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- Abstract- 
 
The edilitary and urbanistic projects related to the town of Galați, started 

in the first half of the XIX-th century, needed a systematization plan in order to 
allow the further development of the town. Several attempts to elaborate such a 
plan took place at the beginning of the XX-th century but without being 
successfull. Between 1930 and 1931, the Town Hall of Galați, with the help of 
the French Air Company, realized a site plan, based on aerial photos, which was 
necessary for the realization of the systematization plan. Unfortunatelly, it 
contained several imprecisions regarding the limits of the town. 

The issue of elaborating a systematization plan for the town of Galați is 
taken over in 1940, but the entry of Romania in the World War delayed the 
realization of this project. Nevertheless, in 1942, apart from the systematization 
plan, a description of the town of Galați is realized, description which also 
contains a development program for a period of five years. 
 

Keywords: systematization; Galați; site plan; aerial photography; Petre 
Antonescu. 
 

 

 

La începutul celui de-al Doilea Război Mondial, s-a pus problema unei 

reevaluări edilitare a oraşului Galaţi. Pe de o parte, se avea în vedere creşterea 

numărului populaţiei şi implicit extinderea loturilor de case, iar, pe de altă parte, 

oraşul Galaţi trebuia să răspundă unor cerinţe militare şi strategice, în contextul 

izbucnirii conflagraţiei, devenită mondială. 

Iată de ce, în anul 1942 s-au făcut noi demersuri de către Comisiunea 

Superioară a Planurilor de Sistematizare, din cadrul Direcţiei Administraţiei Locale 

a Ministerului Afacerilor Interne, pentru ca oraşul Galaţi „să se sistematizeze”
1
. 
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Astfel, în 19 noiembrie 1942, Primarul Municipiului Galaţi, Ghiţă Vasiliu
2
, 

face cunoscut că „la data de 2 Decembrie 1942, orele 11 a.m. se va ţine la sala de 

şedinţe o licitaţie publică cu oferte închise, pentru adjudecarea lucrărilor 

premergătoare executării planului de sistematizare a oraşului Galaţi”
3
. În acest sens, 

au fost trimise înştiinţări către arhitecţi de marcă ai României, din prima jumătate a 

secolului XX: Stănculescu Florea
4
, Iotzu Constantin

5
, Vârtosu Ghiţă

6
, Enescu 

D.Ion
7
, Trajanescu Ion

8
, Socolescu Toma

9
, Petre Antonescu

10
, Radu Culcer

11
, Duiliu 

                                                                                                                                                      
1
 SJAN Galaţi, Fond Primăria Oraşului Galaţi, dos. 251/1942-1944, f.1. 

2
 Ghiţă Vasiliu, primar al municipiului Galaţi în perioada februarie-decembrie 1942. 

3
 SJAN Galaţi, Fond Primăria Oraşului Galaţi, dos. 251/1942-1944, f.2. 

4
 Stănculescu Florea (1887-1973), profesor la Facultatea de Arhitectură din Bucureşti, a 

realizat proiecte pentru clădiri monumentale precum: Palatul Agriculturii din Brăila, 

Facultatea de Agronomie din Cluj, Academia de Ştiinţe Agricole din Bucureşti. 
5
 Gh. Buzatu, Stela Cheptea, Marius Cârstea, Pace şi Război (1940-1944).  Jurnalul 

mareşalului Antonescu, vol. I, Iaşi, 2008, Casa Editorială Demiurg, p. 90, nota 162: 

„Constantin Iotzu (1884-1962), originar din Macedonia (Cruşova), stabilit în România, studii 

în arhitectură, colaborator al lui Ion Mincu, profesor universitar (1920-1944), decan al 

Facultăţii de Arhitectură din Bucureşti (1940-1944), raporturi excelente cu I. Antonescu şi 

executantul unor comenzi ale acestuia (Predeal), autor al unor remarcabile monumente 

arhitectonice (Biblioteca Centrală Universitară din Iaşi, Palatul Ministerului Economiei 

Naţionale, Casa Armatei din Braşov, Hotelul Excelsior din Sinaia, Biserica Sf. Elefterie şi 

fostul Minister al Justiţiei din Bucureşti), dar şi proiectul pentru Casa Verde”; Vlad Mitric-

Ciupe, Epurarea cadrelor didactice din Facultatea de Arhitectură bucureşteană după 23 

august 1944. Cazul Constantin Iotzu, în „Analele Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi”, 

seria 19, Istorie, tom. XVI, 2017, p. 137: Constantin Iotzu, ca deputat (1930-1931) „a reuşit 

să treacă prin Parlament legea Academiei de Arhitectură şi legea de organizare a Colegiului 

Arhitecţilor, graţie cărora s-a pus ordine în profesiunea de arhitect, ridicând totodată 

prestigiul acestei profesiuni. (…) mergând în metropola Franţei pe cheltuială proprie, a reuşit 

să obţină de la Ministerul Instrucţiunii Publice Francez echivalarea cursurilor Academiei de 

Arhitectură de la Bucureşti cu acelea ale Facultăţii de Arhitectură din Paris”. 
6
 SJAN Galaţi, Fond Primăria Oraşului Galaţi, dos. 251/1942-1943, f.6v., Vârtosu Ghiţă, 

„arhitect al Primăriei Bucureşti”. 
7
 Enescu D. Ion (1884-1973) s-a remarcat prin proiecte de locuinţe din diverse oraşe din 

România. 
8
 Traianescu Ion (1875-1964), arhitect, autor al proiectelor pentru realizarea: Grupului 

