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Cuvânt înainte 
adresat de Reprezentantul Rezident 
al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în România 

 
 
Agenda Locală 21 (AL21) a fost elaborată şi  adoptată la Summitul Mondial de la Rio de Janeiro în 1992, ca 
instrument de promovare a dezvoltării durabile. AL21 promovează şi  caută să stabilească un echilibru sensibil între 
creşterea economică, echitatea socială şi protecţia mediului. 
Conceptul dezvoltării durabile determină o reevaluare permanentă a legăturilor dintre om şi  natură şi  pledează pentru 
solidaritatea între generaţii  ca singura opţiune viabilă pentru dezvoltarea pe termen lung.  
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare din România promovează activ dezvoltarea durabilă prin asistenţa 
acordată în cadrul proiectului său de �Construire a capacităţilor locale de implementare a Agendei Locale 21 în 
România�. Proiectul este actualmente implementat în nouă oraşe-pilot, sub coordonarea Centrului Naţional pentru 
Dezvoltare Durabilă.  
Procesul participativ de elaborare a fost unic, stimulând energia cetăţenilor, a sectorului privat, a mediului academic, a 
ONG-urilor şi  a autorităţilor locale. Toţi  aceştia s-au ridicat la înălţimea aşteptărilor, iar eforturile lor colective au dat 
naştere prezentului document. Acest raport îşi  are rădăcinile în necesităţile şi  ideile locale, devenind un testament al 
eforturilor, energiei şi entuziasmului lor. Fie prin furnizarea de informaţii, fie prin acordarea de asistenţă tehnică, fie 
prin participarea directă, întreaga comunitate a avut o contribuţie enormă la succesul acestuia.  
Rezultatul este o strategie coerentă, cu un plan concret de acţiune şi  de implementare. Ambele ofera o garanţie 
practică a faptului că proiectul poate răspunde necesităţilor comunităţii  şi  că reprezintă o contribuţie importantă la 
dezvoltarea durabilă în România. Felicit şi  mulţumesc tuturor celor care au contribuit la succesul său.  
 
 
 
 
 

Soknan Han Jung 
Reprezentant Rezident 
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare  
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Cuvânt înainte 
adresat de Primarul Municipiului Galaţi  
 
 
În speranţa că Agenda Locală 21 � Dezvoltare 
Durabilă este un proces care începe să-şi  facă simţi tă 
din ce în ce mai mult prezenţa în conştiinţa oraşului 
Galaţi  şi  că tot mai mulţi  cetăţeni au înţeles că această 
strategie prefigurează viitorul nostru, doresc să prezint 
documentul ce reprezintă Planul Local de Dezvoltare 
Durabilă al Municipiul Galaţi, primul de acest fel 
pregătit de administraţia publică locală gălăţeană. 
Realizarea acestui document a primit suportul tehnic 
şi  informaţional din partea compartimentelor specia-
lizate ale Primăriei, mai multor societăţi  şi instituţii 
locale, guvernamentale, neguvernamentale, de cerce-
tare, precum şi  din partea reţelei de învăţământ. 
Participarea şi  consultarea largă a societăţi i civile la 
nivel local în două etape � ianuarie-februarie 2002 şi 
septembrie-octombrie 2002 a constituit premisa de 
finalizare a Planului Local de Dezvoltare. 
Existenţa proiectului �Agenda Locală 21� este un 
semnal foarte important al dorinţei Municipiului Galaţi 
de a se apropia cât mai mult de standardele inter-
naţionale, ceea ce permite dimensionarea dezvoltării 
pe termen mediu şi lung a oraşului şi a ţări i noastre. 

Dorim să mulţumim PNUD - Centrului Naţional pentru 
Dezvoltare Durabilă şi  DFID - WS Atkins Consultants 
Ltd. pentru sprijinul constant acordat şi  pentru 
permanenta îndrumare în realizarea documentului şi  a 
programului �Agenda Locală 21�. 
Adresăm mulţumirile noastre speciale tuturor insti-
tuţiilor, organizaţiilor şi  cetăţenilor care şi-au exprimat 
punctul de vedere şi opiniile în procesul consultativ, 
dovedind astfel că acest document aparţine cu 
adevărat comunităţii  gălăţene.  

 

 
Dumitru NICOLAE 

Primarul Municipiului Galaţi  
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Conceptul de Dezvoltare Durabilă şi Agenda 21 

 
  

Dezvoltarea Durabilã 

Una din definiţiile date acestui concept este:  
�atingerea nivelului cel mai înalt de 
bunăstare cu efecte negative minime 
asupra mediului înconjurător, respectând 
nevoile generaţiilor viitoare�. 

Agenda 21 

Programul Agenda 21 este un plan de implementare a 
conceptului Dezvoltare Durabilă pentru secolul XXI, 
lansat în cadrul Conferinţei Naţiunilor Unite pentru 
Mediu şi  Dezvoltare de la Rio de Janeiro în 1992. 

Conceptul promovat de Agenda 21 se bazează pe 
trecerea de la creşterea economică necontrolată � 
care în timp generează efecte negative atât în plan 
social cât şi  asupra mediului - la o dezvoltare durabilă. 
Rolul autorităţilor locale, alături de comunitate, este 
extrem de important în determinarea responsabilităţii , 
în alocarea descentralizată a resurselor, în creşterea 
gradului de coerenţă a politicilor, deci a durabilităţii 
dezvoltării. 
Acest program a fost realizat în vederea îmbunătăţirii 
nivelului de trai al populaţiei şi  are ca scop stimularea 
participării cetăţenilor în procesul luării deciziilor. De 
aceea, este esenţial ca fiecare autoritate locală să-şi 
creeze propria Agenda Locală 21. 
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I. STRATEGIA LOCALÃ DE DEZVOLTARE 
DURABILÃ A MUNICIPIULUI GALAÞI 

I.1. EVALUARE 

I.1.1. Capitalul natural 

Aşezare geografică  

Municipiul Galaţi  este situat în sud-estul Câmpiei 
Covurluiului, pe malul stâng al Dunării, pe trei terase 
ale acestuia, de la 4 până la 35 m altitudine, la 7 km 
aval de confluenţa Siretului cu Dunărea şi la 150 km 
amonte de vărsarea Dunării în Marea Neagră. 

Clima  

Teritoriul Judeţului, deci şi al Municipiului Galaţi , 
aparţine în totalitate sectorului cu climă continentală 
(partea sudică şi  centrală însumând mai bine de 90% 
din suprafaţă, se încadrează în ţinutul cu climă de 
câmpie, iar extremitatea nordică reprezentând 10% 
din teritoriu, în ţinutul cu climă de dealuri). În ambele 
ţinuturi climatice, verile sunt foarte calde şi  uscate, iar 
iernile geroase, marcate de viscole puternice, dar şi 
de întreruperi frecvente provocate de curenţii  de aer 
cald şi  umed din S şi  SV, care determină intervale de 
încălzire şi  de topire a stratului de zăpadă. 
Precipitaţiile atmosferice înregistrează pe teritoriul 
judeţului cele mai scăzute valori din ţară. 

Vegetaţia şi Fauna 

În funcţie de relief şi  influenţele climatice specifice, 
vegetaţia şi  fauna sunt caracteristice zonei de stepă şi 
silvostepă. În zona luncilor Dunării şi  Siretului 
predomină crângurile de salcie şi  diverse specii de 
plante. Spre Podişul Covurluiului, abundă vegetaţia 
forestieră, păşunile şi fâneţele. Mari suprafeţe sunt 
cultivate cu viţă de vie, pomi fructiferi, cereale şi  plante 
tehnice. 
Fauna este reprezentată de rozătoare şi  păsări - cele 
mai des întâlnite fiind prepeliţa, potârnichea, ciocârlia. 
Pădurile seculare de la Adam, Buciumeni şi  Viile 
adăpostesc specii de interes cinegetic - mistreţ, vulpe, 
ş.a. Apele Siretului, Prutului şi  afluenţilor sunt populate 
de o bogată faună acvatică.  
Rezervaţii  naturale - Pădurea Gârboavele. La 17 km 
de municipiul Galaţi  se află rezervaţia forestieră 
Pădurea Gârboavele. Ocupând aproximativ 100 ha, 
rezervaţia este înconjurată de salcâmi pe o suprafaţă 
de 350 ha. Predomină stejarul brumăriu şi stejarul 
pufos, tufişuri de păducel, migdal pitic şi  porumbar. 
Pădurea adăposteşte peste 470 de specii floristice, 
printre care şi  unele rare (stânjenel, ruşcuţa de 
primavară, bujorul românesc). În Valea Gârboavelor 
este prezentă o vegetaţie specifică zonei de mlaştină. 
Dunele Fluviatile de la Hanu Conachi. Rezervaţia 
floristică se află la 50 km de Galaţi  şi  are o suprafaţă 
de 199 ha. Are forma unei benzi nisipoase ce se 
întinde pe 4 km şi  este populată de salcie târâtoare şi 
plantaţii  de salcâm. Fauna este reprezentată de specii 
ca şopârla de nisip, şarpele de nisip. 
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Calitatea factorilor de mediu 

Apă 

Apele de suprafaţă 

Reţeaua hidrografică este dominată de doi mari 
colectori: Siretul şi  Dunărea. În partea de sud a 
oraşului curge Siretul, în partea de sud-est Dunărea, 
în est curge Prutul, în partea de vest pârâul Cătuşa 
care debuşează în balta Cătuşa, iar în partea de nord-
est se află lacul Brateş.  
Pentru alimentarea oraşului, pentru ferme zootehnice 
sau irigaţii, apa se captează din Dunăre sau lacul 
Brateş. Acesta din urmă are o suprafaţă de 24 km2, 
având cuveta împărţită în două bazine: Brateşul de 
Sus şi  Brateşul de Jos. În incinta Brateşului de Jos, în 
afara celor 21 km2 amenajaţi  pentru piscicultură, se 
practică agricultura irigată pe cca. 14.500 ha, iar în 
incinta Brateşului de Sus, pe cca. 7500 ha. 

Resurse de apă subterană 

Apele subterane sunt înmagazinate în orizonturi de 
roci poroase, în straturi acvifere întinse sau discontinui 
în pietrişurile aluvionare ale Siretului şi  Prutului. Ele se 
întâlnesc şi  în nisipurile câmpiei Covurluiului. 
Interceptarea pânzelor freatice se realizează pe văi , 
prin puţuri. Pe interfluvii, adâncimea apei freatice este 
de 10-30 m. Sub raportul mineralizării, acestea conţin 
0,6�1,0 g/l săruri, iar duritatea lor este de 15-20 grade, 
apele fiind potabile.  
 

PROBLEME 
• Concentraţiile de Fe în creştere în lunca Dunării 
şi  a Prutului, datorită particulelor de fier 
transportate în sol de precipitaţiile naturale de 
la haldele de zgură ale ISPAT�SIDEX; 

• Infestarea apei freatice datorită depozitelor de 
deşeuri în intravilan, care însumează o 
suprafaţă de 3,4 ha; 

• Infestarea apei freatice datorită lipsei canalizării 
la 90% din fondul vechi construit; 

• Inexistenţa unei trepte de epurare a apelor 
uzate orăşeneşti înaintea deversării lor în 
Dunăre. 

Aer 

Sursa principală de poluare a atmosferei este SC 
ISPAT�SIDEX SA Galaţi, amplasat pe platforma 
Smârdan, la 3 km vest de Municipiul Galaţi  şi  având 
suprafaţa efectivă de 1.594 ha.  
Sistemul integrat de elaborare a oţelului este, din 
punct de vedere energetic, foarte eficient, dar 
presupune şi existenţa a numeroase surse de poluare, 
în special a aerului. După natura proceselor 
tehnologice desfăşurate, sursele din ISPAT�SIDEX 
SA Galaţi  se împart în: 

• surse ce emit poluanţi  ca urmare a proceselor 
de ardere; 

• surse ce emit pulberi de diverse compoziţii 
provenite din transportul şi  procesarea 
materiilor prime. 

De asemenea, sursele de poluare a aerului pot fi 
surse concentrate cu debite mari, care evacuează 
poluanţii  pe coşuri de dispersie, sau pot fi surse 
individuale şi  aleatorii, ca scăpările de gaze, 
neetanşeităţile, etc. 
La ora actuală există 94 de instalaţii  de depoluare în 
ISPAT�SIDEX SA Galaţi , din care funcţionează, 
încadrându-se în l imitele Ordinului MAPPM 462/1993, 
un număr de 36 instalaţi i (aproximativ 39%). 
Investiţiile in domeniul protecţiei mediului, realizate în 
aceşti ani la combinatul siderurgic ISPAT�SIDEX SA 
Galaţi, s-au axat pe retehnologizarea şi  modernizarea 
etapelor din procesul de producţie. 
Preocupările în acest domeniu au început în anul 
1991, iar investiţiile au fost direcţionate pentru factorii 
de mediu: protecţia atmosferei, protecţia apelor, 
prevenirea, colectarea şi  evacuarea deşeurilor, 
protecţia solului şi  apelor subterane, precum şi 
investiţii pentru protecţia mediului natural. 
În cei 9 ani analizaţi  s-au făcut investiţii  de 227,41 
miliarde lei din surse proprii. Aceste investiţii  realizate 
de CS SIDEX SA Galaţi  reprezintă aproximativ 11% 
din volumul total de investiţii  pentru protecţia mediului 
realizate la nivel de ţară (care au provenit, pe lângă 
sursele proprii, şi de la buget sau din surse externe).  
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Investiţiile realizate de CS SIDEX SA Galaţi , atât la 
staţia de epurare a apelor uzate, cât şi  pe fluxul 
tehnologic, au condus, în timp, la scăderea drastică a 
principali lor indicatori de poluare a apelor de 
suprafaţă: amoniac, fenoli şi , în măsură mai mică, 
cianuri. 
 

PROBLEME  
• Cantităţile de poluanţi  emişi  în atmosferă sunt 

ridicate datorită mărimii combinatului, a celor 7 
uzine şi  aproximativ 140 coşuri de dispersie. 
Dintre uzinele care contribuie în măsura cea 
mai mare la poluarea aerului amintim: Uzina 
Cocsochimică, Uzina Aglomerare Furnale, 
Uzina Oţelării Refractare. 

Sol 

Date geotehnice şi procese geomorfologice 

Solul este alcătuit, până la adâncimea de 15�30 m, 
din loessuri galbene cu intercalaţii  de praf argilos. Ca 
urmare a ridicării nivelului apelor subterane, stratul de 
loess galben se află în diferite stări de umiditate.  

Structura geologică 

Din punct de vedere geologic, oraşul Galaţi  este 
aşezat pe partea de sud a platformei Moldoveneşti, în 
zona în care ia contact cu platforma de tip nord-
dobrogean. Cuvertura sedimentară ce acoperă solul 
rigid al platformei, cu grosimi de peste 3.000 m este 
constituită din formaţiuni paleozoice şi  neozoice.  

Seismicitatea 

Din punct de vedere tectonic, Municipiul Galaţi  este 
situat la l inia de fractură tectonică Focşani � 
Nămoloasa � Galaţi , zonă în care se fac resimţi te 
seismele produse în zona Vrancea şi a căror 
ritmicitate este de aproximativ 30 ani cu o intensitate 
seismică ce corespunde gradului 8 pe scara Mercalli. 
În zonele cu teren aluvionar şi  nivel hidrostatic ridicat, 
coeficientul dinamic al construcţiilor se măreşte, iar 

forţele seismice cu care se încarcă structura cresc 
până la nivelul corespunzător gradului 8,5 pe aceeaşi 
scară seismică.  
 

PROBLEME 
• Efectele eliminării drenurilor şi  colectoarelor 

naturale au început să fie remarcate prin 
apariţiile unor cupole de apă. Concomitent cu 
formarea acestor cupole, în zona respectivă s-a 
produs umezirea stratului de loess galben 
macroporic sensibil la umezire, ceea ce, alături 
de politica defectuoasă în disciplina 
construcţiilor, a determinat apariţia fenomenului 
de tasare. 

• Pentru cunoaşterea extinderii şi  adâncimii 
nivelului apei subterane din municipiul Galaţi , în 
anul 1974 s-a aprobat execuţia a 150 foraje de 
observaţie a nivelului apei freatice, în prezent 
funcţionând numai 110. În majoritatea forajelor, 
nivelul apei subterane a crescut foarte mult, 
creşterile fiind în 20 de ani de 10�15 m. 

• În prezent a devenit alarmantă creşterea 
nivelului pânzei freatice din platforma nord�
vestică a municipiului Galaţi , care nemaifiind 
drenată datorită colmatării văilor menţionate 
mai sus îşi  caută alte colectoare, îndreptându-
se spre est, spre lacul Brateş. 

• În ultimele luni aceste ape freatice, care se 
acumulează la piciorul pantei, în loc să se 
îndrepte spre Faleza Brateş, îşi  caută debuşeul 
spre sud, unde se află construcţi i  importante 
precum Muzeul de Artă, Universitatea � 
Institutul Politehnic, Teatrul de Stat, Prefectura, 
etc., clădiri monumentale fundate pe loess 
galben neconsolidat, care, prin umezire, poate 
genera efecte necontrolabile asupra structurii 
lor de rezistenţă. Deja s-au produs două 
alunecări de teren, la Grădina Publică � zona 
Cazinou şi  în zona Unitatea de Pompieri. 
Lucrările de evacuare a apelor subterane au 
fost finanţate prin fonduri PHARE. 

Având în vedere cele arătate mai sus şi  faptul că zona 
este o � ZONĂ DE RISC POTENŢ IAL�, generator de 
dezastre, ce pot pune în pericol imobile, monumente 
arhitecturale şi , nu în ultimul rând, vieţi  omeneşti, se 
impune în regim de urgenţă executarea lucrărilor de 
depresurizare a nivelului pânzei apei freatice, de către 
o societate specializată şi elaborarea unui studiu 
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privind permanentizarea unor astfel de lucrări. În 
cadrul programului de combatere a dezastrelor la nivel 
judeţean şi  municipal, s-au prevăzut lucrări de scădere 
a nivelului pânzei apei freatice prin metoda forajului 
orizontal diri jat, metodă care s-a folosit cu rezultate 
deosebite în ţară, la Suceava şi CS SIDEX Galaţi . 
Primăria Municipiului Galaţi  a comandat la institute de 
specialitate proiectul tehnic, studiul de fezabilitate, 
caietul de sarcini etc., în vederea executării lucrări lor 
de depresurizare a nivelului pânzei apei freatice. În 
prezent sunt efectuate, în zona critică 3, foraje 
orizontale ce evacuează aproximativ 20l/min/fiecare 
dren. 

Spaţii verzi 

Zonele verzi înregistrate la nivelul administraţiei 
publice locale, referitoare la spaţiul intravilan sunt de 
3.048 ha în administraţia Consiliului Local, 3 ha în 
administraţia Universităţii  Dunărea de Jos şi  5,7 ha 
administrate de SNCFR � Regionala Galaţi . În 
evidenţele Serviciului de Cadastru ale Primăriei mai 
figurează şi  1,81 ha destinate terenurilor de curte şi 
gradină, închiriate conform Legii 112. 
 

PROBLEME 
• Problemele care se ridică sunt legate de 

întreţinerea spatiilor verzi existente şi 
dezvoltarea unor noi zone cu spaţi i  verzi 
(parcuri) în oraş. 

I.1.2. Economia localã 

Municipiul Galaţi , în trecut oraş cu vocaţie comercială 
internaţională, prin care se tranzacţionau cele mai 
diverse mărfuri pe calea apei, având ca destinaţie nu 
numai România dar şi  ţările vecine României, a 
devenit, în perioada anilor �60, un oraş puternic 
industrializat. 
În prezent, oraşul este caracterizat de prezenţa 
dominantă a industriei metalurgice reprezentată de 
ISPAT�SIDEX, Laminorul de tablă şi  Fabrica de 
sârmă, cuie şi  lanţuri, dar şi  de industria navală - 
Şantierul Naval DAMEN, Menarom, Elnav şi  Institutul 

de cercetare şi  proiectare navală Galaţi  � 
ICEPRONAV, şi  diverse întreprinderi din domeniul 
alimentar, textil, construcţii , etc. 
Ponderea principalelor activităţi  industriale în volum 
total al producţiei se prezenta în 2001astfel: 

Structura activ ităţilor industriale 

Domeniu Structura procentuală a 
producţiei 

Total judeţ 100% 
Industria metalurgică 71,7% 

Industria chimică 4,3% 
Industria alimentară 2,8% 

Alte ramuri industriale 21,2% 
 
O pondere ridicată în producţia industrială a 
municipiului Galaţi  o reprezintă producţia pentru 
export, în special la produse siderurgice, vase 
maritime şi  fluviale, ulei combustibil, texti le şi  confecţii , 
accesorii metalice, confecţii metalice şi  altele. 
După cifra de afaceri a unităţilor industriale orientarea 
este următoarea:  
 

Domeniu Orientare după 
cifra de afaceri 

Total judeţ 100% 
Industrii de energie şi apă 14,5% 

Industria de bunuri intermediare 71,3% 
Industrii de producţie a bunurilor şi 

echipamentelor  6,6% 

Industrii de producţie de bunuri de 
consum de lungă durată 0,5% 

Industrii agricole şi alimentare 5,9% 
Industrii de producţie de bunuri de 
consum de durată limitată, altele 
decât cele agricole şi alimentare 

1,2% 

 
Oportunităţile de dezvoltare a oraşului constau în 
încurajarea sectoarelor tradiţionale şi profitabile, 
precum şi  a unor noi ramuri, între care, cu precădere, 
dezvoltarea sectorului terţiar. 
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Prezentarea structurii economiei locale pe 
domenii principale de activitate 

METALURGIE - SC ISPAT�SIDEX SA 
Înfiinţat în 1961, acest complex industrial are o 
suprafaţă de 1.594 ha şi  înglobează cea mai mare 
pondere a forţei de muncă gălăţene. Din noiembrie 
2001, pachetul de acţiuni majoritar al SC SIDEX SA 
Galaţi  a fost preluat de grupul ISPAT. Acest combinat 
este cel mai mare producător de oţel din România şi  al 
doilea ca mărime din Europa Centrală şi  de Est. 
SIDEX este un combinat siderurgic complet integrat, 
situat în partea vestică a oraşului, care produce în 
primul rând produse plate (tablă groasă, tablă zincată, 
bandă laminată la cald şi  rece), ţagle şi  blumuri de 
relaminare, precum şi  ţevi sudate de mare diametru, 
având o capacitate proiectată de aproximativ 10 
milioane tone, ceea ce reprezintă 70% din producţia 
naţională de oţel şi  95% din cea de laminate plate. 
ISPAT�SIDEX SA domină piaţa internă, având un 
segment estimat de 95% pe piaţa producătorilor finali 
interni şi  realizează exporturi importante, ce se 
situează la 55% din cifra de afaceri. 
Activitatea SIDEX reprezintă aproximativ 5% din 
produsul intern brut al României, iar 25% din produsul 
intern brut la ţări i este direct sau indirect afectat de 
SIDEX. Datorită volumului activităţii  sale, SIDEX poate 
transmite pe orizontală efecte negative sau pozitive 
importante. 
 

INDUSTRIA CONSTRUCŢIILOR NAVALE - 
SC DAMEN SA 
Şantierul Naval Galaţi  este lider în industria navală 
de mai bine de 100 de ani. Şantierul este amplasat la 
malul Dunării între oraş şi  Zona Liberă. Din 1991 
Şantierul Naval Galaţi  a devenit societate pe acţiuni 
având ca activitate proiectarea, construcţia, repararea 
şi  vânzarea de nave maritime şi  fluviale. În martie 
1999 pachetul majoritar a fost cumpărat de Grupul de 
şantiere navale DAMEN din Olanda. 
 

NAVIGAŢIE FLUVIALĂ ŞI ACTIVITĂŢI 
PORTUARE 
Complexul portuar este alcătuit din Portul Docuri, 
Portul Bazinul Nou, Portul Comercial Vechi şi  Portul 
Mineralier. 
Flota gălăţeană este cea mai mare flotă danubiană. În 
privinţa transportului fluvial, aceasta realizează 
aproximativ 60% din volumul transportului naţional. În 
anul 2001 au fost transportate pe căile navigabile 
gălăţene 8.231,4 mii tone mărfuri, ponderile cele mai 
mari în trimestrul IV � 2001 fiind deţinute de 
următoarele grupe: minerale brute sau prelucrate, 
minereuri de fier, oţel, produse metalice, ciment şi  var 
nestins, materiale prefabricate pentru construcţii , 
cereale şi combustibili solizi. 
Portul mineralier, ROMPORTMET SA, creat iniţial 
pentru a deservi Combinatul Siderurgic, este un port 
prestator de servicii specializate, principala sa 
activitate fiind descărcarea de materii prime în vrac. 
Portul Docuri, specializat pentru încărcare-descărcare 
mărfuri generale, are un potenţial de operare de 
aproximativ 1.000.000 tone anual. 
Port Bazinul Nou este cel mai important port al Dunării 
Maritime, situat în vecinătatea Zonei Libere, lângă 
graniţa cu Moldova şi Ucraina. 
În privinţa traficului portuar de mărfuri în anul 2001, cel 
fluvial deţine ponderea de 78,9% din cantitatea totală 
de mărfuri încărcate sau descărcate, în timp ce traficul 
maritim reprezintă 21,1%.  
De remarcat este însă faptul că volumul traficului de 
mărfuri derulate prin porturile gălăţene a scăzut 
dramatic, în principal datorită conjuncturii din 
Iugoslavia. 
 

INSTITUTUL DE PROIECTARE NAVALĂ 
Cel mai important centru de cercetare şi  proiectare 
navală din România, ICEPRONAV SA, se află la 
Galaţi. Înfiinţat în 1966, institutul respectiv deţine un 
mare departament de proiectare a navelor, structurilor 
şi  echipamentelor navale, precum şi  un mic 
departament de producţie, cu posibil ităţi  de testare a 
modelelor şi  prototipurilor. În proiectare, institutul 
operează cu un sistem informatic integrat pentru 
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industria navală (TRIBON) folosit de toate şantierele 
româneşti şi  de încă peste 300 de utilizatori din toată 
lumea (ICEPRONAV este astăzi, din punctul de 
vedere al capacităţii  sale, între primele 4 institute de 
profil din lume). 
 

AGRICULTURA 
Agricultura este una din activităţi le cele mai 
importante pentru Regiunea Sud-Est, deci şi  pentru 
Galaţi. Culturile reprezentative pentru aceasta zonă 
sunt: grâu, porumb, orz, floarea soarelui, soia, viţa de 
vie (podgoriile de la Nicoreşti sunt renumite pentru 
producerea vinului).  
Din suprafaţa totală de 446.632 ha a judeţului: 

• suprafaţa agricolă este de 358.754 ha, din care:  
- suprafaţa arabilă 292.229 ha,  
- vii 20.368 ha,  
- păşuni 43.580 ha,  
- fâneţe 598 ha,  
- livezi 1.979 ha 

• păduri si alte terenuri din fondul forestier  
36.273 ha 

• ape şi  bălţi  13.019 ha 
• alte suprafeţe 38.586 ha 

Din suprafaţa teritoriului administrativ al municipiului 
Galaţi  de 24.642 ha, suprafaţa agricolă este de 12.800 
ha. 
În municipiu există unităţi de prelucrare a vinului, a 
laptelui, morărit şi  panificaţie, prelucrarea cărnii, 
producerea nutreţurilor concentrate. În majoritatea 
dintre aceste societăţi  s-au făcut modernizări sau sunt 
în curs de efectuare, rezultatul fiind o îmbunătăţire a 
imaginii produselor şi  o abordare mai curajoasă a 
pieţelor de desfacere.  
Totuşi , lipsa fermelor zootehnice afectează preţul şi 
deci desfacerea produselor finite în cazul laptelui, 
cărnii şi  a nutreţurilor concentrate. Se resimte lipsa 
industriei producătoare de ambalaje la standarde 
europene, produsele alimentare gălăţene fiind 
concurate, nu numai ca volum dar şi ca aspect, de 
produse importate sau provenind din alte zone ale 
ţării.  
 

TURISM 
Potrivit lucrării "Turismul - Element principal al 
relansări i economice şi  al dezvoltării localităţilor" 
transmisă de Consiliul Judeţului Galaţi  la Ministerul 
Lucrărilor Publice şi  Amenajării Teritoriului, Autoritatea 
Naţională pentru Turism si Institutul Naţional de 
Cercetare - Dezvoltare "URBAN PROIECT" Bucureşti, 
la evaluarea potenţialului turistic, municipiul Galaţi  a 
obţinut 94 de puncte din 100. 
Turismul reprezintă un potenţial de importanţă pentru 
municipiul Galaţi , nu atât prin patrimoniul turistic 
neutilizat pe măsură ci, mai cu seamă, prin funcţia pe 
care ar putea să o aibă în atragerea şi  redistribuirea 
componentelor fluxului turistic. O bună parte a fluxului 
turistic naţional şi  internaţional care se îndreaptă spre 
Litoralul Mări i Negre şi Rezervaţia Naturală Delta 
Dunării ar putea trece prin Galaţi . 
Municipiul Galaţi  dispune de monumente şi  situri 
arheologice, rezervaţii  naturale, numeroase 
monumente arhitecturale din secolele XIX - XX, 
biserici şi  ansambluri bisericeşti din sec. XVIII - XIX, 
precum şi  numeroase parcuri urbane cu valoare 
dendrologică amenajate peisagistic. 
Fondul turistic oferă oportunităţi  de valorificare a 
fondului piscicol (iazuri, râurile Prut şi  Siret, lacul 
Brateş, fluviul Dunărea) şi  a resurselor cinegetice 
(zona luncilor Prutului, Siretului, Dunării şi  în rezervaţii 
naturale).  
La 17 km de municipiul Galaţi  se află rezervaţia 
forestieră Pădurea Gârboavele. Ocupând aproximativ 
100 ha, rezervaţia este înconjurată de salcâmi pe o 
suprafaţă de 350 ha. Predomină asociaţii le de stejar 
brumăriu şi  stejar pufos, precum şi  tufărişuri de 
păducel, migdal pitic şi porumbar. Pădurea 
adăposteşte peste 470 de specii floristice, printre care 
se numără şi  o serie de specii rare: stânjenelul, 
ruşcuţa de primăvară, bujorul românesc, umbra 
iepurelui etc. În Valea Gârboavelor este prezentă o 
vegetaţie specifică zonei de mlaştină. 
Municipiul Galaţi  dispune de teatre cu tradiţie şi 
prestigiu, cum ar fi: Teatrul Dramatic �Fani Tardini�, 
Teatrul Muzical �Nae Leonard�, Teatrul de păpuşi 
�Guliver�. 
Printre obiectivele turistice ale oraşului se numără şi 
muzee, case memoriale, monumente şi  ansambluri de 
artă plastică ridicate în memoria unor personalităţi  din 
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partea locului sau cu semnificaţie naţională, în 
amintirea unor momente sau evenimente din viaţa 
oraşului (bustul lui Al. I. Cuza, Tabăra de sculptură în 
metal de pe Faleza Dunării, statuia lui Mihai 
Eminescu, statuia Docherului, Muzeul de Artă 
Modernă şi  Contemporană, Muzeul de Istorie, etc.). 
Nu trebuie uitat nici Portul Comercial Vechi, care 
restaurat şi  amenajat, ar reprezenta o extindere a 
zonei de promenadă a Falezei Dunării şi  poarta de 
intrare a turismului intern şi  internaţional, potenţial 
imens pentru dezvoltarea turismului la Galaţi .  
 

ZONA LIBERĂ 
La Galaţi  există una din cele 6 Zone Libere din 
România. Existenţa Zonei Libere presupune un 
avantaj pentru oraş, ea fi ind creată cu scopul de a 
promova comerţul extern şi  de a atrage capital străin 
pentru o mai bună punere în valoare a resurselor şi 
pentru introducerea de noi tehnologii.  
Zona Liberă este amplasată în partea de est a 
municipiului, cu acces la malul Dunării. Această 
poziţie îi conferă următoarele avantaje: accesul la 
transport pe apă, transport rutier, transport feroviar. 
Cea mai importantă caracteristică a Galaţiului este 
amplasarea sa pe artera de navigaţie trans-europeană 
Dunăre-Rin-Main. Creşterea gradului de atractivitate a 
zonei este condiţionată de dezvoltarea zonelor 
portuare şi  portuar-industriale ale Zonei Libere şi  de 
permeabilizarea teritoriului pentru rutele de transport 
de interes european, ceea ce presupune realizarea 
unor căi  rutiere - poduri destinate traversării fluviului 
Dunăre, propuse în zona Brăila�Galaţi�Tulcea - care 
să completeze coridorul rutier de pe teritoriul ţării 
noastre, preconizat în cadrul Cooperări i Economice 
din zona Mării Negre. 
 

PROBLEME 
• Dezechilibrul între diferitele ramuri economice 

la nivel local. În timp ce ramura metalurgică are 
un aport de peste ¾, celelalte ramuri sunt 
insuficient reprezentate în rezultatele 
economice. 

• Volumul important al neplăţilor reprezentate de 
taxele şi  impozitele locale şi  datorii faţă de 

instituţii centrale, datorită ponderii industriei 
metalurgice în economia locală. 

• Aportul capitalului străin este insuficient în 
privatizarea unor întreprinderi mijlocii sau mari. 

• Numărul IMM-urilor nu este destul de mare şi 
de diversificat pentru a reprezenta o alternativă 
la restructurarea marii industrii. Sprij inul acordat 
IMM-urilor existente şi crearea condiţiilor pentru 
înfiinţarea de noi IMM-uri, deşi  are o bază 
juridică, nu este suficient pentru propulsarea 
acestui sector al economiei. 

