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GALAŢI - 7 PROIECTE DIN PLANUL INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI 

FINANŢATE PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007 - 2013

Municipiul Galaţi, cu o populaţie de aproape 300 000 de locuitori, este al doilea centru urban din Regiunea de 
Dezvoltare Sud-Est, beneficiind de o alocare financiară de 18,06 mil. euro prin Programul Operaţional Regional 
2007 - 2013, Axa Prioritară 1: „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere“,  Domeniul 
Major de Intervenţie1.1: „Planuri integrate de dezvoltare urbană“, Sub-domeniul: „Poli de dezvoltare urbană“. 
Accesarea acestor fonduri nu se putea însă realiza decât în urma elaborării de către Primăria municipiului Galaţi 
a unui Plan Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU), în care sunt identificate principalele direcţii de dezvoltare ale 
localităţii.

Conform acestui document, aprobat de Consiliul Local Municipal în luna iulie 2009, obiectivul strategic al polului 
urban de dezvoltare îl constituie creşterea calităţii vieţii cetăţenilor municipiului Galaţi prin îmbunătăţirea 
serviciilor publice şi sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri,  pentru a cărei realizare au fost  stabilite 
următoarele obiective specifice:
§Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor municipiului Galaţi;
§Creşterea capacităţii de furnizare de servicii sociale;
§Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, în special IMM-urile inovative;
§Dezvoltarea unui mediu atractiv de recreere şi divertisment;
§Îmbunătăţirea accesibilităţii către municipiul Galaţi.

Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Galaţi cuprinde o listă de cereri de finanţare depuse în 
cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, care depăşeşte valoarea alocată de 18 milioane de euro, 
existând şi proiecte în lista de rezervă.

În conformitate cu strategia de dezvoltare urbană, proiectele din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbana 
a municipiului Galaţi, ce vor fi finanţate prin Programul Operaţional Regional (2007-2013), vizează reabilitarea 
infrastructurii publice urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv transportul urban, precum şi 
reabilitarea infrastructurii sociale şi sunt următoarele:

A.  Reabilitarea infrastructurii publice urbane:
1.  Modernizarea B-dul Oţelarilor, Străzilor Stadionului, Frunzei şi Gheorghe Asachi din municipiul Galaţi;
2.  Modernizarea Strada Unirii din Galaţi;
3.  Parcare drum centură în Municipiul Galaţi;
4.  Modernizarea Parcului Rizer din municipiul Galaţi;
5.  Modernizare Grădina Publică Galaţi;

B.  Restaurarea ?i consolidarea monumentelor istorice cuprinse în patrimoniul local:
6.  Centrul Multicultural „Dunărea de Jos”, str. Domnească, nr.91, Municipiul Galaţi, judeţul Galaţi

C.  Reabilitarea infrastructurii sociale: 
7.  Modernizare centru multifuncţional de servicii socio-medicale pentru persoane vârstnice;

În conformitate cu calendarul de implementare, proiectele se vor realiza în perioada 2011-2015.
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Proiectul: MODERNIZAREA B-DUL OŢELARILOR, STRĂZILOR

STADIONULUI, FRUNZEI ŞI GHEORGHE ASACHI DIN MUNICIPIUL GALAŢI

Proiectul de modernizare a Bulevardului Oţelarilor, precum şi a 

Străzilor Stadionului, Frunzei, Gheorghe Asachi are ca scop 

îmbunătăţirea condiţiilor de transport pentru călători, a fluidizării 

traficului şi a diminuării numărului de accidente rutiere, având în 

vedere că toate aceste artere ale oraşului se află în zone cu 

circulaţie rutieră intensă şi cu foarte mare concentrare de populaţie.

Contractul de finanţare a fost semnat în luna iunie 2011, în cadrul 

Programului Operaţional Regional 2007– 2013, Axa Prioritară 1: 

„Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, 

Domeniul Major de Intervenţie 1.1: „Planuri integrate de dezvoltare 

urbană”, Sub-domeniul: „Poli de dezvoltare urbană”. Valoarea totală 

a proiectului este de peste 53 mil. lei , din care contribuţia din Fondul 

european pentru Dezvoltare Regională este de peste 35 mil lei, 

contribuţia la Bugetul de Stat este de peste 7 mil. lei, iar contribuţia 

Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Galaţi fiind de peste 11 

mil. lei.

Proiectul vizează reabilitarea şi modernizarea carosabilelor 

străzilor, refacerea platformei de circulaţie a tramvaielor, 

reabilitarea trotuarelor şi a spaţiilor verzi, reabilitarea şi 

modernizarea  reţelelelor de apă şi canalizare, reţelelor de 

alimentare cu energie electrică a liniilor de tramvai, refacerea 

parţială a reţelelelor telefonice afectate, realizarea reţelei de 

iluminat public stardal. 

Astfel se va imbunatăţi  accesul la zonele industriale situate în 

apropiere (Combinatul Siderurgic Arcelor Mittal, S.C Atlas S.A, 

Şantierul Naval Damen Galaţi, Zona Liberă, Porturile Docuri şi 

Bazinul Nou Galaţi e.tc) şi comerciale (hipermarketuri: Kaufland, 

Billa, Real, Selgros etc).

