SĂNĂTATE ŞI SERVICII MEDICALE 

Nepreluată 

În toate judeţele din România există spitale cu aceste 
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se propune introducerea unui punct tare, astfel: 

- existenţa unor spitale specializate la nivelul judeţului: TBC, 

boli infecţioase, copii, psihiatrie, maternitate 

specializări. Existenţa acestora nu reprezintă un punct tare 

115.  La Capitolul 3.1 Analiza SWOT a mediului intern EDUCAŢIE ŞI 

FORMARE se propune a se renunţa la acest punct în , în 

contextul în care primul punct slab este: 

”existenţa unor unităţi şcolare în cadrul UAT-urilor ce depăşesc 

numărul maxim de elevi pe sală de clasă”. 

Preluată 

La pagina 31 din documentul strategic s-a renunţat la punctul 

slab „existenţa unor unităţi şcolare în cadrul UAT-urilor ce 

depăşesc numărul maxim de elevi pe sală de clasă”. 

116.  La Capitolul 3.1 Analiza SWOT a mediului intern EDUCAŢIE ŞI 

FORMARE se propune inserarea ca puncte slabe: 

- lipsa corelării între programele de învăţământ şi cererea 

pieţei;  

- numărul scăzut al formatorilor de meserii 

Nepreluată 

 

117.  La Capitolul 3.1 Analiza SWOT a mediului extern PROFIL 

ECONOMIC, Ameninţări, se propune reformularea punctului 7: 

„Menţinerea nivelului actual scăzut de dezvoltare a 

infrastructurii poate influenţa negativ dezvoltarea economică a 

zonei” deoarece exprimarea este vagă şi fără referire la tipul 

de infrastructură 

Nepreluată 

Noţiunea de infrastructură este cuprinzătoare şi cuprinde în 

sensul textului menţionat toate facilităţile, serviciile şi 

elementele tehnico-materiale existente la nivel teritorial.   

118.  La Capitolul 3.1 Analiza SWOT a mediului extern PROFIL 

ECONOMIC, Ameninţări, se propune clarificare, în contextul în 

care în care la oportunităţi, figurează „facilităţi acordate de stat 

în domeniul agricol şi zootehnic: subvenţii, etc.” 

Nepreluată 

Subvenţionarea directă a agriculturii  reprezintă o măsură 

aplicată la nivelul Uniunii Europene, care este distinctă faţă de 

cea de oferire a unor facilităţi acordate de stat. 

119.  La Capitolul 3.1 Analiza SWOT a mediului extern PROFIL 

SPAŢIAL, Oportunităţi, se propune la ultimul punct: 

„Posibilitatea accesării fondurilor structurale pentru dezvoltarea 

urbană şi rurală, precum şi pentru creşterea nivelului de dotare 

şi echipare a unităţilor administrativ teritoriale”, să se modifice 

exprimarea „fondurilor structurale pentru dezvoltare urbană şi 

rurală” cu ”fondurile europene”. Modificarea este dată de faptul 

că fondurile la care UAT-urile au acces nu sunt doar de tip 

structural 

Preluată 

La pagina 34, Analiza SWOT a mediului extern PROFIL 

SPAŢIAL, Oportunităţi, ultimul punct: 

“Posibilitatea accesării fondurilor nerambursabile 

extrabugetare pentru dezvoltare urbană şi rurală, precum şi 

pentru creşterea nivelului de dotare şi echipare a unităţilor 

administrativ teritoriale.” 

 

120.  La Capitolul 3.1 Analiza SWOT a mediului extern 

TRANSPORT ŞI MOBILITATE, Ameninţări, se propune la 

Nepreluată 

În arealul analizat nu există aeroport. 
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ultimul punct: 

„Legături precare cu oraşele din vestul Europei. Nu există 

legături facile (autostrăzi / căi ferate de mare viteză) între 

Galaţi şi restul Europei” să se modifica sub forma: 

„Nu există legături facile (autostrăzi/ căi ferate de mare viteză/ 

aeroport) între Galaţi şi restul Europei 

121.  La Capitolul 3.1 Analiza SWOT a mediului extern PROFIL 

SOCIO-DEMOGRAFIC, Ameninţări, reformularea punctului 1 

Atractivitatea mai crescută a Municipiului Bucureşti pentru 

tineri, care preferă să părăsească judeţul pentru a urma o 

facultate şi a-şi găsi un loc de muncă în capitală” întrucât mulţi 

tineri au început să prefere centrele universitare de la Cluj, 

Braşov, Iaşi sau să plece la studii în străinătate 

Preluată 

La pagina 35, Analiza SWOT a mediului extern PROFIL 

SOCIO-DEMOGRAFIC, Ameninţări: 

- Atractivitatea mai crescută a altor centre urbane pentru 

tineri, care preferă să părăsească judeţul pentru a urma o 

facultate şi a-şi găsi un loc de muncă  

 

122.  La Capitolul 3.1 Analiza SWOT a mediului extern 

INFRASTRUCTURA DE SĂNĂTATE ŞI SERVICII MEDICALE 

Oportunităţi, inserarea unei noi oportunităţi: 

- existenţa Facultăţii de Medicină care poate asigura specialişti 

în domeniul medical şi care dispune de colaborări cu instituţii 

internaţionale importante 

Nepreluată 

Existenţa Facultăţii de Medicină [...] nu reprezintă o 

oportunitate, este un punct tare. 

123.  La Capitolul 3.1 Analiza SWOT a mediului extern 

INFRASTRUCTURA DE SĂNĂTATE ŞI SERVICII MEDICALE 

Ameninţări, la punctul: 

“Privatizarea continuă a dotărilor medicale limitează 

responsabilitatea şi capacitatea de intervenţie a administraţiei 

publice în ceea ce priveşte calitatea serviciilor medicale oferite 

şi poate avea efect de majorare a costurilor serviciilor 

medicale” a se modifica ca privatizarea unor servicii medicale 

Nepreluată 

Referinţa se referă la privatizarea dotărilor medicale şi nu a 

serviciilor medicale. Sunt chestiuni diferite. 

124.  La Capitolul 3.1 Analiza SWOT a mediului extern EDUCAŢIE 

ŞI FORMARE Ameninţări, la punctul: 

„Atractivitate mai mare pentru studenţi a Municipiului 

Bucureşti” 

se propune modificare şi completare sub forma: 

„atractivitate mai mare a tinerilor pentru Bucureşti”,  

dar poate fi completat şi cu alte centre universitare, inclusiv şi 

Preluată 

La pagina 36 din Strategie, sub forma: 

 

- Atractivitate mai mare pentru studenţi a altor centre 

universitare  
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din străinătate 

125.  La Capitolul 3.1 Analiza SWOT a mediului extern EDUCAŢIE 

ŞI FORMARE Oportunităţi, la punctul 3: 

„Judeţul Galaţi face parte din <Euroregiunea Dunărea de Jos>, 

fapt ce reprezintă o oportunitate în atragerea de fonduri şi în 

crearea de proiecte în domeniul educaţiei cu impact major” se 

propune revizuirea expresiei ”impact major”. Fondurile 

transfrontaliere pot fi o oportunitate şi pentru Instituţiile locale, 

sănătate, dar şi turism şi cultură 

Nepreluată 

În propunerea primită nu am primit un text reformulat, având 

în vedere că este furnizată de structura de specialitate din 

cadrul CJG. Deoarece propunerea se referă la textul din 

secţiunea Educaţia şi formare, nu se va revizui în sensul 

menţionării altor sectoare de activitate. 

126.  La Capitolul 3.1 Analiza SWOT a mediului extern PROFIL 

CULTURAL Oportunităţi, la punctul 4: 

„Încadrarea în sistemul urban Brăila-Galaţi, a doua cea mai 

mare aglomerare urbană din România după Bucureşti (de 

aproximativ 700.000 de locuitori), ce poate facilita accesul la 

un bazin important de potenţiali vizitatori”, se propune a se 

verifica dacă sistemul urban Galaţi-Brăila mai reprezintă a 

doua aglomerare urbană din România. 

Nepreluată 

În momentul publicării Strategiei, informaţia era verificată. 

127.  La Capitolul 3.1 Analiza SWOT a mediului extern PROFIL 

CULTURAL Oportunităţi, se propune inserarea unui punct nou, 

astfel: 

- existenţa staţiunii turistice Tuluceşti 

Nepreluată 

A fost inclusă la capitolul 11.4 – Analiza SWOT – Analiza 

mediului intern, ca punct tare 

128.  La Capitolul 3.2 DIAGNSTIC se propune analiza în contextul 

completării sau revizuirii analizei SWOT 

Nepreluată 

Propunerile acceptate nu presupune modificarea analizei de 

diagnostic. 

