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CAPITOLUL  I  

 

 

PREZENTAREA GENERALÃ  A JUDE ULUI GALA I 
 

Judeţul Galaţi face parte din Regiunea 2, Sud - Est România (constituită potrivit Legii nr. 315/ 2004 privind 
dezvoltarea Regională a României). Regiunea 2 mai include şi judeţele: Brăila, Buzău, Constanţa, Tulcea şi Vrancea.   

Situat în estul tãrii, între 45025' si 46010' latitudine nordicã si 27020' si 28010' longitudine esticã, judeţul Galaţi 
este aşezat la confluenţa Dunãrii cu cele douã mari râuri ale Moldovei, Siretul şi Prutul, în sectorul fluvio-maritim al ţãrii. 

În partea de nord se mãrgineste cu judeţul Vaslui, la est Prutul formeazã graniţa naturalã cu Republica 
Moldova, spre sud Dunãrea stabileşte limita cu judeţul Tulcea, la sud-vest, pe linia Siretului, are ca vecin judeţul Brãila, 
iar la vest şi nord-vest, în mare parte pe cursul aceluiaşi râu, se învecineazã cu judeţul Vrancea. 
Suprafaţa judeţului Galaţi este de 446.632 ha, reprezentând 1,9% din suprafaţa României. 
Prin poziţia sa la extremitatea Munţilor Carpaţi, Judeţul Galaţi ocupă o arie extinsã având trăsăturile fizico-geografice ale 
Europei Estice, Sudice şi Centrale. Aceste trăsãturi se reflectã în climă, vegetaţie şi sol, ca şi în structurile geologice de 
relief.  
Judeţul Galaţi 
 
 

 
  

 
Principala sursă de apă a oraşului Galaţi este Dunărea 178,800 metri cubi/zi (81%). Aceasta este suplimentată 

de apele de adâncime de la Salcia - Vadul Roşca de 41,900 metri cubi / zi (19%). 
 
Reţeaua hidrografică a judeţului are o lungime de 1348 km. 
 

Principalele cursuri de 
apa in Judeţul Galaţi 
 

Lungime(km), din care: 
% din aria totala a 

Judeţului Galaţi în România în Judeţul Galaţi 

Dunărea 1.075 22 2,05 
Prut  742 103 13,88 
Siret 559 150 26,83 



2 
 

Bârlad 207 55 26,57 
Chineja 79 79 100,00 
Berheci 92 92 100,00 
Zeletin 83 83 100,00 
Geru 62 62 100,00 
Suhu 72 72 100,00 
TOTAL 2.971 718 24,17 

 
 
Judeţul deţine 3770 m2 de lac şi teren mlăştinos. 
Principalele lacuri şi bălţi din Judeţul Galaţi,  sunt urmãtoarele : 
 
 

Denumire Aria (ha) 
Lacul Brateş  2.400 
Maţa Rădeanu  605 
Şovârca  274 
Mălina  154 
Lozova  145 
Tudor Vladimirescu  101 
Potcoava  49 
Vlaşca  42 
TOTAL 3.770 

 
 
Clima - teritoriul judeţului Galaţi aparţine în totalitate sectorului de climă continentală (partea sudică şi centrală 

însumând mai bine de 90% din suprafaţă, se încadrează în ţinutul de 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 advecţiile de aer 
cald şi umed din S şi SV care determină intervale de încălzire şi de topire a stratului de zăpadă.  

 
Relieful - prin poziţia sa la exteriorul arcului carpatic, judeţul Galaţi ocupă zona de întrepătrundere a marginilor 

provinciilor fizico-geografice est-europeană, sud-europeană şi în parte, central-europeană, ceea ce se reflectă fidel atât 
în condiţiile climaterice în învelişul vegetal şi de soluri, cât şi în structura geologică a reliefului. Acestea din urmă oferă o 
privelişte cu înălţimi domolite, cuprinse între 310 m în nord şi 5 -10 m la sud. 

Teritoriul judeţului Galaţi în sine prezintă un relief tabular cu o fragmentare mai accentuată în nord şi mai slabă 
în sud, distingându-se după altitudine, poziţie şi particularităţi de relief, cinci unităţi geomorfologice: Podişul Covurluiului, 
Câmpia Tecuciului, Câmpia Covurluiului, Lunca Siretului Inferior şi Lunca Prutului de Jos. 

Formaţiunile geologice vechi sunt prea puţin importante din punct de vedere al resurselor minerale.  
 
Resursele Naturale 
Au fost identificate şi se exploatează hidrocarburi - ţiţei şi gaze naturale în zonele Schela - Independenţa, 

Munteni - Berheci şi Brateş. Formaţiunile geologice tinere şi în special cuaternare, constituite din argile comune, nisipuri, 
pietrişuri - exploatate la Galaţi, Tecuci, Braniştea şi din albia minoră a râului Prut, au deosebită importanţă pentru 
industria materialelor de construcţii. 

 
Mediul înconjurător 
Judeţul Galaţi se caracterizează în cea mai mare parte, prin teren agricol plat, cu zone de luncă în sud şi de-a 

lungul Dunării, Siretului şi Prutului.  
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Judeţul deţine  zone naturale protejate de interes naţional şi un parc natural, dupã cum urmeazã :  

Nr. 
crt. 

Numele zonei protejate Locaţie 
Aria 
(ha) 

Tipul zonei protejate 

1 Dunele de nisip de la Hanu Conachi 
Comuna Fundeni, satul 
Hanu Conachi 

199,30 Rezervaţie naturală 

2 Pădurea Gârboavele Municipalitatea Galaţi  230,00 Rezervaţie naturală 

3 Pădurea -Roşcani Breana Comuna Băneasa 78,30 Rezervaţie naturală 

4 Pădurea Fundeanu Comuna Drăguşeni 53,20 Rezervaţie naturală 

5 Pădurea Tălăşmani Bereşti Oraş 20,00 Rezervaţie naturală 

6 Pădurea Buciumeni 
Comuna Buciumeni şi 
Brăhăşeşti 71,20 Rezervaţie naturală 

7 Pădurea Pogăneşti Comuna Băneasa  33,50 Rezervaţie naturală 

8 Zona Fosiliferă Tirighina Barboşi Municipalitatea Galaţi 1,00 Rezervaţie naturală 

9 Zona Fosiliferă Rateş Tecuci Municipalitatea 1,50 Rezervaţie naturală 

10 Zona Fosiliferă Bereşti Bereşti Oraş 49,00 Rezervaţie naturală 

11 Mlaştina Potcoava  Comuna Braniştea  49,00 Rezervaţie naturală 

12 MlaştinaTălăbasca  Comuna Tudor 
Vladimirescu  

139,00 Rezervaţie naturală 

13 
Lacul Pochina (Parc Naţional- lunca de 
jos Prut) 

Comuna Suceveni  74,80 Rezervaţie naturală 

14 
Lacul Vlăşcuţa (Parc Naţional- lunca de 
jos Prut) 

Comuna Măstăcani  41,80 Rezervaţie naturală 

15 
Ostrovul Prut (Parc Naţional- lunca de 
jos Prut) 

Municipalitatea Galaţi 62,00 Rezervaţie naturală 

16 
(Parc Naţional- lunca de jos Prut) (Maţa-
Rădeanu) Comuna Cavadineşti  81,00 Rezervaţie naturală 

17 (Parc Naţional- lunca de jos Prut) Judeţul Galaţi EST 8.247 Parc Natural 

18 Grădina Botanică Municipalitatea Galaţi 22,2 
Patrimoniu judeţean 

protejat 

19 Grădina Publică Municipalitatea Galaţi 16 
Patrimoniu judeţean 

protejat 

20 Faleza Dunării Municipalitatea Galaţi 30 
Patrimoniu judetean 

protejat 

21 Parcul CFR  Municipalitatea Galaţi 2,92 
Patrimoniu judeţean 

protejat 

22 Parcul Eminescu  Municipalitatea Galaţi 0,8 
Patrimoniu judeţean 

protejat 

23  
 

Turnul TV  Municipalitatea Galaţi 0,6 
Patrimoniu judeţean 

protejat 
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Zonele protejate în Judeţul Galaţi : 

 

 
 
Zonele  care fac parte din Natura 2000,  declarate  ca locuri de importanţă comunitară  şi zone cu protecţie 

speciala, sunt  urmãtoarele :  
 

Nr. 
crt. 

Aria Aria totala(ha) Locaţia în Judeţul Galaţi 

1 Delta Dunării 450.542 Galaţi < 1% 
2 Dunele Hanu Conachi 217 Fundeni 5% 

3 Lunca de jos a Prutului 5.656 
Cavadineşti (11%), Folteşti (3%), Frumuşiţa (5%), 
Galaţi (7%), Măstăcani (3%), Oancea (15%), 
Suceveni (6%), Tuluceşti (1%), Vlădeşti (9%) 

4 Padurea Balta-Munteni  86 Negrileşti 2% 
5 Padurea Breana Roşcani 151 Băneasa 2% 
6 Padurea Gârboavele 217 Tuluceşti 4% 

7 
Padurea Merişor – Cotul 
Zătuanului 579 Movileni 1% 

8 Padurea Mogoş-Mâţele 65 Scânteieşti 1% 

9 Padurea Pogăneşti 176 Suceveni 2% 
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Nr. 
crt. 

Aria Aria totala(ha) Locaţia în Judeţul Galaţi 

10 Padurea Tălăşmani 62 Bereşti 1% 
11 Padurea Torceşti 132 Umbrăreşti 2% 
12 Râul Prut 12.506 Cavadineşti < 1% 

13 
Delta Dunării şi Complexul 
Razelm-Sinoe  

512.380,6 Galaţi < 1% 

14 
Lunca Prut – Vlădeşti - 
Frumuşiţa 

7.657 
Cavadineşti (11%), Folteşti (3%), Frumuşiţa (5%), 
Galaţi (15%), Măstăcani (3%), Oancea (15%), 
Suceveni (6%), Tuluceşti (1%), Vlădeşti (9%) 

15 Lunca de jos Siret 38.496 

Brăniştea (58%), Cosmeşti (28%), Fundeni (79%), 
Independenţa (46%), Iveşti (4%), Lieşti (5%), Movileni 
(30%), Nămoloasa (40%), Nicoreşti (15%), Piscu 
(33%), Poiana (39%), Schela (2%), Slobozia Conachi 
(<1%), Şendreni (3%), Tudor Vladimirescu (59%), 
Umbrăreşti (15%) 

 

Utilizarea terenului în Galaţi şi Regiunea 2 Sud-Est este prezentată în tabelul de mai jos : 

 Regiunea 2 SE Judeţul Galaţi  

Ha % Ha % 

Suprafaţa totala, din care 3.576.170 100,00 446.632 100,00 

Zone agricole 
Zone arabile 
Păşuni 
Luncă 
Pepiniere şi vii 
Livezi şi horticultură 

2.332.847 
1.827.024 

331.256 
62.307 
89.183 
23.077 

65,2 
 
 
 
 
 

358.645 
293.285 

43.672 
656 

19.316 
1.716 

80,3 

Păduri şi alte terenuri cu vegetaţie de pădure 573.190 16 43.824 9,8 

Ape şi terenuri umede 458.882 12,8 13.412 3 

Alte zone  211.251 5,9 30.751 6,9 

 
Judeţul Galaţi este un nod important pentru transportul rutier, naval şi feroviar, oferind legături de transport 

către alte regiuni din România, Ucraina, Moldova, căi de apă internaţionale (bazinul Dunărean) şi Marea Neagră. 
Judeţul este strãbãtut de 286 km de drumuri naţionale, 790 km drumuri judeţene, 1452,3 km cale feratã.  
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Principalele drumuri in judeţul Galaţi, se prezintã astfel : 
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Corod
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Costache Negri

Cuca

Cudalbi

Cuza - Vodã

Draganesti

Draguseni

Fârtanesti

Foltesti

Frumusita

Fundeni

Ghidigeni

Gohor

Grivita

Independenta

Ivesti

Jorasti

Liesti

Mastacani

Matca

Movileni

Munteni

Namoloasa

Negrilesti

Nicoresti Oancea

Pechea

Piscu

Poiana

Priponesti
Radesti

Rediu

Scânteiesti

Schela

Sendreni

Slobozia Conachi

Smârdan

Smulti

Suceveni

Tepu

T. Vladimirescu
Tulucesti

Umbraresti

Valea Marului

Vânatori

Vârlezi

Vladesti

Legenda

EPC Consultanta de mediu

Drum national
Drum judetean
Drum comunal

 
 
Judeţul Galati se află situat pe unul din primele locuri în ceea ce priveşte contribuţia sa la formarea bugetului 

naţional, dispune de un patrimoniu agricol divers – agricultură mare, viticultură, legumicultură şi zootehnie, iar industria 
judeţului este bine reprezentată în ansamblul economiei româneşti unde Galaţiul este prioritar în domeniile: siderurgic, 
construcţii navale, industrie alimentară. 

Sistemul de învăţământ superior  este reprezentat prin Universitatea “Dunărea de Jos” şi Universitatea‚ 
„Danubius”, care prin numărul de studenţi şi de specializări, se situează pe primele locuri în ţară. 
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STRUCTURA POPULA IEI  PE MEDII ŞI SEXE 
 

urban
57.1%

rural
42.9%

T O T A L 

urban
55.9%

rural
44.1%

M A S C U L I N  

urban
58.4%

rural
41.6%

F E M I N I N 

 
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică 

 

POPULA IA  PE VÂRSTE ŞI SEXE 

                                                                                                            
 

 
                 numar de persoane                                 vârsta                              numar de persoane      

 
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică 
 

 

 

 

Masculin Feminin 
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Institu ia Prefectului 
 

 Instituţia Prefectului este condusã de prefectul judeţului, ajutat de un subprefect. 
În structura organizatoricã a instituţiei se regãsesc : Cancelaria Prefectului, Corpul de control al Prefectului, Audit intern, 
Directia de dezvoltare economicã, strategii şi programe guvernamentale, servicii publice deconcentrate, Serviciul 
controlul legalitãtii actelor administrative, contencios administrativ, aplicarea actelor cu caracter reparatoriu, aplicarea 
apostilei si  procesul electoral, informare, relaţii publice, secretariat şi informaticã, Serviciul public comunitar regim 
permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, Serviciul public  comunitar pentru eliberarea şi evidenţa 
paşapoartelor. Numãr angajati : 39, din care 2 înalţi funcţionari publici, 31 funcţionari publici şi 6 personal contractual. 
Din totalul de angajaţi ai instituţiei, un număr de  28  (72%) sunt femei şi  11 (28%) sunt bărbaţi. 

În calitate de reprezentant al Guvernului, prefectul îndeplineşte următoarele atribuţii principale : 
    a) asigură, la nivelul judeţului realizarea intereselor naţionale, aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor, a 
ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a celorlalte acte normative, precum şi a ordinii publice; 
    b) acţionează pentru realizarea în judeţ a obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare şi dispune măsurile 
necesare pentru îndeplinirea lor, în conformitate cu competenţele şi atribuţiile ce îi revin, potrivit legii; 
    c) conduce, prin compartimentele proprii de specialitate, activitatea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi 
ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale; 
    d) acţionează pentru asigurarea climatului de pace socială, menţinerea unui contact continuu cu toate nivelurile 
instituţionale şi sociale, acordând o atenţie constantă prevenirii tensiunilor sociale; 
    e) stabileşte, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene, priorităţile de dezvoltare teritorială; 
    f) verifică legalitatea actelor administrative adoptate sau emise de autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene, 
cu excepţia actelor de gestiune; 
    g) asigură, împreună cu autorităţile şi organele abilitate, pregătirea şi aducerea la îndeplinire, în condiţiile stabilite prin 
lege, a măsurilor de apărare care nu au caracter militar, precum şi a celor de protecţie civilă; 
    h) dispune, în calitate de preşedinte al Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, măsurile care se impun pentru 
prevenirea şi gestionarea acestora şi foloseşte în acest sens sumele special prevăzute în bugetul propriu cu această 
destinaţie; 
    i) utilizează, în calitate de şef al protecţiei civile, fondurile special alocate de la bugetul de stat şi baza logistică de 
intervenţie în situaţii de criză, în scopul desfăşurării în bune condiţii a acestei activităţi; 
    j) dispune măsurile corespunzătoare pentru prevenirea infracţiunilor şi apărarea drepturilor şi a siguranţei cetăţenilor, 
prin organele legal abilitate; 
    k) asigură realizarea planului de măsuri pentru integrare europeană şi intensificarea relaţiilor externe; 
    l) dispune măsuri de aplicare a politicilor naţionale hotărâte de Guvern şi a politicilor de integrare europeană; 
    m) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu instituţii similare din ţară şi din străinătate, în vederea 
promovării intereselor comune. 