• Majoritatea capacităţilor economice sunt 
rămase în urmă din punct de vedere tehnologic, 
ceea ce se reflectă în planul eficienţei şi  
competitivităţii. 

• Existenţa unui mare număr de capacităţi 
instalate nefolosite. 

• Restrângerea activităţii  centrelor de cercetare 
din cadrul Universităţii �Dunărea de Jos� din 
Galaţi, instituţiilor de profil (ICEPRONAV, 
ICPPAM, Institutul de Cercetări Piscicole şi 
Staţiunea de Cercetări Viticole Târgu Bujor), 
deşi  potenţialul lor este foarte important pentru 
necesităţile interne şi  colaborările 
internaţionale. 

• Ramurile economice purtătoare de înalte 
tehnologii (informatică, electronică, reţele şi  
radio comunicaţii, mici ambarcaţiuni), care au o 
valoare adăugată mare, sau cele care atrag 
forţă de muncă feminină (pielărie, confecţiile 
textile, încălţăminte) - sunt absente sau prea 
puţin reprezentate în economia municipiului 
Galaţi. 

• Restrângerea activităţii  şi  disponibilizarea de 
personal în majoritatea instituţiilor. 

• Neintegrarea la nivelul corespunzător în 
reţeaua de transport intern şi  internaţional. 

• În privinţa turismului:  
- Lipsa promovării imaginii şi  potenţialului 

turistic al municipiului Galaţi ; 
- Un management şi  un marketing defectuos 

în turism, care nu vizează atragerea de 
turişti; 

- Standardul relativ scăzut la serviciilor 
hoteliere sub nivelul aşteptărilor turiştilor 
occidentali; 
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- Obiectivele turistice nu sunt suficient 
cunoscute şi  valorificate pe plan local; 
Dunărea nu este valorificată la nivelul 
extraordinarului său potenţial; 

- Prutul are şenal navigabil pe cursul inferior 
pentru nave mici, dar având un regim de 
frontieră, nu poate fi utilizat în circuitul 
turistic; 

- Slabă dotare a infrastructurii sportive; 
potenţial mare, nevalorificat, în domeniul 
naval, hipic, cinegetic şi aviatic; 

- Lipsa dotărilor pentru industria de agrement. 

I.1.3. Zone funcþionale  

Suprafaţa intravilanului este de 5.848 ha. 

Bilanţul teritoriului în intravilanul existent în 1999 

Zone funcţionale Ha % 
Zonă rezidenţială 

(clădiri joase şi clădiri înalte) 
3.195 55 

Zonă pentru instituţii publice şi 
serv icii 120 2 

Zonă spaţii verzi, parcuri, activ ităţi 
sportiv e şi de agrement, perdele de 

protecţie 
45 1 

Zonă industrială 1.798 31 
Zonă unităţi agricole 65 1 

Zone cu destinaţie specială 93 1.5 
Terenuri af erente căilor de 

comunicaţii ferov iare 110 2 

Terenuri af erente căilor de 
comunicaţii rutiere 87 1.5 

Terenuri af erente căilor de 
comunicaţii navale 112 2 

Zonă tehnico�edilitară 9 0.15 
Zonă gospodărie comunală 8 0.13 

Terenuri af late permanent sub apă 
în intravilan 78 1 

Zonă teren neconstruibil 2 0.03 
Zonă teren agricol intravilan 83 1 

Păduri în intrav ilan 43 0.69 
TOTAL teren intravilan 5.848 100% 

Aspecte caracteristice ale principalelor zone 
funcţionale 

a) Zona rezidenţială 

Starea clădirilor de locuit individuale în cadrul 
municipiului diferă în funcţie de vechime, materialele 
folosite, forma de proprietate şi  zonele în care sunt 
amplasate. 
În privinţa blocurilor de locuinţe, se poate aprecia că 
multe din acestea sunt în stare proastă, chiar la un 
nivel de degradare periculoasă, cum ar fi o serie de 
blocuri din cartierul Ţiglina I, proiectate şi realizate în 
1960�1961, când nu existau încă prevederi legale 
suficient de severe privind condiţiile specifice pentru 
terenuri slabe şi  zone seismice. 

b) Zona pentru instituţii publice şi servicii 

Dotarea cu unităţi de învăţământ (situaţie existentă 
la nivelul anului 2000): 

Categorii de unităţi Municipiul Galaţi 
1) Învăţământ preşcolar  

Număr grădiniţe  70 
Număr copii înscrişi 7.711 

% Copii în grădiniţe faţă de total 
copii în v ârstă de 3�6 ani 38 

2) Învăţământ primar şi 
gimnazial  

Număr şcoli 44 
Număr elevi înscrişi 42.113 
3) Învăţământ liceal  

Număr licee  22 
Număr elevi înscrişi 15.049 

4) Învăţământ profesional 
complementar  

Număr licee  1 
Număr elevi 346 

5) Învăţământ superior  
Număr Univ ersităţi 2 

Număr studenţi 14.500 
Număr facultăţi şi colegii 11+4 
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Municipiul Galaţi  dispune de două complexe de 
cazare a studenţilor, utilizând 869 camere şi  3.323 
locuri, ceea ce reprezintă o medie de 3,8 
locuri/camere. În oraş există cinci hoteluri cu un număr 
de 708 locuri de cazare. Clădirile de cultură sunt 
constituite în principal din trei case de cultură, şapte 
cinematografe, trei teatre şi  instituţi i  muzicale şi  121 
biblioteci (din care doar una publică). De asemeni, 
există în municipiul Galaţi  şase stadioane, cu un 
număr de 53.500 locuri. În ultimii ani au fost înfiinţate 
o serie de unităţi financiar�bancare şi  ale cultelor. 

c) Zone pentru unităţi industriale 

Din punct de vedere al amplasării în teritoriu, în 
municipiul Galaţi  s-au constituit trei zone industriale 
principale, care ocupă mai mult de o treime din 
teritoriul intraurban. 
Zona industrială vest � ISPAT�SIDEX, întreprinderi de 
construcţii şi  transport. 
Zona industrială est � porturi şi  o serie de unităţi 
economice legate de activitatea portuară. 
Zona industrială nord � fabrica de mobilier naval şi 
unităţi  economice pentru industria alimentară şi 
depozite. 
Unităţi  industriale izolate � mai vechi sau nou 
înfiinţate. 

I.1.4. Infrastructura de bazã 

Echiparea tehnică, edilitară şi  reţelele de circulaţie se 
prezintă astfel: 
Suprafaţa totală a oraşului 5878 ha 
Lungimea străzilor orăşeneşti  345 km 
Lungimea străzilor modernizate  279 km 
Lungimea reţelei de distribuţie apă  530 km 
Lungimea reţelei de canalizare 495,9 km 
Lungimea conductei de distribuţie gaze  201,5 km 

Alimentarea cu apã 

Al imentarea cu apă potabilă a municipiului Galaţi  se 
face din Fluviul Dunărea şi  resursele de apă 
subterane. 

Sistemul de distribuire a apei 

Primele reţele de �canaluri de scurgere� şi  respectiv 
prima instalaţie centralizată de alimentare cu �apă 
fil trată� au fost realizate în municipiul Galaţi  la sfârşi tul 
secolului XIX, aproximativ simultan, dar de către firme 
de antreprenori diferite şi  cu scopul exploatării 
imediate de către operatori diferiţi . 
Cu excepţia perioadei iniţiale de concesionare a 
instalaţiei de alimentare cu apă potabilă şi  a unei 
perioade scurte de după 1989, când operatorul 
activităţii  de apă-canal a fost separat de cel al termiei, 
toate cele trei utilităţi  au fost exploatate, în general, de 
către un operator unic, în prezent S.C. APATERM 
S.A. Întotdeauna însă au funcţionat, chiar şi  în cadrul 
acesteia, două sectoare distincte, respectiv Divizia 
Apă-canal şi  Divizia Termoficare. 
 

PROBLEME 
• Reţele de canalizare. Vechimea şi  depăşirea 

perioadei maxime de serviciu face ca 
numeroase trasee să fie afectate de uzură sau 
defecţiuni locale, cu efecte negative majore 
precum infestarea apei freatice şi  intensificarea 
fenomenului de tasare a construcţiilor.  

• Vechea politică de limitare a modernizării 
reţelelor strict în zonele de cartiere nou 
construite, a făcut ca zone vaste din oraş, 
inclusiv centrale, neafectate de planuri de 
sistematizare, să rămână cu reţele 
nemodernizate, cu capacitate depăşită şi , în 
multe cazuri, chiar total absente până în zilele 
noastre, ceea ce a avut consecinţe serioase 
asupra condiţiilor sociale de trai ale populaţiei 
locale în acest sector. 

• Disfuncţionalităţile şi  priorităţile reieşite din 
Planul de Urbanism General al Municipiului 
Galaţi �Situaţia existentă�. 
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• Gradul de echipare cu reţele de canalizare a 
străzilor este de 51,8 % faţă de gradul de 
echipare cu reţele de apă care este de 85,1%, 
fapt ce arată că mai sunt 30 km de străzi cu 
reţele de apă şi  fără canalizare.  

• Populaţia racordată la sistemul de canalizare 
reprezintă 73,6% faţă de cea alimentată cu apă 
- 81,8%. 

• O problemă aparte a reţelelor gălăţene de 
canalizare este aceea a inexistenţei unei faze 
de epurare a apelor uzate înaintea deversării 
lor în Dunăre şi  a eventualelor facilităţi 
destinate acestui scop. Din acest punct de 
vedere, mărimea considerabilă a fluviului în 
care se evacuează reziduurile lichide urbane 
gălăţene constituie un avantaj. Cu totul altfel 
stau lucrurile însă, dacă se iau în considerare 
cerinţele aderării la UE şi  încadrarea în normele 
specifice impuse drept condiţie obligatorie în 
vederea atingerii acestui deziderat. 

• Reţele de alimentare cu apă potabilă. La fel ca 
reţelele de canalizare, şi  majoritatea reţelelor 
de alimentare cu apă potabilă sunt afectate de 
vechime, uzură, defecţiuni locale şi  capacitate 
insuficientă, aceasta contribuind totodată şi la 
agravarea fenomenului de tasare a 
construcţiilor şi  chiar la producerea unor surpări 
locale datorate pierderilor de apă în sol. 

• Aceste reţele creează însă şi  alte probleme 
specifice care, pe de o parte, afectează 
condiţi ile sociale şi  de trai ale populaţiei locale 
agravându-le şi , pe de altă parte determină o 
risipă remarcabilă, dublă, atât de apă cât şi de 
energie. Produsul transportat în conducte este, 
spre deosebire de cazul canalizării, unul util, 
motiv pentru care scăpările produse în sol 
constituie, totodată, şi  pierderi efective, atât ale 
apei, cât şi  a energiei şi  resurselor financiare 
necesare pentru producerea sa. Paguba 
aceasta este încă o dată dublată de faptul că 
aceste pierderi forţează operatorul să pompeze 
cantităţi suplimentare în sistem şi, datorită 
facturării consumurilor în sistem pauşal, 
forţează consumatorul să suporte costurile unui 
produs livrat de care nici nu are nevoie şi  nici 
nu beneficiază. 

• În sfârşit, mai există şi  alte consumuri 
suplimentare de energie, datorate uzurii morale 
a sistemelor de pompare care, din punct de 

vedere tehnic sunt mult rămase în urmă faţă de 
inovaţi ile tehnologiilor moderne. Este vorba 
despre soluţia constructivă propriu-zisă şi  
principiul de funcţionare a pompelor în sine, 
lipsite de abilitatea ajustării elastice a cantităţii 
energiei electrice consumate, la nivelul 
necesarului permanent fluctuant al consumului 
urban. 

• Mai există şi  un alt tip de consumuri 
suplimentare, cele generate de lipsa contorizării 
individuale şi  de practica gestionări i şi 
exploatării instalaţiilor de alimentare cu apă 
potabilă în regim generalizat. Introducerea şi  
generalizarea contorizării este un deziderat 
major al dezvoltării durabile, tocmai pentru că 
diferenţa consumurilor înregistrate în cele două 
variante este o realitate dovedită oriunde au 
fost realizate măsurători practice, comparative, 
în teren. 

• O problemă aparte a reţelelor gălăţene de 
alimentare cu apă potabilă este aceea a 
asigurări i calităţii  apei potabile la nivelul cerut 
de normele sanitare.  

Energie  

Consecinţele negative ale aplicări i sistemului de 
management al energiei de tip centralizat asupra 
mediului, precum şi asupra resurselor financiare în 
plan local, au determinat municipalităţile ţărilor din 
Uniunea Europeană să treacă la un sistem de 
management de tip descentralizat. Acest sistem este 
mai eficient decât primul întrucât reduce substanţial 
pierderile în sistem, având în vedere că energia nu 
mai este transportată pe distanţe medii şi  mari. În 
plus, impune măsuri ferme de conservare a energiei, 
ceea ce obligă la utilizarea altor materiale de 
construcţii  şi  la un design arhitectonic care să 
valorifice la maximum sursele de energie. După 
exemplul municipalităţii din Amsterdam, se poate trece 
la elaborarea unui program privind construcţia de 
centrale electrice locale. De asemenea, trebuie 
analizată posibilitatea construcţiei/reabilitării 
centralelor termice pe clădiri colective sau cvartal, a 
generatoarelor electrice, precum şi  a centralelor axate 
pe consumul de deşeuri pentru producerea de energie 
electrică. Un alt aspect demn de luat în seamă este 
acela al uti lizării surselor de energie alternativă.  
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În cadrul Dezvoltării Durabile, conservarea energiei 
ocupă un loc primordial. Este unanim recunoscut 
faptul că utilizarea pe scară largă a combustibili lor 
fosili generează poluare. Resursele energetice 
convenţionale, în special combustibilii  fosili (petrol, 
cărbune, gaze naturale) dar şi  uraniul, sunt finite. 
Lupta pentru sursele de energie ia forme variate, dar 
în toate cazurile conduce la conflicte armate. În aceste 
condiţi i, necesitatea găsirii unor surse alternative de 
energie se impune. Cea mai ieftină şi  accesibilă dintre 
acestea este energia economisită prin creşterea 
eficienţei energetice pe întregul circuit (de la extracţia 
combustibililor şi până la utilizatorul final de energie). 
Trebuie menţionat că economia de energie nu 
presupune, în accepţiunea dezvoltării durabile, o 
scădere a confortului utilizatorului final, ci dimpotrivă, 
o creştere a acestuia, în paralel cu reducerea 
costurilor pe termen lung. Energia regenerabilă 
(solară, eoliană, hidroenergia, cea geotermală, a 
biomasei) poate asigura (la nivelul tehnologii lor 
actuale) suplinirea necesarului de combustibili 
convenţionali, prezentând avantajele inepuizabilităţii  şi 
lipsei impactului asupra mediului. 
Instalaţiile de încălzire centrală au apărut în Galaţi  la 
începutul secolului XX, dar au evoluat pe mai multe 
paliere de extindere a soluţiei tehnice de alimentare 
centralizată cu energie termică în sine, respectiv: a). la 
nivel de clădire în deceniul unu; b). la nivel de cvartal 
în deceniul şase; c). la nivel de municipiu în deceniul 
opt. La ora actuală, în oraş funcţionează toate cele trei 
categorii de încălzire centrală, ponderea importantă 
fiind deţinută de ultima. 

Energie termică  

Reţelele de alimentare cu energie termică în sistem 
centralizat deservesc o mare majoritate a 
consumatorilor casnici, unele instituţi i  şi  unii 
consumatori industriali. Ele sunt de trei tipuri, 
respectiv: reţele de agent termic primar (apă 
supraîncălzită), reţele de agent termic secundar (apă 
caldă pentru încălzire) şi  reţele de apă caldă menajeră 
(ACM). 
 

PROBLEME 
• Toate categoriile de reţele enumerate prezintă 

probleme de tipul celor prezentate în cazul 
reţelelor de alimentare cu apă potabilă: uzură, 
defecţiuni locale, capacitate insuficientă la 
nivelul producătorului primar de energie care, 
de câţiva ani, nu mai asigură nici parametrii 
corespunzători ceruţi  de diagrama de reglaj 
calitativ în cazul unor temperaturi exterioare 
sub �50C, infiltraţii  în sol de agent termic 
primar, secundar şi ACM. De asemenea, 
pierderi de apă potabilă şi  în particular apă 
tratată, pierderi de energie pentru încălzirea şi 
vehicularea acestora, costuri suplimentare la 
nivelul furnizorului primar şi  intermediar de 
energie termică şi  costuri exagerate facturate 
consumatorului final şi , desigur, nu în ultimul 
rând, l ipsa contorizării individuale. 

Energie electrică  

Municipiul Galaţi  este racordat la Sistemul Energetic 
Naţional prin intermediul a două staţii  de transformare 
(400/110kV si 220/110kV) 
Reţeaua de distribuţie pe medie tensiune se face prin 
reţele de 6kV şi  20kV. Având în vedere tendinţa 
generală, la nivel de ţară, de înlocuire a tuturor 
reţelelor de MT de valori inferioare tensiunii de 20kV, 
operaţia de trecere la aceasta tensiune este în curs de 
desfăşurare. 

PROBLEME 
• Principala disfuncţionalitate constă în 

persistenţa unor reţele de tensiune medie de 6 
kV.  

• Vechimea destul de mare a cablurilor 
subterane  

•  Problemele apărute în exploatare sunt legate 
de existenţa unor echipamente vechi în unele 
posturi de transformare, de existenţa unor 
cabluri de joasă tensiune cu izolaţia slăbită sau 
defecte de izolaţie. 

• Existenţa unor linii de înaltă tensiune aeriene 
(LEA 110kV), linii ce ar trebui trecute în 
subteran. Există însă şi  situaţia numeroaselor 
reţele subterane urbane de joasă tensiune (220 
V), relativ vechi, care au fost treptat 
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abandonate în favoarea unor soluţi i  provizorii 
de alimentare a consumatorilor aferenţi - 
iluminat public şi  locuinţe particulare - prin 
reţele aeriene de conductori torsadaţi . Acest 
lucru are impact negativ asupra esteticii 
urbane. 

• În unele zone periferice ale oraşului mai sunt 
porţiuni de LEA 0,4kV pozate pe stâlpi de lemn. 

Gaze naturale  

Municipiul Galaţi  este alimentat cu gaze naturale din 
Sistemul Naţional de distribuţie a gazelor naturale prin 
intermediul unor conducte de transport de înaltă 
presiune şi  al unei staţii  de predare�primire, 
amplasată în zona de nord-vest a oraşului. 
De la staţia de predare�primire (în care se realizează 
şi  reducerea de la presiune înaltă la presiune medie) 
până la staţiile de reglare�măsurare de sector, 
respectiv până la staţiile de reglare ale consumatorilor 
industriali, transportul gazelor se face prin reţele de 
repartiţie. 

PROBLEME 
• Ca şi  aproape în întreaga ţară, în sezonul rece, 

în perioadele de vârf de consum, când şi 
presiunea pe conductele magistrale de 
transport scade la valori sub cele normale, apar 
probleme în alimentarea cu gaze, fiind nevoie 
să se apeleze, în unele cazuri, la �injectarea� 
directă din reţeaua de repartiţie prin posturile 
de reglare spre consumatori. Atât timp cât 
funcţionează la parametrii normali (în 
conformitate cu presiunile de regim la valorile 
prescrise de Normativul pentru proiectarea şi 
executarea reţelelor şi  instalaţi ilor de util izare a 
gazelor naturale I6�86), reţelele de repartiţie � 
de presiune medie � şi reţelele de distribuţie � 
de presiune redusă - asigură în condiţi i optime 
alimentarea cu gaze naturale a abonaţi lor, 
existând în unele cazuri chiar şi  un disponibil de 
capacitate. 

Comunicaþii ºi tehnologia informaþiei 

Una dintre priorităţile anului 2001 a reprezentat-o 
continuarea procesului de implementare a noilor 
tehnologii şi  promovarea tehnologiilor multi-servicii în 
domeniul comunicaţiilor. 
La nivelul municipiului Galaţi  se face transformarea de 
la reţeaua clasică de cabluri de cupru la reţea de fibră 
optică. S-a realizat creşterea gradului de telefonizare, 
prin trecerea sistemelor de tip analogic pe centrale 
digitale. 
Totodată s-a demarat acţiunea de introducere de 
module de abonat ISDN în unităţi le de comutare 
pentru a asigura servicii de telecomunicaţii  care au 
nevoie de suport până la 128Kb/s, lăţime de bandă 
necesară transmisiei simultane de date, voce şi fax. 
Un rol deosebit se acordă procesului de informatizare 
a sistemului de învăţământ, prin aplicarea programului 
referitor la dotarea fiecărei şcoli, cu cel puţin un 
calculator cu acces la INTERNET. 
În administraţia publică locală a sporit numărul de 
calculatoare şi alte instalaţii de calcul, stocare şi 
transmisie a datelor economice şi  sociale. 

PROBLEME 
• Costurile ridicate practicate de companiile 

furnizoare de servicii în domeniul 
comunicaţi ilor, inclusiv în ceea ce priveşte 
accesul la Internet (în acest caz, de remarcat 
este şi calitatea scăzută a serviciilor � viteza 
mică de transfer). 

Transportul 

Transportul urban a înregistrat o evoluţie remarcabilă 
la începutul secolului XX când, pe data de 14 august 
1900 a fost inaugurată prima linie de tramvai electric 
din oraşul Galaţi . De atunci lucrurile au evoluat, şi de 
la Uzinele Comunale Galaţi, care deserveau populaţia 
oraşului cu tramvaie şi  autobuze, s-a ajuns în ziua de 
azi la societatea comercială TRANSURB SA Galaţi , 
care asigură transportul populaţiei cu tramvaie, 
autobuze şi troleibuze. În afară de această societate, 
al cărei acţionar unic este municipalitatea şi  care se 
remarcă prin capacitatea cea mai mare de transport şi 
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acoperire a suprafeţei oraşului, au apărut firme private 
mici de transport, cu aşa numitele �maxi-taxi-uri�, care 
oferă o calitate superioară a condiţiilor de transport, 
frecvenţă mai mare de preluare a călătorilor şi 
acoperirea unor zone mai greu accesibile.  
Din punct de vedere al infrastructurii pentru traficul de 
maşini, oraşul se confruntă cu problema calităţii şi 
subdimensionării reţelei rutiere faţă de necesarul 
actual.  
 

PROBLEME  
• calitatea carosabilului; 
• capacitatea scăzută de circulaţie pe străzi şi  în 

intersecţii ; 
• lipsa parcărilor; 
• starea tehnică necorespunzătoare a majorităţii 

vehiculelor, care fac zgomot şi emit noxe; 
• condiţi i de confort şi  igienă sub standardele 

civilizate ale unora din mijloacele de transport 
în comun. Un nivel mai ridicat al calităţii  se 
regăseşte la maxi-taxi-uri; 

• lipsa unui sistem de informare a cetăţenilor 
străini de oraş cu privire la rute, orar; 

• lipsa acoperirii tuturor ariilor oraşului cu 
mijloace de transport în comun; 

• lipsa unui sistem de afişaj vizibil standardizat 
pe vehicule, care să cuprindă informaţii  şi  să 
permită identificarea rapidă a traseului; 

• lipsa unui sistem eficient de achiziţie a biletelor 
şi  abonamentelor de transport, şi  deficienţe în 
controlul călătorilor în ceea ce priveşte 
achiziţionarea biletelor de transport; 

• neadaptarea reţelei rutiere urbane la 
necesităţile de trafic (numărul de maşini).  

Transportul interurban  

Municipiul Galaţi  reprezintă un nod important de 
circulaţie teritorială, generat de sisteme de căi  de 
comunicaţi i rutiere, navale şi feroviare. Amplasarea 
geografică, existenţa zonei libere, accesul la cele trei 
căi  de transport (inclusiv tranzitul spre ţările fostei 
Uniuni Sovietice prin trecerea de la ecartament normal 
la ecartament larg) asigură legăturile regionale între 

ţările situate în partea de vest a regiunii Mării Negre � 
Turcia, Grecia, Republica Moldova şi  Ucraina. 
Se are în vedere ca drumurile majore propuse în zona 
Brăila�Galaţi�Tulcea să completeze coridorul rutier de 
pe teritoriul ţării noastre care se va include în �Inelul 
Rutier al Mării Negre�, în cadrul Cooperării Economice 
în zona Mării Negre şi conectarea la coridoarele 
europene. 
 

PROBLEME 
• În ciuda avantajelor pe care le are, prin accesul 

la trei forme de transport, municipiul Galaţi  nu 
este totuşi  accesibil printr-o reţea rutieră 
modernă, iar transportul fluvial de pasageri pe 
rute cândva tradiţionale este astăzi aproape 
inexistent. Legătura cu oraşele învecinate, 
Brăila, Focşani, Tulcea, Tecuci nu este făcută 
printr-un sistem regulat şi rapid de transport. 

• Lipsa unei sistematizări a zonei Gării şi 
Autogării  

• Neutilizarea căii  de transport fluvial şi a 
porturilor comerciale la capacitatea reală. 

I.1.5. Managementul deºeurilor 

Deºeurile industriale 

În judeţul Galaţi  sunt monitorizate aproximativ 120 de 
unităţi  industriale privind cantităţile de deşeuri 
generate. În anul 2000 a fost generată o cantitate de 
deşeuri industriale de 2,8 milioane tone, mai puţin 
decât în anul 1999 cu aproximativ 6,7%, iar faţă de 
anii 1997 şi 1998 cu procente mai mari de 10%. 
Principalul agent economic, cu cea mai mare 
contribuţie la generarea deşeurilor industriale, dar şi  în 
procentul de recuperare, este combinatul siderurgic 
ISPAT�SIDEX SA Galaţi . Deşi  producţia industrială a 
combinatului a crescut cu 14% în anul 2000 faţă de 
anul 1999, totuşi, în efortul de a reduce generarea 
deşeurilor la sursă, s-au produs cu 8,3 % mai puţine 
deşeuri în anul 2000. 
Pe sectoare, situaţia se prezintă astfel: 
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industria metalurgică  → 94,3 % (ISPAT�SIDEX 
S.A. Galaţi) 

industria prelucrătoare  → 1,12 % 
industria alimentară  → 0,88 %. 
Din totalul de 2,8 milioane de tone de deşeuri 
industriale generate, o cantitate de 1,414 milioane de 
tone a fost depozitată în halde industriale, ceea ce 
reprezintă un procent de 50,5%. 
Principalul depozit de deşeuri industriale este Halda 
de zgură, aparţinând de ISPAT�SIDEX SA Galaţi , 
care are în prezent aprox. 100 de hectare, cu înălţimi 
între 25 - 60 de metri. Aceasta este situată în partea 
de vest a combinatului siderurgic, lângă iazurile 
decantoare ale Bălţi i  Mălina. Datorită preocupărilor lui 
ISPAT�SIDEX SA Galaţi  de a recupera prin reciclare 
deşeurile refolosibile, chiar şi  din halda de depozitare, 
există un proiect în derulare cu o firmă din Germania 
pentru acest lucru. 
Un alt depozit important cu deşeuri industriale este 
depozitul Şantierului Naval Damen Galaţi. Există un 
depozit vechi de circa 2 ha, în care este stocat şlamul 
rezultat din producerea acetilenei şi  care nu mai este 
utilizat, suprafaţa fiind cuprinsă în programul de 
conformare pentru refacere, cu termen de realizare 
anul 2003.  
În prezent, Şantierul Naval Damen Galaţi  a realizat un 
depozit de şlam de acetilenă, total impermeabilizat, cu 
patru compartimente în volum total de 5.800 mc, iar 
pe viitor se are în vedere renunţarea în totalitate la 
acetilenă (care este generatoare de deşeuri) şi 
generalizarea soluţiei de folosire a butanului. 
Celelalte depozite cu deşeuri industriale sunt situate, 
în general, în incinta unităţilor industriale sau în 
imediata lor apropiere şi  nu poluează apele de 
suprafaţă.  
Procentul de reciclare a deşeurilor a crescut de la 
45% în anul 1997, la 48% în anul 1998, la 48,5% în 
anul 1999, ajungând la 49,5% în anul 2000. 

Gospodãrirea deºeurilor urbane  

Numărul de locuitori deserviţi  în 2000 � 253.200, din 
care: 

- SC ECOSAL PREST SA Galaţi  � 192.000 

- RER ECOLOGIC SERVICE SRL � 61.200 
Se colectează: 0,925 kg/loc.zi deşeuri menajere, adică 
323,88 tone/zi (din care strict de la populaţie 0,624 
kg/loc.zi) 

Cantităţile rezultate relevă:  
! densitate mai mare a deşeurilor municipale 

comparativ cu Municipiul Bucureşti (0,23 
tone/mc) datorită calităţii  scăzute a vieţii ; 

! cantităţi mai mari de deşeuri municipale pe 
cap de locuitor. 

Puterea calorifică a deşeurilor menajere este însă 
foarte scăzută, aproximativ 325�400 kcal/kg 
comparativ cu Municipiul Bucureşti unde este de 
aproximativ 800 kcal/kg. 

Fluxul deşeurilor municipale 

Stocarea - se face în containere mari de 3�4 mc 
fiecare sau în pubele din plastic de 240 l/buc, într-un 
număr de 451 puncte gospodăreşti. Stocarea nu este 
selectivă, nu sunt facilitate diversele recuperări. 
Punctele gospodăreşti constituie un focar de 
îmbolnăvire pentru populaţie. 
Colectarea şi  transportul se fac de către cele două 
firme specializate din Galaţi : SC ECOSAL PREST SA 
Galaţi, care deţine 18 autogunoiere, 12 
autotransportoare, 16 tractoare cu remorcă, două 
autobasculante şi  RER ECOLOGIC SERVICE SRL, 
care realizează compactarea cu ajutorul a patru 
compactoare Mercedes de 16 mc şi  a unui 
autocamion container. Ambele firme au maşini pentru 
măturatul străzilor, dar dotarea materială este 
considerată insuficientă pentru cantităţile de deşeuri 
generate, astfel că lipsa este compensată prin mărirea 
numărului de curse realizate. 
Incinerarea. În Municipiul Galaţi  există o staţie de 
incinerare a deşeurilor menajere care nu mai 
funcţionează din anul 1991, datorită incapacităţii  ei de 
a-şi  acoperi cheltuielile de incinerare şi  de consum de 
gaz metan, necesar arderii deşeurilor cu putere 
calorifică scăzută (325�400 kcal/kg.). Staţia de 
incinerare nu are sisteme moderne de epurare a 
gazelor arse, rezultând emisii semnificative de NOx, 
SOx, pulberi şi  dioxină. În prezent, singurele deşeuri 
incinerate sunt deşeurile periculoase de spital (seringi, 
ace, vată, organe, feşe, soluţii  de revelator, filme 
radiologice, etc). Incinerarea se face chiar în spitale, 



   25 

G A L A Ţ I  

 

în incineratoare nespecializate şi  are un impact 
deosebit asupra mediului şi  sănătăţii  populaţiei. 
Recuperarea - reciclarea deşeurilor menajere de la 
populaţie a cunoscut un puternic declin după anii 90, 
datorită reducerii numărului de puncte de colectare a 
acestor tipuri de deşeuri şi  scăderii preţului de 
achiziţie. 
Depozitarea deşeurilor urbane se realizează într-o 
groapă neamenajată şi necontrolată, înfiinţată în anul 
1985, care se găseşte la Tirighina, în SV oraşului, într-
o râpă cu teren degradat. Suprafaţa depozitului este 
de aproximativ 3 ha, cu înălţimi de 20�25 m. Nu se fac 
lucrări de stabilizare, acoperire cu pământ sau 
exploatare, depozitul fi ind o sursă de poluare majoră a 
mediului şi  de îmbolnăvire a populaţiei datorită 
pescăruşilor şi  a altor animale, atrase în zonă datorită 
hranei şi  care se constituie în vectori de transmitere a 
bolilor. Un pericol major îl reprezintă infestarea apelor 
freatice din zona acestei amenajări provizorii, situată 
în imediata apropiere a râului Siret. 
 

PROBLEME  
• Datorită acestui management deficitar al 

deşeurilor orăşeneşti, fluxul deşeurilor creează 
impact negativ asupra mediului şi  disconfort 
pentru populaţie.  

• Lipsa unui cadru care să motiveze populaţia să 
participe la colectare selectivă, cu scopul de a 
reduce presiunea asupra gropii de gunoi 
existente. 

• Lipsa unor criterii clare (economice, de mediu) 
care să ducă la o alegere optimă a viitoarei 
variante de eliminare a deşeurilor orăşeneşti. 

Starea apelor uzate ºi gradul de epurare 

• Volumul de ape uzate evacuate în emisar 
(Dunăre şi Siret) 

Total � 47.464.000 mc 

• Categorii de ape uzate: 
- menajere 
- industriale 
- produse de vidanjare 
- pluviale 

Pentru apele uzate (industriale şi  menajere) produse 
şi  evacuate pe teritoriul judeţului nostru existã un 
sistem de monitorizare realizat: 

- la nivelul agenţilor economici care 
evacuează în colectoarele canalizărilor 
publice; 

- la nivelul administratorilor reţelelor publice 
de canalizare; 

- la nivelul agenţilor economici care 
evacuează în cursuri de apă sau în puţuri 
absorbante. 