Statuar „Traian” din Brăila, Catedralei „Sf. Gheorghe” din Tecuci, Palatului Ligii Culturale 

din Bucureşti, Catedralei Mitropolitane din Timişoara, Catedralei Ortodoxe din Turda etc. 
9
 Gabriela Petrescu, „Comentariu critic”, fişă, 2016, în Centrul Cultural META, www.e-

architecture.ro, (1883-1960): „Toma T. Socolescu a proiectat edificii publice reprezentând o 

diversitate de programe arhitecturale, realizate atât la comanda autorităţilor statului, cât şi din 

iniţiativă privată, marea majoritate a acestora fiind amplasate în oraşe precum: Ploieşti, 

Sinaia, Vălenii de Munte, Câmpina, Bucureşti. Dintre cele mai importante lucrări fac parte: 

Halele Centrale şi Palatul Şcolilor Comerciale din Ploieşti, Liceele de băieţi din Câmpina şi 

Buftea, a colaborat alături de arhitectul Ernest Doneaud în cadrul proiectului Palatului de 
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Marcu
12

, Cincinat Sfinţescu
13

, Ernest Doneaud
14

 şi Cherchez Cristofi
15

. Au fost 

ţinute două rânduri de licitaţii, până pe 28 decembrie 1942, fără ca cineva să 

participe.  

                                                                                                                                                      

Justiţie din Ploieşti (...). Consecvent în crearea unei arhitecturi române româneşti moderne, 

bazată pe tradiţiile arhitecturii vechi, pe moştenirea bizantină, activitatea sa punând accentul 

pe realizarea unor lucrări în stilul neoromânesc”. 
10

 Mariana Croitoru, „Comentariu critic”, fişă, în Centrul Cultural META, 2015, www.e-

architecture.ro: Petre Antonescu (1873-1965), a fost „vârf de lance al arhitecţilor români care 

şi-au manifestat apetenţa pentru stilul românesc (...), proiectând numeroase clădiri, în mare 

parte monumentale, care dezvăluie o personalitate artistică deosebită. (...). A realizat proiecte 

precum: Palatul Justiţiei şi Palatul Administrativ din Botoşani, Gara Fluvială din Galaţi, 

Ministerul Lucrărilor Publice din Bucureşti, astăzi Primăria Generală, Hotelul Palace din 

Sinaia, Palatul Justiţiei din Buzau, Palatul Kretzulescu, Casele Ion I.C.Brătianu, din 

Bucureşti, Conacul Florica din Ştefăneşti, Piteşti, Cazinoul din Sinaia, (...). Alături de Ştefan 

Burcuş, câştigă proiectul pentru Catedrala din Galaţi. Tema concursului specifica cerinţa de a 

se construi o catedrală în stil bizantin, inspirată şi din vechile lăcaşe de cult. Elementele de 

artă veche feudală românească trebuiau să fie prezente atât la decoraţia interioară, cât şi la 

rezolvarea planimetrică. Aceste specificaţii au fost pe deplin respectate”. 
11

 Dicţionar al arhitecturii româneşti moderne (sec. XIX, XX, XXI), literele A-C, Bucureşti, 

2012, pp. 137-138: Radu Nicolae Culcer (1884-1958), „şi-a legat numele de numeroase 

construcţii în Bucureşti şi provincie: (...) amenajarea interioară a Palatului Poştelor din 

Bucureşti, reconstrucţia conacului de la Bălceşti, sau Sala Palatului Societăţii Funcţionarilor 

Primăriilor din municipiul Bucureşti, în colaborare cu arh. Ioan Roşu”. 
12

 Vasile Florea, Arta românească de la origini până în prezent, Bucureşti, 2020, Editura 

Litera, p. 327: Duiliu Marcu (1886-1966), membru al Academiei Române, s-a remarcat prin 

proiectele unor „clădiri monumentale, în care stilul îmbracă o formă elegantă plină de 

gravitate şi de prestanţă (...). Printre ele, a proiectat clădirea actualului Minister al Industriei 

şi Comerţului (Calea Victoriei), Biblioteca Academiei, Ministerul Afacerilor Externe din 

Piaţa Victoriei (azi sediul guvernului), Academia Militară, Palatul Ministerului 

Transporturilor (1937-1945), aceasta din urmă în colaborare cu un colectiv”. De asemenea, 

arhitectul Duiliu Marcu a proiectat Facultatea de Mecanică şi Opera Naţională Română din 

Timişoara, Piaţa Unirii din Oradea, Palatul Elisabeta, Palatul C.F.R., Hotelul Athenée Palace 

şi Palatul Monopolurilor de Stat din Bucureşti. 
13

 Andreea Udrea (coord.), Cincinat Sfinţescu. Începuturile urbanismului românesc, Editura 

Universitară „Ion Mincu”, București, 2015, p.8: „Ing. Cincinat Sfinţescu (1887-1955) poate 

fi considerat părintele urbanismului românesc. (...) a fost autorul primului plan urbanistic al 

Capitalei - Plan General de Sistematizare aprobat în 1921, profesor de urbanism în cadrul a 

trei instituţii de învăţământ superior, fiind întemeietorul primei catedre de urbanism din 

România, la Şcoala Superioară de Arhitectură”.  
14

 Oana Marinache, „Comentariu critic”, fişă, în Centrul Cultural META, 2015, www.e-

architecture.ro, despre Ernest Doneaud (1879-1959): „activitatea sa de arhitect şi urbanist din 

perioada anilor 30 se completează cu prezenţa activă în Societatea Construcţia Modernă, al 

cărei preşedinte a şi fost din 1933. A realizat proiecte de urbanism şi peisagistică, de 

arhitectură, monumente de for public”. 
15

 Ruxandra Nemţeanu, Cerchez Cristofi, un arhitect bucureştean uitat, în „Revista 

Monumentelor Istorice”, 1-2/2009, anul LXXVIII, p. 127,131: „(...) Cristofi Cerchez (1872-
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Primarul Municipiului Galaţi, Dan Sărăţeanu (decembrie 1942 - august 

1944), fost director general al Societăţii Române de Radiodifuziune (1937-1940), 

solicita preşedintelui Comisiunii tehnico-urbanistică a Consiliului de colaborare 

municipal Galaţi „propuneri referitoare la necesităţile imediate şi viitoare, pe o 

perioada de 40-50 de ani, (...) precum şi nevoile necesare a fi satisfăcute, în viitor, 

în cadrul lucrărilor urbanistice, pentru o mai bună organizare şi lesnicioasă 

desvoltare a vieţii economice, în genere, a oraşului şi portului Galaţi”
16

. Se solicitau, 

de asemenea, „sugestii în legătură cu viitoare organizare, în ansamblu, a oraşului” 

care să fie finalizate prin „planul de sistematizare”
17

. 

