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Prutului Inferior 
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Râul Prut izvorăşte de pe versantul 
N-E al masivului Cernahora la altitudinea de 
1580 m, din munţii Carpaţi pe teritoriul Ucrainei 
şi se varsă în Dunărea la altitudinea de 2 m. 
Este ultimul afluent de ordinul I al Dunării şi 
confluează cu aceasta la 150 km amonte de 
vărsarea fluviului în Marea Neagră. 

Bazinul hidrografic al râului Prut este 
situat în extremitatea nord-estică a bazinului 
Dunării şi se învecinează cu bazinele Tisa la 
nord-vest, Siret la vest şi Nistru la nord şi est. 
Suprafaţa totală a bazinului de 27.500 km2 se 
desfăşoară pe teritoriul a trei state: Ucraina, 
România şi Republica Moldova. Al doilea 
afluent ca lungime al Dunării, râul Prut (952,9 
km) formează graniţa între România şi Ucraina 
pe 31 km şi între România şi Republica 
Moldova pe 711 km. 

Bazinul hidrografic al râului Prut are în 
România o suprafaţă de recepţie de 10.967 
km2 (cca. 4,6% din suprafaţa ţării). În lungul 
cursului, debitul mediu multianual al râului Prut 
creste de la 78,1 mc/s (2462 mil. mc/an) în 
secţiunea Rădăuţi, la 86,7 mc/s (2736 mil. 
mc/an) în secţiunea Ungheni, ajungând la 105 
mc/s (3314 mil. mc/an) la confluenţa cu 
Dunărea. 

Altitudinea medie variază între 130 m 
în zona centrală şi 2 m în zona de confluenţă. 
Panta medie a bazinului este de 0,2‰.  

http://www.luncaprut.ro/ 
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Râul Prut era cunoscut în antichitate sub numele Pyretus iar sciţii îl numeau 
Porata, adică apă furtunoasă. În cursul său superior este un râu tipic montan, valea lui e 
îngustă cu versanţi înalţi şi abrupţi, curgerea rapidă, iar în albie se întâlnesc multe 
praguri. În cursul de mijloc Prutul formează meandre în lunca sa, are viteza 1,5 m/s iar pe 
un sector mic, unde întretaie şirul de recife, valea Prutului se îngustează până la câteva 
sute de metri căpătând formă de chei. 

Mai spre sud valea râului se lărgeşte până la 5-6 km, cursul devine liniştit, 
malurile nu sunt înalte, capătă formă simetrică pe versanţi sunt bine exprimate terasele. 
În cursul său inferior valea râului Prut se lărgeşte considerabil până la 8-10 km râul 
formează meandre, se ramifică în braţe versanţii devin mai domoli pe alocuri fragmentaţi 
de ravene, lăţimea albiei variază între 50 şi 180 m, adâncimea maximă e de 6-7 m iar 
viteza se micşorează până la 0,7 m/s. 

Odată cu creşterea nivelului apelor Dunării, Prutul îşi încetează scurgerea, se 
revarsă, inundând suprafaţa vastă a luncii sale. Lunca râului este parţial înmlăştinită. Încă 
în prima jumătate a sec. 20-lea o parte a luncii Prutului era ocupată de bălţi, mlaştini, 
lacuri în care vieţuia o lume animală acvatică foarte bogată (peşti, păsări, mamifere).  

Râul Prutul a fost pentru România o importantă cale navigabilă. După Primul 
Război Mondial, s-au făcut investiţii importante, de către Administraţia Comercială a 
Porturilor şi Căilor de Comunicaţie, astfel încât de-a lungul Prutului se putea naviga până 
în dreptul localităţii Sculeni, nu departe de Iaşi. Transportând grâne şi materiale de 
construcţie, în principal, navele aveau o încărcătură de până la 600 de tone. Vasele de 
mici dimensiuni ajungeau până în segmentul superior al râului. Pe sectorul Nemţeni - 
Leova navele aveau un pescaj de cel mult 1,05 metri, în timp ce de la Leova până la 
Dunăre puteau circula vase al căror corp se afunda până la 1,20 metri sub nivelul apei. 
Prutul are însă o istorie mai veche, în ceea ce priveşte navigaţia, după cum arată arhivele 
Ministerului Transporturilor de la Bucureşti, încă din anul 1870 existând structuri 
organizate care au reglementat circulaţia ambarcaţiunilor de la Dunăre, în perioada aceea 
până în dreptul localităţii Nemţeni. 

În 24 iunie 2012 s-a redeschis oficial navigaţia comercială pe Prut, deocamdată 
aceasta desfăşurându-se pe un sector de 83 km, de la Giurgiuleşti, zona de vărsare a 
Prutului în Dunăre, până la Oancea. 

În ultimele decenii cea mai mare parte din bălţile, lacurile şi mlaştinile Prutului au 
fost desecate. Fostele mlaştini au devenit terenuri agricole. În 1976 lângă localităţile 
Stânca şi Costeşti, Republica Moldova împreună cu România au construit un baraj, un lac 
de acumulare şi o hidrocentrală. Odată cu acestea au încetat viiturile şi inundaţiile 
periodice ale luncii Prutului. Dacă anterior terenurile de luncă erau alimentate de mâlul 
mănos adus de apele râului în timpul inundaţiilor şi viiturilor, fostele soluri fertile ale luncii 
s-au degradat şi au devenit salinizate. Nivelul apei în Prut a scăzut considerabil în scopuri 
economice. Acesta a limitat aprovizionarea cu apă a lacurilor, bălţilor, mlaştinilor care au 
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rămas, dar a căror suprafaţă continuă să se micşoreze. Scurgerea anuală a Prutului de la 
izvor până la vărsare este de 2,9 km cubi de apă. 

 
 
2.1 Aspecte geografice generale ale zonei Prutului Inferior 

 
Sub aspect morfometric,  râul Prut cuprinde trei sectoare distincte: 

 cursul superior: de la izvoare până la Cernăuţi unde râul iese din regiunea 
montană;  

 cursul mijlociu: de la Cernăuţi până la Ungheni, unde cursul debuşează în zona 
de câmpie;  

 cursul inferior: de la Ungheni până la vărsarea în Dunăre. 
Bazinul hidrografic şi cursului inferior al râului Prut, începe în aval de confluenţa 

cu Jijia şi se termină la confluenţa cu fluviul Dunarea în aval de Galaţi. Pe teritoriul 
judeţului Galaţi Prutul are puţini afluenţi: Baseu, Jijia, Elan, Horincea, Chineja.  

Cursul inferior al Prutului se caracterizează prin pante foarte mici (0,14 – 0,2‰), 
vale largă (10 – 12 km) si viteze de curgere reduse (0,5 – 0,8 m/s).  Lăţimea râului este 
de cca.  60 – 100 m, iar adâncimea de cca. 2 – 4 m. Debitele lichide ale râului Prut sunt 
influenţate de regimul precipitaţiilor şi de regimul de funcţionare a nodului hidrotehnic de 
la Stânca Costeşti. 

Pe teritoriul bazinului hidrografic al Prutului inferior sunt caracteristice straturile 
acvifere freatice constituite din nisipuri fine şi medii, mai rar elemente de pietriş, cu 
grosimi de 2-10 m, semnalându-se grosimi mai mari în lunca Prutului, la Măstăcani.  