Perioada de implementare a proiectului este de  25 de luni, termenul 

estimat pentru finalizare fiind luna iulie 2013.
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Proiectul: MODERNIZARE STRADA UNIRII DIN MUNICIPIUL GALAŢI

Strada Unirii din municipiul Galaţi se află  în partea de nord-

vest a localităţii facilitând, împreună cu  Strada George Coşbuc 

şi Strada Traian, accesul la diferite puncte turistice, culturale şi 

comerciale din Zona Centrului Istoric, aici regăsindu-se,  pe 

lângă Parcul Rizer şi Grădina Publică, muzee, statui şi fântâni. 

În urma expertizei tehnice a Străzii Unirii, s-au constatat 

deficienţe ale carosabilului şi ale trotuarelor, cât şi a reţelelor de 

apă, canal şi parţial de gaz, ceea ce a detreminat elaborarea 

unui proiect prin care să se realizeze modernizarea acestei arte 

de circulaţie.

Proiectul  „Modernizare strada Unirii din municipiul Galaţi“ va fi 

implementat prin Programul Operaţional Regional 2007 – 

2013, Axa Prioritară 1: „Sprijinirea dezvoltării durabile a 

oraşelor - poli urbani de creştere“,  Domeniul Major de 

Intervenţie1.1: „Planuri integrate de dezvoltare urbană“, Sub-

domeniul:“ Poli de dezvoltare urbană“ şi are o valoare totală de 

peste 10,6 mil.lei, din care 6,9 mil. lei reprezintă contribuţia 

Uniuni Europene, 1,5 mil. lei contribuţia Guvernului României, 

restul de 2,2 mil. lei reprezintă contribuţia Primăriei Municipiului 

Galaţi.

Durata de implementare este 24 de luni de la data semnării 

contractului, lucrările urmând a fi finalizate în luna august 2013.

Prin proiect se are în vedere reabilitarea carosabilului pe o 

lungime de 1,5 km, a peste 6000 mp trotuare, realizarea a 1,2 

km reţea de canalizare,  a  1,5 km reţea de apă şi a unei parcări 

laterale, lucrări a căror realizare va conduce la îmbunătătţirea 

condiţiilor de trafic auto şi pietonal cât şi a condiţiilor de viaţă ale 

locuitorilor din zonă. 
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Municipiul Galaţi se bucură de existenţa mai multor zone de agrement 

şi parcuri.

Din cele zece parcuri, Parcul Rizer şi Parcul Grădina Publică necesită 

reabilitare, atât din punct de vedere al patrimoniului arboricol şi 

vegetal, cât şi al infrastructurii, reţelei de iluminat şi al mobilierului 

urban.

Proiectul “Modernizare Parcul Rizer din municipiul Galaţi” se finaţează 

din axa Prioritară 1: „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli 

urbani de creştere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.1: „Planuri 

integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de dezvoltare 

urbană“ – Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, având o 

valoare totală de 10.4 mil. lei, din care contribuţia din Fondul european 

pentru Dezvoltare Regională este de 6,6 mil. lei, contibuţia din  Bugetul 

de Stat este de peste 1,4 mil. lei, iar contribuţia Unităţii Administrativ 

Teritoriale Municipiul Galaţi fiind de peste 2.3 mil. lei.

Contractul de finananţare nerambursabilă a proiectului a fost semnat 

în luna mai 2011, proiectul având o perioadă de implementare de 24 de 

luni, termenul estimat pentru finalizare fiind luna mai 2013.

Lucrările de reabilitare propuse prin proiect sunt următoarele: 

refacerea patrimoniului arboricol al parcului şi al vegetaţiei floricole şi 

erbacee,  a aleilor carosabile, a parcărilor, a reţelelor de iluminat, apă 

potabilă, canalizare, irigaţii, dotarea parcului cu mobilier nou. Vor fi 

realizate locuri de joacă pentru copii, de odihnă pentru bătrâni, de 

promenadă, de practicare a sportului, zone specifice pentru activităţi 

culturale.

Prin implementarea acestui proiect, va creşte substanţial nivelul 

calităţii mediului de recreere prin oferirea oportunităţilor de agrement, 

relaxare, activităţi de întreţinere a sănătăţii prin mişcare, activităţi 

culturale.

Proiectul: MODERNIZAREA PARCULUI RIZER DIN MUNICIPIUL GALAŢI



Pagina 6
InfoRegio Sud-Est

Ediţia I, NR. 11, Anul III
SEPTEMBRIE 2011

Proiectul: MODERNIZARE GRĂDINA PUBLICĂ GALAŢI

Grădina publică din municipiul Galaţi a fost înfiinţată 

la mijlocul secolului al XIX–lea (anul 1846) prin grija 

pârcălabului Iorga Ghica (1840–1855), fiind înscrisă 

astăzi în Lista Monumentelor istorice.