Astfel s-a realizat acest „studiu istoric” care cuprinde două capitole:  

a. Date relative la oraşul Galaţi la momentul; 

b. Programul de sistematizare şi urbanism. 

Din prima parte a „studiului” aflăm că, din punct de vedere geografic, oraşul 

Galaţi se află la 45°,52’ latitudine nordică şi 25°,45’ latitudine estică
18

, iar 

altitudinea variază între 6 şi 60 m, de la cheiul Dunării până la biserica Sf. Împăraţi, 

oraşul fiind aşezat „pe trei terase, dispuse în amfiteatru”, pornind din Port şi 

cartierul Bădălan până în zona cimitirului Eternitatea şi a fostului teren de aviaţie de 

pe str. George Coşbuc. 

Solul era considerat lipsit de nisip şi pietriş, cu o vegetaţie săracă, specifică 

zonei „Bugeagului basarabean”. Lipsa pădurilor şi a parcurilor naturale crea un 

disconfort pentru populaţia oraşului și pentru vizitatori, aceştia din urmă preferând 

să plece către Delta Dunării, Lacul Sărat sau în zona Măcinului, din Dobrogea. 

Din punct de vedere urbanistic, oraşul Galaţi prinde contur după 1836-1837, 

când arhitectul Iosef Rizer „a dat perimetrului oraşului forma triunghiulară, iar 

străzilor predominante direcţiunea spre nord”. În acest studiul din 1942, se 

                                                                                                                                                      

1955) îşi propune să reînvie arhitectura orăşenească autohtonă, să încerce o reactualizare a 

acestui stil de care se simte atras şi pe care îl consideră drept cel mai nimerit pentru vila 

rustică a bucureşteanului”. Este autorul proiectelor: Vila dr. Mina Minovici, Casa Candiano, 

Casa Melik, Casa Stanovici, Casa Cerchez ş.a., toate din Bucureşti. 
16

 SJAN Galaţi, Fond Primăria Oraşului Galaţi, dos. 251/1942-1944, f. 10. 
17

 Ibidem. 
18

 Călători străini despre Ţările române, vol. îngrijit de Maria Holban, M.M. Alexandrescu-

Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu, Editura Academiei Române, vol. IX, Bucureşti, 1997, 

p. 467: primele măsurători privind stabilirea latitudinii şi longitudini oraşului Galaţi au fost 

făcute de Ruggiero Giuseppe Boscovich (1711-1787), în 27 iunie 1762. De la el a rămas doar  

determinarea de 45°,23’ a latitudinii nordice, iar, pentru longitudine, scria în jurnalul său de 

călătorie că nu a „putut ajunge la niciun rezultat după aceea, căci în cursul călătoriei am 

pierdut foaia de hârtie pe care îmi însemnasem acea observaţie”. Astăzi, conform 

măsurătorilor, oraşul Galaţi se află la situat între coordonatele de 45°,26’,23’’ latitudine 

nordică şi 28°,2’,4’’ longitudine estică. 
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menţiona faptul că planul de sistematizare realizat de Rizer „păcătuieşte însă prin 

aceea că blocurile de parcele sunt prea vaste, probabil din cauză că s-a căutat o cât 

mai redusă reţea de străzi, cât şi pentru că, pe atunci o gospodărie orăşenească 

cerea în jurul ei o mare grădină, lucru care se mai vede şi azi prin multe alte oraşe 

moldoveneşti, cum de exemplu la Bârlad, Vaslui, Tecuci etc. Un alt defect al 

planului Rizer este croirea unor străzi de mare trafic în pantă prea accentuată, 

(Tecuci, Movilei, Eminescu, Zimbrului), situaţii care îngreunează mult tracţiunea”, 

fiind necesară o „coborâre a nivelului, cu cheltuieli mari pentru municipalitate şi 

particulari”. 

Se aprecia că realizarea cartierelor de locuinţe, după 1918, „formate în 

majoritate din populaţie rurală, venită în oraş, n-a fost de folos oraşului propriu-zis, 

ale cărui nevoi edilitare, destul de mari, au devenit prin această ultimă dezvoltare, 

aproape uriaşe”. Se considera că situaţia urbanistică a oraşului Galaţi ar fi fost alta 

dacă aceste noi cartiere interbelice s-ar fi făcut prin „expropierea fondurile de 

proprietăţi particulare, aşezate pe medianele mari ale dreptunghiurilor, blocuri din 

cartierele planului Rizer. Pe locurile astfel obţinute, ocupate azi de grădini de 

zarzavat, să se fi trasat apoi parcelele şi noile străzi”. Se propunea ca, prin noul 

plan de sistematizare, „să se valorifice aceste zone, rămase pierdute”. 

Suprafaţa totală a oraşului Galaţi, în anul 1942, era de 170 ha, alcătuită din  

„aglomeraţiunea actuală urbană, în ceea ce priveşte vechiul oraş, până la 1918, cca 

125 ha şi regiunea parţial clădită, conţinând parcelările împroprietăriţilor de 

război, înfiinţate după 1918, de cca 45 ha”, la care se mai adăugau 3 ha de teren 

arabil „situat la vărsarea râului Siret în Dunăre”. 

Pe această suprafaţă de teren existau peste 20.000 de locuinţe şi cca. 