Albia râului este curată (ea nu este acoperită de plantele acvatice), fundul este 
neregulat, acoperit cu nisip şi prundiş. Adesea se întâlnesc insule şi grinduri de nisip, 
care contribuie la intensificarea amestecului maselor de apă.  

Valea Prutului Inferior este bine individualizată din punct de vedere fizico-
geografic, fiind alcătuită dintr-o serie de îngustări şi lărgiri. Îngustările din partea de nord a 
bazinului Prutului inferior se datorează Podişului Covurluiului, Dealului Drumul Brăilei, 
Dealului Cocoşului şi Dealului Cordes. Prutul străbate în continuare, Câmpia Elanului, 
largă de 3÷4km şi care are pe suprafaţa sa numeroase bălţi exploatate piscicol. Ultima 
forma de relief străbătută până la vărsarea în Dunăre este Câmpia Covurluiului, care 
atinge pe alocuri lăţimi de 10÷11km. 

Lunca Prutului prezintă trei sectoare: grindul longitudinal de mal, lunca joasă – cu 
numeroase lacuri si albii părăsite numite prutete şi zona de contact cu versanţii. 

Lunca Prutului cuprinde o ghirlandă de  bălţi naturale din care cea mai mare este 
Maţa Rădeanu, din nord, cu o suprafaţă de 605 ha, iar pe măsură ce cursul râului 
coboară spre vărsare în Dunăre, pe o distanţă de vreo 60 kilometri, întâlnim Balta 
Pochina (75 ha), Balta Şovârca (223 ha), Balta Maicăş (43 ha), Lacul Vlădeşti (324 ha), 
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Lacul Brăneşti (23 ha), Balta Vlăşcuţa (49 ha) şi cea mai impozantă întindere de apă din 
regiune, Lacul Brateş, supranumit „Balatonul României", care astăzi mai are 2.120 ha, din 
cele 7.800 ha pe care le avea înainte de campania de desecări pentru agricultură din anii 
'50. 

Bazinul răului Prut reprezintă un coridor natural utilizat de păsările migratoare 
orientate spre delta Dunării şi nu numai. El găzduieşte aproape 230 de specii de păsări 
care poposesc, se hrănesc şi cuibăresc aici, iar cca 150 de specii se regăsesc 
nominalizate in anexele Directivei Păsări (71 în Anexa I, 55/AII). 

Sistemul de lacuri din bazinul Prutului de Jos reprezintă nişte relicte ale bazinului 
dunărean de apă dulce care s-au format în urma dezvoltării istorice a ţinutului. Lacul 
Beleu din R. Moldova împreuna cu lacul Brateş din România şi alte lacuri mai mici 
formează începutul Deltei Dunării. Apa întregului sistem de lacuri din această zonă se 
află în permanentă comunicare cu râul Prut, iar nivelul acesteia în lacuri depinde în 
măsură de nivel apelor în Dunăre şi respectiv în Prut.  

Cronicarul Ion Neculce  menţionează în “Letopiseţul Ţării Moldovei” că în timpul 
domniei lui Petru Rareş (1527-1538), vecinătatea Dunării abundă de peşte şi turme, iar 
italianul Nicollo Barsi consemnează în 1564 că la Galaţi e mare abundenţă de sturioni, 
morun în primul rând, de icre negre şi de crapi. 

Să amintim şi hrisovul din 15 iulie 1446 a lui Petru Voievod în care sunt 
enumerate iezerele şi gârlele din zona Prutului Inferior precum „apa Covurluiului şi gârla 
către Brateş”. Pescuitul în aceste bălţi, japşe şi iazuri au asigurat populaţiei ţării Moldovei 
cantităţi importante de peşte. 

În Moldova, din a doua jumătate a secolului al XIV-lea şi până în prima jumătate a 
secolului al XVIII-lea comerţul intern de peşte a fost foarte intens, relaţiile economice între 
regiuni şi oraşe erau destul de stabile, remarcându-se cantităţile mari transportate de la 
Galaţi spre Iaşi, Suceava şi alte centre ale ţării. 

 
Amenajările piscicole din zona Prutului Inferior 
După anul 1980 s-a impus amenajarea în scop piscicol şi agricol a bazinului 

inferior al Prutului, astfel că ecosistemele naturale lacustre au făcut obiectul unor lucrări 
hidrotehnice complexe. 

Amenajările piscicole care au fost astfel realizate sunt de tipul crescătoriilor 
complexe, respectiv pepiniere şi crescătorii. Astfel, au fost executate lucrările de 
amenajare pentru bălţile Mata, Rădeanu, Şovârca, Cotul Chiului şi Vlădeşti, cea din urmă 
amenajare fiind desprinsă din complexul Maicaş – Fântâna Ţiganului.  

 
1. Amenajarea Piscicolă Maţa - Rădeanu a fost realizată pe foste bălţi naturale, 

începând cu anul 1980, fiind administrat în prezent de AJVPS Galaţi. Situată în zona de 
confluenţă a râului Prut cu pârâul Elan, între km 113 şi 121+400, complexul Maţa – 
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Rădeanu are o suprafaţă de 494,81 ha destinate crescătoriei şi 110,67 destinate 
pepinierei. Amenajarea are două componente delimitate de lucrări hidrotehnice de 
îndiguire realizate pentru râul Prut şi Elan, respectiv: 

 Maţa - în nord, amonte de râul Elan; 
 Rădeanu - în sud, aval de râul Elan. 

 Amenajarea Piscicolă Maţa – Rădeanu a fost proiectată ca o crescătorie 
complexă, respectiv pepiniere şi crescătorii vara I-a, a II-a şi a III-a, cu producţii estimate 
de 2000 Kg/ha vara I-a, de 1500kg/ga vara a II-a şi de 1800 kg/ha vara a III-a.  Se 
preconiza să se obţină o producţie de cca.755t de peşte de consum de două şi trei veri în 
policultură, crap şi specii fitoplanctonofage cu asigurarea materialului de populare, fără 
staţie de incubaţie de 111t puiet. 

 
2. Amenajarea Piscicola Şovârca este situată între Oancea şi Rogojeni, la 

altitudini de 8-10 m, având adâncimi cuprinse între 1,3-2 m, lungime de 3,2 km şi lăţime 
maximă de 1,3 km (faţă de 5,5 km lungime şi 2,5 km lăţime în 1892). A fost amenajată ca 
fermă piscicolă pe o suprafaţă de 223 ha cuprinzând o crescătorie sistematică complexă 
cu pepinieră şi staţie de reproducere artificială a fitoplanctonofagilor cu o capacitate de 
50.000.000 de larve de 3-5 zile. Ciclul de exploatare piscicolă era de 2 ani, producţia fiind 
axată pe material de populare (larve de 3-5 zile), material piscicol vara I-a şi vara a II-a. 

În prezent este administrată de SC Singama SRL ca fermă piscicolă (crescătorie 
sistematică complexă cu pepinieră şi staţie de reproducere artificială a 
fitoplanctonofagilor) şi are o suprafaţă de 150 ha destinate crescătoriei şi 18,5 ha 
destinate pepinierei, fiind compusă din 5 bazine de creştere a puietului, 6 bazine pentru 
reproducere, 2 bazine pentru parcarea reproducătorilor, un bazin pentru iernare şi un 
decantor. 

Digurile au cota coronamentului la 0,8 m, iar digul de separaţie de culturile 
agricole ajunge la 5 m. Volumul necesar pentru umplere este de 3,2 milioane m3. 