Din cauza lipsei unor investiţii semnificative, la 

momentul actual, este atractivă doar pentru o mică 

parte a populaţiei, în special pentru studenţii care 

locuiesc în campusul universitar sau elevii care 

studiază la şcolile din apropiere.

Prin proiectul cu titlul “Modernizare Grădină Publică 

Galaţi”, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul 

Galaţi vizează  reabilitarea parcului în vederea 

atragerii locuitorilor de pe tot teritoriul municipiului 

Galaţi şi a turiştilor, având în vedere că Grădina 

Publică este înscrisă în lista monumentelor istorice. 

În acest sens, sunt prevăzute lucrări de refacere 

parţială a patrimoniului arboricol al parcului, de 

refacere a aleilor şi a sistematizării verticale, a 

consolidării taluzelor, precum şi a scării ornamentale 

de pe versant, realizarea de reţele de apă şi 

canalizare, reabilitarea elementelor de artă (fântână, 

statui, chioşc), dotări cu mobilier, coşuri de gunoi, 

crearea unui sistem de iluminat ambiental, crearea 

unei zone de petrecere a timpului liber pentru 

persoanele în vârstă, crearea unei parcări în partea 

de est a parcului.

Contractul de finanţare a fost semnat în data de 10 

mai 2011, fiind finanţat din Programul Opera?ional 

Regional, Axa Prioritară 1: „Sprijinirea dezvoltării 

durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, 

Domeniul Major de Intervenţie 1.1: „Planuri integrate 

de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de 

dezvoltare urbană“ – Programul Operaţional 

Regional 2007 – 2013, având o valoare totală de 

peste  10,5 mil. lei, din care contribuţia din Fondul 

european pentru Dezvoltare Regională este de 6,8 

mil. lei, contibuţia din  Bugetul de Stat este de 

aproximativ 1,5 mil. lei iar contribuţia Unităţii 

Administrativ Teritoriale Municipiul Galaţi fiind de 

peste 2,2 mil. lei. Proiectul are o perioadă de 

implementare de 24 de luni, termenul estimat pentru 

finalizare fiind luna mai 2013.
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Proiectul: MODERNIZARE CENTRU MULTIFUNCŢIONAL DE SERVICII

SOCIO - MEDICALE PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

În contextul creat de tendinţa generală de îmbătrânire a 

populaţiei municipiului Galaţi, grija pentru persoanele 

vârtsnice şi serviciile destinate acestora reflectă gradul 

de civilizaţie şi respect al comunităţii faţă de vârsta a 

treia.

Astfel, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Galaţi 

a depus în cadrul cadrul Axei Prioritare 1: „Sprijinirea 

dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, 

Domeniul Major de Intervenţie 1.1: „Planuri integrate de 

dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de dezvoltare 

urbană”–  Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, 

proiectul cu titlul „Centru Multifuncţional de servicii 

sociomedicale pentru persoane vârstnice.” 

Investiţia are ca obiectiv reabilitarea şi modernizarea 

clădirii fostei Băi Comunale, în care funcţionează centrul, 

siuată în strada Traian nr.175, respectiv corpurile A+B 

care la acest moment sunt nefuncţionale, datorită 

degradării structurii clădirii, instalaţiilor de utilităţi şi a 

echipamentelor de specialitate. 

 Prin implementarea acestui proiect se vor putea presta 

atât la sediul centrului, cât şi la domiciliul  vâstnicului 

servicii sociale şi socio-medicale la standarde europene. 

Centrul de zi îşi va extinde şi moderniza actualele servicii 

şi va pune accent pe creşterea accesului la informare, 

comunicare, relaţionare şi socializare. Se va crea un 

serviciu de monitorizare elecronică la distanţă, prin 

asistentul virtual care va facilita o monitorizare 

noninvazivă, securizată, va crea reţele virtuale de 

prieteni şi va asigura informaţii socio-medicale utile 

pentru tratament, convaleşcenţă sau recuperare.

Contractul de finanţare a fost semnat în luna  mai 2011, 

valoarea totală a proiectului este de peste 3,2 mil. lei, 

contribuţia din Fondul european pentru Dezvoltare 

Regională este de peste 2,6 mil lei, contribuţia la 

Bugetul de Stat este de peste 0,5 mil. Lei, iar contribuţia 

Unităţii Administrativ teritoriale Municipiul Galaţi fiind de 

peste 0,9 mil lei.

Perioada de implementare este de  24 de luni, termenul 

estimat pentru finalizare fiind luna mai  2013.

De investiţie vor beneficia în mod direct actualele 

persoane vârstnice existente în centru, precum şi  alţi 

150 de bătrâni din judeţul Galaţi.

Proiectul reprezintă o sursă de beneficii indirecte pentru 

întreaga comunitate locală prin serviciile oferite, 

conturând un model de participare şi solidaritate cu 

persoanele vârtsnice, aducând în prim plan nevoile 

acestora şi sensibilizând comunitatea locală asupra 

problematicii complexe a vârstnicului.
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