110.000-120.000 locuitori, dintre care etniile minoritare reprezentau „un număr de 

cca. 20% - cotă în care predomină evreii, grecii, italienii, armenii, bulgarii, ruşii, 

etc.”; confesiunea majoritară era cea creştin-ortodoxă, existând în oraş „24 de 

biserici creştine-ortodoxe şi 4 eterodoxe, din care 22 româneşti, una a comunităţii 

eline şi una bulgară”. Bisericile eterodoxe erau: „gregoriană (armeană), una 

catolică, una luterană, una lipovenească”. Populaţia evreiască din Galaţi avea 23 de 

temple de rugăciune, iar cea de origine turcă doar o geamie, aflată în zona portului. 

Oraşul Galaţi era considerat unul din cele mai importante oraşe industriale 

ale României, având „un mare şantier naval; circa 20 de ateliere mecanice mai 

importante; o fabrică de ţevi de plumb; o fabrică de nasturi; patru fabrici de 

ambalaje şi căldări metalice; opt fabrici de cuie; o fabrică de laminat tablă; o 

fabrică de caiele; 25 de fabrici textile; patru fabrici de tăbăcărie; două distilerii de 

petrol; cinci mori; trei fabrici de uleiuri vegetale; trei fabrici de paste făinoase; 
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şase fabrici de bomboane şi halva; 10 fabrici de ape gazoase; două distilerii şi 

băuturi spirtoase; două fabrici de conserve; două fabrici de oţet; 16 brutării; două 

fabrici de cherestea; şapte fabrici de tâmplărie; două fabrici de produse chimice; 

cinci fabrici de săpun; patru fabrici de cărămizi ceramică, precum şi Uzinele de: 

Gaz aerian, electricitate şi tramvaie, alte fabrici mai mici de var, gheaţă artificială 

şi ateliere (meşteşugăreşti)”. 

Considerat „cel mai important port românesc de la Dunărea (maritimă)”, 

oraşul Galaţi s-a revigorat după Primul Război Mondial, astfel că, la mijlocul 

veacului XX, se punea problema ca acest oraş să devină „şi un centru de dezvoltare 

a materiilor prime, adică nu numai un loc de tranzit”, oficialii gândindu-se la 

„posibilitatea de a se înfiinţa aici o zonă liberă, care, negreşit, cu timpul, va lua 

fiinţă”.  

Nu este lipsită de interes aprecierea privind punctele de atracţie turistică ale 

municipiului Galaţi. În primul rând, se considera că „lipsa de plantaţiuni în 

împrejurimile oraşului face ca Galaţii să nu prezinte şi caracterul unui oraş al 

atracţiunilor. Vizitatorii străini observă îndată  că, în afară de strada Domnească, 

de o deosebită înfăţişare prin bogăţia decorului de plantaţie, celelalte străzi sau 

locuri de aşa zisă recreaţie nu prezintă un interes remarcabil”. Cele trei parcuri ale 

oraşului, Grădină Publică, Parcul Municipal, şi Parcul Regele Carol I, erau 

considerate „insuficiente prin înfăţişare şi întindere pentru satisfacerea 

pretenţiunilor adevăratului turist”, iar cele două „vederi panoramice, de o deosebită 

frumuseţe”, spre lacul Brateş şi peste Dunăre, spre Măcin şi Garvăn erau considerate 

„prea puţin puse în valoare”. 

Nici din perspectiva atracţiei arhitecturale, oraşul Galaţi „nu prezenta un 

interes prea deosebit în afară de unele edificii cu caracter monumental, cum sunt de 

exemplu: Catedrala Episcopală, Palatul Administrativ Judeţean, Palatul N.F.R., 

Palatul Justiţiei, Reşedinţa Episcopală”. S-au făcut propuneri pentru realizarea unui 

Palat Cultural care să cuprindă „săli de teatru şi cinematograf, Muzeul Regional cu 

secţiuni de arheologie, etnografie şi artă plastică, Bibliotecă municipală, precum şi 

anexele lor”, Palat care să fie „înzestrat cu restaurant, cafenele şi prăvălii, aşezate la 

parter”. Se dorea astfel crearea unui „centru civic pe zona cuprinsă între Palatul 

Prefecturii şi Parcul Municipal
19

”. Tot în zona centrală cuprinsă între Palatul 

Administrativ, Palatul Justiţiei, Muzeul „Cuza Vodă” şi Palatul Cultural 

„V.A.Urechia”
20

, s-au făcut propuneri să se realizeze un „cadru monumental potrivit 

                                                           
19

 Parcul Mihai Eminescu de astăzi. 
20

 Astăzi, Teatrul Dramatic Fani Tardini. 
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cu acest centru important al oraşului, care s-ar putea completa printr-o eventuală 

aşezare a viitoarei statui a Domnitorului Cuza Vodă”.  

Se aprecia că sunt unele clădiri particulare cu „mult bun simţ artistic în 

alegere”, însă, pe străzile secundare, majoritare în Galaţi, erau „scoase în relief, ca 

la majoritatea oraşelor româneşti, casa-vagon şi casa rurală”.  

Planul de sistematizare mai prevedea, printre altele, „lărgirea străzii 

Domnească cel puţin pe porţiunea centrală (...), decongestionarea spaţiului central în 

jurul statuii lui Costache Negri şi crearea unui spaţiu mai larg, mutându-se, eventual, 

statuia într-un loc mai potrivit (...), crearea de viaducte peste liniile C.F.R., la 

actualele pasagii de nivel de la Calea Prutului, str. Nouă (Gara nr. 8 Mărfuri)”. 