 
3. Amenajarea Piscicolă Vlădeşti administrată de SC Zatun SA (societate aflată 

în lichidare) având o suprafaţă de 337 ha destinate crescătoriei şi 95 ha destinate 
pepinierei, din care 206 ha crescătorii şi 118 ha heleşteie. Adâncimea medie este de 1,5-
2 m. Profilul amenajării este de crescătorie sistematică şi pepinieră. Ciclul de exploatare 
piscicolă este de doi ani, iar producţia este profilată pe specia Cyprinus caprio şi specii 
asiatice.  
 

4. Amenajarea Piscicolă de Cercetare – Dezvoltare Brateş construită în anul 
1962, este situată în partea de sud a polderului Brateş, în apropiere de calea ferată Galaţi 
- Reni, respectiv bazinul hidrografic al râului Prut. În prezent, în patrimoniul fermei se află 
o suprafaţă totală de 225,2 ha pentru crescătorie şi de 94,78 ha pentru pepinieră. 
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Amenajarea Piscicolă de Cercetare – Dezvoltare Brateş este administrată de 
I.C.D.E.A.P.A Galaţi. 

 Ferma de Cercetare Dezvoltare Brateş dispune de o serie de dotări  destinate 
activităţilor piscicole: bazine creştere puiet  (198, 2 ha); bazine iernat (59,2 ha); bazine 
parcare (0,3 ha); bazine reproducere (30 ha); bazine prematurare (4,3 ha);                       
terasamente (diguri) şi canale (29 ha). Alte utilităţi  care sunt în cadrul Fermei de 
Cercetare –Dezvoltare staţie de reproducere artificială – 715 m2; magazie de furaje - 648 
m2; atelier mecanic - 45 m2; staţie de pompare - 127 m2; magazii materiale - 425 m2; 
sediu fermă - 861 m2; staţie mecanizată tipizată pentru reproducere artificială Brateş. 

Activitatea fermei este de cercetare şi implementare de tehnologii specifice de 
acvacultură şi de reproducere de material piscicol cu calităţi bioproductive superioare. 
Astfel, principalele activităţi desfăşurate sunt de reproducere natural-dirijată a speciilor de 
crap (Cyprinus caprio), Somn (Silurus glanis), Biban (Perca fluviatilis), Lin (Tinca tinca), 
Şalău (Stiyostedion lucioperca); reproducerea artificială a speciei de Ştiucă (Esox lucius), 
a ciprinidelor est-asiatice şi a speciilor de sturioni anadromi şi endemici din fluviul 
Dunărea; dezvoltarea postembrionară a speciilor de Crap (Cyprinus caprio), Ştiucă (Esox 
lucius), Biban (Perca fluviatilis), Lin (Tinca tinca), Şalău (Stiyostedion lucioperca); 
creşterea puietului în vara I, a II-a, şi a III-a în regim furajat; creşterea remoniţilor şi a 
reproducătorilor; precum şi întreţinerea şi conservarea materialului genetic (genofond 
piscicol). 
  

5. Amenajarea Piscicolă de Cercetare - Dezvoltare Cotu Chiului a fost 
construită în anul 1983. Este situată pe teritoriul administrativ al comunei Folteşti, în zona 
dig-mal aferentă îndiguirii râului Prut. În partea vestică amenajarea este delimitată de 
digul naţional de apărare împotriva inundaţiilor, iar la cote mari ale apelor râului Prut 
ferma este inundată. Suprafaţa totală a fermei este de 119 ha, din care 100 ha luciu de 
apă folosit piscicol. Amenajarea Piscicolă de Cercetare - Dezvoltare Cotu Chiului este 
administrată de I.C.D.E.A.P.A Galaţi. 

 În componenţa fermei au fost, iniţial, trei bazine, iar în prezent, datorită 
deteriorării unuia dintre diguri două bazine s-au unit, ambele fiind folosite pentru creşterea 
şi conservarea materialului piscicol. 

 Profilul de producţie al amenajării a fost acela de a asigura fazele de dezvoltare 
postembrionare şi creştere vara I a speciei de Crap (Cyprinus caprio) şi a speciilor din 
complexul asiatic. Ulterior aceasta amenajare a devenit baza de genofond pentru 
speciile: Crap (Cyprinus caprio), Şalău (Stizostedion lucioperca), Ştiucă (Exos lucius), 
Somn (Silurus glanis) şi speciile complexului asiatic. Ciclul de exploatare a fost iniţial 
proiectat pentru o perioadă vegetativă, dar acesta este în prezent de doi până la cinci ani. 

Restul bălţilor de pe malul drept al Prutului nu au fost amenajate şi au suprafeţe 
variate: Pochina (75ha), Leahu (43ha), Vlaşca (41,8ha), Cotu Mare (26ha), Maicaş-
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Fântâna Ţiganului (156ha), Potcoava (8ha). Adâncimea medie a apei pentru balta 
Pochina este de 1,5 - 2 m în zona centrală iar bălţile Vlaşca şi Cotu Mare au adâncimi 
medii de 1,2 m, minime de 0,2 m şi maxime de 2 m. Productivitatea naturală nu 
depăşeşte 100 kg/ha pentru nici una dintre aceste bălţi capturile nu depăşesc 75 kg/ha şi 
sunt formate frecvent din: caras (cca 8 kg), obleţe (cca 6,5 kg), ştiucă (cca 4 kg), plătică 
(cca 3,2 kg), biban (cca 1,5 kg), şalău (cca 0,5 kg), crap (cca 0,4 kg). 

Zona bălţilor este de o reală valoare economică: peştele constituie  o sursă 
alimentară importantă pentru populaţia locală, şi dezvoltarea unui turism care să aibă ca 
scop pescuitul sportiv; trestia şi papura sunt apreciate  ca materie primă pentru 
construcţia anexelor gospodăreşti, pentru confecţionarea obiectelor de uz casnic şi 
artizanat; pajiştile şi ghiolurile asigură hrana animalelor şi păsărilor domestice. Lacurile 
sunt şi un loc minunat de agrement, de refacere fizică şi revelaţie spirituală, vânătoare şi 
turism cinegetic 

În anul 1994, Consiliul Judeţului Galaţi a inclus în cadrul Hotărârii nr.46/1994 
declararea ca arii naturale protejate a unor situri cu valoare biologică din judeţul Galaţi. 4 
din cele 16 arii naturale protejate recunoscute la nivel naţional prin Legea 5/2000 privind 
amenajarea teritoriului naţional - Secţiunea zone protejate sunt situate în Lunca Prutului 
Inferior 

Tabel 2.1 Rezervaţiile naturale din Lunca Joasă a Prutului Inferior 
Codul din 

Legea 5/2000 
Rezervaţii naturale din Lunca 

Joasă a Prutului Inferior Localitatea Suprafaţă 
(ha) 

2.414 Lunca joasă a Prutului Cavadineşti 81.00 
2.415 Lacul Pochina Suceveni 74.80 
2.416 Lacul Vlăscuţa Măstăcani 41.80 
2.410 Ostrovul Prut  Galaţi 62.00 

Sursa: prelucrare după www.ecomunitate.ro 
 

În anul 2004 Lunca Joasă a Prutului Inferior a dobândit statutul de PARC 
NATURAL. 