Pentru îndeplinirea funcţiilor şi atribuţiilor ce îi revin, prefectul poate solicita instituţiilor publice, precum şi 
asociaţiilor şi fundaţiilor de utilitate publică documentaţii, date şi informaţii, iar acestea sunt obligate să i le furnizeze. 

Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, prefectul emite ordine cu caracter individual sau normativ, în condiţiile 
legii.  

Asigurarea coordonării activităţii serviciilor publice deconcentrate din judeţ se realizeazã prin Colegiul 
prefectural, organul consultativ al prefectului în realizarea atribuţiilor de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale 
ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale organizate la nivelul unităţilor administrativ-
teritoriale. 
      În cadrul şedinţelor de lucru, membrii Colegiului prefectural raportează şi analizează stadiul implementării 
programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune de la nivelul judeţului sau al localităţilor acestuia, nevoile şi 
dificultăţile cu care se confruntă serviciile publice deconcentrate, propunând măsuri în vederea îmbunătăţirii activităţii. 
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CAPITOLUL  II 

 

STAREA ECONOMIC  

 
II.1. Principalele date statistice privind evolu ia indicatorilor tehnico-economici la nivelul jude ului Gala i 

în anul 2017 
 
Indicele produc iei industriale  

În jude ul Gala i, în luna decembrie 2017, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, indicele 
produc iei industriale calculat în serie brută a  scăzut  cu  20,2% . În perioada 1.I – 31.XII.2017, comparativ cu aceeaşi 
perioadă a anului 2016 , indicele produc iei industriale a scăzut cu 6,9% .  
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Sursa : Direc ia Jude eanã de Statisticã 

Indicele valoric al cifrei de afaceri  din industrie  
În jude ul Gala i, indicele valoric al cifrei de afaceri din industrie în luna decembrie 2017 comparativ cu luna 

corespunzătoare din anul precedent a crescut cu 3,6%. În perioada 1.I – 31.XII.2017, comparativ cu aceeaşi perioadă a 
anului 2016 , indicele valoric al cifrei de afaceri din industrie a crescut cu 14,6% .  
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Sursa : Direc ia Jude eanã de Statisticã 
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Infla ia 

Indicele pre urilor de consum (IPC) pentru luna decembrie  2017, pe total şi pe grupe de mărfuri şi servicii , 
precum şi rata medie lunară a infla iei se prezintă astfel: 
- procente - 

 Indicele pre urilor de consum  
Decembrie 2017 fa  de Anul 2017 

fa  de 
2016 

Rata medie lunar  a infla iei, 
în perioada  

1.I-31.XII 
Noiembrie 

2017 
Decembrie 

2016 
2017 2016 

TOTAL 100,32 103,32 101,34 0,3 0,0 
Mărfuri alimentare 100,44 104,07 102,48 0,3 0,1 
Mărfuri nealimentare 100,28 104,11 101,41 0,3 -0,1 
Servicii 100,21 100,22 99,23 0,0 -0,2 

Sursa : Direc ia Jude eanã de Statisticã 

Pre urile de consum au fost în luna decembrie mai mari cu 3,32% fa ă de luna decembrie 2016. Fa ă de luna 
noiembrie 2017 pre urile de consum în luna decembrie 2017 au fost mai mari cu 0,32% .Rata medie lunară a infla iei în 
perioada 1.01.- 31.XII.2017 a fost  0,3 % . Fa ă de octombrie 1990 pre urile de consum în luna decembrie 2017 au fost mai 
mari de 4139,27 ori (2815,88 ori la mărfuri alimentare, 4734,29 ori la mărfuri nealimentare şi 7693,65 ori la servicii). 

 
Comer ul interna ional din jude ul Gala i  

Exportul :În luna octombrie 2017, conform estimărilor preliminare ale Institutului Na ional de Statistică, exporturile 
FOB realizate de agen ii economici din jude ul Gala i au însumat 79988 mii euro. Comparativ cu luna octombrie 2016, 
exporturile au crescut cu 11,2% la valori exprimate în euro. Fa ă de luna septembrie 2017, exporturile din luna octombrie 
2017 au crescut cu 12,1% la valori exprimate în euro.  

Principalii parteneri comerciali ai jude ului Gala i în luna octombrie 2017 la export au fost: Turcia (29,6%), Grecia 
(10,5%), Polonia (10,0%), Bulgaria (9,0%), Olanda (6,9%), Serbia (5,4%) şi Italia (4,1%). 

Exporturi FOB în jude ul Gala i în luna octombrie 2017 
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Sursa : Direc ia Jude eanã de Statisticã 
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Importul:  În luna octombrie 2017, conform estimărilor preliminare ale Institutului Na ional de Statistică, importurile 

CIF realizate de agen ii economici din jude ul Gala i au însumat 123619 mii euro. Comparativ cu luna octombrie 2016, 
importurile au crescut cu 41,8% la valori exprimate în euro. Fa ă de luna septembrie 2017, importurile din luna octombrie 
2017 au crescut cu 4,6% la valori exprimate în euro.  
Principalii parteneri comerciali ai jude ului Gala i în luna octombrie 2017 la import au fost : Polonia (16,7%), Brazilia(14,4%), 
Ucraina (11,5%), Turcia (7,9%), Olanda (6,7%),  Federa ia Rusă (4,9%), Republica Moldova (4,4%) şi Germania (4,1%). 

Soldul comercial (FOB-CIF) în luna octombrie 2017 a fost negativ în valoare de 43631 mii euro. 

Soldul comercial (FOB – CIF) în perioada octombrie 2016 - octombrie 2017
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Sursa : Direc ia Jude eanã de Statisticã 

 În luna octombrie 2017, ponderi însemnate în structura exporturilor şi importurilor (conform clasificării din 
Nomenclatorul Combinat – NC) s-au înregistrat la: metale comune si articole din acestea (76,9% la export şi 28,9% la 
import), mijloace de transport (5,2% la export şi 2,1% la import), produse ale industriei chimice (1,4% la export şi 6,2% la 
import), maşini, aparate si echipamente electrice, aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (4,1% la export 
şi  13,3% la import). 

Importuri CIF în jude ul Gala i în luna octombrie 2017 
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Sursa : Direc ia Jude eanã de Statisticã 
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For a de munc   

Efectivul salaria ilor lasfârşitul lunii decembrie 2017 a fost de 115657 persoane, în scădere fa ă de luna 
precedentă cu 484 salaria i. Fa ă de luna corespunzătoare din anul 2016 s-a înregistrat în luna decembrie 2017 o creştere 
cu 188 salaria i. 
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Sursa : Direc ia Jude eanã de Statisticã 

În luna decembrie 2017, câştigul salarial mediu nominal brut în jude ul Gala i a fost de 3320 lei, în creştere cu 
6,1% fa ă de noiembrie 2017. În jude ul Gala i, câştigul salarial mediu nominal brut din luna decembrie 2017 a înregistrat o 
creştere cu 10,9 % fa ă de luna decembrie 2016. Fa ă de luna precedentă, câştigul salarial mediu nominal brut în luna 
decembrie 2017 a crescut cu 14,4% în agricultură, silvicultură şi pescuit , cu 10,4% în industrie şi construc ii şi doar cu 4,1% 
în servicii.  

În jude ul Gala i, câştigul salarial mediu nominal net în luna decembrie 2017 a fost de 2374 lei, în creştere cu 
5,9% fa ă de luna noiembrie 2017. În jude ul Gala i, câştigul salarial mediu nominal net din luna decembrie 2017 a fost în 
creştere cu 10,2% fa ă de luna decembrie 2016. La nivelul jude ului Gala i, fa ă de luna noiembrie 2017, câştigul salarial 
mediu nominal net în luna decembrie 2017 a crescut cu 15,1% în agricultură, silvicultură şi pescuit, cu 10,1% în industrie şi 
construc ii şi doar cu 3,9% în servicii.   
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Sursa : Direc ia Jude eanã de Statisticã 
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Şomajul în jude ul  Gala i 

Num rul total al şomerilor înregistra ila sfârşitul lunii decembrie 2017 a fost de 15245 persoane (9056 bărba i şi 
6189 femei), în scădere cu 214 persoane fa ă de sfârşitul lunii precedente. Fa ă de sfârşitul lunii corespunzătoare a anului 
precedent, numărul şomerilor în luna decembrie 2017 a fost mai mic cu 3644 persoane. 
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Sursa : Direc ia Jude eanã de Statisticã 

Din numărul total al şomerilor  înregistra i în jude ul Gala i, la sfârşitul lunii decembrie 2017, 10,6% sunt şomeri 
indemniza i şi 89,4% şomeri neindemniza i. De asemenea, din numărul total al şomerilor, 89,8% sunt muncitori, 7,8% sunt 
persoane cu studii medii şi doar 2,4% sunt persoane cu studii superioare.  

Rata şomajului a înregistrat la nivelul jude ului, la sfârşitul lunii decembrie 2017, valoarea de 7,9%. Rata şomajului 
pentru femei la sfârşitul lunii decembrie 2017 a fost de 7,2 %, fiind inferioară celei pentru bărba i cu 1,2 % . 

 

 
Sursa : Direc ia Jude eanã de Statisticã 
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Pensionarii şi pensia medie 
 
Num rul mediu al pensionarilor de asigur ri sociale de stat din jude ul Gala i în trimestrul III 2017 a fost de 

127507 persoane, în creştere cu 0,42% fa ă de trimestrul III 2016.La nivelul jude ului Gala i, numărul mediu al pensionarilor 
de asigurări sociale de stat în trimestrul III 2017 a crescut cu 0,28% fa ă de trimestrul II 2017. 
La nivel na ional, numărul mediu al persionarilor de asigurări sociale de stat în trimestrul III 2017 a fost de 4.678 mii 
persoane, în creştere cu  0,04 % fa ă de trimestrul III 2016,  fiind în creştere cu  0,11 % fa ă de trimestrul II 2017. 
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Sursa : Direc ia Jude eanã de Statisticã 

 
Pensia medie a pensionarilor de asigur ri sociale de stat din jude ul Gala i a fost în trimestrul III 2017 de 1153 lei, mai 
mare cu 14,6% comparativ cu  pensia medie din trimestrul III 2016 şi doar cu 8,9% fa ă de pensia medie din trimestrul II 
2017. 
La nivel na ional, pensia medie a pensionarilor de asigurări sociale de stat din trimestrul III 2017 a fost de 1070 lei, mai mare 
cu 14,9 % comparativ cu trimestrul III 2016 şi doar cu 9,0% fa ă de trimestrul II 2017.  
 
 
Fenomenele demografice  

Natalitatea, mortalitatea şi sporul natural :În luna decembrie 2017, în jude ul Gala i s-au înregistrat 350 născu i-
vii, mai pu in cu 36 născu i-vii decât în luna noiembrie 2017. Numărul născu ilor-vii în luna decembrie 2017 a scăzut cu 35 
născu i-vii fa ă de luna corespunzătoare a anului precedent. Numărul deceselor înregistrate în luna decembrie 2017, în 
jude ul Gala i a fost de 707 persoane, mai mult cu 75 cazuri fa ă de luna precedentă şi cu 47 cazuri fa ă de luna decembrie 
2016 .În luna decembrie 2017 s-a înregistrat un spor natural negativ (numărul născu ilor-vii minus numărul deceda ilor), 
excedentul numărului de deceda i fa ă de numărul născu ilor-vii  fiind de 357 persoane . 
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Sporul natural în perioada decembrie 2016 – decembrie 2017 

0

200

400

600

800

1000

dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec.

2016 2017

p
er

so
an

e

Nascuti-vii Decedati

Sporul natural

 
Sursa : Direc ia Jude eanã de Statisticã 

Numărul copiilor cu vârst  sub un an care au decedat în luna decembrie 2017 a fost 3, în creştere cu 3 cazuri  
fa ă de luna precedentă şi numai cu 2 cazuri fa ă de luna decembrie 2016.  

 
Nup ialitate şi divor ialitate:   La oficiile de stare civilă, în luna decembrie 2017 s-au înregistrat 232 căsătorii, în 

creştere cu 58 căsătorii comparativ cu luna precedentă. În luna decembrie 2017 s-au înregistrat cu 25 căsătorii mai mult fa ă 
de luna corespunzătoare din anul 2016. Prin hotărâri judecătoreşti definitive şi la primăriile teritoriale, ca urmare a intrării în 
vigoare a Legii nr.202/2010, în luna decembrie 2017 s-au pronun at 46 divor uri, mai pu in cu 43 cazuri fa ă de luna 
precedentă şi cu 41 cazuri fa ă de luna corespunzătoare din anul 2016. 
 

 
C s toriile şi divor urile în jude ul Gala i în perioada decembrie 2016 – decembrie 2017 
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Sursa : Direc ia Jude eanã de Statisticã 

Autoriza iile de construire  
În jude ul Gala i, în luna decembrie 2017, s-au eliberat 72 autoriza ii de construire pentru clădiri reziden iale, în 

scădere cu 26,5% fa ă de luna noiembrie 2017 . 
Numărul autoriza iilor de construire pentru clădiri reziden iale eliberate în luna decembrie 2017 a scăzut cu 18,2%  fa ă de 
luna decembrie 2016 .  
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Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale 
- număr - 

 2016 2017 

dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. noi. dec. 

TOTAL 

din care: 88 44 77 99 52 112 95 124 120 108 85 98 72 

mediul urban 24 10 15 18 10 21 18 19 16 18 17 15 17 

mediul rural 64 34 62 81 42 91 77 105 104 90 68 83 55 

Sursa : Direc ia Jude eanã de Statisticã 

 

Cel mai mare număr de autoriza ii de construire pentru clădiri reziden iale au fost eliberate în zona rurală a jude ului 
Gala i. Ponderea autoriza iilor pentru construirea de clădiri reziden iale  din zona rurală a fost în luna decembrie 2017 de 
76,4%, fa ă de 72,7% cât s-a înregistrat în luna decembrie 2016. Comparativ cu luna noiembrie 2017, numărul autoriza iilor 
de construire pentru clădiri reziden iale a crescut în zona urbană cu 13,3% în timp ce în zona rurală a scăzut cu  33,7%.  
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Sursa : Direc ia Jude eanã de Statisticã 

În anul 2017 s-au eliberat 1086 autoriza ii de construire pentru clădiri reziden iale, în creştere cu 3,5% fa ă de anul 
2016. Numărul autoriza iilor de construire pentru clădiri reziden iale eliberate pentru mediul rural, în anul 2017 a reprezentat 
82,1% din totalul autoriza iilor, fiind în creştere cu 8,8% fa ă de anul 2016. 
 
Construc ii de locuin e 
Trimestrul III 2017 faţă de trimestrul III 2016 

În trimestrul III 2017, în jude ul Gala i au fost date în folosin ă 187 locuin e, în creştere cu 31  locuin e fa ă de trimestrul II 
2017. Fa ă de trimestrul III 2016, în trimestrul III 2017 numărul de locuin e date în folosin ă a crescut cu 10 locuin e.  
Locuin ele terminate pe medii de rezisten ă, trimestrul III 2017 fa ă de trimestrul III 2016: 
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Locuin e terminate Structura % 

Trim.III 
 2016 

Trim.III 
 2017 

Trim.III 2017  
fa  de 

 Trim.III 2016 (+/-) 

Trim.III 
 2016 

Trim.III 
 2017 

TOTAL 

din care: 
177 187 +10 100,0 100,0 

mediul urban 53 65 +12 29,9 34,8 

mediul rural 124 122 -2 70,1 65,2 

Sursa : Direc ia Jude eanã de Statisticã 

Pe medii de reziden ă, atât în trimestrul III 2017 cât şi în trimestrul III 2016 cele mai multe locuin e au fost construite în 
mediul rural 65,2% şi respectiv 70,1% . 

 
 Locuinţe terminate pe medii de rezidenţă 
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1) Date provizorii 
Sursa : Direc ia Jude eanã de Statisticã 

Perioada 1.I-30.IX.2017 faţă de perioada 1.I-30.IX.2016 

In perioada 1.I – 30.IX.2017 au fost finalizate 477 locuin e, în scădere cu 10,2% fa ă de perioada corespunzătoare din anul 
2016. Pe medii de reziden ă , în perioada 1.I-30.IX.2017 , cele mai multe locuin e au fost date în folosin ă  în mediul rural , ca 
pondere reprezentând 69,2% din total. 