129.  La Capitolul 3.2 DIAGNOSTIC – Economia Locala, la 

paragraful cu referire la de infrastructura de cercetare, se 

înaintează sugestia de a se lămuri numărul de centre de 

cercetare al Universităţii ”Dunărea de Jos” 

Preluată 

La pagina 38 din Strategie, sud forma: 

Cu toate acestea, judeţul Galaţi prezintă potenţial în 

dezvoltarea acestui sector, dispunând de infrastructură de 

cercetare, în special în cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” 

Galaţi, care are în componenţa sa 18 centre de cercetare atât 

în domenii tehnice (ştiinţe inginereşti), cât şi în ştiinţe sociale 

şi umaniste, dintre care 18 sunt unităţi de cercetare de 

excelenţă. 

S-a introdus nota de subsol 21. 
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130.  La Capitolul 7.5. TRANSPORT ŞI MOBILITATE, Capitolul 

7.5.1.  – Context regional şi european - Judeţul Galaţi nu 

dispune de aeroport propriu care să deservească populaţia, cu 

referire la paragraful: 

„La nivelul judeţului Galaţi nu este amplasat niciun aeroport. 

Dacă ne raportăm la bazinul de populaţie ce ar putea fi 

deservit de un aeroport, observăm că acesta este destul de 

ridicat luând în considerare sistemul urban Galaţi-Brăila.”, se 

porpune modificare sub forma: 

„La nivelul judeţului Galaţi nu este amplasat niciun aeroport. 

Dacă ne raportăm la bazinul de populaţie, un aeroport mixt ar 

putea deservi atât transportul de pasageri, cât şi pentru cel de 

mărfuri” 

Nepreluată 

Strategia are în vedere realizarea unui aeroport internaţional 

de transport persoane, fiind un document programatic pentru 

perioada 2021-2028. 

Fiind o investiţie iniţiată de Consiliul Judeţean Galaţi, tipul şi 

priorităţile de investiţii sunt stabilite de structurile cu putere de 

decizie. 

131.  La Capitolul 7.8. – OBIECTIVE STRATEGICE SI SPECIFICE – 

O.S. 4.1 : „Acest aspect implică negocieri cu guvernul pentru a 

include pe lista proiectelor prioritare pentru perioada de 

programare 2021-2027 proiecte precum modernizarea 

(preferabil chiar electrificarea) magistralei 700 de cale ferată 

sau realizarea drumului expres DX7 către Buzău cuplate cu 

DX5 Buzău – Ploieşti”, se propune completarea cu „… precum 

şi negocieri pentru introducerea Aeroportului Galaţi în Master 

Planul de Transport” 

Nepreluată 

Fiind o investiţie iniţiată de Consiliul Judeţean Galaţi, tipul de 

demersuri sunt stabilite de structurile cu putere de decizie. 

Cel menţionat în propunere nu reprezintă rezultatul unui 

proces de negociere, ci este competenţa exclusivă a 

Guvernului României. 

132.  La Capitolul 11.1.1 – INFRASTRUCTURA CULTURALĂ, la 

paragraful „MUZEE ŞI COMPLEXE MUZEALE, GALERII ŞI 

CASE MEMORIALE”, se propune a se revizui denumirea 

instituţiilor culturale şi a monumentelor: 

Muzeul Mixt Tecuci este Muzeul de Istorie ”Teodor Cincu”, iar 

Poarta Turcească este Poartă de han; 

La subpunctul ”Muzee şi complexe muzeale, galerii şi case 

memoriale” se fac referiri la ”colecţii muzeale” aflate în 

mânăstiri sau alte locuri (ex. Colecţia Muzeală Odaia 

Manolache neprecizându-se cine o adăposteşte) fără legătură 

cu titlul; 

Casa Memorială ”Hortensia Papadat-Bengescu” este doar 

Preluată 

La pagina 381 din Strategia de dezvoltare a judeţului Galaţi, la 

Capitolul 11.1.1. INFRASTRUCTURA CULTURALĂ, 

paragraful „MUZEE ŞI COMPLEXE MUZEALE, GALERII ŞI 

CASE MEMORIALE”,  
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Casa ”Hortensia Papadat-Bengescu” din comuna  Iveşti, secţie 

a Muzeul de Istorie ”Paul Păltănea”, alături de secţiile 

Lapidarium, Secţia "Domnească 25", Muzeul "Casa Cuza 

Vodă", Muzeul "Casa Colecţiilor” din Galaţi, Casa memorială 

”Costache Negri” din comuna C. Negri și Casa Rurală "Ion 

Avram-Dunăreanu" din com. Suhurlui; 

A se completa cu Casa Rurală "Ion Avram-Dunăreanu", dar și 

cu Muzeul Istoriei, Culturii si Spiritualitatii Crestine de la 

Dunarea de Jos. 

133.  La Capitolul 11.1.1 – INFRASTRUCTURA CULTURALĂ, se 

propune a se revizui perioada analizată privind numărul 

bibliotecilor (2018-2018). De asemenea, se menţionează că în 

municipiul Galaţi există 7 muzee, ori informaţia este eronată, 

numărul muzeelor fiind 4, dar cu mai multe secţii 

Nepreluată 

La pagina 382 din documentul strategic, paragraful cu referire 

la dotările culturale de bază şi teritoriale, se consemnează: 

„În ceea ce priveşte distribuţia spaţială a acestora, se constată 

faptul că facilităţile culturale specializate se află preponderent 

în municipiul Galaţi (cu 7 muzee, 6 instituţii şi companii de 

spectacole şi 2 cinematografe, dar acestea se regăsesc şi la 

nivelul altor localităţi din cadrul judeţului Galaţi precum 

municipiul Tecuci sau comunele Iveşti, Tudor Vladimirescu, 

Costache Negri, Vânători, Tuluceşti, Băneasa şi Bereşti (în 

cadrul fiecărui UAT fiind prezent câte un muzeu).” 

S-a avut în vedere evidenţierea numărului de spaţii muzeale 

dedicate publicului atât ale instituţiilor de cultură din subordine 

cât şi ale Arhiepiscopiei „Dunărea de Jos”. 

134.  La Capitolul 11.1.1 – INFRASTRUCTURA CULTURALĂ, la 

fraza 

”În cadrul acestor dotări sunt organizate cele mai importante 

evenimente cultural locale…” se face vorbire despre căminele 

culturale şi acestea sunt tratate ulterior ca fiind ”dotări” şi nu 

instituţii. 

Nu se precizează nimic despre teatre. 

Se vorbeşte despre contextul generat de criza COVID 19 însă 

nu se menţionează că instituţiile de cultură au fost  deschise 

pe o anumită perioadă, sau au putut organiza evenimente cu 

respectarea distanţării. Unele instituţii (ex. teatrele) au 

Nepreluată 

Cuvântul dotări este unul  consacrat în limbajul de specialitate 

şi face referire la dotările de tip urbanistic. 
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organizat activităţi on-line (ex. Festivalul de Comedie organizat 

de Teatrul Dramatic ”Fani Tardini”). 

135.  La Capitolul 11.1.2. - ELEMENTE DE PATRIMONIU, la Nota 

de subsol 156 se propune să se scrie titlul Legii nr. 182/2000 

Nepreluată 

În documentul revizuit a devenit Nota de subsol 160., pagina 

385. 

Propunerea nu aduce un element de oportunitate în raport cu 

elementele de conţinut prezentate. 

136.  La Capitolul 11.1.2. - ELEMENTE DE PATRIMONIU, 

Se propune modificare denumirii Teatrul Mixt Tecuci 

Preluată 

Pag 385, se consemnează  Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” 

Tecuci, 

137.  La Capitolul 11.1.2. - ELEMENTE DE PATRIMONIU, cu 

referire la Lista monumentelor, dat fiind inadvertenţa unui 

structuri (ex: ”Muzeul Memorial Costache Negri sau muzeul 

sătesc din Iveşti”), se propune revizuire 

Nepreluată 

Analiza de la această pagină nu-şi propune redarea cu 

exactitate a titlurilor de monumente istorice. În locaţiile 

enumerate sunt localizate şi/sau colecţii muzeale. 

138.  La Capitolul 11.1.2. - ELEMENTE DE PATRIMONIU, propune 

să se scrie „Tirighina-Barboşi” cu referire la sitului consemnat 

Barboși-Tirighina 

Nepreluată 

Locaţia poate fi identificată prin ambele denumiri. 