Totodată, în conformitate cu prevederile Legii 
Protecţiei Mediului nr.137/1995, un număr de agenţi 
economici cu potenţial de poluare a apelor, 
efectuează analize în cadrul laboratoarelor proprii, 
valorile lunare fiind transmise la Inspectoratul pentru 
Protecţia Mediului. 
Prin sondaje, în baza programelor de controale ale 
Serviciului de Inspecţie şi  Control Ecologic, laboratorul 
IPM prelevează şi analizează probe de apă de la 
agenţi  economici. 
 

PROBLEME 
• Apele uzate ale municipiului Galaţi  sunt 

evacuate în Dunăre, fără epurare, prin şase 
colectoare. Din evidenţa APATERM nu sunt 
depăşiri ale normativului NTPA 001/1997 decât 
la indicele substanţe extractibile, la colectoarele 
13 Iunie şi  SP3 (până la 44 mg/l faţã de 5,0 
mg/l admis). În perspectiva aderări i României la 
Uniunea Europeană se impune încadrarea în 
limite mult mai strânse, adoptate la nivel 
internaţional, motiv pentru care, în acest scop, 
sunt necesare investiţii  speciale pentru epurare. 
În pregătirea acestei perspective a fost realizat 
"Studiul de fezabilitate pentru realizarea unei 
staţi i de epurare pentru Municipiul Galaţi", de 
firma JICA din fonduri de la Guvernul Japoniei. 

I.1.6. Fondul imobiliar construit 

Fondul locativ cuprinde 103.992 locuinţe cu o 
suprafaţă totală de 3.336.735 mp. 
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Analiza principalelor aspecte sociale ale locuirii în 
municipiul Galaţi  include evaluarea fondului locativ 
existent şi  a caracteristicilor socio�demografice ale 
populaţiei. 

Indicatorii sociali şi sociologici ai locuirii: 

Număr locuinţe în proprietate publică 3.549 
Număr locuinţe din fonduri private 100.107 

Supraf aţa locuibilă (mp) 3.336.735 
Supraf aţa locuibilă proprietate publică (mp) 56.943 

Supraf aţa locuibilă fonduri private (mp) 3.268.793 
 
Alte aspecte privind locuinţele în municipiul Galaţi: 

• numărul mic de construcţii  de locuinţe realizate 
în ultimii ani; 

• necesitatea evacuării unor familii din locuinţele 
deţinute în prezent din cauza condiţiilor precare 
(umezeală, igrasie, iluminat necorespunzător, 
pereţi  şubrezi, planşee fisurate, etc.) şi/sau 
reabilitarea acestora. 

 

PROBLEME 
Factorii ce au influenţat negativ fondul locuibil sunt: 

• lipsa unor criterii clare de design urban care să 
contribuie la creşterea calităţii  condiţiilor de 
locuit şi  la evitarea degradări i factorilor de 
mediu; uniformizarea design-ului arhitectonic, 
axat pe condiţii  de locuit improprii; 

• utilizarea contractelor de închiriere pe termen 
scurt, care conduc la intervenţii  locale de 
minimă investiţie, fără rezolvarea problemelor 
de fond ale întregii construcţii  şi  lasă în 
continuare cale liberă degradării acesteia. 

Principalele aspecte negative constatate, referitor la 
confortul locuinţelor în Galaţi , sunt: 

• existenţa unor spaţii  locuibile neadecvate; 
• subdimensionarea spaţiului interior (ca număr 

de camere şi suprafaţă locuibilă) şi 
compartimentarea defectuoasă a unor locuinţe, 
cheltuielile de întreţinere ridicate; 

• izolaţii  fonice şi termice slabe la toate blocurile 
de locuinţe colective; 

• starea degradată a instalaţiilor tehnico�edilitare 
interioare şi  exterioare; 

• subdimensionarea sau inexistenţa spaţiilor 
exterioare aferente locuinţelor (platforme 
gospodăreşti, spaţii  verzi, spaţii  de joacă pentru 
copii, locuri de parcare şi  garare a 
autovehiculelor - caz extrem, cartierul Mazepa 
II şi întreţinerea necorespunzătoare a acestora; 

• datorită economiilor practicate până în 1989 şi 
a materialelor de proastă calitate utilizate în 
construcţii, locuinţele colective realizate în 
această perioadă necesită lucrări de refacere a 
faţadelor. În aceeaşi situaţie se află şi  locuinţele 
din fondul vechi incluse pe lista de monumente 
de arhitectură sau care, deşi nu figurează pe 
această listă, posedă calităţile necesare unei 
asemenea definiri. 

Un aspect negativ care împiedică realizarea unui 
habitat prietenos pentru locuitorii municipiului este 
ocuparea suprafeţelor cu baterii de garaje în cartierele 
cu locuinţe colective. 
Din analiza: 

- modului de ocupare a unei locuinţe (număr 
de persoane/cameră); 

- numărului de camere pe locuinţă; 
- numărului de locuitori pe locuinţă; 
- dimensiunii medii a unei camere de locuit în 

Galaţi; 
- numărului de mp în cazul proprietăţi i 

publice; 
- numărului de mp în cazul proprietăţii  private; 

rezultă că există o criză socială de locuinţe, atât din 
punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ. 

• Aspectul cantitativ vizează cererea socială de 
locuinţe (volumul acestei cereri), iar cel calitativ 
se referă la modul de ocupare, dimensiunea, 
structura apartamentelor, condiţiile de locuit, 
dotările şi finisajele apartamentelor. 

• Din studiile ecologice realizate reiese că 
oamenii au venituri mici, locuiesc în condiţii  de 
supraocupare, iar bugetul de care dispun nu le 
permite achiziţionarea unui apartament. 

• Se estimează că cererea de locuinţe se va 
amplifica din cauza următoarelor aspecte: 
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• sporul natural de populaţie; 
• apariţia imigrării populaţiei din zonele rurale sau 

din alte regiuni ale ţării; 
• starea de degradare a fondului de locuit; 
• schimbarea destinaţiei spaţiilor de locuit în 

spaţii  cu altă destinaţie (sedii de firme, spaţii 
comerciale, cabinete medicale, stomatologie, 
spaţii  de depozitare) ceea ce va determina 
scăderea fondului locuibil. 

Estimarea necesarului de locuinþe 
corespunzãtor sporului de populaþie 

În acest sens, se poate aprecia că, pe măsura 
schimbării structurii economice a oraşului prin 
dezvoltarea sectorului terţiar, ponderea populaţiei 
ocupate în acest sector va creşte, iar veniturile vor fi 
mai mari. Prin urmare, cererea de locuinţă în sistem 
individual, duplex, ori în sistem de condominium în 
clădiri cu 1-3 nivele va înregistra o tendinţă de 
creştere în următorii 10-15 ani, dacă preţul unei 
locuinţe nu va depăşi  27.000�35.000 USD, iar 
moneda se va întări (prin urmare dobânda la creditul 
ipotecar va fi mai scăzută). În această situaţie, 
autoritatea locală va lua în considerare prin planul de 
urbanism necesitatea elaborării regulilor de 
construcţie, a infrastructurii şi  a fixării criteriilor de 
design urban, în raport cu principiile din Agenda 
Habitat, 1996. Dezvoltarea Conceptului "Zona Galaţi", 
care să cuprindă Municipiul Galaţi şi  extensiile sale 
către: Nord (Vânători), Sud (peste Dunăre până spre 
Zaclău), la Vest (peste Siret şi  în zona Barboşi), 
deasemeni cuprinderea colectivităţilor din Fileşti şi 
Şendreni (spre nord-vest). Toate acestea ar trebui 
luate in considerare ca fiind potenţiali sateliţi  urbani ai 
Galaţiului, ceea ce presupune o abordare specială, din 

timp, a tuturor funcţiunilor specifice acestui complex 
urban de perspectivă (sistemele de transport, 
utili tăţile, concepţia generală de urbanism, favorizarea 
dezvoltării habitatului şi  a regimului de construcţii , 
etc.).  
Pentru estimarea necesarului de locuinţe în perioada 
următoare, trebuie avute în vedere atât corelaţia cu 
creşterea probabilă a populaţiei cât şi  concepţia în 
care se vor realiza locuinţele în viitor: locuinţe sociale 
pentru familii cu venituri mici, locuinţe în clădiri - bloc 
dar cu un grad superior de confort sau locuinţe 
individuale. 
În estimările necesarului de locuinţe apreciem 
necesitatea realizării proiectate a următorilor indicatori 
minimi de locuire: 

• 12�14 mp suprafaţă locuibilă/locuitor; 
• 35�37 mp suprafaţă locuibilă/ locuinţă; 
• 0,9 gospodării/ 1 locuinţă. 

 Extinderea zonei de locuit face necesară 
reglementarea destinaţiei terenurilor din interiorul 
intravilan sub forma zonificării funcţionale. 
Propunerile de introducere în intravilan cuprind 
suprafeţe mici, având în vedere numeroasele terenuri 
libere din interiorul intravilanului actual, precum şi 
barierele naturale existente: Dunărea la sud, lacul 
Brateş la est, ISPAT�SIDEX şi  limita teritoriului 
administrativ la vest şi  nord-vest. 
Nu trebuie uitat că o preocupare majoră a dezvoltării 
durabile este exploatarea intensivă a spaţii lor 
existente, nelocuite şi  a unor zone urbane depreciate, 
neviabile revitalizării unor foste destinaţii industriale, în 
locul sacrificării unor zone �verzi�, chiar dacă acestea 
sunt incluse în teritoriul considerat intravilan. 
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Bilanţul teritorial pentru zonele funcţionale în intrav ilanul propus 

Existent Propus Zone funcţionale 
ha % ha % 

Zonă rezidenţială (clădiri joase şi clădiri înalte) 3,195 55 3,252 55 
Zonă pentru instituţii publice şi serv icii 120 2 141 2 

Zonă spaţii verzi, parcuri, activ ităţi sportiv e şi de agrement, 
perdele de protecţie 45 1 71 1.4 

Zonă industrială 1,798 31 1,790 31 
Zonă unităţi agricole  65 1 65 1 

Zonă destinaţie specială 93 1,5 93 1,5 
Terenuri af erente căilor de comunicaţie ferov iară 110 2 110 2 
Terenuri af erente căilor de comunicaţie navală 112 2 112 2 
Terenuri af erente căilor de comunicaţie rutieră 87 1,5 90 1,5 

Zonă tehnico�edilitară 9 0,15 11 0,18 
Zona gospodărie comunală 8 0,13 10 0,17 

Terenuri af late permanent sub apă în intrav ilan 78 1 78 1,3 
Zonă teren neconstruibil 2 0,03 2 0,03 

Zonă teren agricol intravilan 83 1 10 0,17 
Păduri in intravilan  43 0,69 43 0,73 

TOTAL teritoriu intravilan 5,848 100% 5,878 100% 
 

I.1.7. Capitalul social  

Populaþia 

Municipiul Galaţi  are o populaţie de 325.057 locuitori 
din care 49,15% bărbaţi  şi 50,85% femei.  
Din totalul populaţiei în municipiu:  

• 14.037, adică 4,32%, sunt şomeri înregistraţi , 
din care: 
- în plată pentru ajutor de şomaj 3.507 

persoane (din care 2.151 femei, iar după 

studii 2.520 muncitori, 176 cu studii medii, 
811 cu studii superioare); 

- ajutor de integrare profesională 1.616 
persoane; 

- beneficiari alocaţie de sprijin 5.998 
persoane; 

- şomeri neîndemnizaţi  2.916 persoane; 
La aceste date trebuie luat în considerare şi  numărul 
şomerilor neînregistraţi. 

• populaţia stabilă cu vârsta între 25-34 ani este 
de 60.294 persoane (18,55% din total) din care 
29.374 bărbaţi şi  30.920 femei 
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Sub aspectul ocupării forţei de muncă pe domeniile de activ itate: 

Domeniul de activitate Nr. salariaţi (%) 
salariaţi în activităţi economice 114,238 100 

Pe domenii de activitate economică distribuirea salariaţilor este: 
industrie 49.991 43,76 

administraţie publică 2.122 1,86 
învăţământ 6.588 5,77 

sănătate şi asistenţă socială 6.293 5,51 
activ ităţi f inanciare, bancare şi de asigurări 1.041 0.92 

construcţii 10.241 8,96 
comerţ 13.748 12,03 

transport, comunicaţii, depozitare 13.240 11,59 
agricultură 1.587 1,39 

alte activ ităţi 9.387 8,21 
 

PROBLEME  
• Lipsa unei de baze de date foarte clare privind 

starea socială a fiecărui cetăţean în parte 
(identificarea tuturor persoanelor în vârstă, 
singure, aflate în dificultate, care necesită 
îndrumare, sprijin, asistenţă). 

• Lipsa unor birouri de consiliere, a asistenţilor 
sociali care să-i îndrume pe cei aflaţi  în 
dificultate. 

• Creşterea şomajului de lungă durată şi a 
şomajului în rândul tinerilor, coroborată cu lipsa 
programelor de sprij in a acestora. 

• Lipsa fondurilor pentru construcţia de locuinţe 
sociale 

I.1.8. Starea de sãnãtate 

Sectorul public cuprinde: 11 spitale, 13 dispensare-
policlinici, 152 dispensare medicale, 11 farmacii, şapte 
creşe şi un leagăn de copii. 
Sectorul privat cuprinde: un spital, 88 cabinete 
medicale, 69 cabinete stomatologice, 49 farmacii, 38 
laboratoare tehnică dentară, 23 puncte farmaceutice şi 
nouă depozite farmaceutice. 

PROBLEME  
• Sistemul de sănătate are numeroase carenţe: 

lipsă de paturi în spitale, lipsa medicamentelor, 
condiţi i  improprii în unităţi le spitaliceşti, lipsa de 
aparatură performantă, lipsa unor cadre 
sanitare ultraperfecţionate, salarii proaste în 
sistemul ca atare. 

• La nivelul anului 2000, mortalitatea dar şi  
natalitatea sunt în scădere, păstrând totuşi  un 
spor natural în creştere faţă de anul precedent. 
Paradoxal, boli ca TBC şi  hepatita constituie 
încă o problemă de viaţă şi  de moarte. Totuşi 
campaniile de vaccinare continuă să reducă 
numărul de cazuri mortale de rujeolă, rubeolă, 
hepatită virală tip B. 

• Copii sunt cei mai afectaţi de morbiditate în 
relaţie cu poluarea iritantă, numărul de cazuri 
infantile fiind de aproximativ trei ori mai mare 
decât la adulţi , în special în ceea ce priveşte 
bolile respiratorii.  

• Medicina muncii. Se remarcă faptul că 
majoritatea îmbolnăvirilor profesionale 
anchetate s-au datorat funcţionării 
necorespunzătoare a sistemelor de ventilaţie, 
neigienizării grupurilor social-sanitare, dotării 
necorespunzătoare cu echipament de protecţia 
muncii, renunţării de către societăţile nou 
înfiinţate la asigurarea asistenţei medicale a 
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proprii lor salariaţi şi  la controlul medical 
periodic. 

• Igiena şcolară. În afara afecţiunilor generate 
de viciile de refracţie şi  postură, datorită 
iluminatului neadecvat şi  mobilierului şcolar, 
probleme deosebite sunt alimentaţia 
dezechilibrată în raport cu necesităţile 
energetice şi  cazurile de parazitism şi  a bolilor 
transmisibile. Problema este reţeaua de 
dispensare şi  numărul insuficient de medici şi  
cadrelor medii specializate. 

• Igiena alimentaţiei prezintă şi  ea carenţe 
datorită funcţionării unor pieţe şi  unităţi 
comerciale improvizate ce nu sunt autorizate 
sanitar. 

I.1.9. Educaþia formalã ºi informalã 

Educaţia formală - Învăţământul preuniversitar 

Anul şcolar 1999-2000 s-a caracterizat printr-o 
accelerare a procesului de reformă educaţională, 
asigurat prin aplicarea noului Plan-cadru de 
învăţământ la clasele I-IX şi  a noului Curriculum 
Naţional emis de Ministerul Educaţiei şi  Cercetări i.  
Dezvoltarea învăţământului intensiv şi  bil ingv în şcoli 
reprezintă o direcţie a reformei educaţionale, 
importantă în condiţiile în care cunoaşterea unor limbi 
străine de circulaţie internaţională se va impune cu 
necesitate. Edificatoare sunt rezultatele elevilor 
Colegiului �Vasile Alecsandri�: obţinerea a 240 
atestate de cunoaştere a l imbii engleze, 12 burse 
şcolare SOROS, diplome de merit SAT I şi  SAT II, 
promovări ale examenului TOEFL, participarea la 
studii intensive de limbă engleză în Anglia, Scoţia şi 
S.U.A. precum şi admiterea unor absolvenţi  la studii în 
S.U.A. şi  Japonia. 
Scopul reformei învăţământului românesc este 
achiziţionarea de cunoştinţe, formarea de abilităţi  dar 
şi  reorientarea criteriilor de evaluare ale acestora. 
Obiectivul central al educaţiei timpurii este dezvoltarea 
potrivit posibilităţilor şi  cerinţelor copilului, dar şi  o 
egalizare a şanselor de educaţie pentru toţi copiii. 
Dificultăţile întâmpinate în implementarea acestor 
tendinţe sunt materializate prin reticenţa unor profesori 

faţă de înnoirile aduse de reforma curriculară, precum 
şi  centrarea activităţii  didactice pe profesor şi  nu pe 
elev sau, utilizarea în continuare drept definiţie privind 
randamentul şcolar, a vechiului indicator - 
�promovabilitatea�. 
Diferenţa dintre valoarea acestui indicator înregistrat 
pe parcursul ciclului şcolar (97-99%), comparativ cu 
cel din faza de absolvire (78-83%), demonstrează 
lipsa lui de relevanţa în analiza valorii actului 
pedagogic, şi  chiar mai mult, o influenţă nefastă 
asupra exigenţei pedagogice. 
 

PROBLEME 
• abandonul şcolar; 
• dezechilibrul în privinţa şanselor de educaţie 

pentru toţi  copii i; 
• accentul insuficient pus pe latura formativă a 

învăţământului; 
• calitatea evaluării instituţionale; 
• calitatea necorespunzătoare a multor clădiri şi 

dotări din învăţământ, mai ales în privinţa 
mijloacelor informatice şi  de comunicaţii . 

 
În mod deosebit va fi necesară o mai apropiată 
colaborare cu administraţia locală, dar şi  cu alte 
instituţii  din mediul comunitar (familie, Biserică, Poliţie, 
ONG-uri, etc.). 

Educaţia formală - Învăţământul universitar 

Cuvântul de ordine al anului 2000 a fost, pentru 
învăţământul universitar, ca şi pentru cel primar şi 
mediu, �reforma�. Reforma universitară introdusă în 
anul 1999 îşi propune o serie de noi direcţii de 
acţiune, dintre care cele mai importante sunt: 

• Democratizarea vieţii universitare; 
• Introducerea şi  generalizarea sistemului de 

credite transferabile în procesul de 
promovabilitate şi  acordare a burselor; 

• Informatizarea tuturor facultăţilor şi  catedrelor; 
• Reforma curriculară adaptată condiţiilor locale; 
• Introducerea învăţământului deschis şi  la 

distanţă; 
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• Iniţierea de facultăţi  multiculturale şi  
transfrontaliere la Cahul - Republica Moldova; 

• Generalizarea concursului tip test grilă şi  a 
admiterii în trepte. 

 
Extinderea structurii universitare prin crearea de noi 
profiluri şi specializări, pentru anul universitar 
2000/2001 la Universitatea �Dunărea de Jos�, va duce 
la mărirea numărului de facultăţi de la 11 la 13, de 
colegii de la patru la cinci, de profile de la 35 la 36, şi , 
mai ales, a numărului de specializări de la 73 la 88. 
Totodată, mărirea numărului de studenţi  de la 11.000 
la aproape 14.000 pentru anul universitar 2000/2001, 
poate fi considerată doar un timid pas în această 
direcţie. Aceeaşi  situaţie este şi  cu personalul didactic, 
a cărui creştere numerică se preconizează de la 1.200 
la peste 1.500. 
Universitatea Danubius reprezintă învăţământul 
particular disponibil din anul 1992 şi  este reprezentată 
de două facultăţi  � Şti inţe Economice şi  Administrative 
şi  Drept. Numărul de studenţi  a crescut de la 100 
pentru cursuri de zi în 1992 la 2.500 pentru cursuri de 
zi şi  cu frecvenţă redusă. 
Programul special, pe care şi-l propune Autoritatea 
Publică Locală, are în vedere perspective mult mai 
ambiţioase, urmărind dublarea sau chiar triplarea 
numărului de studenţi, faţă de cifra anului universitar 
2000/2001 şi, corespunzător, în aceeaşi  proporţie a 
numărului de cadre didactice. 
 

PROBLEME 
• Dificultăţile ţin în principal de baza materială, 

dar şi  de implementarea reformei universitare, 
semnalându-se unele atitudini conservatoare, 
similare celor din învăţământul preuniversitar. 

Educaţia informală 

Este reprezentată de tot ceea ce vine în completarea 
educaţiei formale şi  se referă la toate aspectele creerii 
şi  dezvoltării unor deprinderi, atitudini şi  cunoştinţe 
folositoare individului. 

PROBLEME 
• Caracteristica principală a educaţiei informale 

în Galaţi  este totuşi  sporadicitatea. Actele 
educative alternative curriculei şcolare nu au o 
frecvenţă înaltă şi  nici o consistenţă 
remarcabilă. 

• Este de remarcat de asemeni slaba informare a 
potenţialilor doritori, referitor la oportunităţi le de 
educaţie informală, caracterul de provizorat al 
multor iniţiative avute în acest sens (nu se 
remarcă o constantă a fenomenelor iniţiate în 
trecut) şi  o slabă participare din partea 
cetăţenilor de toate vârstele la manifestările 
actuale, chiar de mare anvergură. 

Pe lângă proiecte educative ale organizaţii lor 
neguvernamentale (proiecte punctuale, de scurtă 
durată, prea puţin încadrate în programe şi strategii pe 
termen mediu şi  lung) se remarcă totuşi  o manifestare 
educaţională din partea instituţiilor ce au ca rol 
informarea, educarea, avizarea cetăţenilor asupra 
diferitelor probleme, topici de actualitate: programe de 
formare, ocupare şi  reconversie profesională � 
Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă, 
Ro-LoDES � sistem de învăţământ postuniversitar la 
distanţă organizat de Clubul Mări i Negre în cooperare 
cu Primăria Municipiului Galaţi, cursuri specializate 
oferite de Camera de Comerţ, Industrie şi  Agricultură 
Galaţi prin Fundaţia Şcoala Română de Afaceri. 
Alături de organizaţiile locale interesate în a oferi 
educaţie, autorităţile publice locale trebuie să iniţieze 
parteneriate pentru dezvoltarea unei l inii de programe 
pentru o educaţie informală de succes. Pe lângă 
proiectele, seminariile, mesele rotunde, sesiunile de 
pregătire, colocviile, programele şi  reuniunile iniţiate 
de sectorul ONG, autoritatea publică locală trebuie să 
intervină pentru identificarea ariilor neacoperite până 
în prezent şi  dezvoltarea celor existente pentru a se 
ajunge la o ofertă variată, bogată în ceea ce priveşte 
aceste posibilităţi  precum şi  pentru formarea de lideri 
de opinie şi  antrenarea populaţiei în procesul de 
participare publică în procesul luării deciziilor. 

I.1.10. Cultura ºi arta 

Acţiunile culturale se desfăşoară sub patronajul 
Primăriei Municipiului sau Consiliului Judeţului 
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(festivaluri, simpozioane, expoziţii , mese rotunde), în 
colaborare cu instituţiile aflate în subordinea acestora, 
respectiv Teatrul Dramatic �Fani Tardini�, Teatrul 
Muzical �Nicolae Leonard�, Teatrul de Păpuşi 
�Gulliver� - pentru festivaluri şi  Biblioteca �V.A. 
Urechia�, Muzeul de Artă Vizuală, Muzeul de Istorie şi 
Complexul Muzeal de Şti inţele Naturii - pentru 
expoziţii , simpozioane şi  mese rotunde. 
Sunt remarcabile eforturile depuse în domeniul 
activităţii  teatrelor, realizări le colectivelor de teatru 
precum şi  tradiţia organizării a două festivaluri: 
Festivalul de comedie, organizat de Teatrul Dramatic 
şi  Festivalul Gulliver al Teatrului de Păpuşi . 
Ca urmare, o caracteristică semnificativă a acestei 
perioade o reprezintă creşterea sensibilă a participării 
publicului la manifestări culturale. Politica locală de 
susţinere a unităţilor de cultură prezintă avantajul 
menţinerii costului biletelor la un nivel moderat, 
accesibil publicului. 
O altă iniţiativă este aceea a Centrului Cultural 
Dunărea de Jos de a organiza un târg anual al 
meşterilor populari.  
O tradiţie a oraşului este desfăşurarea Sărbătorilor 
Galaţiului, organizate la sărbătorirea ocrotitorului 
spiritual al oraşului �Sf. Apostol Andrei�. 
 

PROBLEME  
• Dificultăţile întâmpinate în domeniul culturii, se 

referă în primul rând la numărul insuficient de 
locaţii  în care să se desfăşoare acte de cultură, 
plus starea unora dintre acestea (sălile de 
teatru şi cinematograf). 

• De asemeni, se simte necesitatea existenţei cel 
puţin a unei săli  publice înzestrată cu dotări 
moderne (proiectoare digitale, amplificare, 
traducere simultană, etc.) necesară pentru 
diferite manifestări interne şi internaţionale. 

• Trebuiesc sprijinite în continuare serviciile de 
bibliotecă publică din unităţile specializate 
(Biblioteca V.A. Urechia) sau în cadrul 
sistemului de învăţământ (Biblioteca Colegiului 
Vasile Alecsandri, a Universităţii  Dunărea de 
Jos), pentru modernizarea sistemelor de 
deservire (biblioteci virtuale pe Internet) şi 
creşterea fondului de carte şi  alte documente, 
precum şi  prin creşterea numărului de biblioteci 

în cartierele oraşului. Legea nr. 334/31, din mai 
2002, vine în susţinerea acestui punct de 
vedere, prin faptul că prevede necesitatea unei 
filiale de bibliotecă pentru fiecare zonă care are 
cel puţin 25.000 locuitori. 

• O preocupare specială o constituie eficienţa 
educativă a actului cultural asupra membrilor 
comunităţii  noastre. Unele din probleme reies 
din lipsa de informare a unor 
deţinători/proprietari de clădiri înregistrate ca 
monumente de arhitectură, sau având calităţi 
compatibile unei asemenea definiri, care, cu 
ocazia unor reparaţii  şi  restaurări, operează 
modificări ale arhitectonicii sau accesoriilor 
exterioare, cu estetică discutabilă, de regulă cu 
încălcarea legii şi  a autorizaţiilor legale 
obţinute. 

• Faptul semnalează necesitatea unei mai 
energice abordări de către instituţiile culturale 
gălăţene a activităţii  de cercetare, asigurată de 
persoane licenţiate, pregătite în arhivistică, 
istorie, arhitectură de fond vechi valoros.  

• O altă problemă este cea privind refacerea şi  
reactualizarea dicţionarului personalităţilor 
gălăţene.  

O situaţie aparte o are Tabăra de Sculptură în Metal 
de pe Faleza Dunării, care reprezintă o valoare a 
municipiului Galaţi , şi care nu trebuie agresată de 
construcţii ce diminuează perspectiva asupra ei. 

I.1.11. Societatea civilã 

Societatea civilă gălăţeană este caracterizată printr-o 
reprezentativitate moderată la fiecare nivel - 
organizaţii  neguvernamentale, sindicate, patronate, şi 
printr-o mobilitate variabilă în funcţie de domeniul în 
care operează. 
Societatea civilă a urbei implică puţini cetăţeni în 
ipostaza de membri ai unei fundaţii , asociaţii, sindicat 
sau patronat local. Din acest motiv există o participare 
moderată la evenimente, publicitate redusă şi  puţine 
reluări ale acţiunilor ce au avut un oarecare succes. 
Numărul oficial al organizaţiilor neguvernamentale 
este de aproximativ 120, dintre care o treime au o 
activitate permanentă, desfăşoară programe sau 
acţiuni cu deschidere către diferite categorii de 
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cetăţeni ai Galaţiului. Specific, predomină ONG-urile 
cu caracter social (pentru copii defavorizaţi , pentru 
bătrâni, pentru persoanele cu handicap, pentru familii 
cu probleme, pentru săraci), urmate de ONG-urile 
interesate în protecţia mediului, cu o activitate prea 
puţin susţinută de autorităţi le locale, şi  nu în ultimul 
rând ONG-urile de tineret, interesate de activităţile 
artistice şi  de recreere. 
Majoritatea întreprinderilor, fabricilor, companiilor 
gălăţenene, cu un număr important de angajaţi 
(câteva sute) au structuri sindicale ce protejează 
interesele personalului, a celei mai importante resurse 
locale � forţa de muncă. Cel mai reprezentativ şi 
puternic sindicat gălăţean este cel al siderurgiştilor � 
ISPAT�SIDEX are aproximativ 27.800 angajaţi  - ai 
cărui membri susţin o treime din populaţia totală a 
oraşului (angajaţii , cu familii le lor ajung la 100-120 mii 
locuitori). 
Patronatul are ca reprezentanţi  în Galaţi : 

• UGIR 1903 fi liala Galaţi  - Uniunea Generală a 
Industriaşilor din România - fil iala Galaţi , 
organizaţie care are ca rol apărarea şi 
reprezentarea industriaşilor români în 
raporturile cu instituţii le guvernamentale, 
parlamentare şi  financiar-bancare. 

• Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici 
şi  Mijloci din România � filiala Galaţi. Această 
organizaţie, înfiinţată în 1995, acţionează 
pentru apărarea şi  reprezentarea intereselor 
firmelor mici şi  mijlocii, atât în relaţie cu 
autorităţi le locale cât şi  cu cele naţionale, 
militând pentru modificarea legilor şi  a pârghiilor 
care afectează funcţionarea sistemului 
economic. 

I.2. OBIECTIVE, PRINCIPII ªI 
LEGISLAÞIE 

I.2.1. Consideraþii generale 

Obiectivele dezvoltării durabile a oraşului Galaţi  ţin 
cont de două cicluri de schimbări urbane care s-au 

produs în ultimii 50 de ani şi  care au afectat nu numai 
acest oraş ci, în proporţii  diferite, toate celelalte oraşe 
ale României.  
Specific perioadei anilor `50-`80 ai secolului XX, 
primul ciclu s-a caracterizat prin expansiunea 
accelerată a zonelor de locuit în intravilan, ca urmare 
a dezvoltării industriei metalurgice şi  construcţii lor 
navale, dar a avut un impact negativ în planul design-
ului urban, al condiţiilor de locuit, culturii comunitare şi 
mediului ambiant. Faţă de alte oraşe ale României, 
dar în special de oraşul Bucureşti, Municipiul Galaţi nu 
a cunoscut fenomenul de enclavizare, respectiv de 
izolare a zonelor rezidenţiale bogate de cele sărace şi 
de expansiune accelerată a ultimelor, pentru simplul 
motiv că toate zonele locuite sunt sărace.  
Cel de-al doilea ciclu s-a declanşat după anii `90 ai 
secolului XX şi  se caracterizează prin amplificarea 
problemelor sociale ce au apărut în primul ciclu.  
Aceasta evoluţie a oraşului este similară cu tendinţele 
care s-au înregistrat în unele areale urbane ale ţări lor 
Europei Centrale şi  de Est, cu o economie 
restructurată lent şi  axată pe un singur domeniu. Ori, 
cercetând dinamica dezvoltări i oraşelor în Europa de 
Vest, se poate constata că dezvoltarea sau 
regenerarea unei aşezări urbane este determinată 
semnificativ de schimbările care se produc în structura 
economiei locale, în structura populaţiei după nivelul 
de instruire profesională, precum şi  în cultura 
comunitară.  
Pe de altă parte, dezvoltarea unui sistem urban este 
în mod substanţial influenţată de aplicarea unui 
management adecvat şi  axat pe patru ţinte principale: 
dezvoltarea infrastructurii şi asigurarea accesului 
la această infrastructură, asigurarea accesului la 
locuinţă, protecţia mediului ambiant şi diminuarea 
sărăciei. Totodată, dezvoltarea unui sistem urban 
trebuie să ţină cont de caracterul limitat al resurselor 
(de capital uman, natural şi  financiar) ce împiedică o 
autoritate publică să gestioneze toate problemele 
comunităţii , precum şi  de alocarea echilibrată a 
acestora, având în vedere efectul de evicţiune potrivit 
căruia o creştere a cheltuielilor publice determină o 
reducere a consumului sau investiţiilor private. 
Autoritatea publică trebuie să evalueze permanent 
oportunitatea realizări i unei investiţii, nu numai în 
raport cu resursele sale financiare prezente, dar şi  cu 
cele viitoare, precum şi  cu opţiunile populaţiei, astfel 
încât să încurajeze responsabilitatea comunitară şi 
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individuală, precum şi  parteneriatul în realizarea unui 
proiect de dezvoltare locală. 
Nu în ultimul rând, dezvoltarea urbană este 
determinată de redefinirea regulilor de arhitectură 
urbană. Profund afectat de schimbările de concepţie 
în construcţiile civile uniformizante din anii `50-`80 
(blocuri de locuit) Municipiul Galaţi  şi-a pierdut din 
tradiţiile arhitectonice definitorii pentru o aşezare 
comercială. Cu toate acestea abandonarea stilului 
arhitectonic monoton, completat şi  de construcţiile de 
prost gust specifice anilor `90, ar putea determina în 
Municipiul Galaţi  o renaştere a tradiţiilor sale urbane 
arhitectonice combinate cu stilurile moderne de 
influenţă occidentală. 
Patrimoniul urban, demn de a fi conservat, nu se 
limitează numai la ansamblurile monumentale. Multe 
cartiere rezidenţiale păstrează o imagine autentică, 
care nu se datorează neapărat prezenţei unor 
monumente. Vechile nuclee urbane, în cadrul cărora 
se individualizează cartiere întregi, păstrează prin 
proporţii  armonia organizării lor străvechi, în care 
strada, stilul arhitectural şi  arborii îndeplinesc un rol 
esenţial.  
De aceea, în viziunea dezvoltării durabile se impune 
identificarea şi  conservarea unor zone compacte, a 
unor peisaje sau situri urbane vechi în întregul lor 
indestructibil şi  nu doar a unor clădiri izolate, sau 
grupuri mici de clădiri fragmentate din întreg. 
Din păcate, Galaţiul nu a putut salva nimic din vechile 
sale cartiere comerciale şi meşteşugăreşti. Strada 
Mare sau Braşoveni, Piaţa Veche sau Piaţa Regală 
laolaltă cu porţiunea străzii Domnească adiacentă 
acesteia, despre care numai specialiştii sau unii 
amatori interesaţi  de istoria Galaţiului mai ştiu câte 
ceva, au dispărut de mult. De asemenea zonele 
specifice de pe strada Portului, Bălcescu, Tecuci sau 
Traian au devenit şi  ele o amintire. Întregi cartiere 
rezidenţiale ale clasei mijlocii situate între strada 
Brăilei şi  Dunăre (astăzi cartierele Mazepa), nu mai 
există. Rămăşiţele lor sunt casele şi  străduţele 
Eminescu, Sfântul Spiridon sau parţial Traian, risipite 
între strada Brăi lei şi  Piaţa Centrală. Doar două 
cartiere mărginaşe, fostele sate Vadul Ungurului şi 
Lozoveni au rămas aproape intacte. 
Ceea ce este de mare valoare şi  s-a păstrat, 
reprezentând o mărturie de preţ a poziţiei privilegiate a 
Galaţiului comercial în fostul principat al Moldovei, 
este doar zona cartierului cu locuinţe impunătoare ale 

reprezentanţi lor claselor înstărite. Este vorba strict 
despre o arie denumită generic �Rezervaţia de 
Arhitectură Strada Domnească�, una dintre zonele 
caracteristice şi  coerente existente la Galaţi , având 
caracter de sit cu valoare culturală şi  istorică şi  care 
este identificată prin arealul delimitat de străzile 
Navelor, Bălcescu, V. Alecsandri şi  Mihai Bravu-Cuza 
Vodă, cu centrul de greutate şi  interes strada 
Domnească. 