 
 

Locuin e terminate Structura % 

1.I-30.IX.2016 1.I-30.IX.2017 

1.I-30.IX.2017 
fa  de  

1.I.-30.IX.2016 
(+/-) 

1.I-30.IX.2016 1.I-30.IX.2017 

TOTAL 

din care: 
531 477 -54 100,0 100,0 

mediul urban 184 147 -37 34,7 30,8 

mediul rural 347 330 -17 65,3 69,2 

Sursa :Direc ia Jude eanã de Statisticã 
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Înmatricul ri societ i comerciale cu participare str in  la capitalul social 1) 

În jude ul Gala i, în luna decembrie 2017 au fost înmatriculate 3 societă i comerciale cu participare străină la 
capitalul social subscris, reprezentănd 0,67 % din totalul societă ilor comerciale înregistrate în ară. În luna decembrie 2017, 
valoarea capitalului social total subscris a fost  0,5 mii lei sau 107,9 €. 

Fa ă de luna decembrie 2016, numărul societă ilor comerciale cu participare străină la capitalul social subscris 
înmatriculate în jude ul Gala i în decembrie 2017 a crescut  cu  200,0 %. 

În perioada 1.I.-31.XII.2017, în jude ul Gala i au fost înmatriculate 56 societă i comerciale cu participare străină la 
capitalul social subscris, reprezentând 0,99 %  din totalul societă ilor comerciale cu participare străină înregistrate în ară. 
Valoarea capitalului social total subscris a fost de 639,6 mii lei , adică 141374,2 €.   

Fa ă de perioada 1.I.-31.XII.2016, numărul societă ilor comerciale cu participare străină la capitalul social subscris 
înmatriculate în jude ul Gala i în perioada 1.I. -31.XII.2017 s-a men inut constant. 
 

1) Sursa datelor: Registrul Comer ului  
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II.2. Agricultura 
 

 Direc ia pentru Agricultur  şi Dezvoltare Rural  

În economia jude ului Gala i, agricultura ocupă un loc important datorită suprafe ei agricole şi arabile exploatate, 
efectivelor de animale şi păsări şi poten ialului tehnic în amenajări de îmbunătă iri funciare şi dotări cu tractoare şi maşini 
agricole. Campania agricolă de primăvară 2017, a avut în vedere men inerea în exploatare a suprafe ei agricole de 351020 
ha, din care: 
 - teren arabil       - 288787 ha; 
 - patrimoniu viticol             -  19569 ha din care 15735 vii pe rod; 
 - patrimoniu pomicol          -    1716 ha din care 477 livezi pe rod; 
 - pajişti naturale şi fâne e  -  40914 ha din care 639 ha fânețe. 

Situa ia culturilor înfiin ate în toamna anului 2016 care au rămas în cultură în anul 2017 pentru monitorizarea 
produc iilor la recoltare: 

Cultura 
Suprafa a însãmân atã 

2017 
(ha) 

Suprafa a însãmân atã 
2016 
(ha) 

Procent 2017/2016 
(%) 

Grâu+Secarã+triticale 52149 62622 83 

Orz 7749 5599 138 

Orzoaicã de toamnã 1915 969 198 

Rapi ã 20700 4482 462 

Legume 220 165 133 

Total 82733 73837 112 

Realizarea programului de recoltare a produc iei la culturile de var  – toamn  

În perioada iulie – octombrie 2017, realizarea programului de recoltare a produc iei la culturile de vară – toamnă, se 
prezintă astfel: 

Cultura 

Supraf. 
recoltată 

-ha- 
2017 

Supraf. 
recoltată 

-ha- 
2016 

 

Procent 
2017/ 
2016 

% 

Producția 
2017 

-to- 

Producția 
2016 

-to- 
 

Procent 
2017/ 
2016 

% 

Grâu+secarã+ 
triticale 

52149 60682 86 234222 248822 94 

Orz 7749    8618 90 41074 39899 103 

Orzoaică toamnă 1915 1482 129 8713 6804 128 

Rapită  20700 17344 119 46554 55500 84 

Orzoaică de 
primavară 

4836 5583 87 12345 15149 81 

Ovăz  1125 1503 75 2115 2672 79 

Porumb boabe + 
sorg 

  100617    104152 97 489200 324130 151 

Fl.soarelui 55800 51192 109 146196 105667 138 
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Soia  4500 4799 94 14451 12831 113 

Cartofi  1170 1174 100 18905 15283 124 

Legume total 7323 8471 86 147680 194640 76 

Cartofi  1170 1174 100 18905 15283 124 

Legume total 7323 8471 86 147680 194640 76 

Vii pe rod 15735 15776 100 59759 51616 116 

Fructe livezi 556 621 90 1756 1934 91 

Sf. zahăr 182 198 92 9930 7553 131 

Pepeni total 1748 1516 115 44550 34434 129 

Total general 276.105 283111 98 1.277.450  1.116.934 114 

 

Realizarea indicatorilor economici în zootehnie. Evolu ia efectivelor de animale în jude ul Gala i 

Specia 1990 1995 2000 2005 2010 2014 2017 

Bovine Total 135300 63323 55609 49349 41278 32191 29792 

d. c. vaci+juninci 49800 33828 29740 28161 19690 19460 16553 

Porcine total 225900 122796 65849 59807 84619 74718 63839 

d.c. scroafe prăsilă 18800 8538 4927 4298 7205 5370 4480 

Ovine total 343700 254490 194181 207829 298480 281902 274856 

d.c. Oi şi mioare 230200 181294 137615 146244 178500 191012 222540 

Caprine 16937 16648 8176 24360 30400 84042 85608 

 

Realizarea indicatorilor economici în zootehnie 

Indicatori U/M Realizat 2017 Realizat 2014 2017 / /2014 
(%) 

BOVINE TOTAL  
din care: 

mii cap 
 

29,7920 32,1910 93 

vaci + juninci mii cap 16,553 19,46 85 
produc ia totală de lapte mii hl 530,59 581.2 91 
produc ia totală de carne în viu to viu 7656 5979 128 
PORCINE TOTAL 
din care: 

mii cap. 63,839 74.718 85 

scroafe și scrofițe pentru reproducție mii cap 4,48 5,37 83 
prod.totală de carne mii to 6,473 17,7 37 
OVINE+ CAPRINE TOTAL 
din care: 

mii cap. 360,464 365 99 

oi + mioare mii cap 222,54 201.3 111 
produc ia totală de carne în viu mii tone 5,10 6.7 76 
produc ia totală de lână to 692 855 81 
produc ia totală de lapte oaie şi capră mii hl. 182,

2150 
153.4 119 

P S RI OU TOARE din care: mii cap. 1018,16 1353.8 75 
produc ia totală de ouă de pasare mii buc. 139.504 179.200 78 
produc ia totală de carne pasăre to viu 6472 5370 121 

 

 Not -Pentru anul 2016 nu avem date statistice pentru sectorul zootehnic, deoarece această sarcină a fost preluată 
de O.J.Z. Galați începând cu anul 2015.  
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Monitorizarea, înregistrarea  operatorilor în agricultura ecologic  

Pe raza jude ului se efectuează conform Ord. nr. 1253/2013, cu modificările şi completările ulterioare,  
Regulamentul CE nr. 834/2007, 889/2008, Ordinul MADR nr. 181/2012. 
 

Anul Operatori Produc tori Suprafa a Apicultura Bovine Acvacultur  

2017 113 103 13.213,64 2686 95 2 

2016 96 84 10.981,78 1377 97 0 

 
Monitorizarea şi extinderea infrastructurii de îmbunãtã iri funciare, adaptarea agriculturii la schimbãri climatice 

A fost monitorizatã func ionarea sta iilor de pompare a celor 66 de OUAI-uri și ODD-uri constituite în jude  pe 
suprafa a de 137117 ha în vederea reducerii efectelor secetei prelungite şi a pierderilor de recoltă. Astfel pentru anul 2017, 
suprafa a contractată înscrisă în contractul multianual/sezonier a fost de 100.139 ha în creștere fa ă de 2016 (36845 ha), 
datorită implementării Legii nr. 133/2017 cu privire la furnizarea gratuită a apei pentru irigații până la SPP-ul respectiv. 
Suprafața irigată în campania de irigații 2017 a fost de 22296 ha / 22299 ha în anul 2016. 
 
Alte forme de sprijin financiar-programe de minimis 
- H.G. Nr.39/2017 - privind programul tomate în spații protejate finalizat la nivelul anului 2017 cu 1212 beneficiari care au 
primit sprijinul de 3.000 euro/beneficiar, primul an de aplicare fiind 2017; 
- H.G. 500/2017 – privind programul de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii, având înscriși în 
program un număr de 464 crescători de ovine. 
 
Formare profesional   
Realizarea de cursuri de calificare a producătorilor agricoli: 191 absolvenți 
Realizarea de cursuri de instruire a beneficiarilor măsurilor din PNDR 2014 – 2020:  53 beneficiari 
Realizarea de acțiuni diseminare/informare a producătorilor agricoli privind Măsurile PNDR 2014 – 2020:   3.913 beneficiari 
Realizarea de demonstra ii practice: 722 participanți 
Realizarea de materiale de specialitate (proiecte model,ghiduri,pliante,postere,fişe tehnologice, ziare, reviste etc.): 1889 buc. 
Realizarea/participarea la târguri, expozi ii, concursuri, festivaluri, seminarii:   585 participanți 
Consiliere şi asisten ă tehnică de specialitate: 7.600 participanți 
Identificare poten iali beneficiari ai măsurilor PNDR 2014 – 2020, asistența tehnică şi consilierea acestora în accesarea de 
fonduri europene: 105 beneficiari 
Elaborare de proiecte pentru accesare fonduri europene: 12 proiecte/ în valoare de 465.000 Euro 
Elaborare proiecte de amenajamente pastorale în vederea organizării, administrării şi exploatării pajiştilor permanente = 23 
proiecte finalizate pe o suprafață totală de 10.006 ha, 30 proiecte în lucru cu o suprafață totală de 19.011 ha 
Întocmirea documenta iei specifice și eliberarea avizelor consultative în vederea ob inerii atestatului de producător pentru 
300 beneficiari din 20 UAT-uri 
 
Aplicarea programului de monitorizare a calit ii alimentelor, conform normelor specifice 
Inspec ia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol: 64 agenți economici verificați,  42 probe, 24 spații autorizate, 2 
laboratoare autorizate 
Inspec ia de Stat pentru Controlul Tehnic în producerea şi valorificarea legumelor şi fructelor: 141 operatori economici 
verificați, 562 certificate de conformitate eliberate, 10 autorizații de plantare pe suprafața de 96,77 ha, 3 autorizații de 
defrișare pe 11,11 ha. 
Inspec ia de Stat în domeniul Organismelor Modificate Genetic = 11 controale în teren 
Inspec ia de Stat în domeniul Fertilizan ilor=10 agen i economici și 8 probe prelevate 
Inspec ia în  Industria Alimentară = 29 agenți economici  
Inspec ia pentru autorizarea şi licen ierea depozitelor=10 agenți economici 
Inspec ia în agricultură ecologică = 29 operatori și 15 probe prelevate 
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Alte ac iuni 

În anul 2017 au fost îregistrate şi verificate 5.601 oferte de vânzare terenuri /5935 în anul 2016 şi au fost emise 
2931 de Avize finale/2040 în anul 2016 în favoarea preemptorilor care au depus comunicări de acceptare a ofertelor cu 
respectarea rangului acestora. 

Direc ia pentru Agricultură, a fost implicată şi face parte din Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen ă luând 
parte la toate ac iunile întreprinse privind evaluarea pagubelor produse culturilor agricole datorate fenomenelor 
meteorologice nefavorabile. S-au intocmit procese verbale de constatare şi evaluare a pagubelor pe o suprafa ă agricolă de 
10.351,71 ha/24.651,65 ha (2016) cu o valoare estimată a pagubelor de 19.766,03 mii lei/20.922678,78 lei (2016). 

Verificarea documenta iilor privind scoaterile din circuitul agricol conform Ordinului comun MADR şi MAI nr. 
897/798/2005, fiind analizate un număr de 36 dosare/26 în 2016. 
Întocmirea situa iilor statistice privind suprafa a recoltată şi produc ia ob inută (Agr2A, Agr2B), inventarierea culturilor 
însămân ate în toamna anului 2017, propuneri 2018 în produc ia vegetală, situația parcului de tractoare și echipamente 
agricole. 
Organizarea celei de-a XVI a edi ii a Târgului de toamnăla Gala i care a devenit o tradi ie în municipiu, unde au participat 
peste 100 de expozan i din domeniul agroalimentar. 
Organizarea Târgului Produselor Agricole Românești. 
Organizarea Zilei Mondiale a Alimentației. 
Organizarea lucrărilor Comitetului de Coordonare a Administrației Agricole, conform Ordinului de Ministru Nr. 54/03.03.2017. 
Direc ia pentru Agricultură Gala i, a colaborat cu toate serviciile publice deconcentrate  aflate în subordinea Institu iei 
Prefectului. 
Realizarea altor ac iuni specifice activită ii Direc iei pentru Agricultură Gala i. 
 
 
 
 

 Agen ia de Plã i şi Interven ie pentru Agriculturã 

În Campania 2017 au fost depuse un număr de 19695 cereri, cu o suprafață totală de  272168,50 ha, suprafața 
eligibilă de 271544.70 ha,  din care un număr de  665  sunt cereri cu suprafețe mai mari de 50 ha, cu suprafața de 
187787,29 ha instrumentate la Centrul județean Galati, iar un numar de  19030 sunt cereri cu suprafețe mai mici de 50 ha, 
cu suprafața de 83757,41 ha, instrumentate la cele șase centre locale: Centrul local Beresti,  Centrul local Cudalbi, Centrul 
local Galați, Centrul local Tecuci, Centrul local Tecuci Sat Nou, Centrul local Tîrgu Bujor. 
Au fost  solicitate plă i pentru urmatoarele scheme/măsuri de sprijin: 
Scheme de pl i directe 
Schema de plat  unic  pe suprafa  (S.A.P.S.): - numar fermieri: 19695; 

      -  suprafața 271544.70ha. 
În Campania 2018 au fost plătiți în avans un număr de 17145 fermieri, ceea ce reprezintă 92,5 % din numărul total al 
fermierilor. 