139.  La Capitolul 11.1.2. - ELEMENTE DE PATRIMONIU,  

propunerea de a se corecta în întreg documentul denumirea 

”Poarta han” cu ”Poarta de han” 

Preluată 

La pagina 381 din documentul strategic, la paragraful  

„MONUMENTE ŞI ATRACŢII” s-a inserat: 

Poarta de han din sec. XIX 

140.  La Capitolul 11.1.2. - ELEMENTE DE PATRIMONIU,  ultima 

concluzie, se propune a se corecta denumirile proiectelor ce se 

află în implementare cu fonduri POR: 

- ”Consolidare, restaurare şi amenajare Muzeul ”Casa Cuza 

Vodă” din Galaţi” (2017) 

- ”Restaurare si amenajare Muzeul ”Casa Colecţiilor” (fosta 

Farmacie Ținc) din Galaţi” (2017)  

Nepreluată  

Propunerea nu aduce elemente noi de conţinut sau de 

oportunitate Strategiei (pagina 386)  

141.  La Capitolul 11.1.2. - ELEMENTE DE PATRIMONIU, se 

consemnează: „Cu toate acestea, la nivelul anului 2012, un 

număr ridicat de monumente istorice (92 monumente) se aflau 

în pericol, în diverse stadii de degradare”. Se apreciază că 

revenirea la anul 2012, după ce a vorbit anterior de 2017 ca an 

de referinţă, creează confuzie 

Nepreluată  

Informaţia este preluata din PATJ si nu poate fi schimbată (a 

se vedea pagina 388) 
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142.  La Capitolul 11.1.2. - ELEMENTE DE PATRIMONIU, se 

propune a se corecta Casa Rurală ”Ioan Avram Dunăreanu”,  

care nu este monument istoric 

Nepreluată  

La pagina 388, în propoziţia din strategie nu se specifică 

faptul ca acest obiectiv reprezintă un monument istoric. 

143.  La Capitolul 11.1.2. - ELEMENTE DE PATRIMONIU, la nota 

de subsol 160 se va scrie titlul Legii nr. 26/2008 

Nepreluată 

A devenit Nota de subsol 164 (pagina 388) 

144.  La Capitolul 11.1.2. - ELEMENTE DE PATRIMONIU – 

Patrimoniul cultural imaterial, se face vorbire despre ”O serie 

de obiceiuri importante din acest judeţ sunt reprezentate de:…” 

şi se enumeră podgorii, drumul viei şi vinului, dar şi muştarul 

de Tecuci sau prăjitura Siret. Aceste nu sunt ”obiceiuri”, unele 

sunt produse locale consacrate. Se propune revizuire 

Nepreluată 

Se regăseşte în pagina 389 

145.  La Capitolul 11.1.2. - ELEMENTE DE PATRIMONIU - 

Patrimoniul cultural imaterial - DRUMUL VIEI ŞI VINULUI, se 

menţionează: 

”Cu ocazia acestui eveniment, grupuri de elevi, studenţi, tineri 

şi adulţi sunt invitaţi să viziteze cramele şi podgoriile din Iveşti, 

Nicoreşti şi Buciumeni, precum şi monumente istorice din 

aceste localităţi”. Se propune să se precizeze cine organizează 

evenimentul. Care este sursa de informare? 

Nepreluată 

Informaţiile au fost verificate anterior publicării strategiei şi au 

avut caracter public. 

Pentru nici un eveniment precizat la aceasta pagina nu sunt 

menţionaţi organizatorii sau sursa de informare. 

 

146.  La Capitolul 11.1.2. - ELEMENTE DE PATRIMONIU - 

Patrimoniul cultural imaterial – INTĂLNIRILE DE LA MĂNJINA, 

propune reformularea prezentării în forma”…urmând ca 

formaţiile artistice şi cele locale să prezinte programe artistice”, 

deoarece nu se înţelege despre ce formaţii artistice este vorba 

şi anulează existenţa unor astfel de formaţii la nivel local 

Nepreluată 

Textul doreşte să prezinte doar formatul evenimentului si in 

acest context nu este oportuna prezentarea formaţiilor 

artistice (care pot fi diferite de la an la an). 

147.  La Capitolul 11.1.3. – VITALITATEA CULTURALĂ - Consumul 

cultural din judeţul Galaţi, Se apreciază ”consumul cultural” 

fără a se menţiona nicăieri când au reapărut cinematografele 

în municipiul Galaţi. Totodată, se apreciază o scădere a 

numărului de cititori activi, dar nu se precizează diversitatea 

activităţilor oferite de Biblioteca Judeţeană ”V.A. Urechia”. 

 

Nepreluată 

Nu există date statistice cu privire la funcţionarea 

cinematografului privat din municipiul Galaţi.  

Acest spaţiu este pus la dispoziţie sau închiriat de către alte 

entităţi pentru organizarea de evenimente culturale. 

Reprezentanţii Bibliotecii Judeţene ”V.A. Urechia” au participat 

la elaborarea strategiei, iar informaţiile transmise de această 

instituţie au fost incluse în document. 

148.  La Capitolul 11.1.3. – VITALITATEA CULTURALĂ - Consumul Nepreluată 
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cultural din judeţul Galaţi – numărul de utilizatori, se 

consemnează; 

„În ceea ce priveşte numărul de utilizatori la nivelul judeţului 

Galaţi, în cazul vizitatorilor în muzee, cititorilor activi, 

spectatorilor în cinematografe şi spectatorilor la reprezentaţiile 

artistice, pe fondul faptului că majoritatea dotărilor sunt 

localizate în mediul urban, valorile înregistrate în acest caz 

sunt mult mai crescute faţă de valorile înregistrate în cazul 

mediului rural, doar în cazul cititorilor activi fiind remarcată o 

apropiere faţă de valoarea înregistrată în mediul urban.” Se 

propune a se face referire la vizitatori/ cititori/ spectatori  

Formularea aleasa cuprinde toate tipurile de beneficiari. 

149.  La Capitolul 11.1.3. – VITALITATEA CULTURALĂ, în 

paragraful cu referire la Agenda culturală propusă pentru 2020, 

se propune să se consemneze specificitatea anului dat de 

pandemia COVID-19. 

Nepreluată 

Fiind un document programatic pe termen lung, cadrul 

metodologic trebuie să nu ia în considerare contexte 

excepţionale, pentru a nu denatura atât analiza, cât şi nevoile 

pe termen mediu şi lung. 

Totodată, în portofoliu de măsuri s-a luat în considerare 

impactul pandemiei COVID-19 asupra diferitelor sectoare de 

activitate şi schimbările de abordare, evoluţiile cu caracter 

permanent. 

150.  La Capitolul 11.1.3. – VITALITATEA CULTURALĂ, în 

paragraful cu referire la Agenda culturală propusă pentru 2020, 

se propune să se completeze lista evenimentelor cu Bienala 

Naţională ”Camil Ressu” evenimentul cultural al anului 2020 

pentru CJ Galaţi şi Muzeul de Artă Vizuală Galaţi 

Preluată 

La pagina 394:  

 

 

151.  La Capitolul 11.1.3. – VITALITATEA CULTURALĂ, în 

paragraful cu referire la Agenda culturală propusă pentru 2020, 

se propune ca în enumerarea locurilor de promenadă se 

consemneze şi faleza Dunării sau zona P-urilor 

Nepreluată 

Faleza Dunării este menţionat ca obiectiv distinct de investiţii 

şi este încadrat mai mult decât un simplu loc de promenadă. 

152.  La Capitolul 11.1.3. – VITALITATEA CULTURALĂ, în 

paragraful cu referire la Itinerariul cultural al judeţului, în 

enumerarea notelor de subsol se propune inserarea pagina de 

facebook pentru Centrul Cultural „Dunărea de Jos” 

Nepreluată 

În enumerarea din propoziţia din strategie, sunt prezentate 

câteva pagini facebook cu caracter exemplificativ (între ele 

fiind şi menţiunea „sau”). 

Modificarea nu este oportună. 
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153.  La Capitolul 11.1.3. – VITALITATEA CULTURALĂ, în 

paragraful cu referire la Activităţile culturale şi educaţionale 

pentru tineri, se propune a se introduce activităţi extraşcolare 

organizate de Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii  astfel: 

”Săptămâna altfel”, şi Astroclubul „Călin Popovici” unde de 

organizează întâlniri cu elevi; evenimentul ”O zi la muzeu 

pentru elevii din mediul rural din judeţul Galaţi”, eveniment care 

doreşte să dezvolte identitatea locală a tinerilor şi să le 

stimuleze spiritul spre activităţi culturale 

Nepreluată 

In enumerarea din propoziţia din strategie, sunt prezentate 

câteva activităţi cu caracter exemplificativ (fiind menţiunea 

„printre ele”). 