 
 

2.2. Prezentarea economică a localităţilor din zona Prutului Inferior 
 

Zona Prutului Inferior este situată în partea de est a judeţului Galaţi şi cuprinde 
opt comune şi o parte a municipiului Galaţi (delimitată de cartierul Valea Oraşului şi 
Faleza inferioară a Dunării).  
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Laturile de est şi de sud ale zonei sunt determinate de Prut (de la intrarea în 
judeţul Galaţi şi până la vărsarea în Dunăre) şi de Dunăre (de la intrarea şi până la ieşirea 
din judeţ). Cele opt localităţi riverane râului Prut pe o distanţă de  103 km sunt aşezate 
de-a lungul drumului DN26 şi ocupă întreaga latură estică a judeţului. Acestea sunt: 
Cavadineşti,  Suceveni, Oancea, Vlădeşti, Măstăcani, Folteşti, Frumuşiţa, Tuluceşti şi 
Municipiul Galaţi (cartier Faleza inferioară, cartier Valea Oraşului). Suprafaţa totală pe 
care se întinde Zona Prutului Inferior  este de 774,59 km pătraţi, iar populaţia totală a 
Zonei este de 34.981 locuitori. Densitatea populaţiei este de 45,2 locuitori pe km pătraţi. 

Localităţile cuprinse în prezentul studiu fac parte dintr-o zonă slab populată, 
îmbătrânită, afectată de fenomenul migraţiei externe. Populaţia activă pe categorii de 
vârstă, în anul 2014, se prezintă conform tabelului de mai jos: 
 

Tabel 2.2. Populaţia activă, pe categorii de vârstă 
Populaţia activă 

Comuna 
15 - 19 ani 20 - 29 ani 30 - 39 ani 40 - 59 ani 

Total 

Cavadineşti 201 383 427 763 1774 

Folteşti 244 482 489 899 2114 

Frumuşiţa 344 908 929 1421 3602 

Măstăcani 403 743 801 1279 3226 

Oancea 70 166 216 375 827 

Suceveni 102 196 257 475 1030 

Tuluceşti 446 1104 1270 2196 5061 

Vlădeşti 119 284 333 511 1247 

Total  1929 4070 4722 7919 18.640 
Sursa: www.insse.ro 

 
În anul 2014 rata şomajului în judeţul Galaţi era de 8,99%, înregistrându-se un 

număr de peste 18.000 şomeri în tot judeţul, cei mai mulţi dintre ei cu vârste cuprinse 
între 40 şi 49 de ani (5.313 persoane) şi între 30 şi 39 de ani (3.876 persoane), conform 
AJOFM Galaţi. Şomajul din comunele incluse în studiu este direct legat de fluctuaţia 
pieţei locurilor de muncă din municipiul Galaţi, cu menţiunea că pe măsură ce ne 
îndepărtăm de municipiu creşte incidenţa şomajului de lungă durată. 

Judeţul Galaţi are o economie industrial – agrară. Industria şi serviciile sunt 
concentrate mai ales în centrele urbane, în timp ce în zona rurală sunt practicate mai ales 
activităţile agricole. Statistica referitoare la numărul de comercianţi existenţi în mediul 
urban al judeţului Galaţi arată o concentrare semnificativă a acestora în municipiul 
reşedinţă de judeţ Galaţi, unde se regăsesc peste 86% dintre aceştia. 
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De asemenea, este de remarcat ponderea ridicată a activităţilor de comerţ şi 
numărul redus de unităţi ce îşi desfăşoară activitatea în industrie, construcţii şi 
agricultură. Această situaţie cunoaşte variaţii nesemnificative de la an la an.  

Galaţiul este unul din cele mai mari noduri de trafic comercial din România, 
conectat la principalele canale de comunicaţie europeană: prin căile ferate se asigură 
transferul de la ecartamentul european către cel folosit în tarile ex-sovietice; pe cale 
fluvială la canalul Rhin-Main-Dunare care leagă Marea Nordului de Marea Neagra. În 
economia judeţului Galaţi, agricultura ocupă un loc important datorită suprafeţei agricole 
şi arabile exploatate, efectivelor de animale şi păsări şi potenţialului tehnic în amenajări 
de îmbunătăţiri funciare şi dotări tractoare şi maşini agricole. 

Pentru activităţile din agricultură, judeţul Galaţi dispune de 358.456 ha, din care 
289.800 ha arabil, 42.771 ha păşuni, 548 ha fâneţe, 23.050 ha vii sş pepiniere viticole şi 
2.287 ha livezi şi pepiniere pomicole. Judeţul mai dispune de 44.881 ha păduri şi alte 
terenuri cu vegetaţie forestieră, 13.047 ha luciu de ape şi bălţi, precum şi 30.278 ha alte 
suprafeţe. Astfel, agricultura dispune de o serie de resurse naturale, care valorificate 
corespunzător, pot juca un rol important în dezvoltarea economico-socială a judeţului 
Galaţi. 

În  acest  context,  agricultura  este  de  asemenea,  un  sector  foarte  important  
pentru economia regională: circa 40% din populaţia ocupată lucrează în acest sector, 
care contribuie cu 16% la PIB-ul regional. Terenurile cultivate reprezintă potenţial de 
dezvoltare în viitor.  

Lunca Prutului inferior este o zonă cu activitate economică aproape exclusiv 
agricolă, bazată pe cultivarea terenurilor arabile şi creşterea animalelor (oi şi capre). Se 
cultivă mai ales porumb, floarea soarelui, rapiţă, pe suprafeţe întinse, organizate sub 
formă de asociaţii agricole. Alte activităţi economice sunt practic inexistente, iar 
posibilităţile de angajare pentru populaţia activă sunt reduse. 

Sursele de venit din gospodării sunt puţine, insuficiente, sprijinite frecvent cu 
sume primite de la membrii familiei plecaţi în străinătate. Majoritatea pescarilor au ca 
principale îndeletniciri: cultivarea terenurilor agricole, creşterea animalelor şi a albinelor.  

 
 
1.  Comuna CAVADINEŞTI este localitatea din nord-estul extrem al judeţului 

Galaţi, prima din salba de comune riverane Prutului. Are în componenţă următoarele 
sate: Ganeşti, Comăneşti, Vădeni, Căvădineşti. Principalele îndeletniciri are locuitorilor 
sunt: agricultura, creşterea animalelor şi piscicultura. 

Teritoriul comunei are un relief variat, predominant cu dealuri. Climatul comunei 
este caracterizat prin veri secetoase şi ierni geroase. Temperatura medie anuală este de 
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9,6 grade C. Reţeaua hidrografică este reprezentată în principal de cursurile de apa râul 
Prut, pârâul Horincea, pârâul Liscov şi pârâul Elanu. 

Pe teritoriul comunei Cavadineşti se află Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului, 
care reprezintă poarta de intrare în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării. Rezervaţia 
naturală este situată în cuprinsul complexului agro-piscicol Maţa - Rădeanu, de pe 
teritoriul comunei Cavadineşti, sat Vădeni, reprezentând de fapt o suprafaţă inclusă în 
Balta Maţa, din extremitatea nord-estică a judeţul Galaţi. Lunca Prutului oferă cca. 230 de 
specii de păsări, multe din speciile existente fiind conservate prin convenţiile 
internaţionale. Balta Maţa Rădeanu este o amenajare piscicolă, fiind împărţită în alte 4 
bălţi mari, un canal de evacuare şi trei iazuri mai mici. 