- cuantum: 97,2452€/ha stabilit în baza Hotărârii nr. 701/2017 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru 
stimularea gradului de absorb ie a fondurilor alocate pentru agricultură în cadrul schemelor de plă i directe pentru agricultură, 
a ajutoarelor excep ionale cu caracter temporar, a măsurilor de pia ă şi interven ie în agricultură, a măsurii de informare şi 
promovare pentru produsele agricole pe pia a internă şi în ările ter e, precum şi a măsurii de promovare a vinurilor, care se 
finan ează din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA); 
Avansul acordat a fost de 68.0716 euro pe ha, ceea ce reprezintă 70% din cuantumul aprobat. 
Plă ile în avans s-au  efectuat la cursul de schimb de 4,5993 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană 
în data de 29 septembrie 2017 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 329/05 din 30.09.2018. 
Plata redistributiv :  - nivelul I (1-5ha) = 5euro/ha (~24,96lei/ha) 

    - nivelul II (5,01-30ha) = 48,3251euro/ha (~222,26lei/ha) 
Plata pentru practici agricole benefice pentru clim  şi mediu: -57,1745euro/ha (~262,96lei/ha) 
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A. Ajutoarele na ionale tranzitorii: 

 ANT 1 – culturi în teren arabil: - numar fermieri: 18938 
- suprafață 244902,71 ha; 

 ANT 4 – tutun:   - numar fermieri: 8 
- suprafață 24,52  ha; 

 ANT 6 – sfecl  de zah r:  - numar fermieri: 7 
- suprafață 191,59  ha; 

SPRIJIN CUPLAT ÎN SECTORUL VEGETAL 
7.1 Sprijin cuplat pentru cultura de soia:  - numar fermieri: 72 

- suprafață 4738,30 ha. 
7.10 Tomate câmp industrializare:  - numar fermieri: 24 

- suprafață 100,59 ha. 
7.11 Castreve i câmp industrializare:  - numar fermieri: 1 

- suprafața: 1,20 ha. 
7.15 Mere destinate:    - numar fermieri: 4 

- suprafața: 15,50 ha. 
7.2 Lucerna:     - numar fermieri: 100 

- suprafața: 961.92 ha. 
7.3 Maz re boabe pentru industrializare:  - numar fermieri: 15 

- suprafața: 427,36 ha. 
7.4 Fasole  boabe pentru industrializare:  - numar fermieri: 4 

- suprafața:18,56 ha. 
7.9 Sfecl  de zah r:    - numar fermieri: 9 

- suprafață  192,59 ha; 
 
3. M surile compensatorii de dezvoltare rural  aplicabile pe terenuri agricole 
M sura 10 - Agro-mediu şi clim :   - numar fermieri: 113 

- suprafață 6782,82 ha; 
M sura 11 - Agricultura ecologic : 
A. Subm sura 11.1 Sprijin pentru conversia la metodele de agricultur  ecologic  con ine: 

 Pachetul 1 - culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutre ) aflate în conversia la agricultura ecologic : 
- numar fermieri: 22 
- suprafață 4271,69 ha ; 

 Pachetul 2 - legume aflate in conversia la agricultura ecologic : - numar fermieri: 1 
        - suprafață 0,90 ha; 

 Pachetul 3 - livezi aflate în conversia la agricultura ecologic : - numar fermieri: 9 
- suprafață 42,54 ha; 

 Pachetul 4 - vii aflate în conversia la agricultura ecologic :  - numar fermieri: 5 
- suprafață 9,1 ha; 

 Pachetul 5 - plante medicinale şi aromatice aflate în conversia la agricultura ecologic :- numar fermieri: 2 
    - suprafata 4,99 ha; 

B. Subm sura 11.2 - Sprijin pentru men inerea practicilor de agricultur  ecologic  con ine: 
 Pachetul 1 - culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutre ) certificate în agricultura 

ecologic : - numar fermieri: 37 
- suprafata 5396,64 ha; 

 Pachetul 2 - legume certificate in agricultura ecologic : - numar fermieri: 3 
- suprafață 16,5 ha; 

 Pachetul 3 – livezi certificate în agricultura ecologic : - numar fermieri: 2 
- suprafata 4,40 ha; 

 Pachetul 4 – vii certificate în agricultura ecologic : - numar fermieri: 5 
- suprafata 136,99 ha; 

 Pachetul 5 - plante medicinale şi aromatice certificate în agricultura ecologic : - numar fermieri: 6 
- suprafata 155,09 ha. 
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M sura 13 - Pl i pentru zone care se confrunt  cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice: 
A. Subm sura 13.1 - Pl i compensatorii în zona montan  (ANC): - numar fermieri: 9 

- suprafata 26,37ha 
B. Subm sura 13.2 - Pl i compensatorii pentru zone care se confrunt  cu constrângeri naturale semnificative 
(ANC_SEMN):  - numar fermieri: 16252 

- suprafata 235636,52 ha  
C. Subm sura 13.3 - Pl i compensatorii pentru zone care se confrunt  cu constrângeri specifice (ANC_SPEC): 

- numar fermieri: 3 
- suprafata 30,33 ha  

M sura 214  -  Pl i de Agro-mediu: 
 Pachetul 2 - Practici agricole tradi ionale ZMD (fermieri cu domiciliul în Galati si teren in alte judete): 

- numar fermieri:2 
- suprafata 2.15ha; 

 Pachetul 4 - Culturi verzi:    - numar fermieri: 344 
- suprafata  20154,14ha; 

 Pachet 5.1 – Culturi agricole pe terenuri arabile: - numar fermieri: 20 
- suprafata  1425,23 ha; 

 Pachet 5.4 – Vii:     - numar fermieri:1 
- suprafata  0,34 ha; 

 Pachet 5.5 – Plante medicinale si aromatice:  - numar fermieri: 3 
- suprafata  281,21 ha; 

4. Schemele de plat  pentru animale. 
4.1.Sprijinul cuplat pentru creşterea vacilor de lapte: - numar fermieri: 84 
4.2   Sprijinul cuplat pentru creşterea ovinelor:  - numar fermieri: 299 
4.3Sprijinul cuplat pentru creşterea caprinelor:  - numar fermieri: 77 
4.4   Sprijinul cuplat pentru creşterea taurinelor din rase   de carne şi metişii acestora: - numar fermieri: 15 
Ajutoare na ionale tranzitorii în sector zootehnic: 
Ajutoare na ionale tranzitorii LAPTE:   - numar fermieri:163 
Ajutoare na ionale tranzitorii BOVINE CARNE:  - numar fermieri:1423 

Ajutoare na ionale tranzitorii OVINE, CAPRINE:  - numar fermieri:1687 
 

Numar adeverin e eliberate pentru sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor, 
conform O.U.G. 43/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - 3 adeverinte;  

Numar de adeverinte eliberate  pentru a facilita accesul la credite a beneficiarilor schemelor de sprijin pe suprafata și în 
sector zootehnic, în cursul anului 2018:      -adeverințe SAPS – 625 adeverinte; 

 

Informatii referitoare la IPA – ON LINE 

În anul 2017 au depus cerere ONLINE 20718 fermieri, cu o suprafață totală de 272544,37 ha. 
Pânã la data de 15 iulie 2017 au fost digitizate toate parcelele agricole ale  fermierilor urmare a modificãrilor aduse la 
cererea de plata inițială. 
SUBVENTII DE LA  BUGETUL DE STAT  
Ajutoarele na ionale tranzitorii – ANT se acordă în domeniul vegetal şi zootehnic în limita prevederilor bugetare anuale 
alocate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 
În sectorul vegetal în campania 2018 au existat următoarele solicitări: 
ANT 1 – culturi în teren arabil: - numar fermieri: 18620 

- suprafață 213576,24 ha; 
ANT 4 – tutun:   - numar fermieri: 1 

- suprafață 12,00  ha; 
ANT 6 – sfecl  de zah r:  - numar fermieri: 10 

- suprafață 227,64  ha; 
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În sectorul zootehnic în campania 2017 au existat următoarele solicitări: 
Ajutoare na ionale tranzitorii LAPTE:  - numar fermieri:163 
Ajutoare na ionale tranzitorii BOVINE CARNE: - numar fermieri:1423 

Ajutoare na ionale tranzitorii OVINE, CAPRINE: - numar fermieri:1687 
Numar adeverinte eliberate pentru sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor, 
conform O.U.G. 43/2013 cu modificarile si completarile ulterioare: - 3 adeverinte; 
Numar de adeverinte eliberate  pentru a facilita accesul la credite a beneficiarilor schemelor de sprijin pe suprafata și în 
sector zootehnic, în cursul anului 2018:     adeverințe SAPS – 625 adeverinte; 
  

Situa ia pl ilor Campania 2017: 
Centrul 
jude ean 
APIA 

Numãr cereri 
depuse (din 
care au fost 
excluse 
cererile 
neeligibile) 

Cereri 
autorizate în 
avans 

Suma 
autorizatã 
avans FEGA 
+ FEADR + 
Cofinan are 
Buget 
Na ional 
EURO 

Procent 
cereri 
autorizate / 
cereri din 
care ua fost 
excluse 
cererile 
neeligibile şi 
cele de 
zootehnie 
(%) 

Cereri 
autorizate 
plata finalã 

Suma 
autorizatã 
plata finala 
FEGA + 
FEADR + 
cofinan are 
Buget 
Na ional 
EURO 

Procent cereri 
autorizate/cer
eri din care 
au fost 
excluse 
cererile 
neeligibile (%) 

Gala i 19.391 17.359 29.002.890,17 93,36% 19.229 35.438.019,44 99.16% 
 
 
 
Analiz  comparativ  Control pe Teren 2016-2017 

Tip control Scheme verificate 2016 (NR. FERME) 2017 (NR. FERME) 
Control clasic SAPS 250 265 

MASURI DE AGROMEDIU 72 42 
ECOCONDITIONALITATE 78 26 
MICUL FERMIER 26 100 
PRACTICI AGRICOLE BENEFICE PENTRU 
CLIMA SI MEDIU 

45 50 

ANT IN SECTORUL ZOOTEHNIC 119 97 
TANARUL FERMIER 7 10 
PLATA REDISTRIBUTIVA 39 50 
GAEC 4 54 56 
Esantion ,,cartonas galben” _ 675 

Control teledetectie SAPS 6888 1026 
ECOCONDITIONALITATE 144 66 
MASURI AGROMEDIU 118 23 
PRACTICI AGRICOLE BENEFICE PENTRU 
CLIMA SI MEDIU 

90 26 

TANARUL FERMIER 62 47 
GAEC 4 87 81 

Vizite pe teren pentru 
actualizarea blocurilor fizice 

SE VERIFICA LIMITA BLOCURILOR FIZICE 132 141 

Supracontrol SAPS,PNDC AGROMEDIU 1 2 

 

Analiz  comparativ  M suri Specifice 2016-2017 
 Activitatea serviciului este bazată pe verificarea și autorizarea cererilor privind schemele de plată acordate în 
sectorul zootehnic, măsuri de pia ă - interven ie Masurii delegate - 215 , ajutoarelor excepționale  şi a ajutoarelor de stat. 
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Nr. 
crt 

Forma de sprijin 
Nr. dosare 

2016 
Suma autorizat  

aferent  2016 

Nr. 
dosare 
2017 

Suma autorizat  
aferent  2017 

1 
Ord.247/2008 modif. cu Ord. 269/2009, 
Ord.132/2010, Ord.1763/2014- 
restructurare/reconversie plantații viticole 

16 
764.068,93  

(5 dosare plătite, 11 în 
curs de autorizare) 

6 
1.860.466,26 

(4plătite și 2 în curs de 
autorizare) 

2 
Ord. 756/2008- asigurarea recoltei de 
struguri 

1 
22.970,41  

   

3 
Ord.694/2008-recunoașterea grupurilor de 
producători în sectorul legume-fructe 

6 
2.405.967,78  

 
1 493.033,67 

Total ajutor comunitar sector vegetal 23 3.193.007,12  7 2.353.499,93 

4 
HG 1728/2008- ajutor comunitar pentru 
furnizarea laptelui în scoli 

2 1.320.869,07  2 945.651,83 

5 
OUG 24/2010 – ajutor financiar în cadrul 
programului de încurajare a consumului 
de fructe în școli 

1 429.949,89  3 
820.239,90 

(mere sem. I +II, măs. 
ad.) 

6 
Sprijin financiar comunitar acordat în 
sectorul apicol - PNA 

1 78.516,93  35 113.926,25 

7 
Măsura 215 – plăți în favoarea bunăstării 
animalelor – pachet a)- porcine 

4 
1.306.493,61 

(3cereri plătite, 1 în 
curs de autorizare) 

6 
3.826.642,90 

(4cereri curente, 1 rect., 
1 an ant.) 

8 
Măsura 215 –  plăți în favoarea bunăstării 
animalelor – pachet b) - păsări 7 

1.098.591,83  
(5 cereri plătite) 5 2.198.886,33 

9 
HG 866/2016 – ajutor excepțional acordat 
crescătorilor de porci 4 525.346,99  

 
 

10 
HG 160/2016-ajut.exceptional pt.fermierii 
din sectorul cresterii animalelor - porci 

4 138.635,94  
 

 

11 
HG 160/2016-ajut.exceptional pt.fermierii 
din sectorul cresterii animalelor - lapte 

16 101.793,47  
 

 

 

HG 211/2017 – ajutor de adaptare 
excepțional destinat produc. de lapte 

  2 14.222,10 

Total ajutor comunitar sector zootehnic 39 5.000.197,73  53 7.919.569,31 

12 
Lg. 247/2005 si Ord.33/2011- renta 
viageră agricolă 

2181 vizări 2.096.409,85  
2030 
vizări 2.014.220,10 

13 
HG 1174/2014 si ORD/1727/2015- acciză 
motorină trim.IV /2015-2016 

474 5.201.778,19 337 3.026.097,00 

14 
HG 1174/2014 si ORD/1727/2015- acciză 
motorină trim.I /2016-2017 

405 2.878.114,18 438 2.823.184,00 

15 
HG 1174/2014 si ORD/1727/2015- acciză 
motorină trim.II /2016-2017 

495 6.491.809,69  537 5.114.421,00 

16 
HG 1174/2014 si ORD/1727/2015- acciză 
motorină trim.III /2016-2017 

483 9.581.182,00  570 4.605.325,00 

17 
HG 1174/2014 si ORD/1727/2015- 
acorduri prealabile motorină 2017-2018 

673 - 700 - 

18 
HG 1179/2014- Scheme de ajutor de stat 
în sectorul creșterii animalelor 20 415.741,94  

17 
(11 lunar 
și 6 trim.) 

625.092,89 

19 
HG 866/2016 – ajutor excepțional acordat 
crescătorilor de porci 4 525.346,99  

 
 

Total ajutoare de stat 4.735 27.190.382,84  4.629 18.208.339,99 

TOTAL SMS APIA CJ GALATI 4.797 35.383.587,69 l 4.689 28.481.409,23 
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 Direc ia Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguran a Alimentelor 

Ac iuni întreprinse în domeniul siguran ei produselor alimentare de origine animal  
Depistarea principalelor boli transmisibile (Zoonoze)  

În anul 2017 au fost efectuate 31.519 examene pentru depistarea zoonozelor (cisticercoza, echinococoza, tuberculoza, 
antrax) la speciile receptive. De asemenea, au fost efectuate 30.271 examene trichineloscopice la porcinele crescute în 
sistem industrial, 1.274 examene trichineloscopice la porcinele crescute în sistem gospodaresc și 266 examene 
trichineloscopice la mistreți sălbatici. Au fost depistate 19 carcase suine pozitive la examenul sus-menționat. Nu s-au 
înregistrat  cazuri de trichineloză la om.       

Realizarea indicatorilor din programul strategic de profilaxie i combatere a  bolilor la animale i de 
prevenire a transmiterii de boli de la animale la om i de protec ie a mediului. 
În anul 2017 au fost efectuate 2.225 acțiuni de control oficial pentru verificarea condițiilor sanitare veterinare și pentru 
siguranța alimentelor în unitățile de prelucrare, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de 
origine animală și au fost prelevate 653 probe de produse alimentare de origine animală în conformitate cu prevederile 
Ordinului A.N.S.V.S.A. nr. 35/2016 cu modificările și completările ulterioare, în vederea efectuării expertizei contaminanților, 
reziduurilor de pesticide, aditivilor, expertizei microbiologice, determinării gradului de contaminare radioactivă. 

Au fost efectuate cu 1.415 controale oficiale mai puțin fa ã de anul 2016, din cauza modificării structurii 
organizatorice a Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a diminuării atribuțiilor de serviciu pentru 
personalul din cadrul S.C.O.S.Alimentelor și din cauza numărului insuficient de angajați; 

Au fost efectuate cu 9.704 examene pentru depistarea zoonozelor la speciile receptive (bovine, caprine, ovine, 
porcine) mai puțin fa a de anul 2016, deoarece în anul 2017 s-a redus numărul de animale abatorizate; 

Au fost efectuate cu 9.819 examene pentru depistarea Trichinella spiralis mai pu in fa ã de anul 2016 din cauza 
reducerii numărului de animale abatorizate în anul 2017. 

Ac iuni întreprinse în domeniul siguran ei alimentelor de origine non-animal  
În anul 2017 au fost efectuate 3.485 acțiuni de control oficial pentru verificarea condițiilor sanitare veterinare și pentru 
siguranța alimentelor de funcționare în unitățile de prelucrare, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor 
alimentare de origine non-animală. Au fost prelevate 547 probe de produse alimentare de origine non-animală conform 
Planului strategic pe 2017, aprobat prin Ordinul Președintelui A.N.S.V.S.A nr. 35/2016 cu modificări și completări, în vederea 
efectuării expertizei contaminanților, reziduurilor de pesticide, aditivilor, expertizei microbiologice, determinării gradului de 
contaminare radioactivă și OMG-urilor și a verificării eficienței operațiunilor de igienizare. 
 Fa ã de anul 2016 au fost realizate cu 932 controale oficiale mai mult, datorită numărului mai mare de angajați 
conform Ordinului Președintelui A.N.S.V.S.A. nr. 113/2008 cu modificările și completările ulterioare și datorită numărului 
crescut de recontroale. De asemenea au fost prelevate cu 58 probe de produse alimentare de origine non-animală mai mult în 
cadrul Programului strategic aprobat pe anul 2017, datorită creșterii numărului de operatori economici. 