Modificarea nu este oportună. 

Fiind o prezentare a situaţiei existente, nu se considera 

oportuna prezentarea unui eveniment planificat pentru o 

perioadă ulterioară. 

154.  La Capitolul 11.1.4. – PROVOCĂRI ŞI NEVOI PRIVIND 

OFERTA CULTURALĂ se propune revizuirea paragrafului:  

„…s-au desfăşurat într-o serie de instituţii şi unităţi de învăţământ din 

municipiile Galaţi şi Tecuci sau comunele Suhurlui, Şiviţa, Bârlad, 

Costache Negri, Cuza Vodă şi Pechea..” 

Nepreluată 

Nu s-a identificat paragraful 

155.  La Capitolul 11.1.4. – PROVOCĂRI ŞI NEVOI PRIVIND 

OFERTA CULTURALĂ se propune reformularea din ultimul 

bulet deoarece nu se înţelege comparaţia Teatrului Naţional de 

Operă şi Operetă ”Nae Leonard” cu cea  a Teatrului de Păpuşi 

”Gulliver” care nu are sediu 

Nepreluată 

Comparaţia vizează nevoia unui spaţiu mai mare pentru 

Teatrului Naţional de Operă şi Operetă ”Nae Leonard”, în 

raport cu nevoia Teatrului de Păpuşi ”Gulliver” de a avea un 

spaţiu pentru ca acum nu are deloc. 

156.  La Capitolul 11.1.4. – PROVOCĂRI ŞI NEVOI PRIVIND 

OFERTA CULTURALĂ – Nevoia de dezvoltarea infrastructurii 

culturale din judeţ - bulet 4 = O altă provocare majoră este 

reprezentată de lipsa unei săli multifuncţionale care să permită 

organizarea de evenimente de diferite dimensiuni”, se propune 

să se precizeze locaţia unde ar trebui să existe o sală 

multifuncţională 

Nepreluată 

În textul menţionat a fost identificată o nevoie la nivel 

judeţean. În această situaţie nu este necesară precizarea unei 

locaţii. 

157.  La Capitolul 11.1.4. – PROVOCĂRI ŞI NEVOI PRIVIND 

OFERTA CULTURALĂ, referire la investiţiile majore, 

”…construcţia unui nou Muzeu de Artă” cu ”un nou sediu 

modern şi complex”.  

De revizuit şi detaliile privind proiectul Sediului Comisiei 

Europene a Dunării (Ro-Cultura) 

Nepreluată 

Explicaţia cuprinsă în propunere este deja prezentată în 

aceeaşi propoziţie (in paranteza), la pagina 398. prezent, titlul 

investiţiei este astfel denumit in documentele aferente 

investiţiei. 

158.  La Capitolul 11.1.4. – PROVOCĂRI ŞI NEVOI PRIVIND 

OFERTA CULTURALĂ, referire la investiţiile majore Se face 

Preluată 

S-au verificat informaţiile de la pagina 400 
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vorbire la 3 patinoare acoperite în judeţul Galaţi: ”în Galaţi, 

Ghindeni şi Negrileşti 

Se propune verificarea informaţiei 

 

159.  La Capitolul 11.1.2. – INFRASTRUCTURA ŞI ACTIVITĂŢILE 

SPORTIVE, se propune completarea ofertei sportive cu 

baschet, Clubul Sportiv Phoenix fiind printre cele mai vechi 

cluburi cu performanţe deosebite 

Preluată 

La pagina 402, paragraf 4, astfel: 

„ …în judeţ există şi alte cluburi sportive recunoscute precum 

Clubul Sportiv ”Universitatea” Galaţi, Clubul Sportiv Şcolar 

Tecuci, Clubul sportiv Şcolar Galaţi, Clubul Copiilor Tecuci, 

Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Galaţi, Academia de Baschet 

Phoenix Galaţi…” 

160.  La Capitolul 11.2.2 - INFRASTRUCTURA ŞI ACTIVITĂŢILE 

DE AGREMENT, se propune să se facă referire şi la Pădurea 

Gârbovele ca zonă de agrement, prezentarea făcând referire 

doar la aria protejată 

Nepreluată 

In textul din strategie se menţionează clar că este o zonă de 

agrement şi ce anume conţine aceasta 

161.  La Capitolul 11.2.2 - INFRASTRUCTURA ŞI ACTIVITĂŢILE 

DE AGREMENT, se propune să se facă precizări şi la alte 

oportunităţi de agrement, ca cele oferite de privaţi, cu excepţia 

croazierelor . 

Exemple: Deliria de la Tulucești, piscina de la Valea Mărului 

Nepreluată 

Enumerarea din strategia nu are caracter limitativ. S-a dorit 

prezentarea celor mai reprezentative facilităţi de agrement. 

162.  La Capitolul 11.2.3. - PROVOCĂRI ŞI NEVOI PRIVIND 

OFERTA DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER - Provocări 

privind infrastructura sportivă din judeţul Galaţi, se propune 

schimbarea exprimării “Insuficienţei infrastructurii sportive: nu 

există sală polivalentă, stadion, bazin de înot”, sub forma: „La 

Galaţi există mai multe stadioane, însă nu toate sunt 

modernizate” 

Nepreluată 

Se menţine formularea nevoii care trimite la mai multe tipuri 

de elemente de infrastructură (diferite faţă de cele menţionate 

în propunere) şi la numărul insuficient al acestora. 

163.  La Capitolul 11.2.3. - PROVOCĂRI ŞI NEVOI PRIVIND 

OFERTA DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER, în formularea 

“O altă provocare este referitoare la faptul că majoritatea 

taberelor s-au desfiinţat din cauza faptului că nu mai există 

finanţări (de exemplu tabăra de la Gârboavele, care înainte era 

foarte cunoscută).”, se propune reformularea sun forma: „toate 

taberele s-au desfiinţat” 

Nepreluată 

Informaţia din strategie este corectă. Din punct de vedere 

juridic taberele nu sunt desfiinţate. 

164.  La Capitolul 11.2.3. - PROVOCĂRI ŞI NEVOI PRIVIND Nepreluată 



 40 

OFERTA DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER, în formularea; 

„Pe lângă investiţiile menţionate anterior în dezvoltarea 

infrastructurii sportive, o serie de investiţii majore sunt pregătite 

de Consiliul Judeţean Galaţi şi partenerii săi pentru 

îmbunătăţirea dotărilor de agrement prin proiecte ce vizează 

baza de agrement cu specific pescăresc Zătun 2 (prin 

amenajarea de spaţii de cazare, foişoare, căsuţă de 

depozitare, spaţiu de joacă pentru copii şi pontoane pentru 

pescuit) sau un parc de aventură în Pădurea Gârboavele 

(cuprinzând atât prin amenajarea parcului, cât şi desfăşurarea 

de activităţi de promovare transfrontalieră a turismului activ). 

La acestea se adaugă o serie de investiţii majore realizate la 

nivel loc de instituţii precum Primăria Municipiului Galaţi, care 

va contribui definitoriu la dezvoltarea ofertei de agrement prin 

proiecte precum amenajarea Aqua Park – Plaja Dunărea sau 

realizarea unui parc de aventură modern, la fosta Uzină de apă 

nr. 1.”, se propune reformularea. 

Propunerea nu menţionează în ce constă informaţia care 

trebuie reformulată. 

Se regăseşte la pagina 407 din document. 

165.  La Capitolul 11.3.2. - INFRASTRUCTURA TURISTICĂ, 

infrastructura de cazare, se propune ă se precizeze şi că oferta 

unităţilor de cazare clasificate este completată, în cazul 

booking, respectiv apartamentele private tip studio de închiriat 

pe o perioadă limitată de timp. 

Preluată 

La pagina 412 din Strategie, se consemnează: 

„În ceea ce priveşte numărul locurilor de cazare în judeţul 

Galaţi, prin sondarea portalurilor web care oferă servicii de 

cazare precum Booking şi Airbnb, se constată un număr mult 

mai ridicat de înregistrări ale unităţilor de cazare, Booking 

înregistrând un număr de 104 unităţi de cazare, iar Airbnb 

înregistrând un număr e 96 de unităţi de cazare. Aceste 

înregistrări aduc un aport considerabil la oferta existentă de 

spaţii de cazare şi asigură o serie de oportunităţi mai variate 

pentru vizitatori.” 