I.2.2. Obiective generale 

Obiectivele principale ale dezvoltării oraşului Galaţi 
ţin cont de resursele financiare, de costul de 
oportunitate al capitalului la realizarea unei investiţii , 
precum şi  de necesitatea de a păstra un echilibru între 
investiţiile publice şi  investiţiile sectorului privat, astfel 
încât acestea din urmă să nu fie afectate printr-un 
grad de impunere fiscală ridicat pe plan local. 
Obiectivele de dezvoltare pot fi următoarele: 

• Dezvoltarea infrastructurii de bază şi 
asigurarea accesului neîngrădit al populaţiei 
şi consumatorilor industriali la această 
infrastructură (apă, electricitate, distribuţie 
gaze, căi  de transport) 

• Protecţia mediului 
• Regenerare urbană (dezvoltare urbană: 

construcţii, accesul la locuinţă şi  stimularea 
activităţii  economice; - reabilitarea urbană prin 
refacerea şi  dezvoltarea centrului istoric, a 
clădirilor istorice aflate în afara perimetrului 
istoric delimitat, precum şi  redezvoltarea 
clădirilor) 

• Reducerea sărăciei 

I.2.3. Principii 

Principiile de management urban în aplicarea 
celor patru obiective, conform principiilor 
dezvoltării durabile, ale Raportului �Oraşe 
Europene Durabile� (�European Sustainable 
Cities, Bruselles, 1996), Declaraţiei de la Bremen 
din 1997 şi în spiritul Tratatului de la Amsterdam:  
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• dezvoltare durabilă, astfel încât pe termen lung 
să se producă schimbări majore de cultură şi 
atitudine în ceea ce priveşte utilizarea 
resurselor de către populaţie şi operatorii 
economici; 

• întărirea capacităţii  instituţionale: prin 
management eficient, definirea şi  restructurarea 
serviciilor publice în raport cu resursele 
financiare actuale, cu obiectivele dezvoltării 
durabile, precum şi  cu cerinţele comunităţi i; 

• înfrăţire între municipii, în scopul realizării 
schimbului de informaţii  între municipalităţi  cu 
privire la uti lizarea celor mai bune practici (în 
management urban sau management de 
proiect); 

• realizarea programelor şi  proiectelor prin 
parteneriat public-privat; 

• realizarea acelor programe şi  proiecte pe care 
sectorul privat nu le poate finanţa; 

• integrarea politicilor atât pe orizontală, pentru a 
se realiza un efect sinergic simultan între 
sectoare, cât şi pe verticală, având în vedere 
corelarea şi  integrarea politicilor de dezvoltare 
a oraşului cu politicile de dezvoltare ale 
judeţului şi  ale regiunii din care face parte; 

• managementul resurselor, ce presupune 
integrarea fluxurilor de resurse energetice, 
materiale, financiare şi  umane, precum şi 
integrarea fluxurilor de resurse energetice şi 
materiale într-un ciclu natural; 

• utilizarea mecanismelor de piaţă pentru a 
atinge ţinta durabilităţii , respectiv emiterea de 
reglementări pentru eco-taxe şi funcţionarea 
utilităţilor publice în sistem de piaţă, evaluarea 
investiţiilor după criterii de mediu, luarea în 
considerare a problemelor de mediu la 
întocmirea bugetului local; 

• descentralizarea managementului în sectorul 
energetic; 

• designul arhitectonic durabil în temeiul căruia 
se stabilesc reguli privitoare la materialele de 
construcţii, aspectul unei clădiri, bioclimatul, 
densitatea clădirilor într-un areal, orientarea 
spaţială a clădirilor, �structuri verzi� în jurul 
clădirilor, microclimat, eficienţa energetică;  

• realizarea unui program sau proiect fără a 
afecta cultura unei comunităţi , ori pentru a 

recupera moştenirea culturală şi /sau tradiţiile 
întregii comunităţi  locale; 

• interzicerea multiplicării servicii lor publice, dacă 
acestea nu servesc unei nevoi locale; 

• fixarea regulilor de utilizare raţională a 
terenurilor pentru toate proiectele de 
dezvoltare, în baza planului de urbanism 
general, ca instrument de planificare spaţială;  

• executarea politicilor de dezvoltare sau/şi 
regenerare urbană prin planul de urbanism 
general; 

• publicarea datelor esenţiale din planul de 
urbanism general şi zonal, pentru a facilita 
atragerea de investiţii  şi  corelarea acestora cu 
necesităţile de dezvoltare ale oraşului;  

• evaluarea eficienţei utilizării resurselor 
financiare şi umane; 

• evaluarea viabilităţi i  financiare a unui program 
sau proiect prin prisma veniturilor fiscale 
obţinute; 

• identificarea nevoilor comunităţii  locale şi  a 
priorităţilor acesteia; corespondenţa între 
lansarea unui program sau proiect şi  nevoile 
comunităţii ; 

• evaluarea nevoilor comunităţilor sărace şi  a 
capacităţii  municipalităţii  de a asigura accesul 
acestora la locuinţă, locuri de muncă şi 
serviciile publice de bază; 

• protecţia mediului; 
• realizarea unui program sau proiect în 

parteneriat cu sectorul privat, ori trecerea lor 
către sectorul privat pentru a transfera costurile 
unei investiţii, dacă există oportunitatea de a 
obţine profituri viitoare; 

• asigurarea publicării informaţiilor cu impact în 
investiţii (informaţii  topografice, informaţii 
statistice privind economia locală şi  regională, 
regulamentul de urbanism, planul de urbanism 
general şi  planurile de urbanism zonal). 

Principiile de realizare sau de reabilitare a unei 
zone de locuit potrivit planului de urbanism 
general, conform Agendei Habitat de la Istambul, 
1996  

• planificarea unei întregi zone de locuit va fi 
integrată, astfel încât să cuprindă clădiri de 
locuit (individuale sau colective potrivit 
sistemului de design arhitectonic), clădiri cu 
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destinaţie comercială, parcări, şcoli şi 
infrastructură edil itară necesară pentru nevoile 
zilnice ale rezidenţilor; 

• zona de locuit va conţine o diversitate de 
clădiri; 

• în situaţia în care în zonă sunt clădiri istorice 
(din patrimoniul naţional cultural), acestea vor fi 
reabilitate (faţadă şi interior), fără a afecta 
proiectul în baza căruia s-a construit. În nici un 
caz, aceste clădiri nu vor fi transformate sau 
demolate; 

• zona de locuit va avea un centru care combină 
funcţiunile comerciale cu cele civice, culturale şi 
de agrement; 

• zona va conţine spaţii  deschise în formă de 
scuar, spaţii de verdeaţă sau parcuri; 

• spaţiile deschise vor avea o arhitectură care să 
încurajeze prezenţa rezidenţilor şi  pentru a 
întări relaţiile în cadrul comunităţii  sau 
comunităţilor din acea zona funcţională; 

• vor fi proiectate în mod generos spaţiile 
pietonale şi  de circulaţie cu bicicleta. Acestea 
vor fi exclusive în situl istoric al oraşului; 

• terenurile naturale � forestiere, cu vegetaţie 
florală sau cu luciu de apă vor fi păstrate pe cât 
posibil sau integrate în parcuri; 

• comunităţile vor respecta regulile de 
conservare a resurselor şi  de reducere a 
deşeurilor; 

• comunităţile vor utiliza în mod raţional resursele 
de apă; 

• orientarea străzilor şi  plasamentul clădirilor vor 
contribui la creşterea eficienţei energetice. 

I.2.4. Legislaþie 

Acte şi documente internaţionale, precum şi 
legislaţia internă în baza cărora s-au fixat 
obiectivele generale şi se întocmeşte planul de 
acţiune pentru Agenda Locală 21 � Galaţi. 
Acţiuni şi documente internaţionale: 

• Agenda Locală 21, 1992; 
• Al şaselea Program de acţiune pentru mediu 

(2001);  

• Carta Aalborg (Charter of European Cities & 
Towns Towards Sustainability), aprobată de 
către participanţii  la Conferinţa Europeană cu 
privire la oraşe şi  aşezări durabile la Aalborg, 
Danemarca, 1994) ; 

• Planul de acţiune de la Lisabona, pentru 
aplicarea Cartei Aalborg din 1994 şi  a Agendei 
Locale 21;  

• Raportul �Oraşe Europene Durabile� 
(�European Sustainable Cities�, Bruselles, 
1996);  

• Declaraţia de la Bremen din 1997 prin care s-
au stabilit principiile parteneriatului între 
sectorul privat şi  municipalităţi  privind 
dezvoltarea durabilă a oraşelor; 

• « Dezvoltare Urbană Durabilă în Uniunea 
Europeană: Un cadru de acţiune » (1998); 

• Apelul de la Hanovra al primarilor de municipii 
din 36 de ţări europene, adoptat la cea de a 
treia Conferinţă a oraşelor şi  aşezărilor 
durabile, Hanovra, Germania, 2000; 

• Green Paper � Environmental issues, 
European Commission, 2000; 

• Carta Europeană a Moştenirii Arhitecturale 
(Charter of the Architectural Heritage) adoptată 
de Consiliul Europei în octombrie 1975; 

• Planul de Acţiune al Comunităţii  în domeniul 
Moştenirii Culturale (1994); 

• Art.151 din Tratatul care stabileşte o 
Comunitate Europeană � scopul conservări i şi 
dezvoltării moştenirii culturale comune, cu 
respectarea diversităţii ; 

• Art.6 din Tratatul care stabileşte o Comunitate 
Europeană � protecţia mediului ce trebuie 
integrată în toate politicile şi  activităţile 
comunitare. 

Legislaţia internă: 

• Legea administraţiei publice locale nr. 215/2000 
• Legea servicii lor publice de gospodărie 

comunală nr.326/2001 
• Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi  taxele 

locale 
• Legea nr.189/1998 privind finanţele publice 

locale 
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• Legea nr.350/2001 privind amenajarea 
teritoriului şi urbanismul 

• Legea nr.71/1996 privind aprobarea Planului de 
amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - 
Căi  de comunicaţie 

• Legea nr.171/1997 privind aprobarea Planului 
de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea 
a II-a Apa 

• Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de 
amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a 
III-a - zone protejate 

• Legea nr. 351/ 2001 privind aprobarea Planului 
de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea 
a IV-a - Reţeaua de localităţi  

• Legea nr.575/2001 privind aprobarea Planului 
de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea 
a V-a - Zone de risc natural 

• Legea nr. 10/1995 privind calitatea în 
construcţii  

• OG nr. 20/1994 privind măsuri pentru 
reducerea riscului seismic al construcţiilor 
existente, republicată 

• Legea nr. 460/2001 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.20/1994 
privind măsuri pentru reducerea riscului seismic 
al construcţiilor existente 

• OG nr.244/2000 privind siguranţa barajelor, 
aprobată prin Legea nr.466/2001 

• OG nr. 65/2001 privind constituirea şi 
funcţionarea parcurilor industriale 

• Legea locuinţei nr. 114 din 11 octombrie 1996, 
republicată 

• Legea nr. 422/2001 privind protejarea 
monumentelor istorice 

• Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor 
imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 
martie 1945 - 22 decembrie 1989 

• Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică 
şi  regimul juridic al acesteia 

• Legea nr. 219/1998 privind regimul 
concesiunilor 

• Legea nr. 41/1995 pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 68/1994 privind 
protejarea patrimoniului cultural naţional 

• Legea nr. 56/1998 privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 24/1997 pentru 

modificarea şi  completarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 68/1994 privind protejarea 
patrimoniului cultural naţional, aprobată prin 
Legea nr. 41/1995 

• OG nr.43/2000 privind protecţia patrimoniului 
arheologic şi  declararea unor situri arheologice 
ca zone de interes naţional aprobată prin Legea 
nr.378/2001 

• OG nr.47/2000 privind stabilirea unor măsuri de 
protecţie a monumentelor istorice care fac parte 
din Lista patrimoniului mondial, aprobată prin 
Legea nr. 564/2001 

• Legea învăţământului nr.84/1995 *** 
Republicată 

• Legea nr.133/2000 pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.102/1998 privind 
formarea profesională continuă prin sistemul 
educaţional 

• Legea nr. 33/1995 pentru ratificarea 
Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor 
naţionale, încheiată la Strasbourg la 1 februarie 
1995 

• Legea nr. 48/2002 pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 privind 
prevenirea şi  sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare 

• Legea protecţiei mediului nr.137/1995 *** 
Republicată 

• Legea apelor nr. 107 din 25 septembrie 1996 
• O.U. nr. 236/2000 privind regimul ariilor 

naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi faunei sălbatice 

• Legea nr.426/2001 pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
78/2000 privind regimul deşeurilor 

• Legea nr. 465/2001 pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
16/2001 privind gestionarea deşeurilor 
industriale reciclabile 

• Legea nr.655/2001 pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.243/2000 privind protecţia atmosferei 

• Legea nr.544/2001, privind liberul acces la 
informaţia de interes general 

• Legea nr.86/2000 privind accesul la informaţia 
de mediu, participarea publicului la decizie şi 
accesul la justiţie în probleme de mediu 
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I.2.5. Dezvoltarea municipiului 

Analiza efectuată asupra sistemului socio-economic 
al municipiului Galaţi  a reliefat ca obiective principale 
ale dezvoltării oraşului următoarele: 

OG.1. Dezvoltarea infrastructurii de bază  
OG.2. Protecţia mediului 
OG.3. Regenerarea urbană 
OG.4. Reducerea sărăciei 

OG.1. DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE 
BAZĂ 

Apa 

OBIECTIV E 
• Extinderea sistemului de alimentare cu apă 
• Extinderea sistemului de canalizare 

Energie 

OBIECTIV E 
• Reducerea consumurilor nejustificate, mai 

precis, eliminarea risipei; 
• Modernizarea clădirilor existente, în sensul 

creşterii gradului de utilizare a energiei; 
• Abordarea durabilă a proiectării şi execuţiei 

noilor clădiri. 

Căi de transport 

OBIECTIV E 
• Realizarea unui mijloc de transport rapid 

Galaţi�Brăila�Galaţi : Mini-tren electric rapid; 
• Încurajarea metodelor de transport alternativ 

(mersul pe bicicletă � ca mijloc de transport 
cotidian). Introducerea pistelor pentru biciclişti 
în sistemul rutier urban; 

• Mărirea capacităţii  de circulaţie a intersecţiilor 
prin reamenajări, semnalizări, semaforizări şi 
corectarea geometriei, executarea unor lucrări 
de control şi  dirijare a circulaţiei; 

• Limitarea vitezei de circulaţie pe anumite 
porţiuni ale reţelei stradale pentru reducerea 
efectului dinamic (vibraţii) şi  protejarea 
mediului; 

• Eliminarea în totalitate a traficului greu prin 
realizarea centurii ocolitoare care să facă 
legătura între arterele de intrare � ieşire în oraş 
şi  zonele industriale; 

• Dezvoltarea şi  modernizarea reţelei de drumuri 
adecvată transportului public de persoane, 
dotarea cu spaţii  de oprire, bucle de întoarcere, 
sisteme de semnalizare rutieră adecvate; 
amenajarea traseelor cu dispozitive de 
circulaţie de tip parcaje, staţi i  terminus, pentru 
transportul în comun; 

• Reducerea traficului în zona centrală; 
• Realizarea parcajelor sub şi /sau supraterane şi  

a celor laterale oblice şi menţinerea zonelor 
verzi în acostamentele stradale; 

• Modernizarea şi  extinderea reţelelor de 
transport electric prin aplicarea de soluţii 
tehnice la nivelul ţărilor dezvoltate în domeniu; 

• Executarea lucrărilor de consolidare a întregului 
sistem rutier, pe străzile a căror capacitate 
portantă este depăşi tă şi  modificarea 
concomitentă a elementelor geometrice; 

• Realizarea de reţele de transport care să 
cuprindă benzi şi  trasee exclusive pentru 
transportul în comun; 

• Reabilitarea drumului ocolitor Brăila-Galaţi 
(situat la vest şi  respectiv nord de aceste 
municipii, la distanţe de aproximativ 4 km vest 
de Brăila şi  1 km de Combinatul Siderurgic 
ISPAT�SIDEX Galaţi , care se continuă în 
municipiul Galaţi  cu DN 2B spre zona 
industrială) cu patru benzi racordate la Zona 
Liberă şi  frontieră; 

• Promovarea unor sisteme de transport pe apă 
eficiente şi  realizarea SINF � sistem informatic 
de deservire şi monitorizare a navelor; 

• Reabilitarea drumului pe dig Galaţi�Brăila în 
profil de autostradă cu patru benzi pentru 
circulaţia locală de viteză şi  transport în comun 
pe şină; 
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• Reabilitarea DN 28 în Galaţi  pe traseul căii 
Basarabiei din zona industrială şi  zona liberă 
spre graniţa, cu patru benzi carosabile; 

• Reabilitare DN 26 dinspre Târgu Bujor de 
penetraţie în municipiul Galaţi , prevăzut cu 
patru benzi până la viitorul aeroport propus la 
Tuluceşti; 

• Modernizarea gării şi  autogării;  
• Construire pod peste Dunăre, zona Galaţi�

Brăila; acest pod ar asigura o legătură rapidă 
între diferitele zone ale Euro-regiunii Dunărea 
de Jos şi  integrarea Galaţiului în reţeaua de 
transport rutier transeuropean şi 
interconectarea reţelelor naţionale şi 
internaţionale; 

• Construirea aeroportului în zona Galaţi�Brăila; 
Există 2 variante: aeroport internaţional între Brăila şi 
Galaţi  (Studiul Urban Proiect Bucureşti 1993); 
aeroport intern în zona Vânători � Tuluceşti. 

OG.2. PROTECŢIA MEDIULUI 

Apa 

OBIECTIV E 
• Reabilitarea reţelei de canalizare şi  alimentare 

cu apă; 
• Optimizarea consumurilor de apă; 
• Reducerea poluării apelor Dunări i datorate 

transportului fluvial; 
• Depresionarea nivelului pânzei de apă freatică 

prin realizarea unui colector şi  eliminarea 
pierderilor din reţelele de apă; 

• Depresionarea nivelului pânzei de apă freatică 
prin aplicarea de măsuri specifice; 

• Realizarea staţiei de epurare a apelor uzate 
orăşeneşti pentru municipiul Galaţi. Se are în 
vedere, reducerea impactului major al 
evacuărilor de ape poluate orăşeneşti asupra 
Dunării, ţinând seama de efectul pe care îl 
produce acest fenomen asupra Rezervaţiei 
Delta Dunării 

Managementul deşeurilor 

OBIECTIV E 
• Întocmirea Ghidului de management pentru 

deşeuri industriale, împreună cu inspectoratul 
teritorial de mediu; 

• Stabilirea unui parteneriat cu companiile 
producătoare de deşeuri industriale pentru 
aplicarea planurilor de acţiune în scopul 
reducerii acestora, valorificării lor şi 
diminuării/prevenirii contaminării terenurilor şi  
apelor, ori a aerului şi  vegetaţiei din intravilan şi 
extravilan. În acest context şi în raport cu 
obligaţiile asumate faţă de statul roman la 
elaborarea şi  aplicarea planului de acţiune cu 
SC ISPAT�SIDEX SA se impun măsuri pentru 
soluţionarea problemei haldelor industriale 
situate pe terenurile acestei companii şi  care 
constituie un factor major de poluare; 

• Îmbunătăţirea �Planurilor de prevenire şi 
intervenţie în caz de poluare accidentală� 
întocmite şi  aplicate pentru unităţile din 
Municipiul Galaţi, pe care I.P.M. Galaţi le 
monitorizează în mod special pentru 
substanţele şi  deşeurile periculoase; 

• Planificarea şi  realizarea unui management al 
fluxului deşeurilor orăşeneşti în vederea 
reducerii impactului generat. Acesta trebuie să 
răspundă noilor cerinţe ale legislaţiei transpuse 
din Acquis-ul Comunitar. Realizarea unei fabrici 
de colectare, sortare şi  reciclare a deşeurilor; 

• Creşterea gradului de recuperare a deşeurilor 
industriale, management adecvat pentru 
deşeurile şi  substanţele periculoase, extinderea 
folosiri i principiilor de �reducere la sursă a 
deşeurilor� şi  a �producţiei curate�. 

Spaţii verzi 

OBIECTIV E 
• Dezvoltarea şi  reabilitarea spaţiilor verzi din 

municipiu: 
• Realizarea unor pepiniere de puieţi ; 
• Îndesirea arborilor în zonele de joacă pentru 

copii şi  în parcuri; 
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• Crearea a 2,7 ha pădure în cimitirul Sf. Lazăr 
după dezafectarea acestuia; 

• Crearea unui scut verde în vestul municipiului; 
• Întărirea legislaţiei locale pentru protejarea şi 

administrarea spaţiilor verzi şi  clarificarea 
metodologiei de administrare a spaţiilor verzi 
din cartierele cu blocuri; 

• Implicarea asociaţi ilor de locatari în reabilitarea 
şi  menţinerea spaţiilor verzi aferente blocurilor; 

• Sprijinirea şcolilor în recrearea şi  reamenajarea 
spaţiilor verzi prevăzute din proiectare. 

Poluarea aerului 

OBIECTIV E 
• Reducerea poluării aerului din industrie şi  din 

trafic, în special pe componentele care 
afectează grav starea de sănătate a populaţiei 
din Judeţul Galaţi. Această prioritate se poate 
realiza prin efortul conjugat al instituţiilor 
responsabile, precum şi  al agenţilor economici 
vizaţi. Sunt necesare: 
- îmbunătăţirea sistemului complet de 

monitorizare integrată a factorului de mediu 
aer: emisii, calcule de dispersie, metode 
instrumentale de măsurare a emisiilor, 
instalaţii  adecvate (IPM Galaţi  îşi  înnoieşte 
dotarea actuală şi  a achiziţionat aparatură 
performantă, în primă fază două instalaţi i 
pentru gaze şi  o instalaţie pentru pulberi în 
suspensii cu fracţii  mici, pune la punct 
calculele de dispersie a poluanţilor, 
calculează emisiile, face determinări la 
emisii), evaluarea efectelor asupra sănătăţii ; 

- amplasarea unui punct de prelevare şi 
afişare electronică a nivelului de poluare 
datorat transportului, într-o zonă centrală, 
pentru informarea şi  conştientizarea 
populaţiei, având ca efect indirect scăderea 
traficului, sau folosirea metodelor alternative 
de trafic, extinderea implementări i sistemului 
de management de mediu, început printr-un 
proiect Ecolinks în Uzina Laminate Plate, 
pentru tot combinatul siderurgic ISPAT�
SIDEX SA Galaţi ; 

- realizarea unui studiu complex de 
optimizare a transportului în Municipiul 

Galaţi, având în vedere: echilibrarea 
mobilităţi i  pe toate traseele, stimularea 
folosiri i benzinei fără plumb, realizarea unui 
transport în comun civilizat şi  fără impact, 
găsirea de metode alternative de transport 
pentru reducerea nevoii de �mobilitate 
forţată�; 

- program de conştientizare publică referitor 
la impactul asupra mediului a traficului 
urban. 

• Realizarea studiilor complexe privind relaţia 
poluare aer � sănătate umană, pentru 
Municipiul Galaţi  

OG.3. REGENERARE URBANĂ 

OBIECTIV E: 
• Stabilirea, prin planul de urbanism general, a 

zonelor rezidenţiale în raport cu tendinţa de 
extindere a oraşului pe axa nord, precum şi  în 
raport cu structura populaţiei şi  cerinţele 
viitoare de locuit ale acesteia.  

• Principalele direcţii  în construcţia de locuinţe ar 
putea fi: 
- modernizarea şi  reabilitarea fondului 

existent în parteneriat cu asociaţiile de 
locatari; 

- accent preponderent pe construcţia de 
locuinţe individuale sau duplex; 

- realizarea de locuinţe cu înălţimi mici (2-3 
etaje); 

- realizarea de locuinţe sociale pentru familiile 
cu venituri mici; 

- achiziţionarea unor imobile degradate, 
reparaţia şi  repartizarea lor pentru 
rezolvarea problemelor sociale ale 
persoanelor defavorizate; 

• Realizarea unei baze de date corecte cu privire 
la starea terenului municipiului referitor la 
situaţia celor mai afectate zone de fenomenul 
de tasare şi  a zonelor cu grad de risc pentru 
construcţii; 

• Perfecţionarea planului de amenajare a 
teritoriului municipal (PUG-ul deja elaborat); 

• Realizarea planurilor de urbanism pentru 
zonele (PUZ) aflate în extravilan şi care 
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urmează să fie introduse în intravilan în scopul 
realizării unei investiţii  cu preponderenţă pentru 
locuinţe; 

• Informatizarea serviciului de cadastru din cadrul 
Primăriei Municipiului Galaţi ; 

• Modernizarea şi extinderea infrastructurii 
tehnico�edilitare energetice, extinderea 
reţelelor de alimentare cu gaze naturale şi 
modernizarea reţelelor electrice; 

• Delimitarea zonelor cu funcţiuni comerciale şi 
financiare pe fiecare zonă rezidenţială; 

• Stimularea înfiinţări i unor ramuri industriale noi 
prin politici locale încurajatoare; 

• Amenajarea zonelor de agrement şi  a 
obiectivelor turistice cu caracter cultural; 

• Amenajarea unor parcuri de distracţie; 
• Organizarea turismului de agrement, vânătoare 
şi  pescuit; 

• Organizarea turismului de croazieră şi  sportiv 
(hipic, naval şi  aviatic); 

• Implementarea şi creşterea utilizării tehnologiei 
informaţiei - accesul la Internet, utilizarea 
tehnicii de calcul performantă la scară largă, 
modernizarea reţelelor administrative, 
dezvoltarea comerţului electronic şi  accesul 
facil şi  neîngrădit la toate informaţiile; 

• Organizarea de târguri pentru promovarea 
producătorilor din zona Galaţi ; 

• Realizarea unui site Internet cu informaţii 
despre localitate, legislaţie locală, oportunităţi 
de afaceri şi  strategii locale; 

• Creşterea eficienţei şi calităţii  serviciilor 
comunale; 

• Expertizarea tehnică şi  repararea locuinţelor 
aflate în patrimoniul comunităţii  locale, 
asigurarea creşterii cantitative şi  calitative a 
dotărilor complementare locuirii (spaţii  verzi, 
locuri de parcare, platforme gospodăreşti); 

• Reabilitarea urbană, prin: 
- Delimitarea districtului istoric al oraşului şi 

refacerea acestuia; este necesar ca 
�Rezervaţia de Arhitectură Strada 
Domnească� să fie în primul rând supusă 
unui regim special, drastic, de protecţie. De 
asemenea, o simplă dar îngrij ită 
împrospătare a faţadelor existente, le va 

pune în valoare frumuseţea ascunsă de 
degradare sau renovări neconforme stilului. 
În sfârşi t, completarea unor accesorii de 
mobilier urban, stâlpi şi garduri de epocă din 
fier forjat, bănci şi  felinare cu console din 
fontă, clanţe ornamentale ar putea salva 
multe case şi  valoarea lor estetică de 
altădată; 

- Reabilitarea Portului Comercial Vechi şi 
amenajarea acestuia ca obiectiv turistic; 

- Elaborarea regulilor de design urban în baza 
principiilor de realizare sau de reabilitare a 
unei zone de locuit potrivit planului de 
urbanism general, conform Agendei Habitat 
de la Istambul, 1996. În acest mod se va 
fixa stilul arhitectonic conform tradiţiei zonei, 
sti lurile arhitectonice specifice altor zone de 
locuit, cu respectarea diversităţii , dar şi  a 
compatibilităţii  arhitectonice. Se va renunţa 
la stilul faţadelor clădirilor anilor `50 - 8̀0; 

- Reabilitarea terenurilor şi  clădirilor 
industriale dezafectate prin încetarea 
activităţii , creşterea atractivităţii  acestora 
pentru promotorii de noi investiţii  în procesul 
de privatizare. Pot rezulta rezerve de teren 
prin posibila reconvertire a unor funcţiuni din 
intravilan cu destinaţii  speciale conform HG 
nr. 833; 

- Reintroducerea capacităţilor neutil izate în 
circuitul economic. Promovarea de soluţii  şi 
politici economice care să determine 
societăţile comerciale cu capital privat sau 
mixt de a deţine aceste capacităţi . 
Realizarea de parcuri tehnologice şi 
şti inţifice; 

- Folosirea pavajelor de granit pentru 
prezervarea peisajului urban şi  prevenirea 
creşterii nivelului apelor freatice prin 
păstrarea permeabilităţii  suprafeţelor 
carosabile necesară procesului de exfiltraţie 
naturală a apei din solului urban; 

- Reabilitarea clădiri lor păstrând caracteristici 
valoroase specifice vechii arhitecturi locale 
din patrimoniul oraşului; 

- Restaurarea casei pictorului Nicolae Mantu 
şi  amenajarea ei ca muzeu; 

- Înălţarea unor busturi ale personalităţilor 
gălăţene cu contribuţie deosebită la 
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dezvoltarea culturii româneşti şi  restaurarea 
monumentelor deja existente. 

OG.4. REDUCEREA SĂRĂCIEI 

Educaţie 

OBIECTIV E 
• Înfiinţarea de şcoli de meserii urmând tradiţia 

vechilor şcoli de arte şi  meserii, al căror scop 
principal era formarea de meşteri de înaltă 
clasă, care să ducă la formarea forţei de muncă 
calificată pentru mica industrie. Revigorarea 
meseriilor în declin (croitorie, tapiţer, 
restaurator imobiliar, restauratori faţade 
patrimoniu, etc.) şi  relansarea celor dispărute 
(pavagii, lucrări ornamentale în fier şi  lemn, 
etc.); 

• Transformarea oraşului Galaţi  într-un puternic 
centru universitar. Sprijinirea specialităţilor 
existente şi  crearea de noi domenii de 
învăţământ superior (agronomie, medicină, 
relaţii internaţionale, transporturi, artă, etc.) 
care să atragă studenţi din zona de Sud-Est, 
din alte judeţe apropiate geografic şi  chiar din 
Republica Moldova sau Ucraina; 

• Înfiinţarea unor filiale ale bibliotecii locale sau 
ale altor biblioteci în diferite cartiere ale 
oraşului: Dunărea, Aeroport, Ţiglina precum şi 
în noul cartier Siret. 