Biroul Antifraudã 
Controale comune cu alte instituții  ale statului privind verificarea respectării condițiilor sanitar veterinare și pentru 

siguranța alimentelor: 53 controale în anul 2017 față de 252 controale în anul 2016. 
Controale oficiale sanitar veterinare și pentru siguranța alimentelor în unități de prelucrare, depozitare, 

comercializare al produselor de origine animală si nonanimală, cât și cu ocazia Sărbătorilor Pascale, a Sărbătorilor de iarnă 
în târgurile organizate și a Zilelor Galațiului, inspecții în exploatații nonprofesinale de animale: 1.098 controale în anul 2017 
față de 944 controale în anul 2016. 

Alte controale dispuse de către A.N.S.V.S.A. și directorul executiv, recontroale în unități de producție, 
comercializare, a produselor de origine animală și nonanimală: 307 controale în anul 2017 față de 358 controale în anul 
2016. 

Soluționarea reclamațiilor și sesizărilor inclusiv a celor de Call Center: 117 în anul 2017 față de 137 în anul 2016. 
S-au propus și emis 2 Ordonanțe de suspendare temporară a activității și 1 Ordonanță de interzicere desfășurare activitate 
în anul 2017 față de 3 Ordonanțe de interzicere desfășurare activitate în anul 2016. 
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Au fost retrase de la comercializare și dirijate în vedere neutralizării o cantitate de 1430,415 kg diferite produse 
alimentare și 181,8 litri diferite băuturi în anul 2017  față de 2510 kg diferite produse alimentare și 850 litri diferite băuturi în 
anul 2016  . 

Compartiment Poli ia Sanitarã Veterinara a Animalelor 
În anul 2017 au fost efectuate un număr de 28 de acțiuni de control oficial pentru verificarea respectării normelor 

sanitare veterinare aflate în vigoare cu privire la protec ia animalelor din adăposturile de câini fără stăpân și din refugiile de 
pe raza județului, precum și a celor din grădina zoologică și din acvariul public. Cu ocazia acțiunilor de control, s-a urmărit și 
completarea registrelor de la sediile adăposturilor publice şi private pentru câinii fără stăpân conform procedurilor stabilite de 
către A.N.S.V.S.A. 

În anul 2017 s-au centralizat, verificat şi raportat la A.N.S.V.S.A. date cu privire la numărul de câini înregistra i, 
numărul de microcip sau al mijlocului alternativ de identificare, numărul de câini adoptați, numărul de mortalități, ca urmare a 
diferitelor note de serviciu interne lunare și trimestriale. 

Pe parcursul anului 2017, s-au soluționat cele 31 de sesizări primite în responsabilitatea Compartimentului de 
Poliția Animalelor de la nivelul conducerii D.S.V.S.A, referitoare la nerespectarea prevederilor legale cu privire la bunăstarea 
animalelor din adăposturile de câini, precum și a altor aspecte ce au legătură cu acestea. 
         Comparativ cu anul 2016, activitatea Compartimentului Poliția Sanitară Veterinară a Animalelor s-a desfășurat similar, 
respectându-se legislația specifică națională aflată în vigoare. Numărul de controale efectuate în anul 2017 este aproximativ 
același, deoarece acestea se derulează conform unui plan de activitate trimestrial, ce se desfășoară în baza “Programului 
național de inspecții în domeniul bunăstării animalelor”, ca urmare a N.S. nr. 5677/25544/2015. 
         În urma celor 56 de controale desfășurate în această perioadă de timp (2016-2017), care au avut ca scop verificarea 
respectării condițiilor de bunăstare și protecție ale animalelor, au fost aplicate un număr de 2 amenzi contravenționale în 
valoare de 3.800 de lei și 4 avertismente, conform Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor cu modificări și completări, 
a H.G. nr. 984/2005 cu completări și modificări și a Ordonanței nr. 47/2005. 

Serviciul Catagrafie, Înregistrare, Evaluare, traces 
 Autorizarea sanitară veterinară a unităților de industrie alimentară în conformitate cu Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 57/ 

2010. 
În anul 2017, a fost autorizată sanitar veterinar pentru schimburi intracomunitare cu produse de origine animală 1 unitate: 
S.C. VERDESI&CO S.R.L. – unitate tranșare carne, unitate carne preparată, unitate produse din carne;  
De asemenea, în conformitate cu prevederile ordinului sus-menționat, au fost autorizate: 96 mijloace de transport produse 
alimentare de origine animală și au fost aplicate 86 vize anuale pe autorizațiile mijloacelor de transport produse alimentare 
de origine animală. 

  Înregistrarea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a obiectivelor supuse controlului sanitar veterinar și 
pentru siguranța alimentelor în conformitate cu Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 111/2008. 
În cursul anului 2017, au fost evaluate în vederea înregistrarii sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor un număr de 
670 obiective pentru care au fost emise documente de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, 80 
mijloace de transport produse alimentare de origine non-animală, 1 producător particular care desfășoară activitate de 
vânzare directă miere și 5 automate de vânzare lapte crud.  

  Autorizarea / înregistrarea sanitară veterinară a unităților ce desfășoară activități în domeniul hranei pentru animale 
de fermă și a mijloacelor de transport a hranei pentru animale de fermă în conformitate cu Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 44/2017. 
În cursul anului 2017, au fost evaluate în vederea autorizării/înregistrării sanitare veterinare un număr de 8 obiective, pentru 
care au fost emise documente de autorizare. 

  Înregistrarea/autorizarea sanitară veterinară a unităților/ centrelor de colectare / exploatațiilor de origine și a 
mijloacelor de transport din domeniul sănătății și al bunăstării animalelor, a unităților implicate în depozitarea și neutralizarea 
subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman și a produselor procesate în conformitate cu 
Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 16/2010. 
 În cursul anului 2017, au fost evaluate în vederea autorizării/înregistrării sanitare veterinare un număr 78 obiective, pentru 
care au fost emise documente de autorizare/înregistrare. 

 Înregistrarea/autorizarea sanitară veterinară a unităților și activităților din domeniul farmaceutic veterinar în 
conformitate cu Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 83/2014. 
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În cursul anului 2017, au fost evaluate în vederea autorizării/înregistrării sanitare veterinare un număr de 6 obiective, pentru 
care au fost emise documente de autorizare. 

 Evaluarea și încadrarea unităților pe grupe de risc în conformitate cu Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 35/2016. 
 În cursul anului 2017, au fost evaluate în vederea încadrării pe grupe de risc un număr de 464 obiective înregistrate sanitar 
veterinar și pentru siguranța alimentelor conform Ord. A.N.S.V.S.A. nr. 111/2008 si 13 obiective autorizate sanitar veterinar 
conform Ord. 44/2017. A fost efectuat auditul si evaluarea in vederea incadrarii pe grupe de risc in 16 obiective autorizate 
sanitar veterinar conform Ord. 57/2010. 

Comparativ cu anul 2016: 
- Au fost emise cu 117 mai puține documente de înregistrare sanitară-veterinară și pentru siguranța alimentelor,cu 6 mai 
puține documente de autorizare magazine furaje pentru animale și depozite de furaje, cu 10 mai puține documente de 
autorizare/înregistrare exploatații comerciale apicole, exploatații apicole familiale, exploatații comerciale păsări, exploatații 
comerciale porci, unități D.D.D, pet-shop, pet-food, centre colectare bovine-ovine, mijloace de transport animale, cu 20 mai 
puține documente de autorizare depozite farmaceutice și farmacii veterinare,deoarece s-au înregistrat mai puține solicitări 
din partea operatorilor economici pentru a desfășura activități supuse autorizării/înregistrării, în anul 2017. 
- Au fost evaluate în vederea încadrării pe grupe de risc cu 125 mai multe obiective înregistrate sanitar veterinar și pentru 
siguranța alimentelor, conform Ord. A.N.S.V.S.A. nr. 111/2008 si 13 obiective autorizate/inregistrate sanitar veterinar 
conform Ord. A.N.S.V.S.A. nr. 44/2017. 
- Au fost autorizate sanitar veterinar pentru schimburi intracomunitare cu produse de origine animală cu 5 mai puține unități 
deoarece s-au înregistrat mai puține solicitări din partea operatorilor economici pentru a desfășura activități supuse 
autorizării, în anul 2017. 
- Au fost autorizate cu 8 mai puține mijloace de transport produse alimentare de origine animală și cu 17 mai puține de 
origine non-animală; au fost aplicate cu 4 mai multe vize anuale pe autorizațiile mijloacelor de transport produse alimentare 
de origine animală; 
- A fost înregistrat sanitar veterinar pentru vânzare directă de lapte prin intermediul automatelor cu un automat mai mult ca în 
anul precedent. Nu au fost solicitări pentru înregistarea altor producători particulari pentru activitatea de vânzare directă 
lapte, motivul fiind tendința de reducere a numărului de animale.             

 Monitorizarea comerțului intracomunitar, importului, exportului și tranzitului de animale vii, produse și subproduse 
de origine animală/non-animală și produse destinate nutriției animalelor. 
La nivelul S.C.I.E.T. sunt monitorizate operațiunile de comerț intracomunitar, import, export și tranzit de animale vii, produse 
și subproduse de origine animală /non-animală și produse destinate nutriției animalelor, lunar întocmindu-se raportări ce se 
transmit la A.N.S.V.S.A. Au fost emise 15 Certificate sanitare veterinare pentru export bovine si ovine,  39 Certificate 
sanitare veterinare intracomunitare pentru bovine si ovine, 33 Certificate sanitare veterinare pentru export lână,3 Certificate 
de sănătate pentru produse de origine non-animală, 1 Certificat pentru export carne porc,143 Certificate sanitare veterinare 
pentru transport  animale companie (câini),au fost legalizate un număr de 511 pașapoarte pentru transportul necomercial al 
animalelor de companie în spațiul intracomunitar; au fost efectuate 45 controale pentru verificarea sosirii transporturilor 
intracomunitare de produse de origine animală, 44 controale pentru verificarea sosirii transporturilor intracomunitare de 
animale și 1 control pentru verificarea sosirii transportului de MSC. 

 Respectarea implementării legislației sanitare veterinare privind bolile din domeniul programelor veterinare 
comunitare cofinanțate.  
La nivelul S.C.I.E.T. se monitorizează acțiunile sanitar veterinare privind  bolile din domeniul programelor veterinare 
cofinanțate, sunt preluate din cadrul celorlalte compartimente ale D.S.V.S.A. datele necesare pe programele cofinanțate în 
vederea transmiterii rapoartelor catre A.N.S.V.S.A. 

Serviciul Control Oficial Sãnãtate Animalã 
Programul strategic de supraveghere, profilaxie și combatere a bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli 

de la animale la om și de protecție a mediului pentru anul 2017 în domeniul sănătații animale. 
Pentru supravegherea clinică a bolilor cu mare difuzibilitate s-au efectuat 46.698 examene serologice pentru 

depistarea leucozei enzootice bovine, brucelozei bovine și anemiei infecțioase ecvine. 
          În anul 2017 au fost declarate 27 focare de boală, după cum urmează:                                                                      
-19 focare de trichineloză în 9 localități : Cudalbi, Smârdan, Costache Negri, Valea Mărului, Liești, Mun. Galați, Mun. Tecuci. 
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-8 focare LEB la bovine în 5 localități (Cavadineşti, Ghidigeni, Drăgăneşti, Suceveni, Ivești). 
 Programul  de supraveghere contra pestei porcine clasice 

În anul 2017 s-a efectuatsupravegherea serologică în exploatațiile comerciale a porcilor importați și a celor 
prevăzute în Ordinul A.N.S.V.S.A. nr. 29/2014, precum și supravegherea clinică permanentă a porcilor din exploatațiile 
comerciale și din gospodăriile populației.S-au efectuat 175 examene serologice pentru determinarea PPC  pe 175 probe 
sânge porci mistreti. 
  Supravegherea gripei aviare pe teritoriul jude ului Gala i 

S-a efectuat supravegherea clinică permanentă a păsărilor, au fost prelevate 383 de probe de sânge pentru 
examen serologic de la păsările din “localitățile țintă” și 130 probe de sânge de la păsările din exploatații comerciale.Au  fost  
efectuate examene clinice în fiecare exploatație profesională de creștere a găinilor pentru ouă consum și pui broiller. 
 Programul  pentru supravegherea, controlul si eradicarea rabiei 

În conformitate cu prevederile Odinului A.N.S.V.S.A. nr. 29/2014 și ale Notei de serviciu a A.N.S.V.S.A. nr. 
5611/29581/29.12.2014, campania de vaccinare antirabică profilactică la câini și pisici s-a derulat  în perioada noiembrie 
2017 - februarie 2018. În anul 2017 nu au fost declarate focare de rabie în jude ul Galați. 
 Programul pentru eradicarea si monitorizarea encefalopatiilor spongiforme transmisibile 

În anul 2017 au fost prelevate un număr de 1.357 de probe de trunchi cerebral de la speciile de animale receptive, 
din care 277 trunchiuri cerebrale de la bovine, 740 de la ovine, 338 de la caprine și 2 de la cervidee. Au fost efectuate 
examene de laborator pentru depistarea E.S.T. și nu au existat probe pozitive. 
 Programul pentru eradicarea i monitorizarea bolii Bluetongue 

În cadrul supravegherii serologice desfășurate conform Programului strategic pentru anul 2017, s-au prelevat 1170 
de probe de sânge de la bovinele din «localitățile țintă» (Drăgușeni și Smîrdan). 
 Lichidarea focarelor de boli infecto-contagioase existente în jude ul Gala i 

  În anul 2017 au fost stinse 28 focare de boală: 19 focare de trichineloză, 9 focare de leucoză enzootică bovină.  
 Ac iuni sanitare veterinare privind respectarea normelor de protec ie i bun starea animalelor în exploata iile de 
animale. Au fost monitorizate  documentele privind instituirea și respectarea măsurilor de biosecuritate : aplicarea și 
respectarea normelor sanitare veterinare, în organizarea și desfășurarea fluxului tehnologic, accesul în exploatațiile de 
animale, livrări de animale și produse, condiții de igienă din adăposturi, spații de prelucrare și incinte si parametrii de 
microclimat. Au fost monitorizate documentele privind bunăstarea animalelor; completarea fișelor de evaluare la exploatații: 
evaluarea sistemelor de creștere a animalelor în funcție de criteriile stabilite de A.N.S.V.S.A, verificarea respectării 
prevederilor legale referitoare la: personal, inspecții, ținerea evidențelor, libertatea de mișcare, adăposturi și cazare, 
animalele care nu sunt ținute în adăposturi, echipamentele mecanice sau automate, hrana pentru animale, apa și alte 
substanțe, mutilări și metode de creștere. 

Au fost efectuate un număr de 132 controale după cum urmează: 30 în exploatații de vaci lapte, 8 în exploatații de 
viței, 27 exploatații de GOC , 23 în exploatații PC, 10 controale la abator, 15 controale în târgurile de animale și 19 controale 
în exploatații de porci. Totodată pentru  implementarea procedurii de control al identificării animalelor au mai fost verificate 
25.440 de gospodării ale populației.  
 Ac iuni sanitare veterinare privind respectarea normelor de protec ie i bun starea animalelor în timpul 
transportului de animale. S-au efectuat controale referitoare la îndeplinirea de către mijloacele de transport și a 
containerelor pentru animale a condițiilor de transport legale pentru efectuarea unor astfel de activități (ventilație, 
luminozitate, hrana, îngrijire, apa): pe căi rutiere, controlul densității de încărcare a animalelor în mijloace de transport în 
functie de specie, vârstă, greutate, categorie de producție, mărimea corporală și stare fiziologică, controlul echipamentelor 
utilizate pentru încărcarea și descărcarea animalelor în/și din mijloacele de transport; controlul autorizației de transport, a 
jurnalului de călătorie, a certificatului de competent pentru conducătorii auto și însoțitori, a altor documente însoțitoare pentru 
transporturile cu o durată mai mare de 8 ore. Au fost efectuate 8 controale asupra autovehiculelor specializate pentru 
transportul animalelor în Comunitatea Europeană.   Au fost efectuate 17 controale rutiere împreună cu cadrele MAI.  În anul 
2017 au fost exportate, din centrele de colectare de pe teritoriul județului Galați: 1.657 bovine, 23.253 ovine şi 200 caprine și 
au fost aduse prin schimb intracomunitar: 55 bovine, 23 ovine, 1.936.394 de păsări și 10.207 de porci. 
 Controlul pie ei interne a animalelor, circula ia animalelor, organizarea i func ionarea târgurilor i exploata iilor 
de animale 
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În anul 2017 au fost efectuate periodic controale privind respectarea condițiilor privind circulația animalelor în 

târgurile de animale din județul Galați. 
 Controlul produselor medicinale veterinare, circula ia furajelor i a proteinelor de origine animal . Au fost 
efectuate 170 controale pentru verificarea respectării condițiilor de circulație, comercializare a produselor medicinale 
veterinare, furaje, pentru verificarea respectării normelor prevăzute de legislația în vigoare în ceea ce privește 
medicamentele și produsele medicinale de uz veterinar și furajele. 