166.  La capitolul 11.4 – Analiza SWOT – Analiza mediului intern, se 

propune introducerea ca punct tare: 

- existenţa staţiunii turistice Tuluceşti 

Preluată 

La pagina 416, punct tare (bulina 2) ca: 

- Existenţa staţiunii turistice Tuluceşti, prima localitate de 

interes turistic local din judeţul Galaţi, constituită conform H.G 

nr. 852 / 13.08.2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de 

atestare a staţiunilor turistice, în urma actualizării din luna 



 41 

octombrie 2020.  

167.  La Capitolul 11.5 - CONCLUZII, PRIORITĂŢI ŞI SCENARII / 

PROIECTE DE DEZVOLTARE, la prima concluzie: 

„Provocări majore în ceea ce priveşte starea şi gradul de 

dotare al echipamentelor culturale”, se apreciază că este 

formulată confuz. Este vorba de dotări sau infrastructură 

deoarece în posibilele intervenţii este un amalgam, în care 

căminele culturale reprezintă ”dotări”. 

Nepreluată 

Cuvântul dotare este un concept consacrat în limbajul de 

specialitate (se referă la dotări urbanistice cu funcţiuni 

culturale). 

168.  La Capitolul 11.5 - CONCLUZII, PRIORITĂŢI ŞI SCENARII / 

PROIECTE DE DEZVOLTARE – posibile intervenţii, la bulina 2 

se consemnează: “ … muzeele din Târgu Bujor, Costache 

Negri şi Umbrăreşti…”. Se face observaţia că la Târgu Bujor 

nu există un muzeu ci un Centru Cultural excepţional care 

dispune de o colecţie muzeală 

Nici comuna C. Negri nu are un muzeu aparte ci este doar o 

secţie a Muzeului de Istorie ”Paul Păltănea” – Casa memorială 

”C. Negri”. 

Nepreluată 

La Costache Negri este o casă memorială acreditată în mod 

distinct ca instituţie muzeală (pagina 418). 

În Târgu Bujor şi Umbrăreşti sunt colecţii muzeale. Fiind vorba 

de acelaşi tip de acreditări au fost menţionate ca o singură 

enumerare. 

 

169.  La Capitolul 11.5 - CONCLUZII, PRIORITĂŢI ŞI SCENARII / 

PROIECTE DE DEZVOLTARE – posibile intervenţii, se 

propune introducerea unei noi posibile intervenţii, ca: 

- Drumul Unirii” cu Casa Cuza Vodă, conacul de la Mânjina, 

conacul Ţigăneşti., etc. 

Nepreluată 

Drumul Unirii este o iniţiativă menţionata în lista de proiecte. 

170.  La Capitolul 11.5 - CONCLUZII, PRIORITĂŢI ŞI SCENARII / 

PROIECTE DE DEZVOLTARE –la Concluzia – Lipsa de 

reprezentativitate a judeţului Galaţi pe scena culturală la nivel 

naţional - posibila intervenţie „Sprijinirea instituţiilor culturale în 

organizarea unor evenimente majore / internaţionale de mare 

anvergură”, se propune reformulare ca: 

„Sprijinirea instituţiilor culturale în organizarea unor evenimente 

şi promovarea acestora la nivel naţional şi internaţional” 

Nepreluată 

Propunerea nu aduce un element de oportunitate în raport cu 

elementele de conţinut prezentate 

171.  La capitolul 14.3 - CHESTIONAR APLICAT INSTITUŢIILOR 

DE CULTURĂ, se propune revizuirea unor denumiri de instituţii 

monumente/ statui: 

- vezi ”Ioan Vodă cel Cumplit” 

Nepreluată 

Nu a fost regăsită menţiunea Biblioteca Naţională. 

În document este denumirea Biblioteca Municipală „Ştefan 

Petică”. 
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- Biblioteca Municipale „Ştefan Petică” de la Tecuci care nu 

este Bibliotecă Naţională aşa cum apare în tot chestionarul  

Referitor la statuia lui Ioan Vodă Cel Viteaz / Ioan Vodă cel 

Cumplit (ambele titluri fiind acceptate de lumea ştiinţifică) sunt 

trei menţiuni în strategie cu trimitere contextuală la statuie şi 

ca propunere de investiţie aşa cum este precizată de Primăria 

Băneasa (propunere preluată ca formulare).  

Nici una din prezentări nu face trimitere la numele 

monumentului istoric aşa cum este el clasificat. 

172.  La Anexa 2 - Planul de acţiune/Portofoliul de proiecte, 

Obiectivul 7 - Judeţ care oferă tuturor locuitorilor săi 

oportunităţi de educare şi formare pe tot parcursul vieţii, O.S. - 

Învăţământ preuniversitar modern, dotat şi performant, se 

avansează propunerea de a se completa lista de PROIECTE 

LA NIVEL DE UAT cu proiectul:  

<Construcţie bazin terapeutic de înot, săli de clasă şi teren 

minifotbal Şcoala specială profesională ”Emil Gârleanu” 

Galaţi> 

Preluată 

În Anexa nr. 2 - Planul de acţiune/Portofoliul de proiecte, 

Obiectivul 7 - Judeţ care oferă tuturor locuitorilor săi 

oportunităţi de educare şi formare pe tot parcursul vieţii, O.S. - 

Învăţământ preuniversitar modern, dotat şi performant: 

Proiect 7 - Construcţie bazin terapeutic de înot, săli de clasă şi 

teren minifotbal Şcoala specială profesională „Emil Gârleanu” 

Galaţi, cu responsabil proiect UAT Judeţul Galaţi (pagina 722) 

173.  La Anexa 2 - Planul de acţiune/Portofoliul de proiecte, 

Obiectivul 7 - Judeţ care oferă tuturor locuitorilor săi 

oportunităţi de educare şi formare pe tot parcursul vieţii, O.S. - 

Învăţământ preuniversitar modern, dotat şi performant, se 

avansează propunerea de a se completa lista de PROIECTE 

LA NIVEL DE UAT cu proiectul:  

< Eficienţă energetică Şcoala specială profesională ”Emil 

Gârleanu” Galaţi> 

Preluată 

În Anexa nr. 2 - Planul de acţiune/Portofoliul de proiecte, 

Obiectivul 7 - Judeţ care oferă tuturor locuitorilor săi 

oportunităţi de educare şi formare pe tot parcursul vieţii, O.S. - 

Învăţământ preuniversitar modern, dotat şi performant: 

Proiect 8 - Eficienţă energetică Şcoala specială profesională 

”Emil Gârleanu” Galaţi, cu responsabil proiect UAT Judeţul 

Galaţi (pagina 722) 

174.  La Anexa 2 - Planul de acţiune/Portofoliul de proiecte, 

Obiectivul 7 - Judeţ care oferă tuturor locuitorilor săi 

oportunităţi de educare şi formare pe tot parcursul vieţii, O.S. - 

Învăţământ preuniversitar modern, dotat şi performant, se 

avansează propunerea de a se completa lista de PROIECTE 

LA NIVEL DE UAT cu proiectul:  

”Eficienţă energetică Şcoala specială gimnazială ”Constantin 

Pufan” Galaţi> 

 

Preluată 

În Anexa nr. 2 - Planul de acţiune/Portofoliul de proiecte, 

Obiectivul 7 - Judeţ care oferă tuturor locuitorilor săi 

oportunităţi de educare şi formare pe tot parcursul vieţii, O.S. - 

Învăţământ preuniversitar modern, dotat şi performant: 

Proiect 9 - Eficienţă energetică Şcoala specială gimnazială 

”Constantin Pufan” Galaţi, cu responsabil proiect UAT Judeţul 

Galaţi (pagina 722) 

175.  La Anexa 2 - Planul de acţiune/Portofoliul de proiecte, Preluată 
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Obiectivul 8 – Judeţ vibrant, care se bucură de o atractivitate 

sporită…; O.S. 1 Vitalitate culturală sporită, se avansează 

propunerea de a se completa lista de PROIECTE LA NIVEL 

DE UAT cu proiectul:  

<Crearea Circuitului Drumul Unirii, stadiul – idee> 

 

În Anexa 2 – Planul de acţiune – Portofoliul de proiecte,  

Obiectiv 8 – Obiectiv specific 1 Vitalitate culturală sporită, s-a 

inclus: 

Proiect 4 – Crearea Circuitului Drumul Unirii, stadiul – idee, 

aplicant proiect UAT Judeţ Galaţi (pagina 745); 

176.  La Anexa 2 - Planul de acţiune/Portofoliul de proiecte, 

Obiectivul 8 – Judeţ vibrant, care se bucură de o atractivitate 

sporită…; O.S. 1 Vitalitate culturală sporită, se avansează 

propunerea de a se completa lista de PROIECTE LA NIVEL 

DE UAT cu proiectul:  