• Mărirea numărului de studenţi, a numărului de 
cadre didactice şi  a calităţii  actului didactic. În 
cadrul acestei strategii, trebuie preconizată 
realizarea unor obiective de învăţământ de 
mare anvergură, a unui nou campus 
universitar, cu impact major asupra vieţii 
culturale şi  şti inţifice gălăţene, ducând totodată 
la înviorarea activităţii în domeniul servicii lor şi 
comerţului; 

• Îmbunătăţirea ambientului în care se 
desfăşoară activitatea de învăţământ preşcolar, 
şcolar şi  liceal. Reabilitarea şi  modernizarea 
şcolilor şi  liceelor; 

• Introducerea şi  utilizarea la scară mare în 
procesul de educare a tehnologiilor 
informaţionale; 

• Dezvoltarea de parteneriate viabile între 
Administraţia Publică, sectorul privat şi  
societatea civilă pentru dezvoltarea unei linii de 
programe pentru o educaţie informală de 
succes; 

• Reducerea dezechilibrelor între formarea forţei 
de muncă şi  necesităţile actuale şi  pe termen 
mediu a economiei locale şi naţionale; 

• Promovarea conceptului Dezvoltare Durabilă şi 
procesului Agenda Locală 21 şi  continuarea 
acţiunilor care îl sprijină. 

Probleme sociale  

OBIECTIV E 
• Înfiinţarea unor birouri de informare şi  consiliere 

pe diferite domenii pentru cetăţeni (de exemplu: 
consiliere premaritală şi  maritală, combaterea 
violenţei în familie, şi altele); 

• Acoperirea cu servicii de asistenţă socială a 
tuturor categoriilor de indivizi ai comunităţii ; 

• Crearea de programe pentru prevenirea 
delicvenţei juvenile; 

• Crearea de programe de sprijin şi  îndrumare a 
mamelor în vederea preveniri i abandonului nou 
născuţilor; 

• Crearea de programe de promovare a femeii în 
societate; 

• Crearea de cămine-refugiu pentru femeile 
agresate de către soţi ; 

• Crearea de programe pentru integrarea în 
societate a copiilor orfani, vârstnicilor, 
persoanelor care au cazier judiciar, rromilor, 
persoanelor fără domiciliu. 

Societatea civilă 

OBIECTIV E 
• Realizarea unor parteneriate între administraţia 

publică şi  sectorul ONG, între toate serviciile 
descentralizate şi  sectorul ONG pentru 
rezolvarea unor probleme de interes comunitar: 
prezervarea centrului istoric, design-ul urban, 
protecţia mediului, protecţia tinerilor, reinserţia 
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socială a rromilor, campanii antidrog, educaţie 
civică, etc.; 

• Încurajarea voluntariatului; 
• Încurajarea mediului de afaceri local în 

sprij inirea activităţilor în interesul comunităţii ; 

• Asigurarea transparenţei actului decizional care 
va încuraja participarea cetăţenilor la 
dezvoltarea politicilor şi  la susţinerea deciziilor 
locale. 
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II. PLANUL LOCAL DE ACÞIUNE 

II.1. MÃSURI DE ÎNTÃRIRE A 
CAPACITÃÞII INSTITUÞIONALE 

Obiectivele dezvoltării durabile a oraşului Galaţi nu 
se pot concretiza în lipsa unor măsuri de dezvoltare şi 
regenerare urbană. Evoluţia oraşului în cele două 
cicluri (perioada anilor �50 � �80 şi  cel de după anul 
1990) a afectat profund modul în care arată astăzi 
oraşul în care trăim.  
Seria de construcţii  civile uniformizante, �50 � �80, 
combinată cu unele construcţii  specifice anilor �90 şi 
abandonarea stilului arhitectonic monoton ne duc cu 
gândul către dezvoltarea unui sistem urban propriu 
oraşului nostru, influenţat în mod substanţial de 
aplicarea unui management adecvat şi  axat pe cele 
patru obiective generale identificate anterior. 
În sine elaborarea strategiei de dezvoltare a oraşului 
constituie o practică nouă pentru administraţia publică 
locală. Planificarea strategică reprezintă unul din 
principalele instrumente prin care comunitatea locală 
poate verifica aplicarea politicilor şi  programelor 
prognozate, precum şi  măsurarea efectelor acestora.  
În procesul de elaborare a Strategiei Locale de 
Dezvoltare, Primăria Municipiului Galaţi  a beneficiat 
de experienţa acumulată în urma consultanţei 
asigurate de PNUD şi  DFID. 
Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, Primăria 
Municipiului Galaţi  � ca autoritate locală trebuie să-şi 
întărească capacitatea instituţională la toate nivelele 
de decizie şi  execuţie, această acţiune presupunând 
nu numai atragerea de resurse financiare suficiente 
realizării investiţi ilor, ci şi  nivelul de pregătire şi 
specializare al resursei umane, identificarea celor mai 
eficiente mecanisme de comunicare, şi  nu în ultimul 
rând, reanalizarea cadrului administrativ de alocare a 
responsabilităţilor. 
În planul reformei instituţionale s-au înfiinţat în cadrul 
Direcţiei Strategie, Urbanism, Programe şi  Dezvoltare 
Informatizată / Serviciul Strategie, Dezvoltare şi 
Implementare Programe, 3 noi compartimente: 

Compartiment Elaborare Strategii, Compartiment 
Implementare şi  Derulare Programe şi  Compartiment 
Servicii Energetice şi  Mediu. 
Consolidarea capacităţii  instituţionale este un proces 
de durată, în care administraţia publică trebuie să 
acţioneze pentru schimbarea radicală de profunzime a 
atitudinii funcţionarului public faţă de accesul 
cetăţenilor la activitatea administraţiei � condiţie 
esenţială în schimbarea imaginii şi  creşterea 
credibilităţii  administraţiei publice în comunitate. 
Vom preciza mai jos cele mai importante acţiuni de 
formare a resursei umane din administraţie, element 
important în creşterea capacităţii  instituţionale: 

• Cursuri Ro-LoDES (organizate de Clubul 
Gălăţean al Mării Negre în colaborare cu TC Inf 
Galaţi şi  Universitatea Dunărea de Jos). 

• Ro-LoDES, Romanian Long Distance 
Educational System, centru pilot care 
promovează un sistem de perfecţionare post-
universitară, realizat prin programul Phare 
pentru politici regionale şi  de coeziune, 
restructurare industrială şi  dezvoltare a 
resurselor umane. 

Numărul persoanelor instruite este de 100 (funcţionari 
publici din cadrul administraţiei publice locale). Temele 
cursului sunt: 

1. Informaticã Aplicatã 

2. Management ºi Legislaþie: 

• Drept administrativ; 
• Drept financiar şi  fiscal; 
• Drept comunitar; 
• Drept constituţional şi instituţii  politice; 
• Dreptul muncii; 
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• Cursuri speciale pe direcţii  (economie, 
fiscalitate, urbanism, tehnic, gestiunea 
patrimoniului, administraţie publică locală, 
juridic, licitaţii-licenţe). 

3. Limba Englezã 

Cursuri pentru Administraţia Publică Locală, 
organizate de Ministerul Administraţiei Publice prin 
Centrul Naţional de Formare Continuă pentru 
Administraţia Publică Locală, pe teme ca: 

• Organizarea activităţii  de urbanism şi 
amenajarea teritoriului. 

• Strategii privind dezvoltarea unităţilor 
administrativ teritoriale. 

• Audit intern. 
• Impozite şi  taxe locale. 
• Atribuţiile şi  competenţele Secretarului 

Primăriei. 
• Concepte privind integrarea europeană şi  

dezvoltarea regională. 
• Organizarea şi  funcţionarea administraţiei 

publice locale. 
• Relaţii  publice şi mass-media. 
• Trecerea la contabil itatea în partidă dublă. 
• Resursele umane în administraţia publică. 
• Achiziţii  Publice. 
• Protecţia socială în România. 
• Investiţiile - condiţie a dezvoltării locale. 
• Implementarea proiectelor de infrastructură 

finanţate din fonduri PHARE. 
• Managementul proiectelor cu finanţare UE în 

domeniul dezvoltării regionale. 
Curs pentru utilizare şi programare în ORACLE - 
RDBMS (Remote DataBase Management System) 
susţinut de firma SC TcInf SA Galaţi  pentru zece 
specialişti din cadrul Primăriei. 

Suma alocată în anul 2001 pentru perfecţionarea 
personalului Primăriei Municipiului Galaţi  a reprezentat 
3,6% din totalul cheltuielilor materiale. 
În cadrul măsurilor de întărire a capacităţii 
instituţionale Primăria Municipiului Galaţi  şi-a exprimat 
interesul de a se implica în structura EWEN (East�
West Economic Network) iar în vederea atingerii 
acestui obiectiv a fost semnat la 18 iunie 2002 un 
memorandum de înţelegere, urmând a se constitui un 
grup de lucru şi  un program de participare a 
municipiului la acest program. 
O altă abordare în vederea întăririi instituţionale este 
iniţiativa Municipalităţi i  de a organiza la Bruxelles un 
birou de legătură cu Comisia Europeană.  

II.2. PROIECÞIA FINANCIARÃ 

Bugetul local reflectă evoluţia activităţii  economico-
sociale a municipiului Galaţi , care se încadrează în 
cadrul general de dezvoltare al societăţi i româneşti. 
An de an, bugetul încearcă să realizeze un echilibru 
între nevoile comunităţii  şi  posibilităţi le de satisfacere 
a acestora, funcţie de sursele existente la nivel local. 
Veniturile realizate şi  cheltuielile de funcţionare a 
autorităţi i  locale, precum şi  cele pentru asigurarea 
serviciilor prestate pentru comunitate, inclusiv 
programele pentru dezvoltare înregistrează 
următoarea evoluţie: 

- încasări din impozite şi  taxe, provenite 
îndeosebi din dezvoltarea activităţi i 
economico�sociale; 

- prin prelevările de la bugetul de stat, 
corelate cu dezvoltarea de ansamblu a 
economiei româneşti în concordanţă cu 
programul de guvernare; 

- venituri cu destinaţie specială, provenind din 
aplicarea unor programe a căror derulare a 
început din anul 2000. 
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Mii lei 

VENITURI 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Venituri Proprii 273.991.079 634.420.000 519.097.500 622.917.000 747.500.400 897.000.480 

Venituri curente 262.143.129 566.250.000 471.982.500 566.379.000 679.654.800 815.585.760 

Venituri din 
capital 5.051.422 4.900.000 2.400.000 2.880.000 3.456.000 4.147.200 

Venituri cu 
destinaţie 
specială 

6.796.528 63.270.000 44.715.000 53.658.000 64.389.600 77.267.520 

Prelev ări din 
bugetul de stat 612.892.619 754.080.667 1.155.597.367 1.386.716.841 1.664.060.209 1.996.872.250 

Subv enţii 6.934.819 400.000 520.000 624.000 748.800 898.560 

Încasări din 
rambursarea 

împrumuturilor 
acordate 

0 0 0 0 0 0 

Împrumuturi 52.000.000 0 0 0 0 0 

TOTAL 945.818.517 1.388.900.667 1.675.214.867 2.010.257.841 2.412.309.409 2.894.771.290 

 
Urmărind structura bugetului de cheltuieli, observăm 
tendinţa administraţiei publice locale de a răspunde 
nevoilor locale în primul rând în domeniul educaţiei, 

activităţilor economice, dezvoltării utili tăţilor publice, 
locuinţelor, protecţiei mediului şi  apelor, precum şi 
unor activităţi  speciale. 

 

CHELTUIELI 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Serv icii publice generale 52.923.263 59.321.130 77.117.469 92.540.963 111.049.155 133.258.986 

Cheltuieli social-culturale 
TOTAL 439.607.206 558.929.560 735.843.428 883.012.112 1.059.614.535 1.271.537.444 

Învăţământ 357.683.892 462.805.200 601.646.760 721.976.111 866.371.333 1.039.645.601 

Sănătate 5.935.626 7.575.000 9.847.500 11.817.000 14.180.400 17.016.480 

Cultură, religie, activ ităţi 
sportiv e şi de tineret 34.010.412 33.352.000 43.357.600 52.029.120 62.434.944 74.921.933 
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CHELTUIELI 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Asistenţă socială, alocaţii, 
pensii, ajutoare şi 

indemnizaţii 
41.977.276 55.197.360 80.991.568 97.189.882 116.627.858 139.953.430 

Serv icii şi dezv oltare 
publică, locuinţe, mediu şi 

ape 
389.703.403 555.284.489 712.643.836 855.161.803 1.026.194.164 1.231.432.996 

Acţiuni economice 48.473.155 61.860.000 80.418.000 96.501.601 115.801.921 138.962.303 

Agricultură şi silv icultură 676.983 1.145.000 1.488.500 1.786.201 2.143.441 2.572.127 

Transporturi şi comunicaţii 47.796.172 60.000.000 78.000.000 93.600.000 112.320.000 134.784.000 

Alte acţiuni economice 0 715.000 929.500 1.115.400 1.338.480 1.606.176 

Alte acţiuni 4.912.383 11.985.488 15.581.134 18.697.361 22.436.834 26.924.200 

Împrumuturi acordate 0 0 0 0 0 0 

Plăţi de dobânzi şi alte 
cheltuieli 3.399.885 19.400.000 0 0 0 0 

Rambursări de 
împrumuturi 52.000.000 0 0 0 0 0 

Fonduri de rezerv ă 0 6.850.000 8.905.000 10.686.000 12.823.200 15.387.840 

Cheltuieli cu destinaţie 
specială 6.938.125 63.270.000 44.715.000 53.658.000 64.658.000 77.267.520 

TOTAL 945.957.420 1.388.900.667 1.675.214.867 2.010.257.841 2.412.309.409 2.894.771.290 
 
Disponibilităţile bugetului local şi  ale instituţii lor 
înregistrează o evoluţie în concordanţă cu bugetele 
anuale aprobate, cheltuielile încadrându-se în limitele 
prevăzute. 

II.3. STRUCTURILE 
INSTITUÞIONALE DE 
MONITORIZARE ªI EVALUARE 

Pentru a monitoriza progresele înregistrate prin 
implementarea acestor proiecte, administraţia publică 

trebuie să-şi pună la punct un sistem coerent şi 
concret de urmărire a modului în care sunt realizate şi 
mai ales a efectelor pe care le induc aceste proiecte în 
viaţa socială şi  economică a comunităţii . Abordarea 
acestei maniere implică însă şi  participarea altor 
instituţii  guvernamentale şi  neguvernamentale, fără 
aportul cărora monitorizarea nu ar fi completă. 
Structura sistemului suport de luare a decizii lor 
(monitorizare şi evaluare) pentru implementarea 
Planului Local de Acţiune în municipiul Galaţi: 
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Această structură va utiliza ca instrument de măsurare 
şi  evaluare a procesului de implementare a Strategiei 
de Dezvoltare Durabilă şi  a Planului Local de Acţiune 
un set de indicatori construit astfel încât să asigure 
atingerea următoarelor obiective: 

- evaluarea corectă a �durabilităţii� sistemului 
socio-economic din oraşul Galaţi ; 

- măsurarea performanţelor privind atingerea 
obiectivelor stabilite în cadrul Strategiei 
Locale de Dezvoltare Durabilă şi 
implementarea Planului Local de Acţiune; 

- corelarea şi  adaptarea continuă a politicilor 
la nivel local cu componentele Agendei 
Locale 21 (obiective, politici, acţiuni) precum 
şi  cu documentele adoptate la nivel 
internaţional. 

Setul de Indicatori pentru dezvoltare durabilă adoptat 
la nivelul Uniunii Europene, 2000 � Indicatori comuni 
europeni, Urban Audit I cu modificările propuse de 
comunitatea locală în cadrul dezbaterii publice: 
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INDICATORI SOCIO-ECONOMICI 

Domenii Indicatori Instituţii responsabile � 
surse de date 

Populaţia totală distribuită pe sexe şi grupe de vârsta Direcţia Judeţeană de 
Statistică - DJS 

Populaţie cu v ârsta sub 16 ani (%) şi populaţie cu vârsta peste 
v ârsta medie de pensionare (%) DJS 

Numărul de persoane care părăsesc oraşul  

 
Populaţie 

Numărul de persoane care intră în oraş  
Populaţia de origine română (% din total) DJS  

Structura etnică Alte naţionalităţi (% din total) DJS 
Total gospodării DJS 

Mărimea medie a gospodăriilor DJS 
Gospodării cu o persoană (%) DJS 

Gospodării cu f amilie (%) DJS 

 
Structura 

gospodăriilor 

Gospodării deţinute de pensionari DJS 

Numărul total de şomeri 
Agenţia Judeţeană pentru 
ocuparea Forţei de Muncă 

(AJFOM) 
Rata şomajului (pe sexe) (AJFOM) 
Şomeri bărbaţi/f emei (%)  (AJFOM) 

Şomeri pe o perioadă mai mare de 1 an (%) (AJFOM) 
Şomeri cu v ârsta sub 25 ani (%) (AJFOM) 

Populaţia activ ă (f emei, bărbaţi, total) (AJFOM) 
Rata activităţii (femei/bărbaţi/total) (AJFOM) 

 
Piaţa f orţei de 

muncă şi şomajul 
 

Numărul de locuri de muncă nou create  
Venitul mediu pe gospodărie DJS 

Distribuţia v eniturilor (f emei/bărbaţi) DJS 
Număr de f amilii cu venit peste valoarea medie a v eniturilor 

corespunzătoare unui trai decent DJS 

Număr de f amilii cu venit sub v aloarea medie a veniturilor 
corespunzătoare unui trai decent DJS 

Gospodării cu v enituri mai mici de jumătate din v enitul mediu pe 
economie DJS 

 
Veniturile 
populaţiei 

Gospodării fără autoturism proprietate personală DJS 
Număr de persoane f ără locuinţă DJS, Direcţia Patrimoniu 

Persoane f ără locuinţă (% din totalul populaţiei rezidente în oraş) DJS 
Direcţia Patrimoniu 

Preţul mediu al unei locuinţe, raportat la v enitul mediu anual pe 
gospodărie 

DJS 
Direcţia Patrimoniu 

 
Locuirea 

Locuinţe fără acces la inf rastructura de bază (energie, apă, 
canalizare) (%) 

Direcţia Urbanism 
Companiile locale de distribuţie 



   51 

G A L A Ţ I  

 

Domenii Indicatori Instituţii responsabile � 
surse de date 

Supraf aţa de locuit pe locuitor (m2) Direcţia Urbanism 
Rezidenţi care achiziţionează şi deţin locuinţe în proprietate DJS 

Populaţie care locuieşte în locuinţe sociale (%) DJS 
Populaţie care locuieşte în locuinţe închiriate (%) DJS 

Număr de locuinţe conv enţionale Direcţia Urbanism 
Locuire în case (%) Direcţia Urbanism 

Locuire în apartamente (%) Direcţia Urbanism 
Locuire în alte tipuri de locuinţe (%) Direcţia Urbanism 

 

Numărul de locuinţe nou construite anual (locuinţe sociale sau 
particulare)  

Speranţa de v iaţă la naştere (f emei/bărbaţi) DJSP 
Rata mortalităţii inf antile DJSP  

Sănătatea Rata mortalităţii datorate afecţiunilor cardiov asculare şi respiratorii, 
pentru persoane sub 65 de ani  

Numărul total de infracţiuni înregistrate/ 1000 locuitori pe an  Poliţia 
Numărul de crime înregistrate / 1000 locuitori pe an Poliţia 

Inf racţiuni comerciale înregistrate / 1000 locuitori pe an Poliţia 
Furturi de/din automobile înregistrate / 1000 locuitori pe an Poliţia 

 
Inf racţionalitatea 

Numărul de poliţişti comunitari  
 

Ocuparea f orţei 
de muncă  

Distribuţia f orţei de muncă (f emei / bărbaţi) pe sectoare  AJFOM 

PIB/locuitor la niv el local DJS 
Numărul de companii cu sediul în municipiu cotate la Bursă Camera de comerţ 

Numărul de f irme înregistrate anual Camera de comerţ 
Spaţii comerciale şi birouri neocupate Primărie 

 
Activ ităţi 

economice 

Numărul de turişti/an înregistraţi în unităţile de cazare IJT 
 

EDUCAŢIE 

Domenii Indicatori Instituţii responsabile � 
surse de date 

Numărul de creşe şi grădiniţe (publice şi private) / 1000 locuitori Inspectoratul şcolar 
Absolv enţi ai cursurilor de înv ăţământ liceal care au trecut examenul 

de bacalaureat (%) Inspectoratul şcolar 

Absolv enţi ai cursurilor de înv ăţământ liceal care nu au trecut 
examenul de bacalaureat (%) Inspectoratul şcolar 

Absolv enţi ai cursurilor de înv ăţământ liceal care urmează cursurile 
de învăţământ superior (%) Inspectoratul şcolar 

 
Unităţi de 
educaţie 

Numărul de locuri în univ ersităţi şi şcoli postliceale af late pe raza 
municipiului / 1000 de rezidenţi Inspectoratul şcolar 
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Domenii Indicatori Instituţii responsabile � 
surse de date 

Absolv enţi (bărbaţi/f emei) de învăţământ primar (%) Inspectoratul şcolar 
DJS 

Absolv enţi (bărbaţi/f emei) de învăţământ secundar (%) Inspectoratul şcolar 
DJS 

Absolv enţi (bărbaţi/f emei) de învăţământ liceal (%) Inspectoratul şcolar 
DJS 

Absolv enţi (bărbaţi/f emei) ai cursurilor de învăţământ superior (%) Inspectoratul şcolar 
DJS 

Absolv enţi (bărbaţi/f emei) ai cursurilor de învăţământ postuniv ersitar 
(%) 

Inspectoratul şcolar 
DJS 

 
Niv elul de 
educaţie şi 
calif icare 

prof esională 

Procentul persoanelor cu acces la PC  
 

INDICATORI DE MEDIU 

Domenii Indicatori Instituţii responsabile � 
surse de date 

Numărul de zile în care concentraţia de SO2 depăşeşte v aloarea 
maximă admisibilă (125µg / m3) (media pe 24h) IPM 

Numărul de zile în care concentraţia de NO2 depăşeşte v aloarea 
maximă admisibilă (200mg / m3) (media pe 24h) 

IPM 
 

Numărul de zile în care concentraţia de O3 depăşeşte valoarea 
maximă admisibilă (125µg / m3) (media pe 8h) 

IPM 
 

 
Calitatea aerului 
şi zgomotul 

Populaţie expusă nivelului de zgomot superior v alorii de 65 db 
(media pe 24h) IPM 

Numărul de determinări privind parametrii chimici ai apei potabile 
ef ectuate în decursul unui an care depăşesc v alorile prescrise în 

standardele internaţionale (OMS) 
DJSP 

Numărul de determinări privind parametrii biologici ai apei potabile 
ef ectuate în decursul unui an care depăşesc v alorile prescrise în 

standardele internaţionale (OMS şi Directiva 80/778/EEC) 
DJSP 

Numărul de determinări privind parametrii biologici ai apei 
recreaţionale (de îmbăiere) efectuate în decursul unui an care 

depăşesc v alorile prescrise în standardele internaţionale (OMS) 
DJSP 

Numărul de determinări privind parametrii chimici ai apei 
recreaţionale (de îmbăiere) efectuate în decursul unui an care 

depăşesc v alorile prescrise în standardele internaţionale (OMS) 
DJSP 

Consumul anual de apă pe locuitor (m3) APATERM 
Locuinţe conectate la reţeaua de distribuţie a apei potabile (%) APATERM 

 
Apa 

Locuinţe conectate la reţeaua de canalizare (%) APATERM 
Managementul 

deşeurilor 
Cantitatea de deşeuri solide (menajere şi industriale) colectată anual 

(tone / locuitor) 
IPM 

Ecosal/RER 
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Domenii Indicatori Instituţii responsabile � 
surse de date 

Deşeuri solide (menajere şi industriale) procesate la gropile de 
gunoi, incineratoare şi unităţi de reciclare (%) 

IPM 
Ecosal/RER 

Volumul materialelor reciclate  
Cantitatea de deşeuri solide colectate anual  

 

Procentul deşeurilor reciclate în unităţi specializate  
Numărul de arbori plantaţi anual  

Creşterea suprafeţei spaţiilor verzi, anual  Spaţii v erzi/ 
terenuri de sport 

Numărul de terenuri de sport în f iecare cartier  

Spaţii v erzi cu acces public (m2/locuitor) Direcţia urbanism şi 
amenajarea teritoriului 

Distribuţia utilizării terenurilor (%) şi terenuri neutilizate (%) în 
intrav ilan 

Direcţia urbanism şi 
amenajarea teritoriului 

Supraf aţa urbană destinată activ ităţilor specif ice de amenajare a 
teritoriului şi conservare (%) 

Direcţia urbanism şi 
amenajarea teritoriului 

 
Utilizarea 
terenurilor 

Densitatea populaţiei (locuitori / km2) 
  

Distribuţia utilizării mijloacelor de transport: metrou, autobuz, 
tramv ai, autoturism, bicicletă (%) TransUrb Galati 

Caracteristici ale transportului (scop, distanţă şi mijloc de transport)  
Numărul de automobile înregistrate local / 1000 locuitori Poliţia rutieră Galati 

Numărul de accidente rutiere cu consecinţe grave (decese, răniri 
grav e) / 1000 locuitori Poliţia rutieră Galati 

 
Transport 

Nr. mediu de pasageri în v ehicule motorizate Poliţia rutieră 
Consumul total pe categorii de surse de energie (cărbune, gaz, 

electrică, petrol) CET, Electrocentrale 

Emisiile de CO2 / locuitor IPM 
Consumul anual de energie electrică pe locuitor (kw / locuitor) CONEL 

Consumul anual de gaze naturale pe locuitor (m3 / locuitor) DISTRIGAZ 

 
Energia 

Consumul anual de energie pe domenii de activitate (industrie, 
transport, locuinţe) (%) DJS 

Numărul de zile cu precipitaţii (media pe an) IPM  
Clima Zile cu soare (media pe an) IPM 
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CULTURĂ ŞI RECREERE 

Domenii Indicatori Instituţii responsabile � 
surse de date 

Numărul de teatre şi rata anuală de vizionare a spectacolelor 
Direcţia Cultură şi Patrimoniu 
Inspectoratul Judeţean pentru 

Cultură 

Numărul de locuri în cinematografe şi rata anuală de vizionare a 
spectacolelor 

Direcţia Cultură şi Patrimoniu 
Inspectoratul Judeţean pentru 

Cultură 

Numărul de săli de concert şi numărul de spectatori pe an 
Direcţia Cultură şi Patrimoniu, 
Inspectoratul Judeţean pentru 

Cultură 

Muzee şi numărul de v izitatori pe an 
Direcţia Cultură şi Patrimoniu 
Inspectoratul Judeţean pentru 

Cultură 

Numărul de biblioteci publice şi cărţi împrumutate anual 
Direcţia Cultură şi Patrimoniu 
Inspectoratul Judeţean pentru 

Cultură 

Facilităţi recreaţionale pe cap de locuitor (Parcuri, instalaţii sportiv e 
acoperite şi în aer liber) 

Primărie 
Direcţia Judeţeană pentru 

Tineret şi Sport (DJTS) 

Rata anuală de utilizare a facilităţilor recreaţionale Primărie 
DJTS 

 
Cultură şi 
recreere 

Numărul operelor comemorativ e de război şi a celor de artă 
existente în municipiu 

Inspectoratul Judeţean pentru 
Cultură 

Filiala Judeţeană a Asociaţiei 
Naţionale �Cultul Eroilor 
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III. PROIECTE PRIORITARE  

III.1. REABILITAREA REÞELELOR 
DE ALIMENTARE CU APÃ, 
CANALIZARE ªI REALIZAREA 
UNEI STAÞII DE EPURARE 
PENTRU MUNICIPIUL GALAÞI 

A. SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI. 
• Proiectul vizează: 

- Creşterea eficienţei tehnice şi  economice a 
sistemului de alimentare cu apă şi 
canalizare a municipiului Galaţi ; 

- Creşterea calităţii  serviciilor prestate către 
consumatorul final; 

- Promovarea unei politici intensive de 
valorificare a resurselor; 

- Eliminarea impactului negativ asupra 
mediului. 

• Managerul de program/proiect:  
- Primăria Municipiului Galaţi  / S.C. 

APATERM S.A. 
• Departamentele din cadrul primăriei care 

răspund de realizarea programului/ proiectului:  
- Serviciul Dezvoltare Durabilă Locală � 

Primăria Municipiului Galaţi . 
• Descrierea asistenţei tehnice de specialitate din 

surse externe: 
- Asistenţa tehnică va fi asigurată de 

Delegaţia Comisiei Europene la Bucureşti 
prin unitatea ISPA pentru organizarea 
licitaţiei care va desemna realizatorul 
studiului de fezabilitate. În funcţie de 
specificaţiile din studiul de fezabilitate se vor 
aplica soluţii  şi  se va identifica asistenţa 
tehnică necesară. 

• Impactul social şi /sau asupra calităţii mediului: 
- Creşterea calităţii  serviciilor către 

consumatorii locali; 

- Scăderea pierderilor de apă din reţea 
presupune atât micşorarea costurilor la 
consumator, cât şi  eliminarea infiltrărilor de 
apă, fenomen care, în municipiul Galaţi , 
accentuează dramatic efectele fenomenului 
de tasare; 

- În cazul staţiilor de epurare, efectul asupra 
mediului este evident, prin reducerea 
poluării apelor deversate în Dunăre (implicit 
efectele asupra Deltei Dunării). 

• Influenţa aplicării programului în economia 
locală, regională sau / şi  naţională:  
- Reducerea cheltuielilor de investiţii  în 

infrastructură (apă, canalizare, protecţia 
mediului); 

- Stimularea dezvoltării firmelor de construcţi i 
locale; 

- Atragerea investiţiilor în plan local. 
• Utilizatorii potenţiali / beneficiarii programului / 

proiectului: 
- APATERM (societatea de distribuţie a apei); 
- Toată populaţia municipiului. 

• Resurse financiare externe:  
- Grant ISPA. 

• Canalele de distribuţie:  
- S.C. APATERM S.A. sub coordonarea 

Consiliului Local Galaţi . 
• Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată: 

- Investiţia vizează întreaga reţea de 
alimentare cu apă şi  canalizare a 
municipiului. Staţii le de epurare vor fi 
amplasate în cel puţin două zone (Bădălan 
şi  noul cartier Siret). 

B. CERINŢELE FINANCIARE ALE 
PROGRAMULUI / PROIECTULUI 

• Estimarea costului:  
- 146.650.000 Euro (inclusiv suma de 

800.000 Euro necesari pentru realizarea 
studiului de fezabilitate); 
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• Propunerea structurii de finanţare, cu indicarea 
sursei: 
- 108.500.000 Euro � grant ISPA; 
- 38.150.000 Euro � surse interne (80% 

Guvernamental şi  20% Consiliul Local). 
• Tipul de finanţare:  

- surse interne � credite şi  bugetul local, 
surse externe � grant CE. 

• Factorii critici care influenţează profitabilitatea:  
- costul foarte mare al staţii lor de tratare, 

necesitatea execuţiei de canalizări în zona 
veche a oraşului (45% din lungimea 
străzilor). 

C. REGLEM ENTĂRI 
• HCL 153/11.07.2002 � Achiziţionarea 

contoarelor destinate măsurării consumurilor de 
apă caldă menajeră şi  agent termic (apă pentru 
încălzire) la consumatori casnici din municipiul 
Galaţi  şi  aprobarea caietului de sarcini pentru 
achiziţionarea de contoare. 

• HCL 154/11.07.2002 � Achiziţionarea 
contoarelor destinate măsurării consumurilor de 
apă potabilă pentru consumatorii ce locuiesc la 
bloc şi /sau casă particulară şi  aprobarea 
caietului de sarcini pentru achiziţionarea de 
contoare. 

• HCL 180/5.09.2002 � Coparticiparea Consiliului 
Local al Municipiului Galaţi  la finanţarea 
proiectului ISPA �Reabilitarea şi  modernizarea 
sistemului de apă şi canalizare şi  realizarea 
staţiei de epurare ape uzate în Municipiul 
Galaţi�. 

D. TERMEN DE REALIZARE 
Proiectul va avea mai multe etape de realizare, care 
se vor întemeia pe baza studiului de fezabilitate ce 
urmează a fi realizat. 
1. Realizarea documentaţiei. 
2. Realizarea studiului de fezabilitate. 
3. Refacerea / realizarea canalizărilor � 2 ani. 
4. Realizarea staţiei de tratare şi  a conductelor de 
legătură � 2 ani. 
Proiectul ar trebui să fie finalizat până la sfârşi tul 
anului 2007. 

III.2. REALIZAREA UNEI GESTIUNI 
INTEGRATE A DEºEURILOR 
URBANE – INSTALAÞIE DE 
SELECÞIE ªI PRELUCRARE 
DEªEURI MENAJERE. 

A. SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI 
• Proiectul vizează: 

- Valorificarea superioară a deşeurilor 
menajere. 

- Reducerea impactului negativ asupra 
mediului. 

Acest lucru se va realiza prin colectare, sortare, 
reciclare şi  tratare (parţial incinerare, parţial 
compostare). Prin incinerare se va urmări obţinerea de 
energie termică şi  electrică, iar prin compostare 
îngrăşământ pentru agricultură, eventual materie 
primă pentru construcţii � cărămizi. 

• Managerul de program/proiect:  
- Primăria Municipiului Galaţi  / S.C. Ecosal 

Prest S.A. 
• Departamentele din cadrul primăriei care 

răspund de realizarea programului/ proiectului:  
- Serviciul Dezvoltare Durabilă Locală � 

Primăria Municipiului Galaţi .  
• Descrierea asistenţei tehnice de specialitate din 

surse externe: 
- Asistenţa tehnică externă constă în primul 

rând în această fază în realizarea studiului 
de fezabilitate de către firma IDOM din 
Spania. Guvernul Spaniei a alocat suma de 
300.000 Euro pentru realizarea acestui 
studiu. Aceeaşi  firmă asigură şi asistenţa 
tehnică ulterioară. 