SITUA IA EPIDEMIOLOGIC  ÎN JUDE UL GALA I 
- Trichineloză porcine: în anul 2017 au fost diagnosticate un număr de 19 focare care au fost stinse, în comparație cu anul 
2016, când au fost diagnosticate 27 de focare ce au fost stinse; 
- Leucoză bovine: în anul 2017 exista un număr de 16 focare, dintre care 8 din anii precedenți, iar un numar de 9 focare au 
fost stinse, în comparație cu anul 2016, când erau înregistrate un număr de 18 focare, dintre care 10 din anii precedenți, iar 
un număr de 9 focare au fost stinse; 
- Scrapie ovine: în anul 2017 a fost diagnosticat un focar de scrapie fiind in activitate continua de supraveghere sanitara 
veterinara, comparativ cu anul 2016 cand nu au fost diagnosticate focare de scrapie dar exista un focar nestins din anul 
2015, ce a fost stins in anul 2017; 
- Anemie Infecțioasă Ecvină: în anul 2017 nu au fost diagnosticate focare și a fost stins un focar din 2016, prin comparație cu 
anul 2016, cand au fost diagnosticate un număr de 2 focare, dintre care unul a fost stins; 
- Salmoneloza la păsări: în anul 2017 nu au fost diagnosticate focare, în comparație cu anul 2016, cand au fost diagnosticate 
un număr de 2 focare, care au fost stinse.   

 LABORATORUL SANITAR VETERINAR I PENTRU SIGURAN A ALIMENTELOR  
Laboratorul Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor Galați în anul 2017 și-a desfășurat activitatea în 

conformitate cu prevederile Ordinului A.N.S.V.S.A. nr. 35/2016. Acesta este autorizat conform Ordinului A.N.S.V.S.A. nr. 
48/2010 cu Autorizația sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor nr. 60/25.07.2011. Activitatea de laborator este 
structurată pe trei domenii: sănătate animală, siguranța alimentelor și control reziduuri – contaminanți. În activitatea 
desfășurată s-au utilizat metode de diagnostic și supraveghere sanitară veterinară în conformitate cu Manualul OIE și a 
standardelor în vigoare, dar și metode de diagnostic și supraveghere sanitară veterinară elaborate și aprobate de I.D.S.A. Nu 
s-au introdus metode noi de diagnostic în perioada raportată. În data de 20.09.2017, L.S.V.S.A. Galați a obținut noul - 
Certificat de Acreditare RENAR nr. LI 1148, pentru 50 încercări (metode analitice) conform Anexei nr. 1/20.09.2017. 

S-au analizat un număr de 69.221 de probe în anul 2017, comparativ cu 82.844 de probe în anul 2016, dintre care: 
Compartiment Siguranța Alimentelor/Compartiment Control Reziduuri și Contaminanți 
- s-au analizat un număr de 8.203 probe în anul 2017, comparativ cu 8.515 de probe în anul 2016, din produse de origine 
animală, produse de origine non-animală, sanitații, apă și furaje (tipul analizelor: microbiologice, fizico-chimice, controlul 
reziduurilor, radioactivitate). 
Compartiment/Birou Sănătate Animală – s-au analizat un număr de 61.018 probe în anul 2017, comparativ cu 74.329 de 
probe în anul 2016, din fecale, cadavre, organe, lapte, albine, faguri, sânge, ser, tesut muscular, apă, sanitații (tipul 
analizelor: anatomie patologică, virusologie, serologie, parazitologie, bacteriologie, toxicologie). 

Personalul din cadrul D.S.V.S.A. Galați a aplicat 127 sancțuni contravenționale cu amendă în valoare totală de 
172.800 lei și 5 avertismente scrise conform legislației în vigoare în anul 2017, față de 166 sancțiuni contravenționale cu 
amendă în valoare totală de 462.040 lei și 19 avertismente scrise în anul 2016. 
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 Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semin elor şi Materialului Sãditor 

Ca institu ie abilitatã  pentru managementul semin elor şi materialului sãditor, institu ia func ioneazã şi îşi 
desfãşoarã activitatea ca unitate cu personalitate juridicã, finan atã din venituri extrabugetare şi aloca ii acordate  de la 
bugetul de stat, subordonatã Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, prin Direc ia Generalã Control şi Inspec ii şi 
Direc ia  de Inspec ii şi Control Ex Post, în conformitate cu prevederile Legii nr. 266/2002 privind producerea, controlul 
calitã ii, comercializarea şi folosirea semin elor şi materialului saditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante agricole. 

 
În anul 2017 s-au desfãşurat urmatoarele activitã i: 
 înregistrarea  a 41 de operatori economici, cărora li s-au eliberat 44 autoriza ii noi; 
 supravegherea  şi monitorizarea a 264 operatori economici înregistrati pentru activităti de producere, prelucrare şi/sau 
comercializare a semin elor şi materialului sãditor  în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cărora li s-au aplicat vize 
anuale pe 280 de autoriza ii; 
 instruirea, testarea şi atestarea a 81 persoane împuternicite de cãtre operatori economici care au solicitat înregistrarea, 
pentru desfăşurarea activită ilor specifice; 
 elaborarea programului anual de multiplicare, prin înregistrarea declara iilor de multiplicare depuse de operatorii 
economici înregistrati şi realizarea acestuia prin efectuarea controalelor specifice prevãzute în ordinele privind aprobarea 
Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializãrii, controlul, certificarea calitã ii şi comercializarea 
semin elor şi materialului de înmul ire pe specii şi grupe de specii pe urmatoarele suprafe e: 
 

Material semincer                2016                  2017 
cereale paioase             2946 ha              2842 ha 
porumb               341 ha               526 ha 
 floarea soarelui                6 7 ha 
mazare furajera                 51 ha               57 ha 
 coriandru                 20 ha               20 ha. 
lucerna                 20 ha               25 ha 
soia               261 ha             170 ha 
mustar               107 ha                  - 
plante ornamentale                   -             0,08 ha 
material saditor pomicol           9,534 ha           7,272 ha 
material saditor viticol         9,633 ha             8,297 ha 

    
Pentru anul 2018 multiplicare culturi de toamna avem:  cereale paioase                     2151 ha    
 
 Certificarea oficială a calită ii semin elor şi materialului săditor, realizată pe baza eşantioanelor de laborator reprezentând 
loturile de semin e şi material săditor, prelevate de persoanal propriu sau de alt personal, autorizat sau neautorizat, asupra 
cărora s-au efectuat testele de calitate specifice, materializată prin:  
 1205 eşantioane de laborator, din care:   admise (nr./tone)           –   1018 
       respinse (nr./tone)–   26 

 determinari de laborator (oficiale si neoficiale), 3800 total, din care:   
- puritate fizică    592 
- umiditate    530 
- germinatie    904 
- stare sanitară    904 
- alte determinări seminte   606 
- alte determinari material săditor  262 

 Supravegherea şi monitorizarea operatorilor economici înregistra i pentru comercializarea semin elor şi materialului 
săditor si verificarea legalității activita ii acestora, prin: 
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 constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor legale, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 327 din 
25.07.2002 privind stabilirea persoanelor imputernicite sa constate si sa aplice  sanctiunile  prevazute  de  Legea nr. 
266/2002  privind producerea,  prelucrarea,   controlul  si  certificarea  calitatii, comercializarea semintelor si a 
materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante. 

- sanctiuni aplicate aplicate –  nu; 
- numar de zile de control la comercializare –    92; 

 

   monitorizarea stocurilor de semin e existente la de inătorii înregistra i, prin verificarea declara iilor de stoc depuse de 
aceştia; 

 Activităti privind mentinerea sistemului propriu al calitătii: 
 audituri interne realizate : - de proces  10 

- de sistem  11 

 analize de management:    1 
- actiuni corective  5 
- decizii emise  38 

 instruirea personalului propriu    6 
- instruiri tehnice interne 14 

 
 

 Oficiul Jude ean pentru Studii Pedologice şi Agrochimice 

Oficiul Jude ean pentru Studii Pedologice şi Agrochimice – Gala i este organizat şi func ionează în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Guvernului nr.30/18.01.2017 privind organizarea şi func ionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale.  Func ionează ca institu ie de stat de interes public, finan ată integral din venituri proprii, cu personalitate juridică şi 
are sarcini ce decurg din Ordinul MADR 238/2011, privind regulamentul cadru de organizare şi func ionare a oficiilor de studii 
pedologice şi agrochimice, Ordinul MADR 278/2011, privind Programul na ional de monitorizare sol-teren pentru agricultură 
şi banca de date aferente, prin elaborarea de studii pedologice si agrochimice, Ordinul MMGA 344/2004, privind aprobarea 
Normelor tehnice privind protec ia mediului şi în special a solurilor când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, 
HG 1257/2011 privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, func ionarea şi atribu iile 
comisiilor de specialişti constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare, Decizia interministerială MADR/MMAP 
221983-GC-12.06.2013, privind transpunerea în legisla ia na ională a Directivei Nitra i, Legea 18/1991 actualizată, privind 
fondul funciar, Ordinul MAPPM nr. 184/1997 privind aprobarea Procedurii de realizare a bilan urilor de mediu, Ordinul 
MAPPM nr. 756/199, privind aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, OUG 34/2013 şi HG78/2015 
privind organizarea, administrarea şi explotarea pajiştilor permanente. 

Studiile pedologice şi agrochimice constituie documenta ia de bază pentru stabilirea măsurilor de protec ie, 
ameliorare, conservare şi folosire ra ională a solurilor în scopul sporirii produc iei vegetale şi evitării poluării şi eroziunii 
solului. Obiectul studiilor pedologice şi agrochimice este solul, studiat în raport cu factorii de mediu şi activită ile agricole. 

 
 

Obiectivele Oficiului Jude ean pentru Studii Pedologice şi Agrochimice Gala i au fost următoarele: 
 

1. Studiile pedologice şi agrochimice necesare reactualizării Sitemului jude ean de monitorizare sol teren pentru agricultură 
conform Ord. MADR 278/2011. Menționăm că, în același capitol bugetar au fost incluse și studiile privindamenajamentele 
pastorale decontate în decembrie 2017: 

Tabel 1 
 2016 2017 
Nr Teritoriu administrativ Suprafa a Faza Valoare 

decontatã 
Teritoriu 
administrativ 

Suprafa a Faza Valoare 
decontatã 

1 Smârdan 6550 teren 85724.14 Costache Negri 2556 Teren  22743.95 
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2 Pechea 10975 teren 170573.26 Cuza Vodă 1893 Teren  19079.35 

3 Tulucești 5779 teren 79685.44 Suceveni 5226 Birou  74459.02 

4 Slobozia Conachi 5476 teren 82478.05 Galați 8301.03 Teren-parțial 27942.33 

5 Măstăcani 5065 birou 52127.56 Corni  - Teren-parțial 898.3 

6 Drăgușeni 5910 teren 73850.26 Smîrdan  5471 Birou parțial 49877.05 

7 Tg. Bujor 6500 teren 81154.38 AP Barcea 153.03 Completare  2107.11 

8 Corni 4906 teren 55238.9 AP Buciumeni 239.49 Integral  10026.36 

9 Galați 6010 teren 99500 AP Certesti 419.56 Completare  4815.92 

     AP Corod 848.31 Integral  30757.69 

     AP Cudalbi 460.35 Parțial  2275.05 

     AP Drăgușeni 1350.03 Integral  24068 

     AP Măstăcani 397.29 Completare  4541.9 

     AP Nămoloasa 291.45 Completare  4028.75 

     AP Pechea 646.73 Integral  14722.42 

     AP Sl. Conachi 100 Parțial  3461.37 

     AP Tg Bujor 896.08 Completare  16588.63 

     AP Tecuci 188.28 Completare  2568.29 

     AP Tulucești 131.8 Completare  4038.51 

TOTAL 57171  780332  29569.43  419000 

 
 

2. Diverse categorii de studii pedologice şi agrochimice: 

În anul 2017 s-au înregistrat 101 contracte, fiind finalizate în întregime, însumând o valoare de 249334.42 lei. 

Tabel 2 
Nr Categorie de studiu 2016 2017 

Nr. de studii Suprafa a ha Nr. de studii Suprafa a ha 
1 Studiu pedologic pentru încadrarea în 

clasă de calitate în vederea scoaterii 
definitive şi temporare din circuitul 
agricol 

33 5.56 37 29.83 

2 Studiu pedologic pentru schimbarea 
categoriei de folosin ă 

2 47.36 - - 

3 Studiu pedologic pentru încadrarea în 
clasă de calitate în vederea întocmirii 
PUZ 

- - 1 11.19 

4 Studiu pedologic pentru stabilirea 
poten ialului productiv al terenului 

8 1158.24 29 3663.67 

5 Studii agrochimice în vederea fertilizării 
ra ionale a terenului agricol 

6 1878.94 5 5329.03 
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6 Analize de sol cu interpretări 12 - 11 - 
7 Studii de pretabilitatea solului pentru 

diverse culturi 
20 247.95 15 139.13 

8 Studii pedologice pentru stabilirea 
clasei de calitate a solului 

- - - - 

9 Studii speciale pentru utilizarea 
nămolurilor de epurare în agricultură  

4 
4-doar 

monitorizare 
pH, V% 

 

41.57 
64.44 

1 169.55 

10 Studii speciale pentru aplicarea 
dejec iilor organice pe terenul agricol 

- - 2 108.61 

11 Studii speciale privind stabilirea 
gradului de poluare a solului cu 
hidrocarburi sau metale grele 

2 Sediu fermă   

12 Studii pedologice şi agrochimice in 
vederea intocmirii amenajamentelor 
pastorale 

Achitate de 
primării 
 
Studii finalizate 
7 (Cosmești, 
Scînteiești, 
Suceveni, 
Grivița, Ivești, 
Piscu, Băleni ) 
și pentru 8 s-au 
recoltat probe 
de sol (Grivița, 
Rediu, Vlădești, 
Nămoloasa, 
Costache 
Negri, Cerțești, 
Tulucești, 
Barcea) 

2382.55 
 
 
 
 
 
 
 

2287.21 

Incluse în 
programul de 
monitorizare 

 

TOTAL  8113.82  9451.01 

 
Din tabelul prezentat mai sus, se observă că în anul 2016 suprafa a analizată de OJSPA Gala i a fost de 3.444.06 

(1.01%) reprezentând studii diverse, la care se adaugă  4.669.76 ha (1.37%) suprafe e analizate datorită proiectelor de 
amenajamente pastorale, iar în anul 2017 suprafața analizată prin studii diverse a fost de 9.451.01 (2.77%) și studii privind 
amenajamentele pastorale în suprafață de 6.122.4 ha (1.79%), în condi iile în care suprafa a agricolă a jude ului Gala i este 
de 341.422 ha, iar studiile întocmite de institu ia OJSPA Gala i sunt elaborate contra cost, doar la solicitarea beneficiarilor.  

În aceste condi ii, subliniem necesitatea conservării şi analizării solului în raport cu condi iile de mediu, sănătatea 
umană şi activită ile agricole intense din jude , ce conduc anual la eroziunea stratului fertil, la poluarea solului şi a apei 
freatice cu nutrien i sau hidrocarburi, la apari ia diverselor alergii sau boli digestive, sau la creşterea nivelului de gaze cu 
efecte de seră prin aplicarea de amendamente fără un studiu în prealabil pentru a stabili tipul de salinizare şi implicit, tipul şi 
cantitatea de amendament. Fermierii nu sunt obliga i să aplice îngrăşăminte chimice şi organice conform unui studiu 
fundamentat ştiin ific, şi de cele mai multe ori administrează cantită i uriaşe, neconforme cu necesită ilesolului şi plantei, 
creându-se astfel dezechilibre de nutri ie şi imunitate ale plantelor. Se aplică îngrăşăminte cu efect acidifiant pe soluri cu risc 
de acidifiere şi îngrăşăminte cu ac iune alcalinizantă pe soluri saline. 