Conform recensământului efectuat în 2011, populaţia comunei Cavadineşti 
număra 3.125 de locuitori, în scădere faţă de recensământul anterior din 2002, când se 
înregistraseră 3.557 de locuitori. În anii ce au urmat, populaţia comunei a scăzut 
continuu, pentru a ajunge în 2015 la 3077 locuitori. Populaţia este îmbătrânită ca urmare 
a sporului negativ al populaţiei (numărul naşterilor este cu mult mai mic decât cel al 
deceselor) dar şi pentru că numărul persoanelor care se stabilesc în localitate (12 
persoane în anul 2012, şi 8 persoane în anul 2013) este mai mic decât al celor care 
preferă să îşi mute domiciliul în alte localităţi (14 persoane în anul 2012, 10 persoane în 
anul 2013), de unde şi scăderea continuă a populaţiei.  

La nivelul comunei Cavadineşti, suprafaţa locuibilă existentă este de 70.186 mp, 
cu 1681 de locuinţe, iar suprafaţa fondului funciar după modul de folosinţă este de 
11.016 hectare (sursa: www.insse.ro). 

La  nivelul comunei  Cavadineşti în 2012 erau active juridic 17 firme din care doar 
8 erau active economic (firmele care au înregistrat cifră de afaceri mai mare de 0). La 
finele anului 2014, conform Ministerului de Finanţe, erau active economic 10 întreprinderi, 
din care 60% activează în comerţ.  

Numărul mediu de personal angajat şi cifra de afaceri aferentă firmelor ce 
activează  pe teritoriul comunei Cavadineşti în ultimii 6 ani sunt prezentate în tabelul de 
2.3.  

Se observă un număr foarte redus de firme care-şi desfăşoară activitatea în 
comună, cea mai mare având ca obiect de activitate comerţul cu amănuntul al articolelor 
si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate. Se poate observa că la nivelul 
comunei nu există nicio firmă care să aibă legătură cu sectorul piscicol, cu toate că 
vorbim de o zonă pescărească cu tradiţie. 
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Tabel 2.3. Numărul mediu de personal angajat şi cifra de afaceri a firmelor din  
Comuna Cavadineşti 

 
Sursa: www.mfinante.ro 
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Numărul de şomeri, raportat la populaţia activă din comuna Cavadineşti (1774 
persoane) este în continuă creştere. Astfel, numărul acestora a crescut cu 16,86% în 
2014 faţă de 2012, de la 255 şomeri la 298 şomeri în 2014. În acelaşi timp, numărul 
locurilor de muncă create la nivelul comunei a crescut uşor, de la 51 în 2010 la 58 în 
2014 (www.insse.ro). 

 
2.  Comuna SUCEVENI - este situată la sud de comuna Cavadineşti, la est de 

râul Prut, fiind alcătuită din satele Suceveni şi Rogojeni.  
Pe teritoriul comunei Suceveni curg afluenţii Prutului: Horincea şi Oarba şi tot aici 

se află lacul Pochina Acesta ocupă o suprafaţă de 74,8 ha, este rezervaţie naturală de 
interes naţional, inclus în Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului şi zonă de importanţă 
avifaunistică deosebită. Ihtiofauna cuprinde: crap, caras, somn, ştiucă, şalău etc. 

Regimul climatic se caracterizează prin veri foarte calde şi ierni relativ reci. 
Suprafaţa teritoriului său este de 7032 ha, din care 340 ha intravilan şi 6692 ha 
extravilan. Numărul sucevenilor este în scădere de la 1872 locuitori în 2012, la  1868 
locuitori în 2013, ajungând în 2014 la 1842.  

Activitatea specifică zonei este agricultura, cultura cerealelor şi creşterea 
animalelor. La nivelul comunei Suceveni, suprafaţa locuibilă existentă este de 44.530 mp, 
cu 1.049 de locuinţe, iar suprafaţa fondului funciar după modul de folosinţă este de 7.040 
hectare (sursa: www.insse.ro). 

La nivelul comunei Suceveni îşi desfăşoară activitatea un număr redus de firme 
(6 active economic) din care 2 îşi desfăşoară activitatea în domeniul agricol, o societate 
comercială în domeniul telecomunicaţiilor şi restul în comerţ şi transport. 

Ca şi în cazul comunei Cavadineşti, deşi comuna Suceveni este o zonă 
pescărească cu tradiţie nu există nicio firmă care să aibă legătură cu sectorul piscicol. Pe 
de altă parte, numărul de locuri de muncă generate de firmele ce îşi desfăşară activitatea 
în zonă sunt în scădere. F 

irmele cu cele mai mari cifre de afaceri raportează câte unul sau cel mult doi 
angajaţi şi ca urmare, numărul şomerilor raportat la populaţia activă din comuna Suceveni 
(1030 persoane), este în continuă creştere. Astfel, acesta a crescut cu 51,9% în 2014 faţă 
de 2012, adică de la 77 şomeri în 2012 la 117 în 2014 (Sursa: www.insse.ro). 

Numărul mediu de personal angajat şi cifra de afaceri aferentă firmelor ce 
activează  pe teritoriul comunei Suceveni în ultimii 6 ani sunt prezentate în tabelul de mai 
jos: 
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Tabel 2.4. Numărul mediu de personal angajat şi cifra de afaceri a firmelor din Comuna 
Suceveni 

 
Sursa: www.mfinante.ro 
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3.  Comuna Oancea este situată pe malul drept al râului Prut, la sud de satul 
Rogojeni (comuna Suceveni), la 57 km nord de oraşul Galaţi (reşedinţa judeţului) şi la 7 
km vest de oraşul Cahul din Republica Moldova. Comuna Oancea este compusă din 
satele: Oancea şi Slobzia Oancea. 
 Comuna Oancea se întinde pe o suprafată de 5,160 ha din care: intravilan 269 ha. Din 
total, suprafaţa de 4,241 ha reprezintă folosinţa agricolă, diferenţa fiind alcătuită din ape 
şi bălţi, drumuri, construcţii. 

Pe teritoriul comunei a fost înfiinţat "Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului 
Inferior" 

Această comună se bucură de o serie de avantaje: 
 existenţa unei Lunci a Prutului pe o distanţă de 10 km, ce oferă perspective în: 

turism, piscicultură, crescătorii de păsări; 
 existenţa în subsolul terenului arabil a unei reţele pentru irigaţii nefinalizată, uşor de 

continuat şi exploatat; 
 condiţii, facilităţi şi sprijin total pentru turismul rural, pescuitul sportiv şi de agrement. 

Populaţia comunei Oancea este în uşoară creştere, conform datelor puse la 
dispoziţie de Institutul Naţional de Statistică. Astfel, s-a înregistrat o creştere de 1,13% în 
anul 2014 faţă de anul 2012, de la 1418 locuitori în 2012 la 1434 locuitori în 2014 
(www.insse.ro). Această creştere se datorează pe de o parte sporului natural precum şi a 
migraţiei pozitive a populaţiei. Conform Ministerului de Finanţe, în anul 2009 existau la 
nivelul comunei Oancea 14 firme active juridic din care doar nouă active economic. În 
anul 2014 numărul acestora a scăzut la 7 firme active economic. De  asemenea,  în  
comuna  Oancea  mai  sunt  înregistrate  o  serie  de  Întreprinderi Individuale sau 
Persoane Fizice Autorizate, pe diverse domenii de activitate. 