Lucrurile se mişcau destul de greu, în condiţiile schimbărilor majore de pe 

frontul de Răsărit, din 1942. În 29 aprilie 1943, primarul Dan Sărăţeanu se adresează 

profesorului arh. Petre Antonescu, rugându-l să „comunice în ce condiţiuni se poate 

întocmi Planul de Sistematizare al Municipiului Galaţi”
21

, având în vedere faptul că, 

în 1840, Petre Antonescu a transmis primăriei Galaţi programul planului de 

sistematizare şi „sugestiunile de avut în vedere”
22

. Demersul acesta se baza şi pe 

faptul că Primăria Galaţi deţinea „planul aero-fotogrametric” din anii 1930-1931
23

, 

realizat de Compania Aeriană Franceză, plan pe care Petre Antonescu îl cunoştea 

încă din 1939, în baza unui „vechi angajament neperfectat
24

”. Acest plan era 

„incomplet ca limite”, în condiţiile în care, în cei 12 ani de la realizarea lui, 

construcţiile imobiliare din Galaţi luaseră amploare.  

Pentru actualizarea Planul de Sistematizare, Primăria Galaţi a solicitat, tot în 

data de 29 aprilie 1943, Serviciului aero-fotogrametric din cadrul Subsecretariatului 

Aerului, realizarea unui „plan de situaţie şi nivelment al oraşului, strict necesar 

întocmirii planului de sistematizare”
25

. 

Arhitectul Petre Antonescu este de acord să reia discuţiile din 1939 cu 

Primăriei Galaţi, solicitând următoarele documente: planurile de situaţii, 

topografice sau aero-fotogrametrice, documentarea şi programul, conforme 

Normelor şi Instrucţiunilor Ministerului Afacerilor Interne. Totodată, Petre 

Antonescu dorea ca documentarea şi programul  proiectului de sistematizare, cu 

                                                           
21

 SJAN Galaţi, Fond Primăria Oraşului Galaţi, dos. 251/1942-1944, f. 15. 
22

 SJAN Galaţi, Fond Primăria Oraşului Galaţi, dos. 3/1944, f.30-31 
23

 Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galați deţine trei plăci fotografice realizate în acea 

perioadă. 
24

 SJAN Galaţi, Fond Primăria Oraşului Galaţi, dos. 251/1942-1944, f. 17. 
25

 Ibidem. 
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„sugestiile avute în vedere”
26

 să fie realizate de el, iar devizul de lucrări, din 1939, să 

fie recalculat.  

Multe din neajunsurile constatate urmau a fi remediate pe baza unui „plan 

de activitate, pe cinci ani (1943-1948)
27

, însoţit de o expunere de motive”
28

.  

Având în vedere urgenţa realizării acestei lucrări, s-a mai solicitat Primăriei 

Galaţi acordul ca, la acest proiect, să lucreze şi arhitectul Ion Al. Davidescu, 

„cunoscut specialist şi conferenţiar de urbanism la Politehnica din Bucureşti”
29

. 

 Pentru acest obiectiv, era necesar, printre altele, să se întocmească un studiu 

istoric cu un program de relansare economică, socială, edilitară şi culturală. Din 

nefericire, toate eforturile făcute de municipalitatea gălăţeană au rămas fără 

rezultatul dorit.  

Studiu istoric propus în anul 1942, pe care-l prezentăm în cele ce urmează, 

conţine anumite precizări şi corecţii, menţionate în paranteze pătrate. 

                                                           
26

 SJAN Galaţi, Fond Primăria Oraşului Galaţi, dos.3/1944, f.30-31. 
27

 SJAN Galaţi, Fond Primăria Oraşului Galaţi, dos. 251/1942-1944, f. 72-76. 
28

 SJAN Galaţi, Fond Primăria Oraşului Galaţi, dos. 251/1942-1944, f. 66-71 
29

 SJAN Galaţi, Fond Primăria Oraşului Galaţi, dos. 251/1942-1944, f.f. 19. 
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DATE RELATIVE LA ORAŞUL GALAŢI[
30

] 

 

 

A. DIN PUNCT DE VEDERE GEOGRAFIC 

 

AŞEZAREA, RELIEFUL HIDROGRAFIC, NATURA TERENULUI, CLIMA 

 

Oraşul Galaţi se află situat la 45°,52’’ latitudine nordică şi 25°,45’ latitudine 

estică, pe ţărmul stâng al Dunării şi în apropiere de confluenţele râurilor Siret şi 

Prut, cu acest fluviu. 

Următoarele distanţe precizează aşezarea lui geografică: 

- 140 km. până la Marea Neagră, pe fluviul Dunărea; 

- 268 km. până la Bucureşti, pe calea ferată; 

- 40 km. până la Brăila, pe calea ferată; 

- 20 km. până la Brăila, cu vaporul; 

- 91 km. până la Tecuci, pe calea ferată; 

- 110 km. până la Bârlad, pe calea ferată; 

- 48 km. până la Isaccea, cu vaporul; 

- 37 km. până la Măcin, cu vaporul; 

- 22 km. până la Reni, pe calea ferată; 

- 9 km. până la Gura Siretului, pe calea ferată; 

- 11 km. până la Gura Prutului, pe calea ferată; 

- 7 km. până la Staţia Barboşi, pe calea ferată; 

Altitudinea variază între 6 – 60 m, având: 

- 6 m la cheiul Dunării (cheiul vechi); 

- 9 m la cheiul Dunării (cheiul nou); 

- 24 m pe str. Domnească, colţ cu str. Lascăr Catargiu; 

- 60 m pe str. Sf. Împăraţi, în dreptul bisericii; 

Dunărea are cursul în forma unui mare arc în semicerc, care venind dinspre 

sud (Brăila), se îndoaie sub malul abrupt pe care stă oraşul şi apoi porneşte spre S-E, 

formând o buclă de îndoire în dreptul satului dobrogean Pisica – aşa-zisul Cot al 

Pisicii - de unde, printr-o altă îndoitură, mai largă, porneşte spre Reni şi Deltă. 