Conform Programului de specializare, în anul 2017 au fost specializați 6 angajați prin intermediul cursurilor de 
specializare și participării la manifestări științifice, cu o valoare de 7730 lei și cheltuieli de cazare 16640 lei. 

În ceea ce priveşte activitatea de cercetare ştiin ifică OJSPA Gala i şi-a propus să efectueze o monografie a 
solurilor din jude ul Gala i, o hartă a solurilor scara 1:10000 a tipurilor de sol şi calitatea acestora în format GIS, o monografie 
a solurilor urbane din municipiul Gala i cu hăr i în format GIS (cercetări în premieră pentru Jude ul Gala i), precum şi 



36 
 

cercetări privind efectele aplicării îngrăşămintelor chimice şi organice pe diverse tipuri de soluri specifice jude ului Gala i în 
câmpuri experimentale 

 
Propuneri pentru 2018 

 Realizarea planului de venituri de 1500000 lei; 

 Cheltuieli reduse cu 10% față de anul 2017; 
 Achiziționarea de echipamente pentru compartimentul Pedologie și Analize de Laborator; 
 Conformarea cu Ord. 278/2011 în ceea ce privește analizele de efectuat pentru studiile de monitorizarea 

solului; 

 Diversificarea paletei de analize; 

 Acreditarea științifică a instituției; 
 Realizarea unei strategii de marketing; 

 
 
 

 Centrul Regional de Zootehnie 2 Sud Est – Oficiul Jude ean de Zootehnie Gala i 
Oficiul Jude ean de Zootehnie (OJZ) Galati este institu ie publicã fãrã personalitate juridicã, func ioneazã în 

subordinea Agen iei Na ionale pentru Zootehnie (ANZ) Bucureşti şi este finan atã integral de la bugetul de stat, reorganizatã 
în baza H.G.nr. 1188/2014 şi func ioneazã în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale. 

În cursul anului 2017 O.J.Z. Gala i şi-a canalizat întreaga activitate pentru îndeplinirea urmãtoarelor obiective: 
-  organizarea şi efectuarea inspec iei de stat în zootehnie la nivel de jude ; 
-  coordonarea  şi îndrumarea tehnica la nivel jude ean privind exploatarea, ameliorarea şi reproduc ia  animalelor; 
- coordonarea şi verificarea privind desfãşurarea activitã ii de însãmân ãri artificiale la bovine cu material seminal congelat    
provenind de la tauri codifica i care se gãsesc în listele ANZ; 
- coordonarea, controlul si indrumarea actiunilor privind organizarea si desfasurarea montei naturale dirijata, in vederea 
reducerii montei clandestine; 
-  extinderea C.O.P.-ului la speciile  bovine, ovine şi caprine; 
-  coordonarea ac iunii de colectare, centralizare si transmitere a datelor de reproductie, selectie şi inspectie; 
-  coordonarea actiunii de individualizare a stupilor si stupinelor; 
-  coordonarea actiunii de administrare a bazei de date la ecvidee; 
-  evaluarea si stabilirea tuturor populatiilor de animale care trebuiesc cuprinse in programele de conservare genetica; 
- colaborarea  cu asociatiile si organizatiile crescatorilor in vederea perfectionarii metodelor de control oficial si a biotehnicilor 
moderne de reproductie in sistem privat; 
-  achizitionarea de M.S.C. din tauri de mare valoare biologica, pe rase la cererea fermierilor; 
-  efectuarea de controale periodice la P.I.A.V.- uri, pentru a depista intrarile de M.S.C. neavizate; 
-  colaborarea cu D.S.V.S.A si IPJ  pentru a depista miscarile de animale necontrolate din targuri; 
- participarea in comisii in vederea stabilirii despagubirilor pentru animalele depistate bolnave si scoase din efectiv, in 
vederea eradicarii unor boli cuprinse in programul strategic de eradicare a unor boli contagioase. 
- control pe teren pentru verificarea respectarii conditiilor de eligibilitate privind acordarea ANTZ si SCZ in sectorul zootehnic 
conform acordului de delegare intre ANZ si APIA; 
-  control pe teren privind sprijinul financiar acordat sectorului apicol prin PNA. 
 

Principalele activitã i desfãşurate în cadrul O.J.Z Gala i în anul 2017 -  Situa ie comparativã cu anul 2016 

Nr. 
crt. 

Tipul activitã ii Nr. de activitã i 
efectuate 

2016 

Nr. de activitã i 
efectuate 

2017 

Dif. +/- Observa ii 

1 Actiuni de verificare la P.I.A.V.-uri privind 
modul de gestionarea M.S.C.-ului si a 
evidentelor primare de reproductie 

 
16 

 
16 

 
- 

Conform 
procedurii de 
lucru 
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2 Controale in targuri, in echipe comune, cu 
D.S.V.S.A. si cu IPJ 

2 - -2 La solicitare 

3 Determinarea calitatii materialului seminal 5 4 -1 La  solicitare 
4 Codificarea unitatilor avicole 2 2 - Conform 

procedurii de 
lucru 

5 Identificare stupi si stupine conform  
Ord. 251/2017  

 
26 

 
217 

 
+191 

Conform 
procedurii de 
lucru 

6 Verificarea stupinelor de multiplicare(control 
primavera ,toamna, vatra permanenta    ) 

 
6 

 
7 

 
+1 

Conform 
procedurii de 
lucru 

7 Actiuni de verificare la fata locului in vederea 
acreditarii asociatii/organizatii 

 
1 

 
3 
 

 
+2 

La  solicitare 

8 Actiuni de consultanta si indrumare tehnica 
privind activitatea specifica si mediatizarea 
legislatiei din domeniu 

 
232 

 
360 

 
+128 

La  solicitare 

9 Inspectie control C.O.P.taurine lapte carne , 
ovine 

 
81 

 
120 

 
+39 

Conform 
procedurii de 
lucru 

10 Control in exploatatii zootehnice privind 
inscrierea in RG  si efectuarea COP 

66 34 -32 La  solicitare 

11 Verificare  la fata locului privind ajutoarele 
nationale tranzitorii  pentru speciile ovine 
caprine,bovine si  sprijinul cuplat in sectorul 
zootehnic 

 
119 

 
136 

 
+17 

Conform 
procedurii de 
lucru 

12 Verificarea la fata locului pentru cererile unice 
de plata a M10P8-rase locale in pericol de 
abandon  

 
1 

 
1 

 
- 

Conform 
procedurii de 
lucru 

13 Verificarea la fata locului  privind sprijinul 
financiar acordat sectorului apicol(PNA) 

 
4 

 
2 

 
-2 

Conform 
procedurii de 
lucru 

14 Control la fata locului prim –cumparatori 
lapteLegea297/2013,HG1638/2015 

 
5 

 
7 

 
+2 

La  solicitare 

15 Stabilirea valorii de inlocuire a animalelor 
bolnave conf.H.G.1213/2009 

 
23 

 
14 

 
-9 

Conform 
procedurii de 
lucru 

16 Verificarea  efectivelor de animale prin 
programul minimis 2014-2016 

10 19 +9 Conform 
procedurii de 
lucru 

TOTAL AC IUNI 599 942 +343  

ALTE ACTIVIT I 
1 Monitorizarea activitatii de  reproductie si 

insamintari artificial (nr.) 
6440 7526 +1086 Permanent 

2 Monitorizare reproducatori-monta naturala 
autorizata (nr.) 

1205 2432 +1227 Permanent 

3 Efective bovine lapte -carne cuprinse in 
C.O.P.(nr.) 

1802 2602 +800 La  solicitare 

4 Efective ovine cuprinse in C.O.P.(nr) 49695 100512 +50817 La  solicitare 
5 Efective caprine cuprinse in C.O.P.(nr) - 24377 +24377 La  solicitare 
6 Actualizare baza de date SIIE, ecvidee 

microcipate si introduse in baza de date (nr.) 
269 308 +39 Permanent 

7 Pasapoarte ecvidee distribuite (nr.) 193 93 -100 Permanent 
8 Printare si asamblare pasapoarte ecvidee 

la  centrul  de printare CRZ 2  
- 1599 +1599 Permanent 
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9 Monitorizarea  elaborarii proiectelor de  
amenajamente pastorale 

2 2 - Permanent 

 

 

II.3. Politica fiscal-bugetarã 
 

 Administra ia Jude eanã a Finan elor Publice 

Realizarea indicatorilor de performan ã pe anul 2017 
1) Principalele venituri bugetare realizate pe total şi pe bugete comparativ anul 2017 cu anul 2016 

- lei – 
 
Venituri 

TOTAL AJFP 
ANUL 2016 ANUL 2017 

TOTAL BGC, administrat de A.NA.F. 1.495.861.254 1.450.564.853 

Buget de stat ( exclusiv încas ri în vam ), din care: 704.750.217 606.798.793 

Impozit pe profit  74.162.404 50.051.261 
Impozit pe venit  341.116.567 327.669.750 
TVA ( exclusiv încasări pentru importurile de bunuri ) 173.263.325 157.968.849 
Accize ( exclusiv încasări în vamă ) 2.590.782 1.282.914 
Rest venituri ( exclusiv încasări în vamă)  113.617.139 69.826.019 

Bugetul Fondului Na ional Unic de Asigur ri de S n tate  265.979.140 266.236.542 

Bugetul asigur rilor sociale de stat  505.184.592 556.198.206 

Bugetul asigur rilor pentru şomaj  19.947.305 21.331.313 

 Întrucat în totalul încasãrilor realizate în anul 2016 se regãseşte suma de52.931.726 lei reprezentand incasarile 
inregistrate de structura AJFP Contribuabili Mijlocii, in anul 2017 la nivelul A.J.F.P. Galati incasarile la bugetul general 
consolidat au crescut cu 7.635.325 lei fata de anul 2016.  

Pe surse ale bugetului de stat , ponderea cea mai mare o au incasarile din impozitul pe venit (54,00%) urmate de 
incasarile din TVA (26,03%). 

  

Programul anual de încas ri la bugetul general consolidat al statului repartizat institu iei noastre de MFP-ANAF 
pentru anul 2017, a fost îndeplinit în propor ie de 107,48%. 

 
Situa ia privind gradul de realizare a programului de încas ri venituri bugetare  

în anul 2017, comparativ cu anul 2016 

Bugetul 
 
 
 

Grad de realizare a 
programului de 
încas ri venituri 

bugetare                 

Grad de realizare a 
programului de 
încas ri venituri 

bugetare                 

 2016 2017 

Buget de stat  106,99% 105,30% 
Bugetul Fondului Na ional Unic de 
Asigurări de Sănătate  109,02% 107,44% 
Bugetul asigurărilor sociale de stat  109,78% 110,01% 

Bugetul asigurărilor pentru şomaj  111,47% 106,71% 
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Bugetul General Consolidat 108,34% 107,48% 
 

 
Dinamica lunar  a realiz rii programului de încas ri 2017 / 2016 ( lei ) 

 
 
Luna 

2016 2017 

programat realizat 
grad de 
realizare  
% 

programat Realizat 
grad de 
realizar
e  % 

ianuarie 150.390.000 173.635.461 115,46 104.310.000 118.025.497 113,15 
februarie 88.950.000 97.972.773 110,14 97.230.000 97.389.401 100,16 
martie 126.430.000 139.685.946 110,48 113.650.000 122.409.831 107,71 
aprilie 113.850.000 123.235.833 108,24 116.440.000 121.188.179 104,08 
mai 102.470.000 112.207.616 109,50 100.680.000 108.678.528 107,94 
iunie 109.810.000 115.826.451 105,48 98.960.000 113.875.564 115,07 
iulie 121.160.000 124.727.184 102,94 118.580.000 125.230.147 105,61 
august 102.220.000 109.267.614 106,89 105.410.000 117.451.655 111,42 
septembrie 105.580.000 115.833.197 109,71 113.300.000 122.765.777 108,35 
octombrie 123.810.000 135.979.864 109,83 135.900.000 141.995.707 103,04 
noiembrie 113.280.000 117.642.404 103,85 118.240.000 121.829.754 104,49 
decembrie 122.740.000 129.846.911 105,79 126.930.000 139.724.813 110,08 
TOTAL 1.380.690.000 1.495.861.254 108,34 1.349.630.000 1.450.564.853 107,48 

 
 
2) Analiza arieratelor  

La data de 31.12.2017 la nivelul AJFP Gala i erau arierate recuperabile rãmase de încasat în suma de 148,59 mil. 
lei (S.I.A.C.F.+GOTICA) cu urmatoarea componen ã : 
-  67,85 mil. lei din soldul anului precedent (47,52 %); 
-  80,74 mil. lei arierate ramase de recuperat constituite în cursul anului 2017  (52,48 %). 

 

Încasarile din arierate la 31 decembrie 2017 au fost în suma de 266,84 mil. lei din care:  
-    30,87 mil. lei din arieratele aflate în sold la 31 decembrie 2016             (11,57 %) 
-  235,97 mil. lei din arieratele constituite în cursul anului 2017                  (88,43 %) 

 
În vederea recuperãrii crean elor la bugetul general consolidat, în anul 2017 s-au întreprins urmãtoarele mãsuri : 

 Monitorizarea  nivelului obliga iilor declarate de contribuabili si contactarea  celor semnificativi imediat dupa 
prelucrarea declara iilor fiscale, pentru ob inerea informa iilor privind plata sumelor declarate. 

 Inceperea executarii silite imediat dupa expirarea termenului de plată prin generarea si transmiterea 
soma iilor de plată. 

 Intensificarea masurilor de poprire a disponibilită ilor din conturile bancare ale debitorilor si popririlor asupra 
veniturilor datorate de ter i. 

 Intensificarea ac iunii de sechestrare a bunurilor debitorilor. 
 

Sume realizate in anul 2017 la bugetul general consolidat din aplicarea m surilor de executare silit : 
     -lei- 

Masuri de executare silit  Bugetul 
general consolidat 
an  2017 

- încasări după comunicarea soma iei 63.634.368 
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- încasări din popriri pe conturi bancare 35.311.404 

- încasări popriri înfiin ate pe venituri la ter i 15.984.911 

- valorificări din sechestre pe bunuri mobile 71.044 

- valorificări din sechestre pe bunuri imobile 582.390 

Total încas ri executare silit : 115.584.117 

 
Rezultate ob inute în anul 2017 pe domenii de activitate 

a) Activitatea de gestiune registru contribuabili 
La data de 31.12.2017 la nivelul jude ului Gala i se aflau în administrare 221.873 contribuabili, după cum urmează: 

-  26.197 - persoane juridice ; 
-  11.063 - număr persoane fizice care desfaşoară activită i economice în mod independent; 
-  2.809 - număr persoane fizice care exercită profesii libere; 
-  3.281 - număr întreprinderi familiale; 
- 178.523 - al i contribuabili. 

b) Activitatea de administrare a taxei pe valoarea adaugata 
În anul 2017 a fost depus număr de 1.190 deconturi cu sume negative de TVA cu op iune de rambursare (DNOR) 

aferente activită ii desfăşurate de către contribuabilii care au ca perioadă fiscală luna calendaristică, respectiv trimestrul 
calendaristic. Suma solicitată spre rambursare, aferentă celor 1.190 deconturi de TVA a fost de 64.536.779 lei. 

În anul 2017 a fost rambursată taxa pe valoarea adăugată în sumă de 44.912.864 lei, cu 19.410.267 lei mai putin 
fata de TVA rambursata in anul 2016. 

 

2017 

Total 
TVA 
rambursată 
din care: 

Sume 
compensate 
(lei) 

Sume 
 Restituite 
 efectiv 
 (lei) 

Pondere 
 sume 
compensate 
în total 
rambursare 
 (%) 

 
 
2016 

Total 
TVA 
rambursată, 
din care: 

Sume 
compensate 
(lei) 

Sume 
restituite 
efectiv (lei) 

Pondere 
sume 
compensate 
în total 
rambursare 
(%) 

44.912.864 14.398.680 30.514.184 32,06% 64.323.131 19.007.525 45.315.606 29,55% 
 
La data de 31 decembrie 2017 se aflau în curs de solu ionare 272deconturi cu sume negative de TVA cu op iune de 

ramburare, în sumă totală de 13,35 milioane lei.  
  