Numărul mic de firme care-şi desfăşoară activitatea pe aria comunei Oancea 
oferă un număr redus de locuri de muncă. Cele mai multe locuri de muncă sunt generate 
firmele care activează în agricultură, acestea raportând şi cea mai mare cifră de afaceri 
netă.  

Numărul de şomeri din comuna Oancea prezintă anual fluctuaţii, însă nu unele 
majore, dar se poate observa o rata a şomajului destul de ridicată, raportată la numărului 
populaţiei active (827 persoane). În anul 2012 existau 50 de salariaţi şi 207 şomeri, în 
anul 2013 raportul a fost de 49 salariaţi la un număr de 222 şomeri, iar în 2014 erau 212 
şomeri (Sursa: www.insse.ro). 

Numărul mediu de personal angajat şi cifra de afaceri aferentă firmelor ce 
activează  pe teritoriul comunei Oancea în ultimii 6 ani sunt prezentate în tabelul de mai 
jos: 
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Tabel 2.5.  Numărul mediu de personal angajat şi cifra de afaceri a firmelor din Comuna Oancea 

 
Sursa: www.mfinante.ro 
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4.  Comuna VLĂDEŞTI se află situată în partea de est a judeţului Galaţi, la sud 
de comuna Oancea, la nord de comuna Măstăcani şi o distanţă de 45 km nord de 
municipiul Galaţi. La nivelul comunei Vlădeşti, suprafaţa locuibilă existentă este de 
44.095 mp, cu 942 de locuinţe, iar suprafaţa fondului funciar după modul de folosinţă este 
de 6.131 hectare. Numărul mediu de personal angajat şi cifra de afaceri netă aferentă 
firmelor ce activează  pe teritoriul comunei Vlădeşti în ultimii 6 ani sunt prezentate în tabelul de 
mai jos: 

 

Tabel 2.6. Numărul mediu de personal angajat şi cifra de afaceri a firmelor din Comuna Vlădeşti 

 
Sursa: www.mfinante.ro 
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Conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, la nivelul comunei 
Vlădeşti numărul locuitorilor a crescut cu 4% în 2014 faţă de 2012, de la 2107 locuitori 
în 2012 la 2092 în 2013 şi respectiv 2192 în anul 2014. 

La nivelul comunei  Vlădeşti  îşi desfăşoară activitatea un număr 12 societăţi 
comerciale (active juridic), din care doar 5 firme erau active economic în 2014.  

Numărul de şomeri, raportat la populaţia activă din comuna Vlădeşti (1247 
persoane), este în continuă creştere. Numărul şomerilor era de 133 în anul 2012, pentru 
ca în anul următor să crească cu 27,06%, la 169 şomeri şi să atingă 187 şomeri în 2014, 
în creştere cu 10,65% faţă de anul precedent. 

Aşa cum se poate observă, la nivelul comunei nu există nicio firmă care să aibă 
legătură cu sectorul piscicol, cu toate că vorbim de o zonă pescărească cu tradiţie. La 
nivelul comunei însă, îşi mai desfăşoară activitatea o serie de Întreprinderi Individuale şi 
Persoane Fizice Autorizate. 

 
5.  Comuna MĂSTĂCANI este situată în partea de est a judeţului Galaţi la 

graniţa cu Republica Moldova. La nord şi nord-vest se învecinează cu comuna Vlădeşti, 
la sud şi sud-vest cu comunele Folteşti şi Scânteieşti şi la vest şi nord-vest cu comuna 
Fârtăneşti. Comuna are două sate componente: Măstăcani şi Chiraftei, şi cătunul 
Vlaşcuţa, fiind o comună de mărime medie, atât ca suprafaţă cât şi ca număr de locuitori. 
Populaţia comunei Măstăcani a scăzut uşor de la 5151 locuitori în 2013 la 5094 în 5094.  

Suprafaţa  totală  a  comunei  Măstăcani  este  de 6.504 ha, teren arabil din care 
5.902 ha teren situat în extravilan şi 602 ha teren arabil intravilan. 

La nivelul comunei Măstăcani îşi desfăşoară activitatea un număr de 150 de 
entităţi (cu activitate juridică), din care un număr mare de Întreprinderi Individuale şi 
Persoane Fizice Autorizate. Însă societăţile comerciale care au activitate economică (cifra 
de afaceri mai mare de zero) în anul 2014 sunt în număr mic şi majoritatea îşi desfăşoară 
activitatea în domeniul comerţului cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare 
predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun. Numărul de şomeri, raportat la 
populaţia activă din comuna Măstăcani (3226 persoane), este în continuă creştere. Astfel, 
numărul persoanelor fără un loc de muncă a crescut de la an la an, în 2012 erau de 158 
şomeri, în 2014 a ajuns la 186 şomeri. Se observă o tendinţă de creştere a activităţii 
economice la nivelul comunei, în special prin înfiinţarea de noi firme, în special în 
comerţul cu amănuntul. Numărul locurilor de muncă raportate de acestea însă, sunt nule 
sau cel mult unul. Ocupaţia de bază a locuitorilor comunei Măstăcani o reprezintă 
cultivarea pământului şi creşterea animalelor. Agricultura practicată fiind cea de 
subzistenţă. 

Numărul mediu de personal angajat şi cifra de afaceri netă aferentă firmelor ce 
activează  pe teritoriul comunei Măstăcani în ultimii 6 ani sunt prezentate în tabelul de mai jos: 
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Tabel 2.7. Numărul mediu de personal angajat şi cifra de afaceri a firmelor din Comuna Măstăcani 

 
Sursa: www.mfinante.ro 

 
 
7.  Comuna FRUMUŞIŢA este situată la 25 de km de oraşul Galaţi. La est, 

hotarul comunei este mărginit de către Râul Prut, acesta fiind şi hotarul natural dintre 
România şi Republica Moldova, la sud se învecinează cu satul Şiviţa, componentă a 
comunei Tuluceşti, la vest cu comuna Scânteieşti şi satul Fântânele, la nord învecinându-
se cu satul Stoicani componentă a comunei Folteşti. Comuna Frumuşiţa are în 
componenţă satele: Frumuşiţa; Ijdileni şi Tămăoani. 

Numărul mediu de personal angajat şi cifra de afaceri netă aferentă firmelor ce 
activează  pe teritoriul comunei Frumuşiţa în ultimii 6 ani sunt prezentate în tabelul de mai jos: 
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Tabel 2.9. Numărul mediu de personal angajat şi cifra de afaceri a firmelor din Comuna Frumuşiţa 

 
Sursa: www.mfinante.ro 
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Pe teritoriul comunei se întâlnesc forme de relief diferite. Alternează câmpia 
roditoare, dealul însorit cărora le corespund bogăţii naturale, ce fac ca această comună 
să dispună de un însemnat potenţial economic. Comuna este străbătută de DN 26 şi căi 
de comunicaţii terestre: drumuri judeţene şi cale ferată. 

Conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, la nivelul comunei 
populaţia este relativ constantă, cu unele mici fluctuaţii date de migraţia locuitorilor şi de 
sporul natural.. În anul 2014 populaţia era de 5553 locuitori, în creştere cu 3% faţă de 
anul 2012 (5535 locuitori) din care populaţia activă 3602 persoane. 