• Impactul social şi /sau asupra calităţii mediului: 
- Creşterea numărului locurilor de muncă, atât 

prin apariţia acestui nou serviciu către 
comunitate, cât şi  prin apariţia societăţilor 
care vor util iza rezultatele reciclării sticlei, 
metalului, hârtiei, plasticului; 

- Scăderea costurilor producerii energiei 
termice şi electrice; 
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- Decontaminarea şi  redarea în vederea 
utilizării a terenului folosit în acest moment 
pentru depozitarea deşeurilor menajere. 

• Influenţa aplicării programului în economia 
locală, regională sau/şi naţională: 
- Corelarea măsurilor aplicate în plan local cu 

politica României de aderare la Uniunea 
Europeană. Apariţia unui astfel de serviciu 
creează apariţia unor industrii şi  servicii 
conexe cu largi implicări în economia locală 
dar şi  regională, prin stimularea unor măsuri 
atât legislative, de infrastructură, cât şi 
oportunităţi  de afaceri. 

• Utilizatorii potenţiali / beneficiarii programului / 
proiectului: 
- S.C. Ecosal Prest S.A. / Populaţia 

municipiului / Societăţile comerciale. 
• Resurse financiare externe:  

- Grant ISPA. 
• Canalele de distribuţie: 

- Staţia de tratare, sortare şi  reciclare va 
aparţine Consiliului Local, iar S.C. Ecosal 
Prest S.A. va fi privatizat şi  va asigura 
managementul acestei staţii. 

• Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată:  
- Gura Siret - acces pe apă şi şosea. 

B. CERINŢELE FINANCIARE ALE 
PROGRAMULUI/PROIECTULUI 

• Estimarea costului:  
- 35.000.000 Euro pentru realizarea staţiei. 
- 300.000 Euro pentru realizarea studiului de 

fezabilitate. 
• Propunerea structurii de finanţare, cu indicarea 

sursei: 
- 26.250.000 Euro � grant ISPA; 
- 8.750.000 Euro � surse interne (Consiliul 

Local - Parteneriat Public - Privat). 
• Factorii critici care influenţează profitabilitatea:  

- infrastructura de transport a deşeurilor, 
educaţia cetăţenilor. 

D. REGLEM ENTĂRI 
• HCL 168/31.05.2001 � Asocierea dintre 

Consiliul Local Galaţi  şi Consiliul Local Brăila 

pentru înfiinţarea unui sistem complex de 
selectare şi  preluare a deşeurilor menajere din 
cele 2 municipii. 

• HCL 233/17.07.2001 � Trecerea din domeniul 
public în domeniul privat al municipiului Galaţi a 
staţiei de incinerare a deşeurilor menajere 
urbane. 

• HCL 330/30.10.2001 � Aprobarea �Planului de 
gestionare a deşeurilor de pe teritoriul 
municipiului Galaţi� 

• HCL 10/29.01.2002 � Aprobarea înfiinţării unui 
depozit de deşeuri provenite din desfiinţări 
construcţii. 

• HCL 79/30.04.2002 � Aprobarea măsurilor 
pentru asigurarea participări i cetăţenilor, a 
instituţiilor publice şi  agenţi lor economici, cu 
sau fără personalitate juridică, la realizarea 
acţiunilor de înfăptuire şi  păstrare a curăţeniei 
în interiorul localităţii . 

E. TERM EN DE REALIZARE 
Realizarea investiţiei � 3 ani de la finalizarea licitaţiei 
pentru realizarea soluţiei identificate în studiul de 
fezabilitate. Proiectul va avea o singură etapă de 
realizare, care se va întemeia pe studiul de fezabilitate 
realizat de societatea IDOM Spania, ca urmare a 
acordării sumei de 300.000 Euro de către Guvernul 
Spaniei. 

III.3. REALIZAREA NOULUI 
CARTIER DE LOCUINÞE « SIRET » 
– LUCRÃRI DE UTILITÃÞI 

A. SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI: 
• Proiectul vizează: 

- Realizarea de lucrări de pregătire şi 
consolidare a solului. 

- Asigurarea utilităţilor pentru viabilizarea 
terenurilor. 

• Managerul de program / proiect: 
- Primăria Municipiului Galaţi . 
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• Departamentele din cadrul primăriei care 
răspund de realizarea programului/proiectului: 
- Direcţia Gestiunea Patrimoniului � Primăria 

Municipiului Galaţi . 
• Impactul social şi /sau asupra calităţii mediului: 

- Dezvoltarea unei zone noi rezidenţiale va 
avea ca efect creşterea numărului de 
locuinţe pentru cetăţenii municipiului, a 
gradului de confort în care aceştia vor locui. 
Totodată, angajarea unor lucrări de 
construcţie de anvergură va asigura o 
creştere a utilizării forţei de muncă în 
domeniul construcţiilor în prima fază, iar 
apoi, prin apariţia unui nou cartier, în 
domeniul serviciilor, învăţământului, 
sănătăţii , agrementului, culturii. 

• Influenţa aplicării programului în economia 
locală, regională sau/şi naţională: 
- Stimularea şi  diversificarea mediului de 

afaceri local, precum şi  atragerea de noi 
investiţii. 

• Utilizatorii potenţiali / beneficiarii programului / 
proiectului: 
- Primăria Municipiului Galaţi  / Cetăţenii 

oraşului � în special tinerii / Firme locale. 
• Resurse financiare externe: 

- Se intenţionează atragerea de fonduri ISPA. 
• Canalele de distribuţie: 

- Pentru coordonarea lucrărilor şi  a licitaţiei va 
fi răspunzătoare Primăria Municipiului Galaţi  

- Se intenţionează o colaborare cu Consiliul 
Judeţului Galaţi  pentru realizarea staţiei de 
distribuţie gaze şi  cu Consiliul Local al 
municipiului Brăila pentru realizarea 
sistemului de canalizare în baza atragerii de 
cofinanţare ISPA. 

• Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată: 
- Locaţia noului cartier de locuinţe � sud-

vestul municipiului Galaţi , pe malul râului 
Siret. 

• Modalitatea de armonizare / integrare a 
proiectului cu planul de amenajare a teritoriului. 
- Terenul destinat noului cartier de locuinţe va 

fi inclus în intravilanul municipiului Galaţi . 

B. CERINŢELE FINANCIARE ALE 
PROGRAMULUI/PROIECTULUI 

• Estimarea costului:  
- 14.537.000 Euro. 

• Propunerea structurii de finanţare, cu indicarea 
sursei:  
- 80% surse externe (ISPA) şi  20% surse 

interne (Consiliul Local Galaţi). 
• Factorii critici care influenţează profitabilitatea:  

- durata investiţiei, facilităţile acordate 
investitorilor (20 ani). 

C. REGLEM ENTĂRI 
• HCL 155/11.07.2002 � Comandarea unui PUZ 

pentru construirea de locuinţe. 

D. TERMEN DE REALIZARE 
• Se estimează ca 2.000 de unităţi  de locuire să 

fie date în folosinţă în anul 2005-2006. 

III.4. STUDIU ªI EXECUÞIE 
PRIVIND STABILIREA ªI 
REDUCEREA NIVELULUI PÂNZEI 
DE APÃ FREATICÃ 

B. SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI 
• Proiectul vizează: 

- Studiu privind Combaterea fenomenului de 
tasare a terenului; 

- Asigurarea stabilităţii  terenului prin drenarea 
izvoarelor naturale; 

- Amenajarea canalelor de scurgere. 
• Managerul de program/proiect: 

- Primăria Municipiului Galaţi . 
• Departamentele din cadrul primăriei care 

răspund de realizarea programului / proiectului: 
- Direcţia Tehnică şi  Serviciul Dezvoltare 

Durabilă Locală � Primăria Municipiului 
Galaţi. 
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• Impactul social şi /sau asupra calităţii mediului: 
- Studiul va oferi soluţii tehnice pentru 

stoparea fenomenului de surpare a 
terenurilor, în consecinţă posibilitatea creări i 
unei infrastructuri mai puternice pentru oraş, 
stoparea fenomenului de tasare a clădirilor, 
deci o viaţă mai sigură pentru locuitori. 

• Influenţa aplicării programului în economia 
locală: 
- Creşterea stabilităţii  solului va influenţa 

pozitiv stabilitatea construcţiilor şi  a 
infrastructurii de transport, reţele etc. 

• Utilizatorii potenţiali / beneficiarii programului / 
proiectului: 
- Comunitatea locală. 

• Resurse financiare externe: 
- Există intenţia de atragere de fonduri ISPA. 

• Canalele de distribuţie: 
- S.C. APATERM S.A., Consiliul Local Galaţi. 

• Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată: 
- Punctele principale sunt cartierele Ţiglina I, 

Micro 17, I.C. Frimu şi  zona Băii  Comunale, 
Grădina Publică. 

B. CERINŢELE FINANCIARE ALE 
PROGRAMULUI / PROIECTULUI 

• Estimarea costului: 
- 12.000.000 Euro. 

• Propunerea structurii de finanţare, cu indicarea 
sursei: 
- 80% din surse externe (ISPA şi  alte fonduri 

� vezi iniţiativa EWEN); 
- 20% din surse interne (Ministerul Mediului şi 

bugetul local). 
• Factorii critici care influenţează profitabilitatea: 

- mărimea perioadei de execuţie a lucrărilor, 
costurile totale şi soluţiile tehnice găsite. 

C. TERMEN DE REALIZARE 
Timp total de execuţie a lucrărilor � nedeterminat. 
Etapa 1. Realizarea studiului pentru întregul oraş. 
Etapa 2. Construcţia puţurilor verticale şi realizarea 

modelului matematic. 

Etapa 3. Realizarea forajelor orizontale sau a altor 
soluţii  de drenare. 

Etapa 4. Consolidarea clădiri lor şi terenurilor 
afectate de tasare. 

III.5. TEHNOPOL GALAÞI 

A. SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI 
Proiectul este demarat în contextul iniţiativei EWEN 
(Est West Economic Network) a Comisiei 
Europene, Directoratul Societatea Informaţională şi  a 
fost omologat la Reuniunea EWEN Steering 
Committee de la Praga 15-16 Octombrie 2002. Pentru 
realizarea acestuia este asigurată consultanţa unor 
entităţi  specializate din Laval (Franţa) � Tehnopolul 
Laval-Mayenne şi  Stuttgart (Germania) � SMT-
Fraunhofer Institute.  
Având în vedere situaţia socio-economică a 
municipiului Galaţi, scopul proiectului decurge din 
necesitatea găsirii unei soluţii  pentru sprijinirea 
agenţilor economici, a institutelor de cercetare, a 
unităţilor de învăţământ de a-şi  armoniza activitatea în 
conformitate cu cerinţele economice actuale. Proiectul 
îşi  propune crearea unei structuri, Tehnopolul Galaţi, 
care să conţină şi  câteva entităţi  proprii, pentru 
promovarea unor domenii de vârf: 

• laboratorul de tehnologia Realităţii Virtuale, 
pentru realizarea de activităţi  de cercetare şi 
servicii, care să asigure transferul tehnologic şi  
să răspundă unor nevoi ale agenţilor economici 
(1,5 mil. Euro); 

• centrul de cercetare şi servicii de �educaţie 
electronică� (0,8 Mil. Euro); 

• incubatorul de afaceri (0,7 mil Euro) ca filială 
a Incubatorului Modular Pilot Virtual al Grupului 
Pilot de implementare EWEN format din 4 
oraşe: Laval, Stuttgart, Galaţi , Cracovia. 

Se are în vedere şi  crearea, în continuare, a unor 
organisme subsidiare: 

• o agenţie pentru valorificarea rezultatelor 
cercetări i şi  pentru realizarea transferului 
tehnologic; 
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• o agenţie pentru organizarea de reuniuni 
profesionale, naţionale şi  internaţionale; 

În prima fază de lucru a Tehnopolului Galaţi  se 
prevede, ca obiectiv semnificativ, abordarea cu 
tehnologia de modulare şi  simulare de Realitate 
Virtuală a unor lucrări de cercetare pentru municipiul 
Galaţi. 
Finanţarea acestora se va putea face prin promovarea 
în sistemul European �Programul cadru 6� a unui 
Proiect Integrat de Cercetare-Dezvoltare �Cercetări cu 
mijloacele de tehnologie � realitate virtuală� pentru 
realizarea metodologiilor de rezolvare a dezvoltării 
urbane specifice oraşului Galaţi�, care să conţină 
următoarelor componente:  

• Cercetări pentru modelarea/simularea 
procesului de reducere a nivelului pânzei apei 
freatice; 

• Cercetări pentru modelarea/simularea 
procesului de ameliorare şi  modernizare a 
circulatiei orăşeneşti; 

• Cercetări pentru modelarea/simularea 
procesului de modernizare a iluminatului public; 

• Cercetări pentru modelarea/simularea 
ameliorării şi  modernizării sistemului de 
termoficare. 

• Managerul de program / proiect: 
- Societatea Tehnopol care urmează a fi 

înfiinţată (cu surse exclusiv publice, private 
sau prin parteneriat public-privat); 

- Serviciul Dezvoltare Durabilă Locală � 
Primăria Municipiului Galaţi . 

• Departamentele din cadrul primăriei care 
răspund de realizarea programului/ proiectului: 
- Serviciul Dezvoltare Durabilă Locală � 

Primăria Municipiului Galaţi . 
• Descrierea asistenţei tehnice de specialitate din 

surse externe: 
- Asistenţă tehnică asigurată de Directoratul 

General Societatea Informaţională (InfoSoc) 
al Comisiei Europene, Tehnopolul Laval 
Mayenne (Franţa) şi Institutului pentru 
Management � SIMT (Stuttgart). 

Modelul de organizare şi  funcţionare este Tehnopolul 
Laval Mayenne, care are trei structuri proprii: 
Laboratorul de Realitate Virtuală, Laboratorul de 
Compatibilitate Electro-magnetică, Laboratorul de 

Igienă alimentară. Acestea realizează lucrări de 
cercetare şi  servicii pentru cei interesaţi . 

• Impactul social şi  / sau asupra calităţii  mediului: 
- Proiectul va avea o contribuţie deosebită în 

dezvoltarea economică a zonei şi  un impact 
social major, el adresându-se în special 
tinerilor, specialiştilor din domeniul înaltei 
tehnologii, întreprinderilor private mici şi 
mijlocii nou înfiinţate sau în dezvoltare. 

• Influenţa aplicării programului în economia 
locală, regională sau / şi  naţională: 
- prin conlucrarea cu organismele specializate 

din sistemul EWEN se va asigura o realizare 
de înaltă eficienţă a proiectelor locale şi 
regionale; 

- stimularea dezvoltări i economice şi  crearea 
de noi întreprinderi şi afaceri; 

- dinamizarea activităţii  de cercetare, ca 
urmare a creşterii implicării acesteia în 
activitatea economică. 

• Utilizatorii potenţiali / beneficiarii programului / 
proiectului: 
- institute de cercetare; 
- unităţi  de învăţământ; 
- întreprinderi mici şi mijlocii. 

• Resurse finaciare externe:  
- Comisia Europeană, Directoratul General 

InfoSoc şi  Directoratul General 
Enlargement, şi  Guvernul României 
(Ministerul Integrării Europene); 

• Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată: 
- Parcul Ştiinţi fic şi  Tehnologic Siret (este în 

lucru Studiul de fezabilitate / PUD). Pentru 
început se va căuta o locaţie temporară (ex: 
sediul unor instituţii cu spaţii  adecvate). 

• Modalitatea de armonizare / integrare a 
proiectului cu planul de amenajare a teritoriului:  
- Proiectul este inclus în Planul de Urbanism 

General. 

B. CERINŢELE FINANCIARE ALE 
PROGRAMULUI / PROIECTULUI 

• Estimarea costului: 
- 3.000.000 Euro (spaţiile de lucru şi  dotare 

logistică); 
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• Propunerea structurii de finanţare, cu indicarea 
sursei: 
- Ministerul Integrării Europene, Directoratul 

Extinderii al Comisiei Europene. 
• Tipul de finanţare: 

- nerambursabilă. 
• Factorii critici care influenţează profitabilitatea: 

- Lipsa de specialişti în I&CT; 
- Lipsa unei reale comunicări între agenţi i 

economici şi  sectorul de cercetare; 
- Lipsa sau insuficienţa resurselor financiare 

pentru materializarea proiectului. 

C. REGLEM ENTĂRI 
Proiectul este cuprins în lista proiectelor prioritare ale 
municipiului Galaţi, prezentate şi  acceptate în cadrul 
EWEN. 

D. TERMEN DE REALIZARE 
Fiind o acţiune de perspectivă cu o durata totală a 
proiectului relativ mare, pentru prima etapă se 
estimează o durată de 5 ani. 

III.6. PLANUL LOCAL 
ANTISÃRÃCIE. 

A. SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI 
Aplicarea unor programe şi  măsuri antisărăcie în 
municipiul Galaţi: 

- Legea 416/18.07.2001 privind venitul minim 
garantat. 

- Legea 116/15.03.2002 privind prevenirea şi 
combaterea marginalizării sociale. 

- Centru de asistenţă pentru populaţia rromă; 
- Înfiinţarea unui azil de noapte; 
- Cămin pentru vârstnici; 
- Cămin pentru persoanele fără venituri; 
- Cămin pentru tinerii peste 18 ani proveniţi 

de la centrele de copii. 
• Managerul de program / proiect: 

- Primăria Municipiului Galaţi  � Direcţia 
Administraţia Publică Locală în colaborare 
cu organizaţiile neguvernamentale de profil. 

• Departamentele din cadrul primăriei care 
răspund de realizarea programului / proiectului: 
- Direcţia Administraţia Publică Locală � 

Primăria Municipiului Galaţi . 
• Descrierea asistenţei tehnice de specialitate din 

surse externe:  
- Asistenţa de specialitate este asigurată de 

oraşele înfrăţite (ex: Pessac � Franţa).  
• Impactul social şi  / sau asupra calităţii  mediului: 

- Reducerea sărăciei. 
• Influenţa aplicării programului în economia 

locală, regională sau / şi  naţională: 
- Reducerea impactului sărăciei; 
- Ridicarea nivelului de trai; 
- Creşterea calităţii  serviciilor; 
- Reducerea fenomenului infracţional. 

• Utilizatorii potenţiali / beneficiarii programului / 
proiectului: 
- Toate categoriile sociale defavorizate. 

• Resurse financiare externe: 
- Donaţi i din partea oraşelor înfrăţite; 
- Donaţi i  din partea unor companii şi /sau 

persoane fizice; 
- Donaţi i  din partea organizaţiilor 

neguvernamentale de profil social. 
• Localizarea investiţiei ce urmează a fi realizată: 

- Centrele de asistenţă, căminele şi  azilele 
pentru categorii le sociale defavorizate vor fi 
localizate pe străzile Coşbuc şi  Zimbrului. 

B. CERINŢELE FINANCIARE ALE 
PROGRAMULUI / PROIECTULUI 

• Estimarea costului: 
- 60.000.000.000 lei (clădirile propriu-zise şi 

amenajările); 
• Propunerea structurii de finanţare, cu indicarea 

sursei: 
- Agenţia Naţională a Locuinţei � 80% şi 

Consil iul Local Galaţi � 20%. 
• Tipul de finanţare: 
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- finanţare publică şi  privată (sau parteneriat, 
donaţii , sponsorizări, finanţări). 

C. REGLEM ENTĂRI 
• Planul Naţional Antisărăcie. 
• HCL 328/30.10.2001 � aprobarea acordării 

ajutoarelor de urgenţă. 
• HCL 53/28.03.2002 � participarea Consiliului 

Local la implementarea proiectului �Centru de 
formare şi  recalificare� Galaţi . 

D. TERMEN DE REALIZARE 
• 2004. 

III.7. ÎMPÃDURIRI ªI SPAÞII VERZI 
ÎN MUNICIPIUL GALAÞI. 

A. SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI: 
• Proiectul vizează: 

- Realizarea unei perdele de protecţie între 
platforma ISPAT�SIDEX şi  oraş pe o 
suprafaţă de 80 ha; 

- Amenajarea parcurilor Seromgal (Micro 
13B), C.F.R., Libertăţii  şi  Rizer; 

- Amenajarea versantului Falezei Dunări i 
dinspre Brăila; 

- Amenajare sisteme pe verticală şi spaţi i 
verzi în cartiere. 

• Managerul de program/proiect: 
- Primăria Municipiului Galaţi . 

• Departamentele din cadrul primăriei care 
răspund de realizarea programului / proiectului: 

- Direcţia Gestiunea Patrimoniului � Primăria 
Municipiului Galaţi . 

• Impactul social şi  / sau asupra calităţii  mediului: 
- Impactul asupra mediului este evident, prin 

creşterea suprafeţelor verzi din municipiu şi 
prin mărirea gradului de protecţie faţă de 
emisiile ISPAT-SIDEX. Din punct de vedere 
social, este important de menţionat faptul că 
va creşte numărul de locuri de recreere 
pentru locuitorii oraşului şi  vor apărea noi 
locuri de muncă pentru personalul de 
întreţinere al acestor parcuri. 

• Utilizatorii potenţiali / beneficiarii programului / 
proiectului: 
- Comunitatea locală. 

B. CERINŢELE FINANCIARE ALE 
PROGRAMULUI / PROIECTULUI 

• Estimarea costului: 
- 3.000.000 Euro; 

• Propunerea structurii de finanţare, cu indicarea 
sursei: 
- Consiliul Local Galaţi , ISPAT-SIDEX, 

programe de finanţare externe. 

C. REGLEM ENTĂRI 
• HCL 49/01.03.2001 � Modificarea HCL 

187/14.12.2000 privind scoaterea din circuitul 
agricol a suprafeţei de 34,81 ha teren arabil 
degradat în scopul înfiinţării unei perdele de 
protecţie prin împădurire. 

D. TERMEN DE REALIZARE 
• 2004. 
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IV. ANEXE 

IV.1 OBIECTIVE SPECIFICE – PROIECTE IDENTIFICATE 

OG1 – Dezvoltarea infrastructurii de bazã 

Obiective specifice 
Depresionarea nivelului pânzei de apă 

freatică prin aplicarea de măsuri specifice 

Titlul proiectului 
Scăderea niv elului pânzei f reatice din zona 

municipiului Galaţi (reamenajare 
Valea Ţiglinei) 

Valoare estimativă 
54.000 � 

Durata: 10 ani Parteneriat � Finanţare: Primăria Municipiului Galaţi 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Serv iciul Inv estiţii 
Direcţia Tehnică 

Monitorizare /  
evaluare 

Primăria Galaţi � Direcţia Tehnică 

 

Obiective specifice 
Dezv oltarea şi modernizarea reţelei de 

drumuri adecvată transportului public de 
persoane 

Titlul proiectului 
Studiu de circulaţie �Remodelarea f luxurilor 

rutiere şi pietonale în municipiul Galaţi� 

Valoare estimativă 
20.000 � 

Durata: 1 an Parteneriat 
Primăria Galaţi 
Poliţia Rutieră Finanţare: Primăria Galaţi 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Primăria Galaţi - Direcţia 
Urbanism 

Monitorizare /  
evaluare 

Primăria Municipiului Galaţi 

 

Obiective specifice 
Realizarea unui mijloc de transport rapid 

Galaţi-Brăila-Galaţi 

Titlul proiectului 
 Studiu privind amplasarea unei linii de 

MONORAIL 

Valoare estimativă 
1.000.000 � 

Durata: 5 ani Parteneriat 
Ray  Consulting LLC Austria 

Primăria Galaţi Finanţare: 
Primăria Galaţi 

Alte surse 
Instituţiile / 

Departamentele 
responsabile 

Primăria Galaţi - Direcţia 
Urbanism 

Monitorizare /  
evaluare 

Primăria Galaţi � Direcţia Urbanism 
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Obiective specifice 
Realizarea parcajelor sub şi/sau 

supraterane şi a celor laterale oblice şi 
menţinerea zonelor v erzi în acostamentele 

stradale 

Titlul proiectului 
Parcări supraetajate 

Valoare estimativă 
105.500 � 

Durata: 5 ani Parteneriat � Finanţare: Primăria Municipiului Galaţi 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Serv iciul Inv estiţii 
Direcţia Tehnică 

Monitorizare /  
evaluare 

Direcţia Tehnică 

 

Obiective specifice 
Reducerea consumurilor nejustificate / 

eliminarea risipei 

Titlul proiectului 
Reabilitarea iluminatului public al municipiului 

Galaţi 

Valoare estimativă 
Nespecificat 

Durata: 1,5 ani Parteneriat � Finanţare: Primăria Municipiului Galaţi 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Direcţia Tehnică 
Serv iciul Licitaţii 

Monitorizare /  
evaluare 

Primăria Galaţi �Direcţia Tehnică 

 

Obiective specifice 
Dezv oltarea şi modernizarea reţelei de 

drumuri 

Titlul proiectului 
Modernizare străzi 

Valoare estimativă 
770.000 � 

Durata: 20 ani Parteneriat Firme de specialitate Finanţare: Primăria Galaţi 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Serv iciul Inv estiţii 
Direcţia Tehnică 

Monitorizare /  
evaluare 

Direcţia Tehnică 

 

Obiective specifice 
Dezv oltarea şi modernizarea reţelei de 

drumuri 

Titlul proiectului 
Studiu circulaţie unda verde 

Valoare estimativă 
750 � 

Durata: 2 ani Parteneriat Inspectoratul Judeţean de 
Poliţie Finanţare: Primăria Municipiului Galaţi 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Direcţia Tehnică 
Serv iciul Inv estiţii 

Monitorizare /  
evaluare 

Primăria Galaţi � Direcţia Tehnică 
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OG2 – Protecþia mediului 

Obiective specifice 
Reabilitarea şi modernizarea reţelelor de 

apă şi canalizare, realizare staţie de 
epurare Municipiul Galaţi 

Titlul proiectului 
Reabilitarea şi modernizarea reţelelor de apă 
şi canalizare, realizare staţie de epurare 

Municipiul Galaţi - Asistenţă tehnică pentru 
realizarea tuturor documentaţiilor incluse în 

aplicaţia ISPA 

Valoare estimativă 
800.000 � 

Durata: 1 an Parteneriat 
Consiliul Local  

Apaterm Finanţare: 
ISPA � 75% 

Consiliul Local - 25% 
Instituţiile / 

Departamentele 
responsabile 

Consilul Local Apaterm Monitorizare /  
evaluare 

Comunitatea Europeană 
Ministerul de Finanţe 

Consiliul Local 
 

Obiective specifice 
Reabilitarea şi modernizarea reţelelor de 

apă şi canalizare, realizare staţie de 
epurare Municipiul Galaţi 

Titlul proiectului 
Reabilitarea şi modernizarea reţelelor de apă 
şi canalizare, realizare staţie de epurare 

Municipiul Galaţi � Implementarea proiectului 
cu f onduri structurale 

Valoare estimativă 
146.650.000 � 

Durata: 4 ani Parteneriat Consiliul Local Apaterm Finanţare: 
ISPA � 75%  

Consiliul Local � 25% 
Instituţiile / 

Departamentele 
responsabile 

Consiliul Local  
Apaterm 

Monitorizare /  
evaluare 

Consiliul Local  
Apaterm 

Comunitatea Europeană 
 

Obiective specifice 
Reducerea cantităţii de deşeuri produse în 

Municipiul Galaţi  
 

Titlul proiectului 
Crearea unui serv iciu de colectare şi 

v alorificare a deşeurilor reciclabile de hârtie şi 
carton � ZERO PAPER WASTE 

Valoare estimativă 
100,000 � 

Durata: 9 luni Parteneriat 
RER Ecologic Serv ice Galaţi 
SEMSI Denv er, Colorado - 

SUA 
Finanţare: 

Guv ernul SUA - 50% 
RER � 15% 

SEMSI � 35% 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

RER Ecologic Serv ice Galaţi 
SEMSI Denv er 
CCEG Galaţi 

Eco-Cycle SUA 

Monitorizare /  
evaluare 

REC România 
USAID 
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Obiective specifice 
Dezv oltarea şi reabilitarea spaţiilor v erzi din 

municipiu 

Titlul proiectului 
Ecologizarea unor parcuri din municipiul 

Galaţi: Parc Unicom, Parc Rizer, Grădina 
Publică, Parc C.F.R. 

Valoare estimativă 
400.000 � 

Durata: 1 an Parteneriat 
ADP 

Primărie Finanţare: Alte surse 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Administraţia Domeniului Public 
Primărie 

Monitorizare /  
evaluare 

ADP 
Primărie 

 

Obiective specifice 
Planif icarea şi realizarea unui management 

al f luxului deşeurilor orăşeneşti 

Titlul proiectului 
Studiu de soluţie pentru Staţia de selecţie şi 

prelucrare a deşeurilor menajere 

Valoare estimativă 
300,000 � 

Durata: 1 an Parteneriat 
IDOM Spania 

Primăria Finanţare: Guv ernul Spaniei 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

IDOM Spania 
Consiliul Local  

Ecosal 

Monitorizare /  
evaluare 

Ecosal Prest S.A. 

 

Obiective specifice 
Planif icarea şi realizarea unui management 

al f luxului deşeurilor orăşeneşti 

Titlul proiectului 
Realizarea unei gestiuni integrate a deşeurilor 

urbane � instalaţie de selecţie, prelucrare 
deşeuri menajere 

Valoare estimativă 
35.000.000 � 

Durata: 3 ani Parteneriat 
Consiliul Local 

societăţi comerciale Finanţare: 
ISPA � 75% 
CL � 25% 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Ecosal Prest S.A. 
Primărie 

Monitorizare /  
evaluare 

Ecosal Prest S.A. 