                                                           

[
30

] SJAN Galaţi, Fond Primăria Oraşului Galaţi, dos. 250/1942, f. 1-5. 
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În faţa oraşului lărgimea Dunării este cuprinsă între 500-800 m, iar nivelul 

apelor variază în raport cu condiţiunile atmosferice şi topirea zăpezilor. Periodic se 

produc inundaţiuni, a căror revărsare se face mai ales pe malul dobrogean. 

Construcţia cheiului vechi şi nou, precum şi construcţia digului de N-E, spre 

Brateş, apără de inundaţie cartierul din valea oraşului, al cărui nivel este în multe 

părţi sunt sub etiajul[
31

] normal al Dunării şi Brateşului. 

Valea oraşului (Bădălanul, Cartierul vechi şi Cărămidaria) este supusă 

inundaţiilor directe ale Dunării la creşteri excepţionale. 

Frecvent aceste cartiere sunt inundate la ploi torenţiale şi prin infiltraţii 

subterane din apele Dunării şi Brateşului, având regiuni la cote sub nivelul normal al 

Dunării, încât în aceste puncte apele stagnează aproape în tot cursul anului; acest 

lucru se întâmplă şi pe unele proprietăţi unde curţile sunt sub nivelul străzilor 

mărginaşe, iar pentru evacuareaapelor sunt instalate şase staţiuni de pompare. 

Acest cartier fiind insalubru, urmează de a se asana, iar locuitorii evacuaţi 

să fie aşezaţi într-un cartier de locuinţe salubre. 

Înainte de construcţia digului spre Brateş, se citează inundaţii ca în anul 

1897, când întreaga vale a Bădălanului a fost sub apă. 

În dreptul oraşului, adâncimea Dunării este cuprinsă între 15–30 m,  

adâncime, aproape constantă pe o întindere de aproape 20 km. înspre Mare. De 

aceea, Galaţii îndeplinesc condiţiunea unui port maritim. 

Din punct de vedere al reliefului, oraşul este aşezat pe trei terase, dispuse în 

amfiteatru: 

a) Planul inferior, cu puţin ridicat deasupra nivelului Dunării, 

formează o platformă ocupată de Port, Docuri, Pescăriile 

Statului, Şantierele Navale, uzine şi alte industrii, precum şi de 

Cartierul Bădălan; 

b) Planul mijlociu, legat de cel precedent prin aşa-zisele vaduri, 

iar de platforma superioară prin străzi în pantă; 

c) Planul superior formează cartierele mai sărace ale oraşului, 

inclusiv cartierul împroprietăriţilor de război şi cuprinde în cea 

mai mare parte instituţiile militare, cimitirul, oboarele etc. 

Solul oraşului este de două feluri: 

a) Aluviuni, turbe şi plante acvatice pentru partea din valea 

oraşului, dând un conglomerat argilos de culoare închisă şi de o 

                                                           

[
31

] Etiaj = nivel convențional al apelor unui râu, fluviu etc., corespunzător mediei nivelurilor 

minime anuale dintr-o perioadă îndelungată de timp. 
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mare profunzime. Rezistenţa medie la compresiunea acestui sol 

variază între 1,5 – 2 kg/cm
2
;
 

b) Argilă compactă şi uniformă, până la foarte mare adâncime 

pentru platourile superioare care sunt de provenienţă neozoică 

(quaternară). Rezistenţa medie la compresiune este aici de 3-4 

kg/cm
2
. În săpătură de adâncimi mari terenul se prezintă 

omogen. De aceea în împrejurimile oraşului se pot executa 

puţuri adânci, nezidite până la cca. 20 mm, cu durată 

îndelungată. 

Este de remarcat totala lipsă a nisipului şi a pietrişului din compunerea 

subsolului superficial din regiunea Galaţilor. Lipsa de stratificări variate în natura 

terenului, face ca el să fie sărac în producţia vegetală şi astfel el e diferenţiat cu mult 

de alte regiuni ale Moldovei de Sud. Prin natura subsolului, cât şi prin felul 

vegetaţiei, ţinutul de sud al judeţului Covurlui, constituie o prelungire a Bugeacului 

basarabean, care se întinde până aproape de Tecuci şi într-o mare parte a judeţului 

Brăila, formând această regiune de quasi-stepă. 

Mai contribuie la o grea dezvoltare a vegetaţiei din această regiune clima şi 

ploile. Condiţiile climatului sunt cu aproximaţie următoarele: 

Presiunea atmosferică (p.a.): minimă, 34-42 în ianuarie, la 0 grade. 

            maximă, 70-72 în ianuarie, la 0 grade. 

Variaţiunile lunare medii în:  Ianuarie, 60,1 p.a. 

     Aprilie, 59,9 p.a. 

     Decembrie, 59,3 p.a. 

 

Temperatura este cuprinsă între: - 26,4° şi + 36,5° (grade Celsius, perioada 

1935-1939). 

Umezeala maximă a aerului în octombrie: 89%. 

Anotimpul cel mai ploios este vara: 144,3 l/m
2
. 

Vânturile predominante sunt acele de N-E şi S-V. În timpul verii curenţi 

neregulaţi străbat regiunea. Ei sunt calzi şi cum în general verile sunt secetoase, 

usucă şi mai mult atmosfera şi solul. 

Lipsa de păduri şi plantaţiuni mai întinse face ca lemnul de combustiune să 

fie adus pe calea ferată din alte părţi ale ţării. Aceasta mai mult în ceea ce priveşte 

oraşul şi satele mai înstărite. Majoritatea populaţiei ţărăneşti din regiunea sudică a 

Covurluiului utilizează şi astăzi stuful, cocenii de porumb şi gunoiul vitelor drept 

combustibil. 



  DANUBIUS XXXVII 224 

Drumurile în general sunt lipsite de plantaţiuni, astfel că pe arşiţa de vară 

călătorii află cu greu un adăpost. 