La nivelul comunei Frumuşiţa îşi desfăşoară activitatea un număr de 45 de entităţi 
(cu activitate juridică), din care 7 firme înfiinţate de cel mult 2 - 3 ani. Firmele care 
raportează cea mai mare cifră de afaceri sunt cele care activează în agricultură, acestea 
oferind şi cele mai multe locuri de muncă. 

Numărul de şomeri, raportat la populaţia activă din comuna Frumuşiţa (3602 
persoane), este relativ constant (348 şomeri în anul 2014).  
 

8.  Comuna TULUCEŞTI se înscrie în aria comunelor pericarpatice, cu aşezare 
preponderentă în zona de câmpie şi luncă. Formată din satele Tuluceşti, Şiviţa şi Tătarca, 
este situată în partea cea mai de est a sudului Moldovei. Este situată în partea de sud-
est, la 12 km de municipiul Galaţi.  

Conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, la nivelul comunei 
populaţia este relativ constantă, cu unele mici fluctuaţii, date de migraţia locuitorilor şi de 
sporul natural. Astfel, în anul 2014, comuna Tuluceşti număra 7753 locuitori, cu 11 
locuitori mai mult decât în anul 2012.  

 

 
www.forum-pescuit-la-somn.com/ 

 

La nivelul comunei Tuluceşti, sunt înregistrate o serie de societăţi comerciale, cu 
domenii de activitate variate, unele dintre ele active doar din punct de vedere juridic, 
altele şi cu activitate economică, după cum sunt prezentate în tabelul de mai jos: 
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Tabel 2.10. Numărul mediu de personal angajat şi cifra de afaceri a firmelor din Comuna Tuluceşti 

 
Sursa: www.mfinante.ro 



 
Dezvoltarea inteligentă de afaceri complementare activităţilor pescăreşti în zona Prutului Inferior 

 

46 

6.  Comuna FOLTEŞTI este situată în partea de est a judeţului Galaţi, învecinată 
la N cu comuna Măstăcani, la S cu comuna Frumuşiţa, la V cu comuna Scînteieşti iar la E 
cu Republica Moldova. 

Comuna Folteşti se găseşte la o distanţă de 12 km de cel mai apropiat oraş, 
Târgu Bujor şi la 31 km de municipiul reşedinţă de judeţ, Galaţi. Comuna are în 
componenţă satele Stoicani şi Folteşti – sat reşedinţă de comună. Teritoriul comunei, 
însumând 6900 ha teren, este situat în partea estică a Podişului Covurlui, fiind o 
succesiune de dealuri înguste, înalte, prelungi şi văi paralele. Este străbătut de pârâul 
Chineja şi mărginit la est de râul Prut. 

Conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, la nivelul comunei 
populaţia este relativ constantă (numără aproximativ 3360 persoane, din care populaţie 
activă 2114 persoane), cu unele mici fluctuaţii, date de migraţia locuitorilor şi de sporul 
natural. Majoritatea locuitorilor comunei se ocupă cu cultivarea terenurilor şi creşterea 
animalelor. În anul 2014, la nivelul comunei Folteşti îşi desfăşoară activitatea un număr 
de 23 de entităţi (cu activitate juridică), din care un număr mare de  19 firme au activitate 
economică (cifra de afaceri mai mare de zero), cele mai active economic desfăşurând 
activităţi agricole: cultivarea cerealelor, pregătirea terenurilor arabile sau creşterea 
animalelor şi păsărilor. Acestea sunt firmele ce oferă şi cele mai multe locuri de muncă. 

Numărul de şomeri, raportat la populaţia activă din comuna Folteşti a crescut 
uşor în ultimii ani, de la 191 persoane în 2012, la 204 persoane în 2013 şi la 214 şomeri 
în anul 2014. Numărul şomerilor a crescut cu 12% în 2014 faţă de 2012.  La nivelul 
comunei însă, îşi mai desfăşoară activitatea o serie de Întreprinderi Individuale şi 
Persoane Fizice Autorizate. 

 
www.forum-pescuit-la-somn.com/ 
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Tabel 2.8. Numărul mediu de personal angajat şi cifra de afaceri a firmelor din Comuna Folteşti 

 
Sursa: www.mfinante.ro 

Numărul mediu de personal angajat şi cifra de afaceri netă aferentă firmelor ce 
activează  pe teritoriul comunei Folteşti în ultimii 6 ani sunt prezentate în tabelul anterior. 
 

9.  Municipiul Galaţi - Cartierul VALEA ORAŞULUI şi FALEZA DUNĂRII 
Cartierul Valea Oraşului se afla în partea de jos a municipiului, în zona vechiului 

port, unde Dunărea este foarte aproape. 
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Cea mai mare faleză de pe întregul curs al Dunării, având 4 km lungime şi 50 de 
m înălţime, constituie principalul punct de atracţie turistică din Galaţi. 

Faleza Dunării s-a format acum mii de ani, făcând parte, odinioară, din linia de 
coastă a Mării Negre. Odată cu trecerea timpului, marea s-a retras şi a lăsat în urmă o 
structură geomorfică formată dintr-o rocă sedimentară slab consolidată, care a devenit în 
cele din urmă o formă de relief rar întâlnită pe parcursul fluviului. Această structură 
geologică, slab consolidată la interior şi neconsolidată la exterior, se numeşte loess şi 
este de origine eoliană, fiind formată în cuaternar. 

În anii '60, Faleza Dunării a fost consolidată şi structurată pe două benzi: faleza 
superioară şi faleza inferioară. Legătura dintre cele două faleze se face prin zone de 
acces situate de-a lungul acestora. Punctele de acces sunt de fapt scări, ce au 1,5 metri 
lăţime, cu zone de odihnă în locurile mai înalte ale falezei. 

Faleza inferioară este amenajată doar în scop turistic, accesul automobilelor fiind 
strict interzis. Fâşia de asfalt are o zonă destinată plimbărilor şi o altă zonă desemnată 
pistei de biciclete şi role. De-a lungul falezei inferioare, pe lângă vapoarele ce realizează 
curse pe Dunăre la cererea clienţilor, există şi vaporaşe transformate în restaurante. 

La nivelul municipiului Galaţi, evoluţia populaţiei, conform datelor puse la 
dispoziţie de Institutul Naţional de Statistică, se prezintă astfel: 

 
Tabel 2.11 Populaţia Municipiului Galaţi, la 1 ianuarie 

An 2012 2013 2014 
Număr Locuitori 307.874 307.785 306.895 

Sursa: www.insse.ro 
 

La nivelul Municipiul Galaţi sunt înregistraţi la Registrul Camerei de Comerţ, 
Industrie şi Agricultură aproximativ 10.000 de operatori economici activi (asociaţii 
familiale, întreprinderi individuale, persoane fizice autorizate, societăţi comerciale). 

Conform Ministerului Finanţelor Publice, din cele peste 500 de întreprinderi active 
din punct de vedere juridic ce îşi desfăşoară activitatea în zona Prutului inferior,  272 
întreprinderi îşi desfăşoară activitatea în municipiul Galaţi (49,4% ), în Cartierul Valea 
Oraşului şi Faleza Dunării. 

În Zona Piscicolă Lunca Prutului Inferior – Dunărea Inferioară sunt înregistrate 
două organizaţii de producători. Cea mai importantă este grupul de producători „Lotca” 
(zona de pescuit Dunăre) şi a doua este Asociaţia Pescarilor Comerciali „Prut-Tutora” 
(zona de pescuit Prut) cu sediul în Şiviţa, com. Tuluceşti. 