 

Obiective specifice 
Crearea unui scut verde în vestul 

municipiului 

Titlul proiectului 
Reamenajarea şi completarea perdelelor de 

protecţie ale municipiului 

Valoare estimativă 
100.000 � 

Durata: 1 an Parteneriat 

Primăria  
Administraţia Domeniului 

Public 
Direcţia Silv ică 

ISPAT SIDEX SA 

Finanţare: 
Primăria 

ISPAT SIDEX SA 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Primăria  
SADP 

Monitorizare /  
evaluare 

Primăria 
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Obiective specifice 
Planif icarea şi realizarea unui management 

al f luxurilor deşeurilor orăşeneşti 

Titlul proiectului 
Modernizarea gropii de gunoi a oraşului � 

Groapa ecologică 

Valoare estimativă 
Nespecificat 

Durata: 8 ani Parteneriat SC Ecosal Prest SA Finanţare: 
Primăria 

Programe externe 
Instituţiile / 

Departamentele 
responsabile 

Direcţia Tehnică 
Serv iciul Licitaţii 

Monitorizare /  
evaluare 

Direcţia Tehnică 

 

Obiective specifice 
Îmbunătăţirea sistemului de monitorizare 

integrată a f actorului de mediu aer 

Titlul proiectului 
Crearea unui Centru Independent Regional de 

Controlul Calităţii Mediului cu rol de 
monitorizare şi de formare şi perf ecţionare a 

specialiştilor în domeniu 

Valoare estimativă 
1.500.000 � 

Durata: 2 ani Parteneriat 

Agenda 21 
�Dunărea de Jos� Galaţi 
(Centrul European de 

Excelenţă pe problemele 
Politicilor de Mediu) 

Finanţare: 
30.000 Primărie 

Alte surse 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Univ ersităţi europene şi SUA 
Primăria 

Monitorizare /  
evaluare 

Inspectoratul de Mediu Galaţi 

 

Obiective specifice 
Îmbunătăţirea sistemului de monitorizare 

integrată a f actorului de mediu aer 

Titlul proiectului 
Determinarea surselor principale de poluare 

industrială şi a costurilor aducerii lor la normele 
europene �Identificarea instalaţiilor IPPC 

(Integrated Pollution Prev ention and Control, 
Directiva 96/61/EC) din municipiu. Fixarea 

BAT (Best Available Technologies) necesare� 

Valoare estimativă 
20,000 � 

Durata: 4 ani Parteneriat 

�Dunărea de Jos� Galaţi 
CEEPM, 

Inspectoratul Jud. de 
Protecţie a Mediului 

Finanţare: 
Primărie 50% 

Alte surse 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

CEEPM 
IPM Galaţi 

Monitorizare /  
evaluare 

IPM Galaţi 
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Obiective specifice 
Îmbunătăţirea sistemului de monitorizare 

integrată a f actorului de mediu aer 

Titlul proiectului 
Utilizarea inteligenţei artif iciale pentru 

determinarea efectului toxic al poluanţilor 
asupra sănătăţii populaţiei 

Valoare estimativă 
150.000 � 

Durata: 3 ani Parteneriat MEC Finanţare: 
Primărie 20.000 

Alte surse 
Instituţiile / 

Departamentele 
responsabile 

Agenda 21, 
Univ ersitatea �Dunărea de Jos� - 

CEEPM 

Monitorizare /  
evaluare 

Agenda 21, 
Univ ersitatea �Dunărea de Jos� - 

CEEPM 

Observ aţii: 

Interacţiune cu proiectele: 
RCEM � (Regional Center based on computerized assistance f or Env ironmental Monitoring in the 

Program Science and Technology f or Sustainable Dev elopment of the CEI countries), 
Parteneri din Italia, Bulgaria, Slovenia 

PHYTIA (Pollution knowledge analYsis f or real Time Hybrid and distributed artificial Intelligence 
Approaches) 

 

Obiective specifice 
Realizarea studiilor complexe priv ind relaţia 

poluare aer � sănătate umană, pentru 
municipiul Galaţi 

Titlul proiectului 
Ev aluarea corectă a influenţei calităţii f actorilor 

de mediu asupra calităţii vieţii locuitorilor 
municipiului; Studiu epidemiologic asupra 

inf luenţei poluanţilor 

Valoare estimativă 
30.000 � 

Durata: 5 ani Parteneriat 
Direcţia Judeţeană de 

Sănătate Publică 
CEEPM 

Finanţare: 
Primărie 

Alte surse 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Direcţia Judeţeană de Sănătate 
Publică 
CEEPM 

Monitorizare /  
evaluare 

Primărie 
 

 

Obiective specifice 
Organizarea turismului de agrement, 

v ânătoare şi pescuit 

Titlul proiectului 
Reabilitare ecologică şi amenajare turistică a 

zonei Lacului Vânători  
�Noul Lac Vânători� 

Valoare estimativă 
20.000 � 

Durata: 1 an Parteneriat 

Inspectoratul de Protecţie a 
Mediului, 

Centrul de Consultanţă 
Ecologică Galaţi 
Rev ista de mediu 

�Perspective- Bucureşti� 

Finanţare: 
Primărie 

Alte surse 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

ADP 
Direcţia Urbanism 

Monitorizare /  
evaluare 

Primărie � Administraţia 
Domeniului Public şi Direcţia 

Urbanism 
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Obiective specifice 
Transf ormarea oraşului Galaţi într-un 

puternic oraş universitar 

Titlul proiectului 
Tratamentul solurilor poluate. Curs 

internaţional de f ormare profesională 

Valoare estimativă 
300.000 � 

Durata: 3 ani Parteneriat 
Instituţii din Franţa, 

Germania, Olanda, Marea 
Britanie, Italia 

Finanţare: 
Primărie 

Alte surse 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Primărie 
Univ ersitatea Dunărea de Jos 

Monitorizare /  
evaluare 

Primărie 

 

Obiective specifice 
Transf ormarea oraşului Galaţi într-un 

puternic oraş universitar 

Titlul proiectului 
Conf erinţa internaţională sub egida NATO 

asupra poluării, metodelor rapide de analiză şi 
tratament al sistemelor poluate 

Valoare estimativă 
160.000 � 

Durata: � Parteneriat 
Tuf ts Univ ersity (SUA),  

Army Corps of Engineers 
(USA) 

Finanţare: 
Primărie 

Alte surse 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Agenda 21 Galaţi 
Univ ersitatea �Dunărea de Jos� 

(CEEPM) 

Monitorizare /  
evaluare 

Primărie 

 

Obiective specifice 
Transf ormarea oraşului Galaţi într-un 

puternic oraş universitar 

Titlul proiectului 
Crearea unei specializări: Ştiinţele Mediului în 

cadrul Universităţii �Dunărea de Jos� Galaţi 

Valoare estimativă 
Nespecificat 

Durata:  Parteneriat 
Consiliul Local 

Univ ersitatea �Dunărea de 
Jos� 

Finanţare: Nu este cazul 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Univ ersitatea �Dunărea de Jos� Monitorizare /  
evaluare 

Univ ersitatea �Dunărea de Jos� 
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OG3 – Regenerare urbanã 

Obiective specifice 
Amenajarea zonelor de agrement şi a 

obiectiv elor turistice cu caracter cultural 

Titlul proiectului 
Înf iinţarea şi amenajarea �Centrului etnograf ic, 

f olcloric şi istoric� pentru conserv area 
obiceiurilor autentice străv echi specifice zonei 
geograf ice, istorice, comerciale şi culturale a 
municipiului Galaţi � �Gospodării tradiţionale 

f uncţionale� 

Valoare estimativă 
3.000.000 � 

Durata: 3 ani Parteneriat 
Primăria 

Centrul Cultural �Dunărea de 
Jos� 

Finanţare: Primăria Municipiului Galaţi 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Direcţia Patrimoniu 
Direcţia Urbanism 
Direcţia Tehnică 

Monitorizare /  
evaluare 

Primăria 
Centrul Cultural �Dunărea de Jos� 

 

Obiective specifice 
Realizarea de parcuri tehnologice şi 

ştiinţif ice 

Titlul proiectului 
Studiu de prefezabilitate pentru organizarea 

societăţii �Tehnopol � Municipiul Galaţi� 

Valoare estimativă 
Nespecificat 

Durata: 1 an Parteneriat 

Primăria Municipiului Galaţi 
EWEN 

Ministerul Integrării 
Europene 

Ministerul Comunicaţiilor şi 
Tehnologiei Inf ormatice 

Finanţare: Primăria Galaţi 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Serv iciul Dezv oltare Durabilă 
Locală 

Serv iciul Juridic 

Monitorizare /  
evaluare 

Primăria Municipiului Galaţi 

 

Obiective specifice 
Măsuri de reabilitare a locuinţelor şi zonelor 

locuite de rromi, acordarea de locuinţe 
sociale familiilor de rromi în dificultate 

Titlul proiectului 
Reabilitare locuinţe pentru rromi 

Valoare estimativă 
150.000 � 

Durata: 2 ani Parteneriat 
Alianţa pentru Unitatea 

Rromilor Finanţare: 
Primărie 

Alte surse 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Primăria Galaţi 
SC Construcţii 
Reparaţii SA 

Monitorizare /  
evaluare 

Primăria 
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Obiective specifice 
Organizarea turismului de croazieră şi 

sportiv  

Titlul proiectului 
Amenajare port ambarcaţiuni în zona Plajei 

Dunărea �Port de ambarcat la Dunăre� 

Valoare estimativă 
100.000 � 

Durata: 2 ani Parteneriat 
ADP Primărie 

AFDJ Finanţare: 
Primărie 

Alte surse 
Instituţiile / 

Departamentele 
responsabile 

AFDJ Monitorizare /  
evaluare 

Primărie ADP 

 

Obiective specifice 
Amenajarea zonelor de agrement şi a 

obiectiv elor turistice cu caracter cultural 

Titlul proiectului 
Restaurarea şi punerea în valoare a siturilor 

arheologice � pliante de prezentare turistică a 
Galaţiului şi siturilor arheologice Patrimoniul 

istoric al judeţului Galaţi 

Valoare estimativă 
15 000 � 

Durata: 1 an Parteneriat 
Muzeul de istorie  

Consiliul Judeţului Galaţi Finanţare: Alte surse 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Primăria Monitorizare /  
evaluare 

Primăria 

 

Obiective specifice 
Amenajarea unor parcuri de distracţie / 

terenuri sportiv e şi încurajarea activităţilor 
sportiv e 

Titlul proiectului 
�Consiliul de sprijin al activităţilor sportive� 

Valoare estimativă 
5.000 � 

Durata: 6 luni Parteneriat 
DJTS Galaţi 

Agenţi economici Finanţare: 
Primăria  

Alte surse 
Instituţiile / 

Departamentele 
responsabile 

Primăria Galaţi 
DJTS Galaţi 

Monitorizare /  
evaluare 

Primăria  
Direcţia Judeţeană pentru Tineret 

şi Sport Galaţi 
 

Obiective specifice 
Dezv oltare urbană � Megalopolis Galaţi-

Brăila 

Titlul proiectului 
Megalopolis Galaţi � Brăila �Studiu de 
dezv oltare urbană Municipiul Galaţi� 

Valoare estimativă 
200.000.000 � 

Durata: 10 ani Parteneriat 
Primăria Galati 
Primăria Brăila 

Bănci f inanţatoare 
Finanţare: Primăria Galaţi 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Direcţia Urbanism 
Direcţia Tehnică 

Monitorizare /  
evaluare 

Primăria Municipiului Galaţi 

 

 

 



72    

M U N I C I P I U L  

 

Obiective specifice 
Folosirea pavajelor de granit 

Titlul proiectului 
Granituirea teritoriului administrativ al 

municipiului Galaţi 

Valoare estimativă 
50.000 � 

Durata: 3 ani Parteneriat 
Of iciul Judeţean de 

Cadastru, Geodezie şi 
Cartograf ie 

Finanţare: Primăria Galaţi 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Direcţia Urbanism 
Direcţia Gestiunea Patrimoniului 

Monitorizare /  
evaluare 

Primăria Municipiului Galaţi 

 

Obiective specifice 
Delimitarea zonelor cu f uncţiuni comerciale 
şi f inanciare pe f iecare zonă rezidenţială 

Titlul proiectului 
Urbanism comercial � studiu priv ind distribuţia 

f uncţionalităţilor pe raza municipiului Galaţi 

Valoare estimativă 
20.000 � 

Durata: 3 ani Parteneriat ONG-uri de specialitate Finanţare: Primăria Galaţi 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Primăria Galaţi - Direcţia 
Urbanism 

Monitorizare /  
evaluare 

Primăria Municipiului Galaţi 

 

Obiective specifice 
Implementarea şi creşterea utilizării 

tehnologiei inf ormaţiei 

Titlul proiectului 
e-SERVICII � serv icii publice on-line: 

autorizaţii on-line 
inf ormaţii on-line 

plăţi on-line 

Valoare estimativă 
200.000 � 

Durata: 3 ani Parteneriat Operatori de telecomunicaţii Finanţare: 
Primăria - 50.000 � 

Alte surse - 150.000 � 
Instituţiile / 

Departamentele 
responsabile 

Primăria Municipiului Galaţi Monitorizare /  
evaluare 

Primăria Municipiului Galaţi 

 

Obiective specifice 
Implementarea şi creşterea utilizării 

tehnologiei inf ormaţiei 

Titlul proiectului 
Urbanism şi organizarea teritoriului, patrimoniu 

Cadastru, urbanism 
Registru agricol 

Gestiunea utilităţilor publice 

Valoare estimativă 
300.000 � 

Durata: 3 ani Parteneriat 
Geosy stems 

Deţinătorii de reţele 
Of iciul de cadastru 

Finanţare: 
Primăria � 33% 

Alte surse � 66% 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Primăria 
Deţinătorii de reţele 
Of iciul de cadastru 

Monitorizare /  
evaluare 

Primăria 
Deţinătorii de reţele 
Of iciul de cadastru 
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Obiective specifice 
Implementarea şi creşterea utilizării 

tehnologiei inf ormaţiei 

Titlul proiectului 
Ev idenţa informatizată a persoanei � stare 

civ ilă 

Valoare estimativă 
100.000 � 

Durata: 2 ani Parteneriat Poliţie Finanţare: 
Primăria (50%) 

Alte surse (50%) 
Instituţiile / 

Departamentele 
responsabile 

Primăria Municipiului Galaţi Monitorizare /  
evaluare 

Primăria Municipiului Galaţi 

 

Obiective specifice 
Implementarea şi creşterea utilizării 

tehnologiei inf ormaţiei 

Titlul proiectului 
Reţea metropolitană de inf o- 

chioşcuri 

Valoare estimativă 
150.000 � 

Durata: 2 ani Parteneriat Operatorii de telecomunicaţii Finanţare: 
Primăria - 50.000 � 

Alte surse - 100.000 � 
Instituţiile / 

Departamentele 
responsabile 

Primăria Municipiului Galaţi Monitorizare /  
evaluare 

Primăria Municipiului Galaţi 

 

Obiective specifice 
Modernizarea şi extinderea inf rastructurii 

tehnico-edilitare 

Titlul proiectului 
Sistematizarea pe verticală a cartierelor � 

redimensionare: 
alei pietonale 

alei de circulaţie auto 
parcări 

Valoare estimativă 
Nespecificat 

Durata: 10 ani Parteneriat Firme de specialitate Finanţare: Primăria Galaţi 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Serv iciul Inv estiţii 
Direcţia Tehnică 

Monitorizare /  
evaluare 

Primăria Municipiului Galaţi - 
Direcţia Tehnică 

 

Obiective specifice 
Perf ecţionarea planului de amenajare a 

teritoriului municipal 

Titlul proiectului 
Introducerea cadastrului general în intrav ilanul 

şi extrav ilanul municipiului Galaţi 

Valoare estimativă 
600.000 � 900.000 � 

Durata: 3-5 ani Parteneriat 
I.G.F.O.C.O.T. 

I.J.C.G.C. 
Primăria 

Finanţare: 
Primăria 

Alte resurse 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Direcţia Patrimoniu 
Direcţia Urbanism 

G.I.S. � Direcţia Informatizare 

Monitorizare /  
evaluare 

I.G.F.O.C.O.T. 
I.J.C.G.C. 

Primăria Galaţi 
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Obiective specifice 
Regenerare urbană � construcţia de 

locuinţe 

Titlul proiectului 
Construcţii de locuinţe �  

�O locuinţă pentru f iecare� 

Valoare estimativă 
Nespecificat 

Durata: 5 ani Parteneriat 
Societăţi priv ate de 

construcţii Finanţare: 
Primăria 

Bugetul de stat 
Instituţiile / 

Departamentele 
responsabile 

Direcţia Tehnică 
Direcţia Economică 

Monitorizare /  
evaluare 

Primăria Galaţi � Direcţia Tehnică 

 

Obiective specifice 
Megalopolis Galaţi-Brăila - zonă 

metropolitană 

Titlul proiectului 
Studiu de �Conurbanizare în zona Municipiului 

Galaţi� 

Valoare estimativă 
Nespecificat 

Durata: 1 an Parteneriat 
Primăria Municipiului Galaţi 

S.C. Proiect S.A. Galaţi Finanţare: Primăria Galaţi 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Direcţia Urbanism 
Serv iciul Dezv oltare Durabilă 

Locală 

Monitorizare /  
evaluare 

Primăria Municipiului Galaţi 

 

Obiective specifice 
Regenerare urbană � construcţia de 

locuinţe 

Titlul proiectului 
Construcţia de locuinţe prin ANL 
pentru tineret, destinate închirierii 

prin credit ipotecar 

Valoare estimativă 
21.000.000 � 

Durata: 3-5 ani Parteneriat A.N.L. � M.L.P.T.L. Finanţare: 
A.N.L. � M.L.P.T.L. 

Bugetul local (utilităţi) 
Alte resurse 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Direcţia Patrimoniu 
Direcţia Urbanism 
Direcţia Tehnică 

Monitorizare /  
evaluare 

A.N.L. � M.L.P.T.L. 
Primăria Galaţi 

 

Obiective specifice 
Regenerare urbană � construcţia de 

locuinţe 

Titlul proiectului 
Construcţia de locuinţe: 

- Pentru rromi 
- Pentru revoluţionari 
- De interv enţie 
- De serv iciu 
- De necesitate 

Valoare estimativă 
6.000.000 � 

Durata: 3-5 ani Parteneriat Primăria Municipiului Galaţi Finanţare: 
Primăria Galaţi 
Alte resurse 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Direcţia Patrimoniu 
Direcţia Urbanism 
Direcţia Tehnică 

Monitorizare /  
evaluare 

Primăria Municipiului Galaţi 
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Obiective specifice 
Regenerare urbană � construcţia de 

locuinţe 

Titlul proiectului 
Construcţia de locuinţe sociale � 500 

apartamente 

Valoare estimativă 
9.000.000 � 

Durata: 3-5 ani Parteneriat 
Primăria Galaţi 

M.L.P.T.L. Finanţare: 
Primăria Galaţi 

M.L.P.T.L. 
Alte surse 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Direcţia Patrimoniu 
Direcţia Urbanism 
Direcţia Tehnică 

Monitorizare /  
evaluare 

Primăria Galaţi 
M.L.P.T.L. 

 

Obiective specifice 
Modernizarea şi reabilitarea fondului urban 

existent 

Titlul proiectului 
Demolări şi reconstrucţie a imobilelor af late în 

proprietatea municipalităţii � Oraşul Galaţi 
�v echi şi nou� 

Valoare estimativă 
Nespecificat 

Durata: 3 ani Parteneriat Primăria Municipiului Galaţi Finanţare: 
Primăria 

Alte resurse 
Instituţiile / 

Departamentele 
responsabile 

Direcţia Patrimoniu 
Direcţia Urbanism 
Direcţia Tehnică 

Monitorizare /  
evaluare 

Primăria Municipiului Galaţi 

 

Obiective specifice 
Reabilitare urbană prin delimitarea 

districtului istoric al oraşului şi ref acerea 
acestuia 

Titlul proiectului 
Conserv area monumentelor, operelor 
comemorativ e de război şi a imobilelor 

monumente arhitecturale cu v aloare istorică şi 
culturală � �Rezerv aţia de arhitectură� 

Valoare estimativă 
1.500.000 � 

Durata: 1-3 ani Parteneriat 

Primăria 
Direcţia Judeţeană de 

Cultură 
Filiala Judeţeană a 

Asociaţiei Naţionale �Cultul 
Eroilor� 

Finanţare: Primăria Municipiului Galaţi 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Direcţia Patrimoniu 
Direcţia Urbanism 
Direcţia Tehnică 

Monitorizare /  
evaluare 

Primăria 
Direcţia Judeţeană de Cultură 

 

Obiective specifice 
Modernizarea şi reabilitarea fondului 

imobiliar existent 

Titlul proiectului 
Consolidări imobile proprietate priv ată şi parţial 

proprietatea municipiului � �Reabilitare 30 
imobile� 

Valoare estimativă 
3.000.000 � 

Durata: 3 ani Parteneriat 
Primăria 

Firmă priv ată din domeniu Finanţare: 
Primăria Galaţi 

alte resurse 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Direcţia Patrimoniu 
Direcţia Urbanism 
Direcţia Tehnică 

Monitorizare /  
evaluare 

Primăria Galaţi 
Firmă priv ată din domeniu 
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Obiective specifice 
Promov area imaginii oraşului Galaţi prin 

unele acţiuni religioase, laice şi 
istorico-militare 

Titlul proiectului 
Dezv oltarea sentimentului patriotic şi al 

solidarităţii naţionale ocazionat de: 
- Ziua Naţională a României 
- Ziua Unirii 
- Înălţarea Domnului şi Ziua Eroilor 

Neamului 
- Ziua Drapelului 
- Ziua Imnului Naţional 

Valoare estimativă 
75.000 � 

Durata: anual Parteneriat 

Pref ectura Galaţi 
Primăria 

Episcopia �Dunării de Jos� 
Garnizoana Galaţi 
Filiala Judeţeană a 

Asociaţiei Naţionale �Cultul 
Eroilor� 

Finanţare: 
Primăria Galaţi 

Alte surse 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Primăria Municipiului Galaţi Monitorizare /  
evaluare 

Primăria Municipiului Galaţi 

OG4 – Reducerea sãrãciei 

Obiective specifice 
Crearea de programe pentru integrarea în 

societate a copiilor orf ani, vârstnicilor, 
persoanelor care au cazier judiciar, rromilor 

persoanelor f ără domiciliu 

Titlul proiectului 
Dezv oltarea unei reţele regionale de îngrijitori 

la domiciliu 

Valoare estimativă 
20.000 � 

Durata: 1 an Parteneriat ONG-uri de profil social Finanţare: 
Pref ectura Judeţului Galaţi 

Alte surse 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Primăria Galaţi - DAPL 
Pref ectura Galaţi 

Primăriile din judeţ 
DMSS, AJOFM 

Monitorizare /  
evaluare 

Primăria Galaţi 
Pref ectura Galaţi 
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Obiective specifice 
Promov area imaginii oraşului prin acţiuni 

specif ice � turism, cultură, sport 

Titlul proiectului 
Program PĂMÂNT ŞI SUFLET, Ediţia de v ară, 
urmărindu-se înscrierea Galaţiului în circuitul 

naţional al acestui tip de manifestări 
tradiţionale şi punerea în contact direct a 

tinerei generaţii cu v alorile perene ale 
spiritualităţii româneşti 

Valoare estimativă 
75.000 � 

Durata: 6 luni Parteneriat 
Meşteri populari 

ONG 
Mass-media 

Finanţare: Alte surse 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Centrul Cultural �Dunărea de 
Jos� 

Monitorizare /  
evaluare 

Centrul Cultural �Dunărea de Jos� 
Primăria 

 

Obiective specifice 
Promov area imaginii oraşului prin acţiuni 

specif ice � turism, cultură, sport 

Titlul proiectului 
Organizarea unei acţiuni cultural artistice de 

anv ergură cu prilejul zilei de 15 august � 
Ziua Marinei 

Valoare estimativă 
50.000 � 

Durata: 1 an Parteneriat 

Liga Nav ală 
ONG-uri 

Garnizoana Galaţi 
Poliţia Municipală 
Poliţia de f rontieră 

Jandarmeria 
Grupul de pompieri 

Finanţare: 
Primăria  

Alte surse 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Primăria Galaţi 
Centrul Cultural Dunărea de Jos 

Monitorizare /  
evaluare 

Centrul Cultural Dunărea de Jos 
Primăria Galaţi 

 

Obiective specifice 
Promov area imaginii oraşului prin acţiuni 

specif ice � turism, cultură, sport 

Titlul proiectului 
Promov area sportului şi a imaginii oraşului 
Galaţi � concurs naţional de ciclism Turul 

Galaţiului 

Valoare estimativă 
50.000 � 

Durata: 6 luni Parteneriat 
Direcţia Judeţeană pentru 

Tineret şi Sport Finanţare: 
Primăria Galaţi 

Alte surse 
Instituţiile / 

Departamentele 
responsabile 

Primăria Galaţi 
Consiliul Judeţului Galaţi 

Monitorizare /  
evaluare 

Direcţia Judeţeană pentru Tineret 
şi Sport Galaţi 
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Obiective specifice 
Promov area imaginii oraşului prin acţiuni 

specif ice � turism, cultură, sport 

Titlul proiectului 
Organizarea unui târg de confecţii , cosmetice, 

echipamente, parada v estimentară, colecţii 
v estimentare, vernisaje ��Gala Euroregională a 

modei� 

Valoare estimativă 
30.000 � 

Durata: 6 luni Parteneriat Camera de Comerţ, 
Industrie şi Agricultură Finanţare: Alte surse 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Centrul Cultural Dunărea de Jos 
Camera de Comerţ, Industrie şi 

Agricultură 

Monitorizare /  
evaluare 

Primăria Galaţi 
Centrul Cultural Dunărea de Jos 

 

Obiective specifice 
Promov area imaginii oraşului prin acţiuni 

specif ice � turism, cultură, sport 

Titlul proiectului 
Promov area obiceiurilor culturale de vară 
specif ice Dunării de Jos şi spectacole �La 

Dunăre de Sânziene� 

Valoare estimativă 
75.000 � 

Durata: 3 luni Parteneriat 
ONG-uri,  

Meşteri populari, 
Şcoala de Artă Populară 

Finanţare: Alte surse 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Centrul Cultural Dunărea de Jos Monitorizare /  
evaluare 

Centrul Cultural Dunărea de Jos 

 

Obiective specifice 
Promov area imaginii oraşului prin acţiuni 

specif ice � turism, cultură, sport 

Titlul proiectului 
Târg de muzică �La noi la Dunărea de Jos� 

Valoare estimativă 
75.000 � 

Durata: 6 luni Parteneriat Centrul Cultural Dunărea de 
Jos Finanţare: Alte surse 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Primăria Galaţi 
Studioul de înregistrări muzicale 

Monitorizare /  
evaluare 

Centrul Cultural Dunărea de Jos 

 

Obiective specifice 
Promov area imaginii oraşului prin acţiuni 

specif ice � turism, cultură, sport 

Titlul proiectului 
Organizarea unui târg de carte în cadrul Zilelor 
Euroregionale, cu participare naţională din R. 

Moldov a şi Ucraina �Cărţile Dunării� 

Valoare estimativă 
30.000 � 

Durata: anual Parteneriat 
Centrul Cultural Dunărea de 

Jos Finanţare: 
CCDJ 

Alte surse 
Instituţiile / 

Departamentele 
responsabile 

Centrul Cultural Dunărea de Jos Monitorizare /  
evaluare 

Centrul Cultural Dunărea de Jos 
Primăria Galaţi 
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Obiective specifice 
Promov area imaginii oraşului prin acţiuni 

specif ice � turism, cultură, sport 

Titlul proiectului 
Manif estare tradiţională gălăţeană, cultural - 

artistică , prilejuită de aniv ersarea Sf. Apostol 
Andrei, patronul spiritual al oraşului Galaţi 

�Serbările Galaţiului� 

Valoare estimativă 
300.000 � 

Durata: 6 luni Parteneriat 

Centrul Cultural Dunărea de 
Jos 

Instituţii publice 
ONG-uri 

Finanţare: 
Primăria Galaţi 

Alte surse 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Primăria Galaţi Monitorizare /  
evaluare 

Primăria Galaţi 

 

Obiective specifice 
Acoperirea cu servicii de asistenţă socială a 
tuturor categoriilor de indivizi ai comunităţii 

Titlul proiectului 
�Centrul de Urgenţe Sociale� 

Valoare estimativă 
50.000 � 

Durata: 2 ani Parteneriat 
Direcţia Sanitară, 

CAS 
Alte f undaţii 

Finanţare: 
CAS 

Alte surse 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Primăria Galaţi �Direcţia A.P.L. 
D.M.S.S. 

Monitorizare /  
evaluare 

Primăria Galaţi �Direcţia A.P.L. 
D.M.S.S. 

 

Obiective specifice 
Acoperirea cu servicii de asistenţă socială a 
tuturor categoriilor de indivizi ai comunităţii 

Titlul proiectului 
�Centrul de diagnostic, tratament, recuperare 

şi reabilitare� 

Valoare estimativă 
100.000 � 

Durata: 1 an Parteneriat 
Casa Asigurărilor de 

Sănătate Finanţare: 
Direcţia Sanitară 

Alte resurse 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Direcţia Sanitară 
Primăria Galaţi 

Colegiul Medicilor Galaţi 

Monitorizare /  
evaluare 

Primăria Galaţi 
Direcţia Sanitară 

 

Obiective specifice 
Acoperirea cu servicii de asistenţă socială a 
tuturor categoriilor de indivizi ai comunităţii 

Titlul proiectului 
�Centrul pentru bolnavii psihici� 

Valoare estimativă 
150.000 � 

Durata: 1,5 ani Parteneriat Spitalul Municipal Elena 
Doamna Finanţare: Alte surse 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Primăria Galaţi 
Centrului de Îngrijire 56ISTPH 

Monitorizare /  
evaluare 

Primăria Municipiului Galaţi 
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Obiective specifice 
Acoperirea cu servicii de asistenţă socială a 
tuturor categoriilor de indivizi ai comunităţii 

Titlul proiectului 
�Centrul de diagnostic şi tratament � 

Medicarom� 

Valoare estimativă 
200.000 � 

Durata: 2 ani Parteneriat Medicarom Finanţare: 
Primăria Galaţi 
Alte resurse 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Direcţia Sanitară Monitorizare /  
evaluare 

Direcţia Sanitară Galaţi 

 

Obiective specifice 
Acoperirea cu servicii de asistenţă socială a 
tuturor categoriilor de indivizi ai comunităţii 

Titlul proiectului 
�Calitatea serviciilor şi metode de îmbunătăţire 

a acestora� 

Valoare estimativă 
15.000 � 

Durata: 6 luni Parteneriat ONG-uri de profil social Finanţare: 
Primăria Galaţi 

Alte surse 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Primăria Galaţi 
ISTPH 
DMSS 

Monitorizare /  
evaluare 

Primăria Municipiului Galaţi 

 

Obiective specifice 
Acoperirea cu servicii de asistenţă socială a 
tuturor categoriilor de indivizi ai comunităţii 

Titlul proiectului 
�Măsuri alternative de terapie� 

Valoare estimativă 
10.000 � 

Durata: 1 an Parteneriat ONG-uri cu prof il social Finanţare: 
Primăria 
ISTPH 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Primăria 
ISTPH 

Monitorizare /  
evaluare 

Primăria 
ISTPH 

 

Obiective specifice 
Acoperirea cu servicii de asistenţă socială a 
tuturor categoriilor de indivizi ai comunităţii 

Titlul proiectului 
�Dialog între generaţii� 

Valoare estimativă 
12.000 � 

Durata: 2 ani Parteneriat 
DJPDC 
ISTPH 

Consiliul Judeţului Galaţi 
Finanţare: 

Primăria Galaţi 
Alte surse 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Primăria Galaţi 
Căminele de v ârstnici 

Monitorizare /  
evaluare 

Primăria Municipiului Galaţi 
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Obiective specifice 
Acoperirea cu servicii de asistenţă socială a 
tuturor categoriilor de indivizi ai comunităţii 

Titlul proiectului 
�Renov area şi igienizarea Unităţilor de 

Asistenţă Socială� 

Valoare estimativă 
40.000 � 

Durata: 2 ani Parteneriat Unităţile de Asistenţă 
Socială Finanţare: Primăria Municipiului Galaţi 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Primăria Municipiului Galaţi Monitorizare /  
evaluare 

Primăria Municipiului Galaţi 

 

Obiective specifice 
Acoperirea cu servicii de asistenţă socială a 
tuturor categoriilor de indivizi ai comunităţii 

Titlul proiectului 
�Sistem de control în asistenţa socială� 

Valoare estimativă 
3.000 � 

Durata: 1 an Parteneriat 
DMSS 
ISTPH Finanţare: Primăria Municipiului Galaţi 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Primăria Municipiului Galaţi Monitorizare /  
evaluare 

Primăria Municipiului Galaţi 

 

Obiective specifice 
Promov area imaginii oraşului prin acţiuni 

specif ice � turism, cultură, sport 

Titlul proiectului 
Festivalul Internaţional �Doina Cov urluiului� 

Valoare estimativă 
50.000 � 

Durata: 6 luni Parteneriat 
CCDJ 

Primăria Tecuci 
Consiliul Judeţului 

Finanţare: 
Centrul Cultural Dunărea de 

Jos 
Alte surse 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Centrul Cultural Dunărea de Jos Monitorizare /  
evaluare 

Centrul Cultural Dunărea de Jos 

 

Obiective specifice 
Înf iinţarea de şcoli de meserii şi rev igorarea 

meseriilor în declin 

Titlul proiectului 
Măsuri de încurajare a v echilor meserii 

specializate privind restaurarea clădirilor şi 
monumentelor istorice de patrimoniu �Centrul 

restauratorilor monumentelor istorice� 

Valoare estimativă 
50.000 � 

Durata: 1 an Parteneriat 
AJOFM 
DMSS Finanţare: Alte surse 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Primăria 
Administraţia Domeniului Public 

Monitorizare /  
evaluare 

Primăria Municipiului Galaţi 
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Obiective specifice 
Crearea de programe pentru integrarea în 

societate a copiilor orf ani, vârstnicilor, 
persoanelor care au cazier judiciar, rromilor, 

persoanelor f ără domiciliu 

Titlul proiectului 
Înf iinţarea unei reţele de 3 Centre de zi pentru 

persoanele v ârstnice 

Valoare estimativă 
100.000 � 

Durata: 2,5 ani Parteneriat 
Unităţile de Asistenţă 

Socială Finanţare: 
Alte surse 

Primăria Galaţi 
Instituţiile / 

Departamentele 
responsabile 

Primăria Municipiului Galaţi Monitorizare /  
evaluare 

Primăria Municipiului Galaţi 

 

Obiective specifice 
Dezv oltarea de parteneriate viabile între 
Administraţia publică, sectorul priv at şi 

societatea civ ilă pentru dezv oltarea unei linii 
de programe pentru o educaţie informală de 

succes 

Titlul proiectului 
Formare / perfecţionare Profesională 

Valoare estimativă 
50.000 � 

Durata: anual Parteneriat 
ONG-uri 

Univ ersitate Finanţare: Primăria Municipiului Galaţi 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Primăria Municipiului Galaţi Monitorizare /  
evaluare 

Primăria Municipiului Galaţi 

 

Obiective specifice 
Acoperirea cu servicii de asistenţă socială a 
tuturor categoriilor de indivizi ai comunităţii 

Titlul proiectului 
Înf iinţarea Corpului de Asistenţi Sociali � 
serv iciul de asistenţă socială al Primăriei 

�Corpul de Asistenţi Sociali� 

Valoare estimativă 
5.000 � 

Durata: 2 ani Parteneriat DMSS Finanţare: Primăria Galaţi 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Primăria Municipiului Galaţi Monitorizare /  
evaluare 

Primăria Municipiului Galaţi 

 

Obiective specifice 
Acoperirea cu servicii de asistenţă socială a 
tuturor categoriilor de indivizi ai comunităţii 

Titlul proiectului 
Asigurarea serviciilor de asistenţă la domiciliu 

persoanelor v ârstnice imobilizate la pat 
conf orm Legii 17/2000 �Conv enţie cu Fundaţia 

Nursing Comunitar� 

Valoare estimativă 
12.000 � 

Durata: 1 an Parteneriat Fundaţia Nursing Comunitar Finanţare: 
Primăria Galaţi 

Fundaţia Nursing Comunitar 
Instituţiile / 

Departamentele 
responsabile 

Primăria Municipiului Galaţi Monitorizare /  
evaluare 

Primăria Galaţi 
Fundaţia Nursing Comunitar 
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Obiective specifice 
Acoperirea cu servicii de asistenţă socială a 
tuturor categoriilor de indivizi ai comunităţii 

Titlul proiectului 
Asistenţă socială persoanelor v ârstnice, 

conf orm Legii 17 / 2000 şi activităţi derulate 
prin Centrul de zi Speranţa �Conv enţie cu 

Fundaţia de Sprijin a Vârstnicilor� 

Valoare estimativă 
24.000 � 

Durata: 1 an Parteneriat 
Fundaţia de Sprijin a 

Vârstnicilor Finanţare: 
Primăria Galaţi 

F.S.V. 
Instituţiile / 

Departamentele 
responsabile 

Primăria Municipiului Galaţi Monitorizare /  
evaluare 

Primăria 
Fundaţia de Sprijin a Vârstnicilor 

 

Obiective specifice 
Crearea de programe pentru integrarea în 

societate a copiilor orf ani, vârstnicilor, 
persoanelor care au cazier judiciar, rromilor, 

persoanelor f ără domiciliu 

Titlul proiectului 
Acordarea unei subv enţii în conf ormitate cu 
prev ederile Legii 34 / 1998 �Aşezământul 

social Filantropic de Fete Sf. Vasile Cel Mare� 

Valoare estimativă 
33.000 � 

Durata: 1 an Parteneriat 
Asociaţia Filantropică 
Sf. Vasile Cel Mare Finanţare: 

Primăria Galaţi 
Episcopia Dunării de Jos 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Primăria Municipiului Galaţi Monitorizare /  
evaluare 

Primăria Galaţi 
Asociaţia Filantropică Sf. Vasile 

Cel Mare 
 

Obiective specifice 
Înf iinţarea unor birouri de informare şi 

consiliere pe dif erite domenii 

Titlul proiectului 
Înf iinţarea unei linii telefonice de urgenţă 

pentru semnalarea cazurilor de suicid, femeilor 
şi copiilor supuşi brutalizării, consum excesiv 

de alcool, droguri �Linia de Extremă Urgenţă� � 
numere de urgenţă în cadrul Căminului 

ref ugiu. 