Din această cauză împrejurimile Galaţilor nu constituie puncte de agrement 

şi recreaţie pentru populaţie. Călătorii străini venind din alte părţi, după vizitarea 

oraşului se îndreaptă fie spre Delta Dunării, fie spre Brăila, Lacul Sărat, Măcin etc. 

Galaţii nu oferă parcuri naturale. Puţinele plantaţii pe care le are oraşul şi 

chiar Grădina Publică nu constituie centre atractive sau de higienă publică. Lipsa 

plantaţiilor din toată regiunea justifică clima excesivă şi seceta. 

 

B. DATE ISTORICE, DEZVOLTARE 

 

Diverşi cercetători istorici n-au putut stabili cu preciziune epoca fundării 

acestui oraş. 

Unele inscripţiuni de pe altare vechi, vase sau morminte din epoca romană, 

mărturisesc aşezări de cetăţi, castele şi cimitire romane în împrejurimile oraşului şi 

în apropiere, pe ţărmul dobrogean. 

Dl. Nicolae Iorga arătă, pe baza unor documente vechi, că oraşul are 

începutul prin al XV-lea veac, când făcea negoţ la Dunăre, sub formă de sat 

pescăresc şi de morari, care întemeiază apoi aici nucleul comercial de mai târziu. 

În timpul lui Ştefan cel Mare, căderea cetăţilor basarabene Chilia şi Cetatea 

Albă în mâinile turcilor (1484) determină negustorii să pornească spre Galaţi şi 

Brăila. 

Vechile centre pierdute devin centre de prădători, comerţul românesc 

părăseşte Marea Neagră, aflată în întregime în mâna turcilor, şi-şi caută dezvoltarea 

la Dunăre. 

Nu se poate vorbi despre aşezări omeneşti mai importante înainte de secolul 

al XV-lea, chiar pe locul ocupat de Galaţii de astăzi. La Ţiglina, în apropierea 

oraşului, s-au găsit urmele unui castru roman[
32

]. 

Lângă Barboşi, pe dealul din faţa Gării C.F.R., se află un alt castru roman, 

iar peste Dunăre, lângă satul Bisericuţa (Dinogeţia), un altul. S-au găsit vase, 

monede, morminte, etc. care arată că în aceste împrejurimi ale oraşului au fost 

aşezări ostăşeşti cu 400-500 ani înainte de era creştină. 

Toate aceste întăriri romane au fost înconjurate cu un Val de protecţie care 

porneşte de la Siret, de lângă satul Traian, înconjoară oraşul actual ca un arc, aşezat 

la cca. 10 km, se îndreaptă spre Prut, trece în Basarabia, cu direcţia spre Mare, 

                                                           

[
32

] De fapt, este vorba despre zona sitului arheologic Cartierul „Dunărea” de astăzi, cu 

aşezarea dacică. 
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constituind unul din cele mai importante puncte de apărare romană împotriva 

năvălitorilor barbari[
33

], formând unul din valurile lui Traian. 

Mai târziu războaiele şi nesiguranţa domniilor fanariote opresc dezvoltarea 

oraşului comercial făurit în al XV-lea veac. 

Acum 100 de ani întinderea oraşului era foarte mică. Din planurile aflate în 

arhiva Primăriei se vede că actualele biserici Mavromol şi Vovidenia erau la 

periferia oraşului. Spre apus, biserica Precista Mare şi Sf. Gheorghe se aflau tot în 

margine. 

Parte din valea oraşului, actualul Bădălan, era o întindere băltoasă şi 

inundabilă, cu „Balta lui Răţoiu”, unde s-a înfiinţat apoi mahalaua Schelei. 

Cartierul Vadul Ungurului era un sat către care mergeau drumuri primitive, 

şerpuind printre viile târgoveţilor. 

Forma oraşului de astăzi nu este deci mai veche de 100 de ani. Abia în faza 

finală a istoriei moderne şi contemporane se poate vorbi de un început de liniştită 

dezvoltare a oraşului, atât din punct de vedere comercial cât şi în toate domeniile. 

S-au creat noi cartiere în mod treptat, legându-se nucleul vechi de la malul 

Dunării, dimprejurul Pieţei Regale de astăzi cu întinderea spre satul Vadul 

Ungurului. 

Dezvoltarea pornind la început în oarecare dezordine în ceea ce priveşte 

traseul străzilor, este supusă apoi planurilor arhitectului comunal Ignat Rizer care a 

dat perimetrului oraşului forma triunghiulară, iar străzilor predominante direcţiunea 

spre nord. 

Cu mici excepţii, planul Rizer dispune blocurile în formă triunghiulară, iar 

aşezarea în carelaj[
34

]. El este foarte bine conceput şi în concordanţă cu toate 

normele urbanistice de atunci (1838-1860). 

Păcătuieşte însă prin aceea că blocurile de parcele sunt prea vaste, probabil 

din cauză că s-a căutat o cât mai redusă reţea de străzi, cât şi pentru că, pe atunci o 

gospodărie orăşenească cerea în jurul ei o mare grădină, lucru care se mai vede şi azi 

prin multe alte oraşe moldoveneşti, de exemplu la Bârlad, Vaslui, Tecuci etc. 

Un alt defect al planului Rizer este croirea unor străzi de mare trafic în 

pantă prea accentuată (Tecuci, Movilei, Eminescu, Zimbrului), situaţii care 

îngreunează mult tracţiunea; de aceea a fost nevoie de a se face lucrări de coborâre a 

nivelului (pantei, n. n.) cu cheltuieli mari pentru municipalitate şi particulari. 

                                                           

[
33

] La început, Valul lui Traian din această zonă avea menirea de a proteja frontiera de N-E 

a Imperiului roman de atacurile venite din partea dacilor liberi. 