Conform Grupului de Producători Lotca, în ultimii 20 de ani numărul de pescari 
profesionişti din judeţul Galaţi a scăzut de la 3000 la aproximativ 180. Condiţiile grele de 
muncă, legislaţia în vigoare şi veniturile modeste sunt motivele care au dus la diminuarea 
considerabilă a numărului pescarilor. Potrivit actelor de recensământ din arhivele statului, 
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în anul 1948 figurau ca pescari nu mai puţin de 6.000 de gălăţeni, grupaţi în special în 
zonele de sud (Dunăre, Brateş şi bălţile de peste Dunăre) şi de est (Prutul şi bălţile 
limitrofe). Meseria a întrat în declin încă din anii '70, sub presiunea a două evenimente 
majore: noul combinat siderurgic de la Galaţi oferea zeci de mii de locuri de muncă bine 
plătite, iar bălţile din triunghiul Dunăre – Prut - Brateş, în suprafaţă de peste 15.000 ha, 
au fost desecate pentru agricultură. Chiar şi în aceste condiţii, până în 1990 mai trăiau din 
pescuitul profesionist aproape 3.000 de gălăţeni. După anul 1990, numărul de pescari a 
continuat să scadă, în acest moment în evidenţele oficiale figurând maxim 200 de 
pescari. 

Conform Grupului de Producători Lotca, numărul de ambarcaţiuni din Zona 
Prutului Inferior este de 79 unităţi, ceea ce înseamnă o medie de 2,1 
pescari/ambarcaţiune. Cele mai multe ambarcaţiuni sunt arondate  punctelor de 
monitorizare de pe Dunăre: 50% la PM2 (Priza Dunării) şi 33% la PM1 (Zătun). 6% din 
ambarcaţiunile din zona pescărească sunt arondate la PM5 Slobozia-Oancea, 5% la PM6 
Rogojeni, 4% la PM3 Şiviţa şi 2% la PM4 Vlădeşti.  

 Deşi activitate cu tradiţie în zona Prutului Inferior, pescuitul este practicat 
îndeosebi ca activitate principală şi permanentă, realizată de către pescarii tradiţionali. 
Dar, în unele cazuri, acesta este un mijloc de subzistenţă pentru persoanele care nu au 
un venit suficient din alte activităţi. La nivel naţional sunt înregistrate 893 de firme cu 
domeniu de activitate Acvacultura in ape dulci (cod CAEN 0322). Din acestea doar 10 
firme îşi desfăşoară activitatea în judeţul Galaţi. În anul 2015, doar 5 societăţi comerciale 
din domeniul acvaculturii sunt active economic, 4 îşi desfăşoară activitatea în Galaţi şi 
doar una funcţionează în Oancea.  

 
Tabel 2.12. Firme cu domeniu de activitate:  
Acvacultura în ape dulci Cod CAEN 0322 

 
Sursa: www.mfinante.ro. 
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În domeniul Pescuitului în ape dulci (cod CAEN  0312), din cele 330 firme 
înregistrate la nivel naţional, 2 firme sunt înregistrate în judeţul Galaţi din care una este 
inactivă economic şi nici una nu-şi desfăşoară activitatea în zona Prutului Inferior 
(www.mfinanţe.ro). În domeniul prelucrării peştelui (cod caen 102) activează două firme. 

 
Tabel 2.13. Firme cu domeniu de activitate: 

 Pescuit in ape dulci Cod CAEN 0321 

 
Sursa: www.mfinante.ro. 

 

Anual, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrul mediului, apelor şi 
pădurilor emit un ordin prin care se aprobă măsurile de reglementare a efortului de 
pescuit şi cotele de pescuit alocate pe specii şi zone. Astfel, pe tronsonul: Confluenţă 
Dunăre - confluenţă râul Elan (zona Prutului Inferior), capturile totale admisibile sunt: 

 

Tabel 2.14. Captura totală admisibilă (TAC) pe râul Prut 
Captura totală 

admisibilă (tone) 2011 2012 2013 2014 2015 

Ciprinide autohtone 35 35 35 27  25 
Specii răpitoare 6.8 6,8 6,8 5 5 
Alte specii 1.8 1,8 1,8 1,5 1,5 
Total 43.6 43,6 43,6 33,5 31,5 
Pescuit sportiv 9 9 9 8 6 
Pescuit comercial 34.6 34,6 34,6 25,5 25,5 

      
Sursa: www.anpa.ro. 

 

Tabel 2.15.  Capturile totale admisibile şi efortul de pescuit pe râul Prut 
Pescuit sportiv Pescuit comercial 

An TAC (tone) Cotă (tone) Nr. pescari 
sportivi/an Cotă (tone) Nr. bărci* 

2011 43.6 9 1800 34.6 32 
2012 43.6 9 1800 34.6 32 
2013 43,6 9 1800 34,6 32 
2014 33,5  8  1800  25,5  25  
2015 31,5 6 1800 25,5 25 

Sursa: www.anpa.ro. 
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Tabel 2.16.  Numărul maxim de unelte de pescuit pentru o unitate de producţie (barcă) 
Unelte 2011 2012 2013 2014 2015 

setci 5 5 5 5 5 
ave 7 7 7 7 7 
taliene 3 10 10 10 10 
 vintire 6 15 15 15 15 
prostovol 1 1 1 0 1 
alte unelte tradiţionale 1 1 1 0 1 

Sursa: www.anpa.ro. 
 

Tabel 2.17. Captura totală admisibilă pe râul Prut: specii răpitoare 
Captura totală admisibilă (tone) An 

Avat Somn Şalău Ştiucă Biban 
Total 
(tone) 

2011 2 3 0.9 0.9 - 6.8 
2012 2 3 0.9 0.9 - 6.8 
2013 2 3 0,9 0,9 - 6,8 
2014 0,2 3 0,9 0,9 - 5 
2015 0,2 3 0,9 0,9 - 5 

Sursa: www.anpa.ro. 
 

Tabel 2.18. Captura totală admisibilă pe râul Prut: CIPRINIDE AUTOHTONE 
Captura totală admisibilă (tone) An 

Crap Caras Plătică Roşioară Morunaş 
Total 
(tone) 

2011 10.6 10.6 10.2 1.8 1.8 35 
2012 10.6 10.6 10.2 1.8 1.8 35 
2013 10,6 10,6 10,2 1,8 1,8 35 
2014 7  10,5  5,9  1,8  1,8  27  
2015 7 8,5 5,9 1,8 1,8 25 

Sursa: www.anpa.ro. 
 
 Criza economică de la nivel mondial şi implicit naţional, modificările intervenite 
ca urmare a acestui aspect, regulile restrictive din sectorul piscicol, au contribuit la o 
involuţie semnificativă a sectorului piscicol în ultimii ani. Cu toate acestea, la nivelul zonei 
studiate, există potenţial de dezvoltare, atâta timp cât resursele existente sunt exploatate 
în mod corect şi durabil. Din punct de vedere economic, sectorul pescăresc local oferă 
oportunităţi deosebite de dezvoltare, potenţialul său fiind cu atât mai important cu cât are 
caracter dinamizator şi pentru alte sectoare şi activităţi economice. Resursele locale 
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legate de pescuit şi patrimoniul cultural şi de mediu al zonei reprezintă un fundament 
solid al unei dezvoltări locale axate pe valorificarea superioară a potenţialului pescăresc 
al zonei. 
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