<O zi la muzeu pentru copiii din mediul rural din judeţul Galaţi, 

din fonduri proprii, estimare buget: 400.000 lei> 

 

 

Preluată 

În Anexa 2 – Planul de acţiune – Portofoliul de proiecte,  

Obiectiv 8 – Obiectiv specific 1 Vitalitate culturală sporită, s-a 

inclus: 

Proiect 5 – O zi la muzeu pentru copiii din mediul rural din 

judeţul Galaţi, din fonduri proprii, estimare buget: 400.000 lei, 

aplicant proiect UAT Judeţ Galaţi (pagina 746) 

177.  La Anexa 2 - Planul de acţiune/Portofoliul de proiecte, 

Obiectivul 8 – Judeţ vibrant, care se bucură de o atractivitate 

sporită…; O.S. 1 Vitalitate culturală sporită, se face observaţia 

că se repetă proiectul „Construire muzeu de sit în comuna 

Negrileşti” 

Preluată 

În Anexa 2 – Planul de acţiune – Portofoliul de proiecte,  

Obiectiv 8 – Obiectiv specific 1 Vitalitate culturală sporită, 

figurează proiectele: 

Proiect 51 - Construire muzeu de sit în comuna Negrileşti, 

idee, fără buget estimat şi 

Proiect 52 - Construire muzeu de sit în comuna Negrileşti, 

idee, cu buget estimat 5.000.000 lei 

(pagina 752) 

178.  La Anexa 2 - Planul de acţiune/Portofoliul de proiecte, 

Obiectivul 8 – O.S. 2 Patrimoniu construit protejat şi valorificat, 

se avansează propunerea de a se completa lista de 

PROIECTE LA NIVEL DE UAT cu proiectul:  

<Restaurare şi amenajare Sediul Comisia Europeană a 

Dunării”, grad de maturitate – cerere de finanţare, buget 

estimat 7.200.000 lei> 

 

Preluată 

În Anexa 2 – Planul de acţiune – Portofoliul de proiecte  

La Obiectiv 8 – Obiectiv specific Patrimoniu construit protejat 

şi valorificat într-o manieră sustenabilă, s-a inclus: 

Proiect 67 - Restaurare şi amenajare Sediul Comisia 

Europeană a Dunării, buget estimat 7.200.000 lei, aplicant 

UAT Judeţ Galaţi (pagina 754) 

179.  La Anexa 2 - Planul de acţiune/Portofoliul de proiecte, 

Obiectivul 8 – O.S. 2 Patrimoniu construit protejat şi valorificat, 

Preluată 

În Anexa 2 – Planul de acţiune – Portofoliul de proiecte  
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se avansează propunerea de a se completa lista de 

PROIECTE LA NIVEL DE UAT cu proiectul:  

< Amenajare Sala de spectacole a Centrului Cultural Dunărea 

de Jos Galaţi, cerere de finanţare, buget estimat 4.000.000 lei> 

La Obiectiv 8 – Obiectiv specific Patrimoniu construit protejat 

şi valorificat într-o manieră sustenabilă, s-a inclus: 

Proiect 68 - Amenajare Sala de spectacole a Centrului 

Cultural Dunărea de Jos Galaţi, cerere de finanţare, buget 

estimat 4.000.000 lei, aplicant UAT Judeţ Galaţi (pagina 754) 

180.  La Anexa 2 - Planul de acţiune/Portofoliul de proiecte, 

Obiectivul 8 – O.S. 2 Patrimoniu construit protejat şi valorificat, 

se avansează propunerea de a se completa lista de 

PROIECTE LA NIVEL DE UAT cu proiectul:  

<Consolidare, restaurare, reabilitare şi punere în valoare a 

Casei Memoriale Costache Negri”, nota conceptuală> 

Preluată 

În Anexa 2 – Planul de acţiune – Portofoliul de proiecte  

La Obiectiv 8 – Obiectiv specific Patrimoniu construit protejat 

şi valorificat într-o manieră sustenabilă, s-a inclus: 

Proiect 69 - Consolidare, restaurare, reabilitare şi punere în 

valoare a Casei Memoriale Costache Negri aplicant UAT 

Judeţ Galaţi (pagina 755) 

181.  La Anexa 2 - Planul de acţiune/Portofoliul de proiecte, 

Obiectivul 8 – O.S. 2 Patrimoniu construit protejat şi valorificat, 

se avansează propunerea de a se completa lista de 

PROIECTE LA NIVEL DE UAT cu proiectul:  

< Reabilitare monument istoric Statuia lui  Ioan Vodă cel 

Viteaz> 

Preluată 

În Anexa 2 – Planul de acţiune – Portofoliul de proiecte  

La Obiectiv 8 – Obiectiv specific Patrimoniu construit protejat 

şi valorificat într-o manieră sustenabilă, s-a inclus: 

Proiect 70 - Reabilitare monument istoric Statuia lui  Ioan 

Vodă cel Viteaz, responsabili UAT Judeţ Galaţi şi UAT 

Băneasa (pagina 755) 

182.  La Anexa 2 - Planul de acţiune/Portofoliul de proiecte, 

Obiectivul 8 – O.S. 2 Patrimoniu construit protejat şi valorificat, 

se avansează propunerea de a se completa lista de 

PROIECTE LA NIVEL DE UAT cu proiectul:  

< Reabilitarea Conacului ”Costache Conachi” de la Țigăneşti, 

stadiu – idee, responsabili şi posibili parteneri UAT Judeţul 

Galaţi/Academia Română> 

Preluată 

În Anexa 2 – Planul de acţiune – Portofoliul de proiecte  

La Obiectiv 8 – Obiectiv specific Patrimoniu construit protejat 

şi valorificat într-o manieră sustenabilă, s-a inclus: 

Proiect 71 - Reabilitarea Conacului ”Costache Conachi” de la 

Țigăneşti, stadiu – idee, responsabili şi posibili parteneri UAT 
Judeţul Galaţi/Academia Română (pagina 755) 

183.  La Anexa nr. 2 - Planul de acţiune/Portofoliul de proiecte, se 

sugerează să se corecteze UAT Galaţi cu UAT Judeţ Galaţi la 

proiectele 140, 142 

Nepreluată 

Nu s-au identificat proiectele 

184.  La Anexa 2 - Planul de acţiune/Portofoliul de proiecte, 

Obiectivul   -  Obiectiv specific - Destinaţie turistică atractivă, 

de notorietate regională şi naţională, se propune a se completa 

lista de proiecte cu: 

<Creare şi extindere Parc Aventura, în Pădurea Gârbovele> 

Preluată 

În Anexa 2 – Planul de acţiune – Portofoliul de proiecte  

La Obiectiv 8 – Obiectiv specific - Destinaţie turistică atractivă, 

de notorietate regională şi naţională, s-a inclus proiectul: 

Proiect 236 - Creare şi extindere Parc Aventura, în Pădurea 
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Gârboavele, aplicanţi UAT Judeţul Galaţi/actori publici şi 

privaţi (pagina 786) 

185.  La Capitolul 10 – EDUCAŢIE ŞI FORMARE, se propune 

Introducerea unui subcapitol „Şcoli  pentru copiii cu nevoi 

speciale”. În subcapitol să se analizeze situaţia prezentă şi să 

se facă propuneri pentru viitor în special pentru perioada 2021-

2028 

Nepreluată 

Cuprinsul analizei şi conţinutul capitolelor a fost stabilit în 

acord cu structurile de decizie la nivel instituţional. Nu a fost 

realizată o structură pe subcapitole dedicate unor categorii de 

unităţi de învăţământ (inclusiv universităţi). 

Informaţii cu privire la situaţia existentă a şcolilor speciale şi la 

propunerile de proiecte sunt cuprinse în document. 

186.  La Anexa nr. 2 - Planul de acţiune/Portofoliul de proiecte, 

Obiectivul 7 - Judeţ care oferă tuturor locuitorilor săi 

oportunităţi de educare şi formare pe tot parcursul vieţii, O.S. - 

Învăţământ preuniversitar modern, dotat şi performant, se 

avansează propunerea de a se completa lista de PROIECTE 

LA NIVEL DE UAT cu proiectul:  

< Realizarea unui campus, inclusiv after-school, pentru copiii 

cu nevoi speciale> 

Motivaţie: să asigure dezvoltarea şi formarea copiilor cu nevoi 

speciale prin tratamente, instrumente de educaţie de ultimă 

generaţie specifice nevoilor lor. 