Principalele direc ii de ac iune în anul 2018 
 Creşterea gradului de colectare a veniturilor la bugetul general consolidat al statului şi eficientizarea administrării 
veniturilor prin: 

1. Sprijinirea contribuabililor pentru mai buna conformare la plată şi combaterea puternică a evaziunii fiscale 

 Extinderea utilizării modalită ilor de depunere a declara iilor fiscale on-line, altele decat D112,  
atât la persoane juridice cât şi la persoanele fizice pentru creşterea operativită ii procesului 
de administrare a obliga iilor bugetare 

 Creşterea gradului de recuperare a crean elor bugetului general consolidat, inclusiv prin  aplicarea procedurii de 
executare silită prin: 

 monitorizarea zilnică a încasărilor la bugetul general consolidat al statului, în vederea întreprinderii de măsuri 
operative pentru realizarea programului de încasări la nivelul fiecarei unită i fiscale teritoriale şi pe fiecare buget 
în parte. 

 reducerea volumului arieratelor bugetare 
 monitorizarea riguroasă a solu ionării în termen a deconturilor de TVA cu op iune de rambursare 
 implementarea, potrivit competen ei teritoriale, a strategiilor elaborate de către ANAF în privin a administrării 

veniturilor la bugetul general consolidat al statului 
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 dezvoltarea schimburilor de informatii şi a asistentei reciproce cu Statele membre ale Uniunii Europene, cu alte 
institu ii şi autoritati nationale pentru recuperarea de la contribuabili a obligatiilor fiscale 
restante. 

C. Prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi a indisciplinei financiare prin creşterea eficien ei şi eficacită ii activită ii de 
inspec ie fiscală materializate prin creşterea sumelor atrase suplimentar la bugetul general consolidat al statului prin 
următoarele ac iuni: 

 îmbunătă irea actului de inspec ie fiscală şi a controlului financiar; 
 creşterea laturii preventive a actului de control; 
 îmbunăta irea şi consolidarea controlului financiar 
 instituirea măsurilor asiguratorii pe durata inspec iilor fiscale pentru contribuabilii rău-platnici pentru a evita 

diminuarea sau instrăinarea patrimoniului; 
  eficientizarea utilizării aplica iilor informatice pentru urmărirea şi gestionarea activită ii de inspec ie fiscală; 

D. Promovarea  unei rela ii de parteneriat între administra ia fiscală şi contribuabil prin: 
 dezvoltarea şi îmbunătă irea serviciilor de asisten ă, educare fiscală a contribuabililor; 
 mediatizarea legisla iei fiscale 

E. Dezvoltarea continuă a Sistemului de Control Intern Managerial propriu 
F. Dezvoltarea în paralel a unui sistem de management al riscurilor de corup ie. 
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II.4. Mediul de afaceri 

 
 Sucursala de Distribu ie a Energiei Electrice Gala i 

Societatea de Distribu ie a Energiei Electrice Muntenia Nord - Societatea de Distribu ie a Energiei Electrice Gala i 
(SDEE Gala i) şi-a focalizat întreaga activitate pentru îndeplinirea urmãtoarelor obiective stabilite pentru anul 2017: 
 
- Modernizarea instalațiilor electroenergetice folosind echipamente sigure din punct de vedere tehnic, al protec iei mediului şi 
al securită ii şi sănătă ii în muncă; 
- Identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor în securitatea şi sănătatea în muncă pentru îmbunătă irea continuă a mediului 
de muncă; 
- Creşterea încrederii şi a satisfac iei clien ilor prin calitatea serviciilor furnizate; 
- Prevenirea, eliminarea sau reducerea daunelor aduse mediului de către procesele ce se derulează în societate; 
- Instruirea şi conştientizarea resursei umane privind calitatea activită ilor desfăşurate, protejarea mediului înconjurător şi a 
riscurilor identificate şi evaluate; 
- Creşterea motiva iei, satisfac iei şi performan ei angaja ilor; 
- Identificarea, evaluarea şi controlul eficient al riscurilor pentru a se asigura cã acestea sunt reduse la un nivel acceptabil 
care sã nu afecteze modul de func ionare a organiza iei sau calitatea serviciului de distribu ie a energiei electrice. 

 

SDEE Gala i, în calitate de operator de distribu ie din cadrul SDEE Muntenia Nord, oferã servicii pentru un numãr 
de 241.660 de consumatori.  

 
Situa ia locurilor de consum la SDEE Gala i este urmãtoarea: 

 

Total Locuri de Consum 
Agenti 

economici 
Casnici InaltaTensiune MedieTensiune 

Joasa 
Tensiune 

241.660 15.492 226.168 5 450 241.205 
 
Volumul de instala ii gestionate de SDEE Gala i are urmãtoarea structurã : 

 

AN 

Statii 
110 kV 
(buc) 

LEA 110 kV 
(km) 

LES 110 
kV 

(km) 

LEA 
MT 

(km) 

LES 
MT 

(km) 

 
PA-PT 
(buc) 

Statii MT/JT 
(buc) 

2016 27 586.91 8.866 2263.799 1117.582 
 

1839 18 

2017 27 586.91 8.866 2268.145 1118.202 
 

1848 18 

 
În cursul anului 2017 s-au înregistrat un numãr de 471 incidente, mai multe cu 146 decât în anul 2016 când au fost 

înregistrate un numãr de 325 incidente. Creşterea numãrului de incidente în anul 2017 se datoreazã condi iilor meteo 
nefavorabile (for ei majore) din lunile aprilie şi iulie, în procent de 35,46%, cu o pondere de 311 incidente în LEA,100 
incidente în LES şi 31 incidente în PT. 

Cauzele principale care au generat aceste incidente au fost: 
a) Condi ii meteo deosebite (vânt puternic perpendicular pe liniile electrice aeriene; depuneri masive de zãpadã umedã şi 
grea);  
b) Cauze exterioare gestionarului instala iei ( ac iuni externe asupra instala iilor); 
c) Alte cauze; 

O analizã atentã a cauzelor care au produs aceste incidente şi a ponderilor, precum şi analiza pe zone şi liniia 
incidentelor dau indica ii utile în promovarea lucrãrilor de repara ii şi investi ii. 
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Planul Anual de Mentenan ã cu for e proprii a fost realizat în anul 2017 într-un procent de 111,28% iar cel cu ter ii a 
înregistrat depãşiri cu 16,2%, aspect pozitiv din perspectiva recunoaşterii în tariful de distribu ie. 

SDEE Gala i are încheiate contracte de distribu ie a energiei electrice cu un numãr de 57 furnizori licen ia i (în afarã 
de ELSA/SFEE), cantitatea de energie electricã distribuitã în anul 2017 înregistrând o creştere de la 35.357.913,88 lei la 
41.230.494,67 lei fa ã de anul 2016. Existã o tendin ã de creştere a numãrului de consumatorilor care trec pe pia a 
concuren ialã, precum şi a numãrului de consumatori eligibili care îşi schimbã furnizorul de energie. 

Prin realizarea proiectelor de investi ii, SDEE Gala i a urmãrit men inerea fiabilitã ii şi a stãrii tehnice a instala iilor în 
acord cu normele şi cerin ele în vigoare. Prin programul de investi ii 2016-2017 s-a urmãrit realizarea de lucrãri de extindere 
re ele, modernizare a re elelor de distribut e, lucrãri de întãrire a re elelor în vederea racordãrii de noi consumatori, preluarea 
de noi capacitã i şi conformare la cerin ele ANRE.  

Lucrãri de modernizare promovate în perioada 2016- 2017: 

 Modernizare LEA 110 kV Tecuci - Cudalbi şi celula 110 kV în Sta ia 110/20 kV Cudalbi, Jud. Gala i; 
 Modernizare LEA 110 kV Schela Tudor Vladimirescu (panou 94 - 104; 104 - 113; 113 - 123), jud. Gala i; 
 Modernizare LEA 0.4kV din zona PTA Cosmeşti Vale - 20/0.4kV, jud. Gala i; 
 Modernizare PT-uri 6/0.4kV, Mun. Gala i (PCZ nr. 10,9- iglina 2; 29,30,31- iglina 1, 384-Tribunal); 
 Modernizare echipamente posturi de transformare aeriene (PTA) în cadrul FDEE et 1; 
 Modernizare separatoare de 110kV în sta ii de transformatoare FDEE EDMN; 
 Modernizare re ele JT şi branşamente aferente PTA 20/0.4kV CRR Balinteşti, jud. Gala i 
 Modernizare PT Casa de cultura a Sindicatelor, Mun. Gala i; 
 Modernizare şi integrare în sistem SCADA sta ii de transformare EDMN vol 2 - 26 sta ii (protec ii 110 kV); 
 Modernizare şi integrare în SCADA sta ie de transf.110 kV Laminorul, Jud. Galati; 
 Modernizare sta ia 110/20 kV ICM Tecuci  şi integrare în SCADA, jud. Gala i; 
 Modernizare re ele electrice mun Tecuci, str. 1 Mai col  cu str. Dumbrava Roşie; 
 Modernizare LEA 110kV T.Vladimirescu-Lieşti (panou 21-32), jud. Gala i; 
 Asigurarea condi iilor tehnice de func ionare a re elelor de medie tensiune-bobine de stingere şi dispozitiv de 

declanşare selectivã a punerii la pãmânt în sta iile de transformare, jud. Gala i (Fileşti, Gala i Nord, SNG); 
 Înlocuire izola ie de tip VKLF/VKLS sus inere simplã la stâlpii de metal şi beton monta i pe traseele LEA 110 kV din 

gestiunea FDEE EDMN 106 zone (83 zone pe stâlpi de metal şi 23 zone pe stâlpi de beton); 
 AEE cartier nou Tineret, com. Independen a, jud. Gala i; 
 Înlocuire transformatoare de putere 110/MT cu transformatoare cu pierderi reduse; 
 LPU-Lucrãri de remediere a instala iilor de distribu ie a energiei electrice afectate în urma fenomenelor meteo 

deosebite din perioada 19.04.2017 – 22.04.2017, jud Galati; 
 LPU-Modernizare LEA 110kV Lieşti - Tudor Vladimirescu panou 32-44, jud. Gala i; 
 Înlocuire izola ie, verificare trac iuni şi tragere la sãgeatã LEA 110kV Fileşti - Laminor plus racord Inetof şi LEA 

110kV Fileşti - SNG plus racord SPA Dunãrea; 
 INT Fundeni, jud. Gala i; 
  Asigurare condi ii climatice în Sta ia 110/20/6kV Fileşti, jud. Gala i; 
 Sistem de automatizare a distribu iei pentru linii electrice aeriene de M.T. în Sucursalele de Distribu ie din cadrul 

FDEE EDMN, ETAPA –a V-a- vol 1; 
 Înlocuire echipamente comuta ie primarã - St. Inetof; 
 Extindere re ele electrice în loc Movileni, zona Balta, Jud Gala i; 
 Extindere re ele electrice în loc Movileni, zona Plop, Jud Gala i; 
 Extindere re ele electrice în loc Movileni, zona Bradului, Jud. Gala i; 
 Realizare LEA 20kV bucla între LEA 20kV Tecuci-Pochidia şi LEA 20kV Tecuci-Petrol, între stâlpul nr. 191 din LEA 

20kV Tecuci-Pochidia şi stâlpul nr. 216 din LEA 20kV Tecuci-Petrol, jud. Gala i. 
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Mãsurile rezultate în urma analizei avariilor din anul 2017 au vizat: 

 Eliminarea provizoratelor rãmase în re elele de MT şi JT; 
 Întãrirea re elelor electrice în zona afectatã prin reducerea panourilor LEA MT, prin plantarea unor stâlpi de 

întindere şi reducerea deschiderilor mai mari de 80 metri; 
 
 
 Calculul mecanic al re elelor electrice reparate; 
 Montarea de izolatoare cu dispozitiv de sus inere elastic în zonele în care vântul bate perpendicular pe LEA; 
 Modernizarea re elelor de joasã tensiune prin înlocuirea conductoarelor clasice cu conductoare torsadate; 
 Promovarea distan iere de fazã, atât în LEA JT cât şi în LEA MT. 
 

Activitatea de protecția mediului s-a axat în principal pe monitorizarea activitã ilor conform ”Planului de monitorizare 
aspecte semnificative de mediu și factori de mediu”, evaluarea conformării la cerințele legale de mediu, conform legislației de 
protecția mediului aplicabile, colectarea selectiva, gestionarea si monitorizarea deseurilor care provin din lucrările de investiții 
și de mentenanță a instalațiilor, in vederea reducerii cantitatilor de deseuri rezultate din activitatile desfasurate. 
  Nu au fost identificate depășiri ale limitelor admise de reglementările în vigoare, nu au existat poluări accidentale si 
nu au fost aplicate amenzi de către Garda Națională de Mediu. Prin lucrările de investiții au fost eliminate potențiale surse de 
poluare (baterii cu acid, IUP-uri) și s-a propus introducerea de echipamente mai puțin poluante, în concordanță cu principiul 
dezvoltării durabile. 
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II.5. Turismul 

 
 

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică din jude ul Gala i, în luna decembrie 2017 au însumat 6086. 
Comparativ cu luna corespunzătoare a anului precedent, sosirile turiştilor în luna decembrie 2017 au înregistrat o creştere cu 
6,9%. În luna decembrie 2017, sosirile turiştilor au înregistrat o scădere cu 35,0% fa ă de luna precedentă . 
Sosirile în hoteluri de in în luna decembrie 2017 o pondere de 63,8% din totalul sosirilor în structurile de primire turistică cu 
func iuni de cazare, fa ă de 64,5% cât se înregistra în luna decembrie 2016. 

 

Sosiri ale turiştilor în structuri de primire turistic  cu func iuni de cazare turistic  
                                                                                                                                               - număr - 

Jude ul GALA I Decembrie 
2016 

Decembrie  
2017 

Decembrie 2017  
fa  de  

Decembrie 2016 
(%) 

Turişti români 5115 5511 107,7 

Turişti str ini 576 575 99,8 

TOTAL 5691 6086 106,9 

Sursa : Direc ia Jude eanã de Statisticã 

În luna decembrie 2017 turiştii au preferat să se cazeze în structuri de primire turistică de 3 stele (74,3%), fiind 
urmate de: 2 stele (10,4%) , 4 stele (9,2%) şi 1 stea (6,1%).  
Sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu func iuni de cazare în luna decembrie 2017 au reprezentat 90,6% 
, în timp ce sosirile turiştilor străini au reprezentat 9,4% din numărul total de sosiri. 
Numărul turiştilor străini sosi i în jude ul Gala i în luna decembrie 2017 a scăzut cu 0,2% comparativ cu decembrie 2016, în 
timp ce numărul turiştilor români a crescut cu 7,7%. 
Dintre turiştii străini care s-au cazat în structurile de primire turistică din jude ul Gala i, 88,5% sunt din Europa, 6,3% sunt din 
Asia, 3,5% sunt din America de Nord şi 1,7 % din alte ări. 

Înnopt rile în structurile de primire turistică cu func iuni de cazare, în luna decembrie 2017 au însumat 10312, 
înregistrând o scădere cu 8,3 % fa ă de luna corespunzătoare din anul 2016. 
Înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu func iuni de cazare în luna decembrie 2017 au reprezentat 
82,7% , în timp ce înnoptările turiştilor străini au reprezentat 17,3% din numărul total de înnoptări . 
Pe tipuri de structuri de primire turistică, înnoptările în hoteluri de in o pondere de 68,6%  din totalul înnoptărilor, cele în 
pensiuni turistice 13,1% , în vile turistice 8,3% iar în moteluri 2,2%. 

 
Înnopt ri în structuri de primire turistic  

- număr - 

Jude ul GALA I Decembrie 
2016 

Decembrie  
2017 

Decembrie 2017  
fa  de  

Decembrie 2016 (%) 

Turişti români 9639 8528 88,5 

Turişti str ini 1609 1784 110,9 

TOTAL 11248 10312 91,7 

 
Sursa : Direc ia Jude eanã de Statisticã 
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Indicele de utilizare net  a locurilor de cazare turistic   în func iune pe total structuri de cazare turistică din 
jude ul Gala i în luna decembrie 2017 a fost de 17,4%, fiind mai mic cu 1,1 puncte procentuale decât indicele de utilizare 
netă înregistrat în luna decembrie 2016 şi cu 10,5 puncte procentuale fa ă de luna noiembrie  2017. 
 
Indici de utilizare netă a locurilor de cazare mai mari s-au înregistrat la vile turistice (30,2%) şi hoteluri (18,2%). 
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Sursa : Direc ia Jude eanã de Statisticã 

Durata medie a sejurului în luna decembrie 2017 a fost de 1,7 zile ( 1,5 zile la turiştii români şi 3,1 zile la turiştii străini) . 
 
 

 

 

 