Valoare estimativă 
15.000 � 

Durata: 2 ani Parteneriat ROMTELCOM Galaţi Finanţare: 
Alte surse 

Primăria Galaţi 
Instituţiile / 

Departamentele 
responsabile 

Primăria Galaţi 
ONG 

Monitorizare /  
evaluare 

ONG-urile partenere 

 

Obiective specifice 
Înf iinţarea unor birouri de informare şi 

consiliere pe dif erite domenii 

Titlul proiectului 
�Centrul de inf ormare, consiliere şi planificare 

f amilială� 

Valoare estimativă 
25.000 � 

Durata: 2 ani Parteneriat ONG-uri Finanţare: 
D.J.P.D.C. 

Primăria Galaţi 
Alte surse 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Primăria Galaţi 
D.J.P.D.C. 

Monitorizare /  
evaluare 

Direcţia Judeţeană de Protecţie a 
Drepturilor Copilului 
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Obiective specifice 
Acoperirea cu servicii de asistenţă socială a 
tuturor categoriilor de indivizi ai comunităţii 

Titlul proiectului 
�Cămin �Ref ugiu / Centru de consiliere şi 

sprijin al persoanelor supuse v iolenţei 
domestice� 

Valoare estimativă 
50.000 � 

Durata: 2 ani Parteneriat 
ONG �uri 

Poliţia Municipiului Finanţare: 
Primăria Galaţi 

Alte surse 
Instituţiile / 

Departamentele 
responsabile 

Primăria Municipiului Galaţi Monitorizare /  
evaluare 

ONG-uri 

 

Obiective specifice 
Înf iinţarea unor birouri de informare şi 

consiliere pe dif erite domenii 

Titlul proiectului 
�Centrul informaţional pentru persoanele 

v ârstnice� 

Valoare estimativă 
3.000 � 

Durata: 1 an Parteneriat ONG-uri de profil Finanţare: 
Alte surse 

Primăria Galaţi 
Instituţiile / 

Departamentele 
responsabile 

Primăria Municipiului Galaţi Monitorizare /  
evaluare 

Primăria Municipiului Galaţi 

 

Obiective specifice 
Acoperirea cu servicii de asistenţă socială a 
tuturor categoriilor de indivizi ai comunităţii 

Titlul proiectului 
Centru de inf ormare şi îngrijire temporară a 

persoanelor cu handicap 

Valoare estimativă 
10.000 � 

Durata: 1 an Parteneriat ONG-uri de profil Finanţare: 
Primăria Galaţi 

SSPH 
Alte surse 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Primăria Municipiului Galaţi Monitorizare /  
evaluare 

ONG-uri de profil 

 

Obiective specifice 
Încurajarea voluntariatului 

Titlul proiectului 
�Centrul de v oluntariat� 

Valoare estimativă 
3.500 � 

Durata: 1 an Parteneriat ONG-uri de tineret Finanţare: 
Alte surse 

Primăria Galaţi 
Instituţiile / 

Departamentele 
responsabile 

Primăria Municipiului Galaţi Monitorizare /  
evaluare 

Primăria Municipiului Galaţi 
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Obiective specifice 
Realizarea unor parteneriate între 

administraţia publică locală şi sectorul ONG 
pentru rezolv area unor probleme de interes 

comunitar 

Titlul proiectului 
Asigurarea unui spaţiu comun pentru ONG-

urile din Galaţi, pentru desfăşurarea de 
întâlniri, activ ităţi, etc. �Casa Fundaţiilor� 

Valoare estimativă 
80.000 � 

Durata: 1 an Parteneriat Consiliul Judeţului Galaţi Finanţare: 
Primăria Galaţi 

Alte surse 
Instituţiile / 

Departamentele 
responsabile 

Primăria Municipiului Galaţi Monitorizare /  
evaluare 

Primăria Municipiului Galaţi 

 

Obiective specifice 
Crearea de programe pentru integrarea în 

societate a copiilor orf ani, vârstnicilor, 
persoanelor care au cazier judiciar, rromilor, 

persoanelor f ără domiciliu, etc 

Titlul proiectului 
Măsuri de sprijin pentru minorităţile din Galaţi 
(susţinerea cursurilor de predare a limbii, a 
manif estărilor culturale specifice, a acţiunilor 
destinate întregii Comunităţi)  
�Casa deschisă a minorităţilor� 

Valoare estimativă 
80.000 � 

Durata: 1 an Parteneriat Minorităţile din Galaţi Finanţare: 
Primăria Galaţi 

Alte surse 
Instituţiile / 

Departamentele 
responsabile 

Primăria Municipiului Galaţi Monitorizare /  
evaluare 

Primăria Municipiului Galaţi 

 

Obiective specifice 
Reducerea sărăciei 

Titlul proiectului 
�Centrul de colectare a ajutoarelor umanitare� 

Valoare estimativă 
5.000 � 

Durata: 6 luni Parteneriat ONG Finanţare: Primăria Municipiului Galaţi 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Primăria Municipiului Galaţi Monitorizare /  
evaluare 

Primăria Municipiului Galaţi 

 

Obiective specifice 
Acoperirea cu servicii de asistenţă socială a 
tuturor categoriilor de indivizi ai comunităţii 

Titlul proiectului 
Campania pentru drepturi egale în f aţa justiţiei 

a f amiliilor celor săraci 

Valoare estimativă 
3.000 � 

Durata: 1 an Parteneriat ONG Finanţare: Primăria Municipiului Galaţi 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Primăria Galaţi �Serv iciul 
Autoritate Tutelară şi Serviciul 

Contencios Juridic 

Monitorizare /  
evaluare 

Primăria Municipiului Galaţi 
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Obiective specifice 
Înf iinţarea unor birouri de informare şi 

consiliere pe dif erite domenii 

Titlul proiectului 
Campanie de promovare a imaginii structurilor 

şi programelor priv ind protecţia socială 

Valoare estimativă 
15.000 � 

Durata: 1 an Parteneriat 
Poliţia Municipiului 

D.J.P.D.C. Finanţare: Alte surse 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Primăria Galaţi 
ONG 

D.M.S.S. 

Monitorizare /  
evaluare 

Primăria 
Direcţia Judeţeană pentru Protecţia 

Drepturilor Copilului 
 

Obiective specifice 
Crearea de programe de sprijin şi 
îndrumare în vederea prevenirii 

abandonului f amilial 

Titlul proiectului 
Centrul de zi pentru copii şi f amilii aflate în 

dif icultate� 

Valoare estimativă 
30.000 � 

Durata: 1 an Parteneriat ONG-uri de profil Finanţare: 
Primăria Galaţi 

D.J.P.D.C. 
Alte surse 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Direcţia Judeţeană pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului 

Primăria Galaţi 

Monitorizare /  
evaluare 

Primăria Galaţi 
Direcţia Judeţeană pentru Protecţia 

Drepturilor Copilului 
 

Obiective specifice 
Formarea de parteneriate între A.P.L. şi 

sectorul priv at în vederea integrării 
prof esionale a persoanelor def avorizate 

Titlul proiectului 
Susţinere prestatori de servicii în f olosul 

comunităţii 

Valoare estimativă 
Nespecificat 

Durata: 1 an Parteneriat 
A.J.O.F.M. Galaţi 

ONG Finanţare: 
Primăria Galaţi 

A.J.O.F.M. 
Instituţiile / 

Departamentele 
responsabile 

Primăria Galaţi � Direcţia A.P.L. Monitorizare /  
evaluare 

Agenţia Judeţeană de Ocuparea a 
Forţei de Muncă 

 

Obiective specifice 
Înf iinţarea unor birouri de informare şi 

consiliere pe dif erite domenii 

Titlul proiectului 
Crearea unui punct de informare accesibil 

cetăţenilor, cu informaţii asupra pânzei 
freatice, fenomenelor de tasare, poluarea, şi 

alţi indicatori ecologici 

Valoare estimativă 
15.000 � 

Durata: 1 an Parteneriat ONG-uri de mediu Finanţare: 
Primăria Galaţi 
Alte resurse 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Primăria Galaţi 
ONG-uri de mediu 

Monitorizare /  
evaluare 

Primăria Municipiului Galaţi 
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Obiective specifice 
Înf iinţarea de şcoli de meserii şi rev igorarea 

meseriilor în declin 

Titlul proiectului 
Centre de instruire şi calif icare în arta şi tradiţia 

populară locală: ţesătorie tradiţională şi 
croitorie - broderie manuală. Tradiţie şi 

reintegrare socială. 

Valoare estimativă 
40.000 � 

Durata: 1 an Parteneriat 
Primăria Galaţi 

Episcopia 
C.C.I.A. Galaţi 

Finanţare: Alte surse 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Centrul Cultural Dunărea de Jos Monitorizare /  
evaluare 

Centrul Cultural Dunărea de Jos 

 

Obiective specifice 
Promov area conceptului dezv oltare durabilă 

şi procesului Agenda Locală 21 

Titlul proiectului 
Crearea unui sistem educaţional integrat, care 
să urmărească sensibilizarea întregii populaţii 

la respectarea regulilor de bază menite să 
conducă la menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii 
mediului - Comitet Independent pentru Mediul 

Înconjurător 

Valoare estimativă 
35.000 � 

Durata: 10 ani Parteneriat 
Olanda, Danemarca, Marea 
Britanie, Germania, Austria, 

SUA şi Canada. 
Finanţare: 

Primăria � 20.000 
Alte surse 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Administraţie locală, şcoli, licee, 
univ ersităţi, ONG-uri, etc. 

Monitorizare /  
evaluare 

Primăria Municipiului Galaţi 

 

Obiective specifice 
Înf iinţarea unor birouri de informare şi 

consiliere pe dif erite domenii 

Titlul proiectului 
Program de informare şi consiliere familială 

priv ind drepturile copiilor şi educaţia igienico -
sanitară. Campanie de ajutorare, informare şi 

consiliere a f amiliilor de rromi 

Valoare estimativă 
10.000 � 

Durata: 6 luni Parteneriat 
Direcţia Sanitară 

ONG Finanţare: 
Primăria Galaţi 
Alte resurse 

Instituţiile / 
Departamentele 
responsabile 

Primăria Galaţi 
S.C. Apollo S.A. 

Alte f irme din Galaţi 

Monitorizare /  
evaluare 

Primăria Municipiului Galaţi 
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IV.2 BILANÞUL CONTABIL 1999 – 2002 

mii lei 

ACTIVE 1999 2000 2001 2002 
A.  MIJLOACE FIXE, TERENURI ŞI 

OBIECTE DE INVENTAR 273.322.700 493.789.182 692.571.414 702.890.151 

B. MIJLOACE BĂNEŞTI, DECONTĂRI, 
CHELTUIELI MATERIALE 148.886.254 244.462.740 492.621.708 1.189.656.718 

Mijloacele bugetului local 1.533.572 613.923 52.475.020 378.966.447 
• Disponibilităţile bugetului local 1.533.572 613.923 52.475.020 49.217.435 

• Cheltuielile bugetului local 0 0 0 329.749.012 

Bugetele instituţiilor 147.352.682 243.848.817 440.146.688 810.690.271 
• Disponibilităţi  băneşti 474.201 704.630 2.578.684 4.738.453 

• Mijloace băneşti şi alte valori 210.103 174.782 322.629 1.597.543 

• Decontări şi  debitori 13.677.896 8.367.368 30.736.020 47.337.881 

• Cheltuieli 128.812.995 228.364.454 396.265.865 746.808.042 

• Materiale 4.177.487 6.217.583 10.243.490 10.208.352 

TOTAL ACTIVE 422.208.954 738.251.922 1.185.193.122 1.892.546.869 
 

PASIVE 1999 2000 2001 2002 
A.  FONDURI 273.322.700 493.789.182 692.571.414 702.890.151 
B. VENITURI, FINANŢĂRI DE LA 

BUGET, DECONTĂRI ŞI ALTE 
RESURSE 

148.886.254 244.462.740 492.621.708 1.189.656.718 

Sursele bugetului local 1.533.572 613.923 52.475.020 378.966.718 
Bugetele instituţiilor 147.352.682 243.848.817 440.146.688 810.690.271 
• Finanţarea instituţiilor 81.633.859 158.351.382 209.407.853 521.554.781 

• Venituri extrabugetare 777.376 998.369 7.292.732 31.776.152 

• Decontări, creditori şi  alte surse 64.919.829 84.479.725 223.207.947 256.155.600 

• Mijloace cu destinaţie specială şi 
credite 21.618 19.341 238.156 1.203.738 

• Mijloace cu destinaţie specială 21.618 19.341 238.156 1.203.738 

• Credite bancare 0 0 0 0 

TOTAL PASIVE 422.208.954 738.251.922 1.185.193.122 1.892.546.869 
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IV. 3 LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIÞII PE ANUL 2002  

mii USD1 

Finanţate 
Denumirea obiectivului Cheltuieli totale 

2002 De la bugetul 
local 

Din surse 
interne2 

Din surse externe 
nerambursabile3 

Extindere reţea gaze 0 0 0 0 
• Lucrări în continuare 0 0 0 0 

• Lucrări noi 0 0 0 0 
Alimentare cu apă 794 794 0 0 
• Lucrări în continuare 702 702 0 0 

• Lucrări noi 92 92 0 0 

Blocuri de locuinţe 847 0 847 0 
• Lucrări în continuare 847 0 847 0 

• Lucrări noi 0 0 0 0 
Modernizare străzi, infrastructură 3,523 3,523 0 0 
• Lucrări în continuare 3,436 3,436 0 0 

• Lucrări noi 87 87 0 0 

Managementul integrat al deşeurilor 0 0 0 0 
• Lucrări în continuare 0 0 0 0 

• Lucrări noi 0 0 0 0 
Asistenţă socială � total 11 11 0 0 
• Lucrări în continuare 7 7 0 0 

• Lucrări noi 4 4 0 0 

Căminul de bătrâni 1,3 1,3 0 0 
• Lucrări în continuare 0,2 0,2 0 0 

• Lucrări noi 1,1 1,1 0 0 
Modernizare cantina socială 7 7 0 0 
• Lucrări în continuare  7 7 0 0 

• Lucrări noi 0 0 0 0 

Şcoala Română de Afaceri 0 0 0 0 

                                                 
1 1 USD = 33.313 lei la data 1 iuni e 2002 
2 Prelevări de la bugetul de stat,  fonduri constituite din contribuţ iile cetăţenilor 
3 Fonduri externe nerambursabile 
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Finanţate 
Denumirea obiectivului Cheltuieli totale 

2002 De la bugetul 
local 

Din surse 
interne2 

Din surse externe 
nerambursabile3 

• Lucrări în continuare  0 0 0 0 

• Lucrări noi 0 0 0 0 

Proiecte şi studii 132 132 0 0 
Alte cheltuieli 5.610 5.610 0 0 
TOTAL 10,917 10,070 847 0 
• Lucrări în continuare  4,992 4,145 847 0 

• Lucrări noi 183 183 0 0 
• Alte inv estiţii 5,742 5,742 0 0 

*) conform normelor metodologice pri vind finanţarea i nvestiţ iilor prin trezoreria s tatului, aprobate prin OMF 1169/12.06.1997. 

 

IV.4 PROIECTE ÎN CURS DE 
REALIZARE CU FINANÞARE 
EXTERNÃ 

• Înfiinţarea unui �Centrul de instruire, 
informare şi consiliere a tinerilor peste 18 
ani proveniţi din instituţiile de ocrotire� 
(proiect finanţat prin Ministerul Dezvoltări i şi 
Prognozei, pe linia PHARE 2000, are ca termen 
de predare data de 12.07.2002) 

• Înfiinţarea unui adăpost pentru tinerii peste 
18 ani proveniţi din instituţiile de ocrotire 
(proiect finanţat prin FRDS � Fondul Român de 
Dezvoltare Socială, are ca termen de predare 
data de 2 septembrie 2002) 

• TRAIN-GIS, instruire pentru utilizarea 
informaţiilor geografice GIS în Administraţia 

Publică (proiect finanţat de Agenţia Naţională 
LEONARDO DA VINCI � CITAF Bucureşti şi 
Primăria Municipiului Galaţi, durata de 
desfăşurare decembrie 2000 � noiembrie 2002, 
buget total 16.060 euro) 

• Agenda Locală 21, program pentru 
promovarea şi dezv oltarea conceptului de 
dezvoltare durabilă în administraţia publică 
locală şi societatea civilă gălăţeană 
(programul îşi  propune elaborarea unei strategii 
locale de dezvoltare durabilă, iniţierea şi 
permanentizarea unui dialog între administraţie 
şi  cetăţenii oraşului pe teme de mediu, energie, 
administraţie locală, probleme sociale, 
societate civilă) 

Parteneriatele public-privat specifice Primăriei 
Municipiului Galaţi  au o pondere majoritară culturală 
(expoziţii , serbări, târguri, manifestări ocazionate de 
diverse evenimente) 

 



   91 

G A L A Ţ I  

 

Parteneriate PUBLIC-PRIVAT (2001 � 2002) 

ACŢIUNEA ORGANIZATORI PARTENERI 
Serile de poezie ale Rev istei 

�Antares�, mai 2001 Fundaţia de Cultură �Antares� Consiliul Local Galaţi 
ş.a.m.d. 

Expoziţia �AEROMFILA�, iunie 2002 Asociaţia Filatelică Galaţi Consiliul Local Galaţi 
ş.a.m.d. 

Serbările Galaţiului 
28 � 30 nov. 2001 Consiliul Local Galaţi 

DJTS Galaţi; Inspectoratul Şcolar 
Centrul Cultural �Dunărea de Jos� 

Episcopia Dunării de Jos; CNIPMMR filiala 
Galaţi; Radio Galaţi 

SC Administraţia Pieţelor Agroalimentare SA; 
SC Transurb SA 

SC Damen Shipyard; SC Vega 93 
Ziua Adolescentului, 

12 mai 2002 Consiliul Local Galaţi DJTS; Inspectoratul Şcolar 
Fundaţia �IKON� 

Ziua Internaţională a Copilului,  
1 iunie 2002 

Consiliul Local Galaţi DJTS; Inspectoratul Şcolar 
Fundaţia �Licurici� 

�Pământ şi suflet � Târgul meşterilor 
populari�, 

ed. II-a, 21 � 23 iunie 2002 
Centrul Cultural �Dunărea de Jos� 

Consiliul Local Galaţi 
SC Administraţia Pieţelor Agroalimentare SA; 

SC Transurb SA ş.a.m.d. 

IV.5 PARTENERIATE APROBATE ÎN CONSILIUL LOCAL GALAÞI 

Nr. HCL Titlul HCL Observaţii 

116/4.12.1992 Aprobarea participării la o societate mixtă 

S-a aprobat constituirea unei societăţi comerciale 
cu capital mixt, cu sediul în Galaţi, prin asocierea cu 

Societatea comercială �Coca � Cola� pentru 
realizarea unei f abrici de băuturi răcoritoare, 

producerea şi comercializarea acestora.  

125/21.12.1993 Aprobarea aderării municipiului Galaţi la f ederaţia 
Municipiilor din România 

S-a aprobat aderarea municipiului Galaţi la 
Federaţia municipiilor din România. 

1/21.01.1994 Aderarea municipiului Galaţi la Clubul 
Internaţional �Marea Neagră� 

S-a aprobat aderarea municipiului Galaţi la Clubul 
Internaţional �Marea Neagră� (IBSC), organizaţie 

independentă, neguvernamentală, neprof itabilă, cu 
sediul la Varna în Bulgaria. 

9/10.02.1995 
Aprobarea reactualizării studiului elaborat de 

IPTANA SA Bucureşti privind construcţia podului 
peste Dunăre, în zona municipiului Galaţi  

S-a aprobat comandarea către IPTANA SA 
Bucureşti a reactualizării studiului de prefezabilitate 
elaborat în 1991, priv ind construcţia podului peste 

Dunăre în zona municipiului Galaţi. 

30/12.05.1995 Stabilirea relaţiilor de înf răţire între municipiul 
Galaţi şi oraşul National City � California � SUA. 

S-a aprobat stabilirea relaţiilor de înf răţire şi de 
colaborare externă pe multiple planuri � economic, 

social, cultural, etc. � între municipiul Galaţi şi 
oraşul National City � California USA  
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Nr. HCL Titlul HCL Observaţii 

37/10.04.1997 

Aprobarea f inanţării de la bugetul local a 
participării municipiului Galaţi la Proiectul 
�URBAN� ref eritor la planif icarea urbană şi 
suprav egherea mediului prin intermediul 

tehnologiilor software GIS, INCO COPERNICUS. 

S � a aprobat finanţarea de la bugetul local a 
participării municipiului Galaţi la Proiectul �URBAN�, 

ref eritor la planif icarea urbană şi supravegherea 
mediului prin intermediul tehnologiilor software GIS. 

INCO COMERNICUS . 

39/10.04.1997 
Aprobarea semnării Cartei Oraşelor Europene 
pentru dezv oltare durabilă � denumită carta 
Alborg, în v ederea participării la Campania 

Oraşelor Europene Durabile 

Împuternicirea Primarului municipiului Galaţi pentru 
semnarea CARTA AALBORG, pentru municipiul 

Galaţi. 

52/20.05.1997 
Stabilirea relaţiilor de înf răţire (cooperare 

economică, culturală, ş.a.) între municipiul Galaţi 
şi oraşul HAMMOND � Indiana � SUA. 

S-a aprobat stabilirea relaţiilor de înf răţire 
(cooperare economică, culturală, ş.a.) între 

municipiul Galaţi şi oraşul HAMMOND � Indiana � 
SUA. 

85/25.04.2000 
Aderarea Consiliului Local la Asociaţia Les 

Rencontres � Asociaţia oraşelor şi regiunilor din 
Europa pentru cultură. 

Les Rencontres este singura reţea europeană ce îşi 
propune să reunească şi să stabilească contacte 
culturale între reprezentanţii culturali ai oraşelor, 

regiunilor şi provinciilor din Europa, 

7/25.01.2001 Aprobarea obiectivelor preconizate a f acilita 
dezv oltarea durabilă a municipiului Galaţi. 

Obiectiv e preconizate a facilita dezv oltarea durabilă 
a municipiului Galaţi: 

I. construire aeroport în zona Galaţi, Galaţi � Brăila; 
II. reabilitarea reţelei de alimentare cu apă, 

canalizare, sisteme şi reţele de termof icare; 
III. sistematizarea colectării, depozitării şi prelucrării 

deşeurilor menajere. 
IV. construire pod zona Galaţi � Brăila. 

 

142/17.05.2001 Aprobarea colaborării între Consiliul Local Galaţi 
şi S.C. FIRST MEDIA INTERNATIONAL S.A. Amplasare panouri publicitare 

168/31.05.2001 
Asocierea dintre Consiliul Local Galaţi şi Consiliul 

Local Brăila pentru înf iinţarea unui sistem 
complex de selectare şi preluare a deşeurilor 
menajere colectate din cele două municipii 

 

269/14.08.2001 Aprobarea asocierii între Consiliul Local Galaţi şi 
S.C. STARBOARD MEDIA S.R.L. Amplasare panouri publicitare 

270/14.08.2001 Aprobarea asocierii între Consiliul Local Galaţi şi 
S.C. PUBLICITY SIGNUM PRODUCTION S.R.L. Amplasare panouri publicitare 

271/14.08.2001 Aprobarea asocierii între Consiliul Local Galaţi şi 
S.C. EUROMEDIA S.R.L. Amplasare panouri publicitare 

25/14.03.2002 
Participarea Consiliului Local Galaţi la Fundaţia 

pentru Promovarea Întreprinderilor Priv ate Mici şi 
Mijlocii, în calitate de membru f ondator 

 

52/28.03.2002 
Participarea Consiliului Local la constituirea 

Societăţii de administrare a �Parcului de Soft� 
Galaţi 

Parcul de Soft este o structură partenerială care 
încurajează crearea şi dezv oltarea activ ităţilor 

sof tware, crearea şi implementarea tehnologiilor 
moderne de comunicaţii, oferind acces la spaţii de 

producţie cu chirii relativ mici, servicii de 
implementare, certificare şi mentenanţă a 

sistemelor calităţii, etc.  
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Nr. HCL Titlul HCL Observaţii 

53/28.03.2002 
Participarea Consiliului Local la implementarea 
proiectului �Centrul de Formare şi Recalif icare� 

Galaţi 

Proiectul �Centru de Formare şi Recalif icare�, în 
v aloare de 643 666 EURO, beneficiază de f inanţare 
nerambursabilă de 300 000 EURO prin Programul 

Phare 2000 Coeziune Economică şi Socială, 
Dezv oltarea Resurselor Umane în Contextul 

Restructurării Industriale implementat prin Agenţia 
de Dezv oltare Regională Brăila, dif erenţa de 343 
666 EURO urmând a fi suportată de la bugetul 

local. 

55/28.03.2002 
Aprobarea asocierii între Consiliul Local Galaţi şi 

S.C. VITRINA FELIX MEDIA S.A. în v ederea 
amplasării panourilor publicitare 

Amplasare panouri publicitare 

56/28.03.2002 
Aprobarea asocierii între Consiliul Local Galaţi şi 

S.C. IVAS S.R.L. în vederea amplasării 
panourilor publicitare 

Amplasare panouri publicitare 

57/28.03.2002 
Aprobarea asocierii între Consiliul Local Galaţi şi 
S.C. DECROM CO S.R.L. în v ederea amplasării 

panourilor publicitare 
Amplasare panouri publicitare 

58/28.03.2002 
Aprobarea asocierii între Consiliul Local Galaţi şi 
S.C. EFECT MEDIA S.R.L. în vederea amplasării 

panourilor publicitare 
Amplasare panouri publicitare 

59/28.03.2002 
Aprobarea asocierii între Consiliul Local Galaţi şi 
S.C. ROMANIAN BILLBOARD NETWORK S.R.L. 

în v ederea amplasării panourilor publicitare 
Amplasare panouri publicitare 

60/28.03.2002 
Aprobarea asocierii între Consiliul Local Galaţi şi 
S.C. NEW AGE ADVERTISING AGENCY S.R.L. 

în v ederea amplasării panourilor publicitare 
Amplasare panouri publicitare 

61/28.03.2002 
Aprobarea asocierii între Consiliul Local Galaţi şi 

S.C. ITINERIS MEDIA S.R.L. în v ederea 
amplasării panourilor publicitare 

Amplasare panouri publicitare 

88/30.04.2002 Aprobarea de f acilităţi întreprinzătorilor priv aţi din 
municipiul Galaţi  

117/30 05 2002 
Aprobarea asocierii între Consiliul Local Galaţi şi 

S.C. AMCO ADVERTISING MARKETING 
CONSULTING S.R.L. Braşov în vederea 

amplasării panourilor publicitare 

Amplasare panouri publicitare 

118/30.05.2002 
Aprobarea asocierii între Consiliul Local Galaţi şi 
S.C. WAY MEDIA S.R.L. Bucureşti în vederea 

amplasării panourilor publicitare 
Amplasare panouri publicitare 

119/30 05 2002 
Aprobarea asocierii între Consiliul Local Galaţi şi 

S.C. SANARA SHIPPING & TRADING S.R.L. 
Brăila în vederea amplasării panourilor publicitare 

Amplasare panouri publicitare 

125/30.05.2002 Utilizarea rezerv ei bugetare pentru cof inanţarea 
proiectului �Parc de Soft� Galaţi  



94    

M U N I C I P I U L  

 

Nr. HCL Titlul HCL Observaţii 

126/04.06.2002 
Semnarea Memorandumului de înţelegere 

asupra implementării iniţiativ ei Reţelei Economice 
Est- Vest 

 

135/11.07.2002 
Participarea Consiliului Local în calitate de 

coorganizator la susţinerea apariţiei revistei de 
cultură �ANTARES� 

 

137/11.07.2002 
Alocarea din rezerv a bugetară a fondurilor 
necesare cof inanţării proiectului �Centru de 

Inf ormare, îndrumare, consiliere pentru tineri care 
au părăsit instituţiile de ocrotire� 

 

 

IV.6 LEGISLAÞIA LOCALÃ 
(DECIZIILE CONSILIULUI LOCAL 
GALAÞI) PE CARE SE ÎNTEMEIAZÃ 
REALIZAREA PROGRAMELOR, 
SUB-PROGRAMELOR ªI 
PROIECTELOR 

• HCL nr.7/25.01.2001 � Privind aprobarea 
obiectivelor preconizate a facilita dezvoltarea 
durabilă a municipiului Galaţi . 

• HCL nr.111/17.05.2001 � Privind alocarea de 
la bugetul local a fondurilor necesare 
cofinanţării proiectului internaţional TRAIN � 
GIS. 

• HCL nr.258/14.08.2001 � privind aprobarea 
studiului de oportunitate privind sistematizarea 
colectării, depozitării, prelucrării şi  valorificării 
centralizate a deşeurilor menajere şi industriale. 

• HCL nr.259/14.08.2001 � privind aprobarea 
studiului de oportunitate privind stabilizarea şi 
reducerea nivelului pânzei apei freatice şi 
combaterea fenomenului de tasare a clădirilor 
pe teritoriul municipiului Galaţi. 

• HCL nr.260/14.08.2001 � privind aprobarea, 
modificarea şi completarea articolului 1 din HCL 
nr. 7/25.01.2001 (1. Construire aeroport în zona 
Galaţi, Galaţi-Brăila; 2. Reabilitarea reţelei de 
alimentare cu apă, canalizare, sisteme şi  reţele 
de termoficare; 3. Sistematizarea colectării, 
depozitării şi prelucrării deşeurilor menajere; 4. 
Construire pod zona Galaţi , Galaţi-Brăila). 

• HCL nr.383/20.11.2001 � privind aprobarea 
documentaţiilor tehnico-economice pentru 

construcţia de locuinţe sociale amplasate în 
Galaţi Micro13B şi  în zona Gării Căi Ferate 
Galaţi. 

• HCL nr.384/20.11.2001 � privind aprobarea 
documentaţiilor tehnico-economice pentru 
execuţia de lucrări exterioare pentru locuinţele 
sociale situate în Galaţi  Micro13B şi  în zona 
Gării Căi  Ferate Galaţi. 

• HCL nr.52/28.03.2002 � privind participarea 
Consiliului Local la constituirea societăţii  de 
administrare a �Parcului de Soft� Galaţi. 

• HCL nr.53/28.03.2002 � privind participarea 
Consiliului Local la implementarea proiectului 
�Centru de Formare şi  Recalificare� Galaţi. 

• HCL nr.125/30.05.2002 � privind utilizarea 
rezervei bugetare pentru cofinanţarea 
proiectului �Parc de Soft� Galaţi . 

• HCL nr.126/04.06.2002 � privind semnarea 
memorandumului de înţelegere asupra 
implementării iniţiativei Reţelei Economice Est-
Vest (EWEN). 

• HCL nr.127/04.06.2002 � privind aprobarea 
participării la organizarea atelierului 
�Îmbunătăţirea guvernării democratice la nivel 
local�, în cadrul proiectului �Dezvoltarea 
politicilor locale�, a unor consilieri locali. 
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IV.7 ACORDURI BILATERALE 

Acordurile bilaterale cu primarii din ţară şi  
străinătate privind realizarea în comun a unor 
programe, sub-programe, proiecte de interes local, 
regional sau sub-regional: 

• Galaţi � Pireu (Grecia): Protocol de 
colaborare, urmărindu-se iniţierea unor 
programe comune în avantajul ambelor părţi , în 
domeniile social, ecologic, cultural, sănătate, 
sport turism, învăţământ, semnat la 12 ianuarie 
1994. 

• Galaţi  � Wu-han (China): Protocol despre 
schimbul şi cooperarea dintre Galaţi şi 

Wuhan, în domeniile: economic, învăţământ, 
sanitar, cultură, sport, semnat la 23 aprilie 
1991. 

• Galaţi  � Pessac (Franţa): acorduri şi 
parteneriate de colaborare în domeniul 
asistenţei sociale. 

• Consiliul Local Galaţi , Consiliul Judeţean 
Galaţi , Grupul de firme Changjiang Computer 
Group (Shanghai, China): Agrement de 
colaborare economică, semnat în iunie 
2002. 

• Declaraţia de la Helsinki (3�4 iunie 2002, 
Ljubljana, Slovenia) � declaraţia primarilor din 
toată lumea privind un dialog global al oraşelor 
asupra societăţii informaţionale. 

  
 