Preluată 

La Anexa nr. 2 - Planul de acţiune/Portofoliul de proiecte, 

Obiectivul 7 - Judeţ care oferă tuturor locuitorilor săi 

oportunităţi de educare şi formare pe tot parcursul vieţii, O.S. - 

Învăţământ preuniversitar modern, dotat şi performant s-a 

inclus proiectul: 

Proiect 11 - Construire Campus şcolar aferent Liceului 

tehnologic „Simion Mehedinţi” Galaţi şi dotarea 

corespunzătoare a acestuia, aplicant UAT Judeţ Galaţi 

(pagina 722) 

187.  La Capitolul 11.1.1 – INFRASTRUCTURA CULTURALĂ, la 

paragraful „MUZEE ŞI COMPLEXE MUZEALE, GALERII ŞI 

CASE MEMORIALE”, se propune să se detalieze faptul că 

Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi este constituit din 

următoarele secţii:  

- Muzeul „Casa Cuza Vodă” Galaţi; 

- Muzeul „Casa Colecţiilor” Galaţi; 

- Lapidarium; 

- Secţia „Domnească 25” Galaţi; 

Casa Memorială „Costache Negri” din comuna Costache 

Negri; 

- Muzeul „Hortensia Papadat Bengescu” Iveşti; 

- Casa Rurală ‚Ion Avram Dunăreanu” comuna Suhurlui;  

Preluată 

La pagina 381 din Strategia de dezvoltare a judeţului Galaţi, la 

Capitolul 11.1.1. INFRASTRUCTURA CULTURALĂ, 

paragraful „MUZEE ŞI COMPLEXE MUZEALE, GALERII ŞI 

CASE MEMORIALE”, se consemnează: 

„Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” din Galaţi (ce este 

constituit din următoarele secţii: Muzeul „Casa Cuza Vodă" 

Galaţi, Muzeul „Casa Colecţiilor" Galaţi, Lapidarium, Secţia 

„Domnească 25" Galaţi, Casa Memorială „Costache Negri" din 

comuna Costache Negri, Muzeul „Hortensia Papadat 

Bengescu" din comuna Iveşti, Casa Rurală „Ion Avram-

Dunăreanu" din comuna Suhurlui), …” 

188.  La Capitolul 11.1.1 – INFRASTRUCTURA CULTURALĂ, la Nepreluată 
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subtitlul „Judeţul Galaţi este relativ bine deservit de dotările 

culturale atât de bază, cât şi de importanţă suprateritorială”, 

unde se stipulează că: 

„În ceea ce priveşte distribuţia spaţială a acestora, se constată 

faptul că facilităţile culturale specializate se află preponderent 

în municipiul Galaţi (cu 7 muzee, 6 instituţii şi companii de 

spectacole şi 2 cinematografe, dar acestea se regăsesc şi la 

nivelul altor localităţi …”. 

Se propune a se corecta cu informaţia sub forma „în municipiul 

Galaţi sunt 4 (patru) muzee…”.  

 

La pagina 382 din documentul strategic, paragraful cu referire 

la dotările culturale de bază şi teritoriale, se consemnează: 

„În ceea ce priveşte distribuţia spaţială a acestora, se constată 

faptul că facilităţile culturale specializate se află preponderent 

în municipiul Galaţi (cu 7 muzee, 6 instituţii şi companii de 

spectacole şi 2 cinematografe, dar acestea se regăsesc şi la 

nivelul altor localităţi din cadrul judeţului Galaţi precum 

municipiul Tecuci sau comunele Iveşti, Tudor Vladimirescu, 

Costache Negri, Vânători, Tuluceşti, Băneasa şi Bereşti (în 

cadrul fiecărui UAT fiind prezent câte un muzeu).” 

S-a avut în vedere evidenţierea numărului de spaţii muzeale 

dedicate publicului atât ale instituţiilor de cultură din subordine 

cât şi ale Arhiepiscopiei „Dunărea de Jos”.  

189.  La Capitolul 11.1.1 – INFRASTRUCTURA CULTURALĂ, la 

paragraful „MONUMENTE ŞI ATRACŢII” propune a se corecta 

expresia „Poarta Turcească” cu denumirea corectă „Poartă de 

han din sec. XIX”  

 

Preluată 

La pagina 381 din documentul strategic, la paragraful  

„MONUMENTE ŞI ATRACŢII” s-a inserat: 

Poarta de han din sec. XIX 

190.  La Capitolul 11.1.1 – INFRASTRUCTURA CULTURALĂ, la 

paragraful „MONUMENTE ŞI ATRACŢII” se propune a se 

completa înşiruirea cu: 

- Monumentul de for public „Apărătorii oraşului Galaţi, 7/20 - 

9/22 ianuarie 1918" 

- Situl arheologic „Piroboridava", comuna Poiana, judeţul 

Galaţi; 

 

Preluată 

La pagina 381 din documentul strategic, la paragraful  

„MONUMENTE ŞI ATRACŢII” se prevede: 

Castrul Roman de la Tirighina-Barboşi, Palatul Navigaţiei, 

Palatul Administrativ, Palatul de Justiţie (azi Universitatea 

„Dunărea de Jos”), Palatul Episcopal al Dunării de Jos din 

Galaţi, Poarta de han din sec. XIX, Monumentul funerar al 

Generalului Alexander Wasilewich Gelhard, Monumentul de 

for public "Apărătorii oraşului Galaţi, 7/20 - 9/22 ianuarie 

1918", Situl arheologic "Piroboridava" din comuna Poiana, 

Casa Robescu, Palatul Comisiunii Europene a Dunării (azi 

Biblioteca „V.A.Urechia”), Casa Cuza Vodă, Casa Max 

Auschnitt (fost consulat italian), Casa Macri (fost consulat 

portughez), fostul consulat cehoslovac, Casa Lambrinidi, 

Casa Theodor Cincu din Tecuci, Conacul poetului Costache 

Conachi şi Poarta conacului de la Ţigăneşti (comuna 
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Munteni), Ansamblul palatului Chrissoveloni de la Ghidigeni, 

Valul lui Traian sau Cavoul roman 

191.  La Anexa 2 - Planul de acţiune/Portofoliul de proiecte, 

Obiectivul 8 – O.S. 2 Patrimoniu construit protejat şi valorificat, 

se avansează propunerea de a se completa lista de 

PROIECTE LA NIVEL DE UAT cu proiectul:  

<Reconstituirea Valului lui Traian, segment Odaia Manolache - 

Pădurea Gârboavele, comuna Tuluceşti> 

 

Preluată 

În Anexa 2 – Planul de acţiune – Portofoliul de proiecte,  

Obiectiv 8 – Obiectiv specific Patrimoniu construit protejat şi 

valorificat într-o manieră sustenabilă s-a inclus: 

Proiect 92 - Reconstituirea Valului lui Traian, segment Odaia 

Manolache-Pădurea Gârboavele, comuna Tuluceşti, cu 

responsabil proiect UAT Tuluceşti (pagina 759)  

192.  La Anexa 2 - Planul de acţiune/Portofoliul de proiecte, 

Obiectivul 8 – O.S. 2 Patrimoniu construit protejat şi valorificat, 

se avansează propunerea de a se completa lista de 

PROIECTE LA NIVEL DE UAT cu proiectul:  

<Realizarea în Galaţi a unui Centrul Regional de S-E de 

Conservare - Restaurare al patrimoniului cultural naţional 

mobil> 

Preluată 

În Anexa 2 – Planul de acţiune – Portofoliul de proiecte,  

Obiectiv 8 – Obiectiv specific Patrimoniu construit protejat şi 

valorificat într-o manieră sustenabilă s-a inclus: 

Proiect 73 - Realizarea în municipiul Galaţi a unui Centrul 

Regional de S-E de Conservare-Restaurare a patrimoniului 

cultural naţional mobil, cu responsabil proiect UAT Judeţul 

Galaţi (pagina 755) 

193.  La Anexa 2 - Planul de acţiune/Portofoliul de proiecte, 

Obiectivul 8 – O.S. 2 Patrimoniu construit protejat şi valorificat, 

se avansează propunerea de a se completa lista de 

PROIECTE LA NIVEL DE UAT cu proiectul:  

<Consolidare, modernizare, restaurare Casa Memorială 

„Costache Negri", comuna Costache Negri> 

Nepreluată 

În Anexa 2 – Planul de acţiune – Portofoliul de proiecte  

La Obiectiv 8 – Obiectiv specific Patrimoniu construit protejat 

şi valorificat într-o manieră sustenabilă, 

erau deja prevăzute proiectele: 

 

Proiect 69: Consolidare, restaurare, reabilitare şi punere în 

valoare a Casei Memoriale Costache Negri, cu responsabil 

proiect UAT Judeţul Galaţi (pagina 754) 

 

Proiect 21: Restaurare, lucrări de conservare şi dotare Casă 

Memorială Costache Negri, cu responsabil proiect UAT 

Judeţul Galaţi/instituţii publice (pag 748) 

 

194.  La Anexa 2 - Planul de acţiune/Portofoliul de proiecte, 

Obiectivul 8 – O.S. 1 Vitalitate culturală sporită, se avansează 

propunerea de a se completa lista de PROIECTE LA NIVEL 

Preluată  

În Anexa 2 – Planul de acţiune – Portofoliul de proiecte,  

Obiectiv 8 – Obiectiv specific Vitalitate culturală sporită a fost 
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DE UAT cu proiectul:  

<Consolidare, modernizare, restaurare Casa Rurală „Ion 

Avram Dunăreanu", comuna Suhurlui> 

inclus proiectul: 

Proiect 22: Consolidare, modernizare, restaurare Casa Rurală 

„Ion Avram Dunăreanu", cu responsabil proiect UAT Judeţul 

Galaţi/instituţii publice (pagina 749) 

 

195.  La Anexa 2 - Planul de acţiune/Portofoliul de proiecte, 

Obiectivul 8 – O.S. 2 Patrimoniu construit protejat şi valorificat, 

se avansează propunerea de a se completa lista de 

PROIECTE LA NIVEL DE UAT cu proiectul:  

<Punerea în valoare turistică a sitului arheologic de la 

Piroboridava-Poiana, comuna Poiana> 

Preluată 

În Anexa 2 – Planul de acţiune/Portofoliul de proiecte,  

Obiectiv 8 – Obiectiv specific Patrimoniu construit protejat şi 

valorificat într-o manieră sustenabilă, a fost inclus proiectul: 

Proiect 90: Punerea în valoare turistică a sitului arheologic de 

la Piroboridava-Poiana, cu responsabil proiect UAT Poiana 

(pag. 759) 

196.  La Anexa 2 - Planul de acţiune/Portofoliul de proiecte, 

Obiectivul 8 – O.S. 2 Patrimoniu construit protejat şi valorificat, 

se avansează propunerea de a se completa lista de 

PROIECTE LA NIVEL DE UAT cu proiectul:  

<Punerea în valoare istorico-turistică a conacului "Tache 

Anastasiu", comuna Griviţa, judeţul Galaţi> 

Preluată 

În Anexa 2 – Planul de acţiune – Portofoliul de proiecte,  

Obiectiv 8 – Obiectiv specific Patrimoniu construit protejat şi 

valorificat într-o manieră sustenabilă, a fost inclus proiectul: 

Proiect 89: Punerea în valoare istorico-turistică a conacului 

„Tache Anastasiu", cu responsabil proiect UAT Griviţa (pag. 

758) 

197.  La Anexa 2 - Planul de acţiune/Portofoliul de proiecte, 

Obiectivul 8 – O.S. 2 Patrimoniu construit protejat şi valorificat, 

se avansează propunerea de a se completa lista de 

PROIECTE LA NIVEL DE UAT cu proiectul:  

<Dobândirea complexului "Costache Conachi", Ţigăneşti, şi 

consolidarea, reabilitarea şi valorificarea turistică> 

Nepreluată 

La propunerea Direcţiei Judeţene pentru Cultură,  proiectul a 

fost inclus în Planul de acţiune/Portofoliul de proiecte, la 

iniţiativa, la Obiectiv 8 – Obiectiv specific Patrimoniu construit 

protejat şi valorificat într-o manieră sustenabilă, ca: 

Proiect 71: Reabilitarea Conacului „Costache Conachi” de la 

Ţigăneşti, responsabili şi parteneri de proiect UAT judeţul 

Galaţi şi Academia Română  (pagina 755) 

198.  La Anexa 2 - Planul de acţiune/Portofoliul de proiecte, 

Obiectivul 8 – O.S. 2 Patrimoniu construit protejat şi valorificat, 

se avansează propunerea de a se completa lista de 

PROIECTE LA NIVEL DE UAT cu proiectul:  

<Realizarea unui Muzeu al Navigaţiei şi Pescuitului la Galaţi  

prin dobândirea Pescăriilor Statului-monument istoric de pe 

malul Dunării> 

Preluată 

În Anexa 2 – Planul de acţiune – Portofoliul de proiecte,  

Obiectiv 8 – Obiectiv specific Vitalitate culturală sporită a fost 

inclus proiectul: 

Proiect 6: Realizarea unui Muzeu al Navigaţiei şi Pescuitului la 

Galaţi,  cu responsabil proiect UAT Judeţul Galaţi/instituţii 

publice (pagina 746) 
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199.  La Anexa 2 - Planul de acţiune/Portofoliul de proiecte, 

Obiectivul 8 – O.S. 1 Vitalitate culturală sporită, se avansează 

propunerea de a se completa lista de PROIECTE LA NIVEL 

DE UAT cu proiectul:  

<Consolidare şi Modernizare a Muzeului "Hortensia Papadat-

Bengescu" Iveşti, com. Iveşti> 

Preluată 

În Anexa 2 – Planul de acţiune – Portofoliul de proiecte,  

Obiectiv 8 – Obiectiv specific Vitalitate culturală sporită a fost 

inclus proiectul: 

Proiect 7: Consolidare şi Modernizare a Muzeului "Hortensia 

Papadat-Bengescu", responsabil proiect UAT Judeţul 

Galaţi/instituţii publice (pagina 746) 

200.  La Anexa 2 - Planul de acţiune/Portofoliul de proiecte, 

Obiectivul 8 – O.S. 2 Patrimoniu construit protejat şi valorificat, 

se avansează propunerea de a se completa lista de 

PROIECTE LA NIVEL DE UAT cu proiectul:  

<Dobândirea unui spaţiu muzeal pentru Muzeul de Istorie 

"Paul Păltănea" din Galaţi>,  care să cuprindă şi spaţii 

administrative. 

Astfel se  eliberează spaţiul muzeal al Secţiei muzeale de 

Medalistică, Numismatică şi Filatelie aflat în imobilul nr. 2 din 

str. Cuza Vodă nr. 80 

Preluată 

A fost inclus Proiectul 8 cu denumirea <Amenajare spaţiu 

muzeal pentru Muzeul de Istorie “Paul Păltănea” Galaţi” (care 

să cuprindă şi spaţii administrative, eliberându-se astfel 

spaţiul muzeal al Secţiei Muzeale de Medalistică, 

Numismatică şi Filatelie aflat în imobilul nr. 2 din Str. Cuza 

Vodă nr. 80)">, la Obiectiv 8 – Obiectiv specific Vitalitate 

culturală sporită. Responsabil pentru proiect: UAT judeţul 

Galaţi / instituţii publice (pagina 746) 

201.  La Anexa 2 - Planul de acţiune/Portofoliul de proiecte, 

Obiectivul 8 – O.S. 2 Patrimoniu construit protejat şi valorificat, 

se avansează propunerea de a se completa lista de 

PROIECTE LA NIVEL DE UAT cu proiectul:  

<Consolidarea, restaurarea şi punerea în valoare a 

Monumentului Ioan Vodă cel Viteaz de la Roşcani> 

 

Preluată 

În Anexa 2 – Planul de acţiune – Portofoliul de proiecte,  

Obiectiv 8 – Obiectiv specific Patrimoniu construit protejat şi 

valorificat într-o manieră sustenabilă, a fost inclus proiectul: 

Proiect 70: Reabilitare monument istoric Statuia lui Ioan Vodă 

cel Viteaz, responsabili proiect UAT Judeţ Galaţi şi UAT 

Băneasa (pagina 755) 

202.  La Anexa 2 - Planul de acţiune/Portofoliul de proiecte, 

Obiectivul 8 – O.S. 1 Vitalitate culturală sporită, se avansează 

propunerea de a se completa lista de PROIECTE LA NIVEL 

DE UAT cu proiectul:  

<Realizarea Liniei de fortificaţie din zona Nomoloasa, com. 

Nămoloasa, aferentă Sistemului de fortificaţii Galaţi –

Nămoloasa - Focşani> 

Preluată 

În Anexa 2 – Planul de acţiune – Portofoliul de proiecte,  

Obiectiv 8 – Obiectiv specific Vitalitate culturală sporită a fost 

inclus proiectul: 

Proiect 9: Realizarea Liniei de fortificaţie din zona Nămoloasa, 

com. Nămoloasa, aferentă Sistemului de fortificaţii Galaţi –

Nămoloasa - Focşani. Responsabil pentru proiect: UAT 

judeţul Galaţi/instituţii publice  (pag. 746) 

 

Recapitulare: 134 propuneri PRELUATE şi 68 de propuneri NEPRELUATE 