[
34

] Carelaj = împărţirea oraşului în forme geometrice.  
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După Războiul Rondial din 1914-1918, s-au adăugat noile cartiere ale 

împroprietăriţilor pe baza planurilor alcătuite de domnii arhitecţi Davidescu şi 

Bolomei. Ca şi în tot restul ţării, crearea acestor cartiere, formate în majoritate din 

populaţie rurală, venită în oraş, n-a fost de folos oraşului propriu-zis, ale cărui nevoi 

edilitare destul de mari, au devenit prin această ultimă dezvoltare, aproape uriaşe. 

La Galaţi, oraş croit pe canavasul[
35

] arhitectului Rizer, cu blocurile 

parcelare foarte mari, problema împroprietăriţilor s-ar fi putut trata mai economic, 

expropriind toate fondurile de proprietăţi particulare, aşezate pe medianele mari ale 

dreptunghiurilor, blocuri din cartierele planului Rizer. Pe locurile astfel obţinute, 

ocupate azi de grădini de zarzavat, să se fi trasat apoi parcelele şi noile străzi. 

S-ar fi avut astfel avantajul comasării şi implicit al lucrărilor edilitare, 

reduse ca întindere şi cost. 

În orice caz, planul de sistematizare va trebui să valorifice aceste zone, 

rămase pierdute. 

 

C. ÎNTINDERE, POPULAŢIE 

 

Oraşul Galaţi cuprinde: 

a) o întindere în suprafaţă totală de cca. 125 ha, reprezentând 

aglomeraţiunea actuală urbană, în ceea ce priveşte vechiul oraş, 

până la 1918; 

b) o întindere în suprafaţă de cca. 45 ha, care cuprinde regiunea 

parţial clădită, conţinând parcelările împroprietăriţilor de război, 

înfiinţate după 1918. 

Totalul lor este deci de 170 ha. 

În afara perimetrelor de mai sus, municipiul mai posedă un teren agricol 

închiriat pentru cultură în suprafaţă de 3 ha, situat la vărsarea râului Siret în Dunăre. 

În situaţia actuală municipiul nu are comune suburbane, în dependenţa sa. 

Totuşi, comunele rurale cele mai apropiate, şi anume: Fileşti (4 km) şi Barboşi (4 

km), au întreaga lor viaţă economică strâns legată de a oraşului. 

La 1912 erau în oraş 9.416 case, iar la 1922 – 11.616; la 1940 ele pot fi de 

20.000 apartamente în care se pot afla în medie 5-6 persoane, dând un total de cca. 

110.000-120.000 persoane. 

Din punct de vedere al proporţiei străinilor aflaţi în această populaţie, se 

deduce în mod aproximativ că ei ocupă un număr de cca. 20% - cotă în care 

predomină evreii, grecii, italienii, armenii, bulgarii, ruşii etc. 

                                                           

[
35

]Canavas = planşă. 
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Din punct de vedere al confesiunilor, predomină religia ortodoxă în capul 

căruia se află un Episcopat al Dunării de Jos, mutat de la Ismail, în 1878, după 

anexarea Basarabiei de către ruşi. 

Se află în oraş 24 de biserici creştine-ortodoxe şi 4 eterodoxe. Din cele 24 

ortodoxe, 22 sunt româneşti, una a Comunităţii vechi şi una bulgară. Cele patru 

eterodoxe sunt: una gregoriană (armeană), una catolică, una luterană, una 

lipovenească. 

Cultul evreiesc are în total circa 23 de temple. Mai este şi o geamie 

turcească instalată într-o casă particulară. 

 

 

D. ÎNSEMNĂTATEA ORAŞULUI GALAŢI 

 

1. DIN PUNCT DE VEDERE POLITIC ŞI ADMINISTRATIV: 

Galaţii constituie azi un important centru administrativ. El mai este şi 

capitala judeţului Covurlui. Prin aceasta Galaţii este sediul unor numeroase 

administraţiuni şi instituţiuni regionale, precum: Episcopia Dunării de Jos, 

Inspectoratul VII Administrativ Curtea de Apel, Comandamentul Teritorial al 

Corpului III Armată, Inspectorate Regionale ale Învăţământului, Sanitar, 

Drumurilor, Agriculturii, Economiei Naţionale, Muncii, etc., precum şi a numeroase 

şcoli de învăţământ primar şi secundar, diferite consulate străine etc. 

În afară de aceasta, Municipiul are administraţie proprie, incomplet 

corespunzătoare tuturor cerinţelor unui oraş atât de însemnat. 

Bugetul oraşului se cifrează la circa lei 80.000.000 anual, atât la venituri cât 

şi la cheltuieli. Este de remarcat că acest buget nu cuprinde veniturile şi cheltuielile 

Uzinelor de apă, tramvai şi lumină, care formează o regie mixtă aparte şi al cărei 

buget este de circa 120.000.000 lei. 

Se adaugă pe lângă acestea şi bugetul întreprinderilor Comunale, 

reprezentând canalizările şi curăţenia oraşului care este de circa lei 18.000.000 

anual. 

Însumând toate aceste bugete separate, dar care virtualmente fac parte din 

bugetul real al oraşului, se obţine un total de circa 218.000.000, ceea ce revine la o 

sarcină de aproximativ lei 2.300 de fiecare cap de locuitor. 

Pentru aceste motive, propunerile referitoare la sistematizarea oraşului 

trebuiesc aşezate într-un cadru care să evite sacrificii prea mari pe care Municipiul 

nu le-ar putea face. 
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2. ORAŞUL GALAŢI – CENTRU ECONOMIC 

a) Industrii 

Galaţii pot fi consideraţi astăzi un important centru industrial. El posedă: un 

mare şantier naval; circa 20 de ateliere mecanice mai importante; o fabrică de ţevi de 

plumb; o fabrică de nasturi; 4 fabrici de ambalaje şi căldări metalice; 8 fabrici de 

cuie; o fabrică de laminat tablă; o fabrică de caiele; 25 de fabrici textile; 4 fabrici de 

tăbăcărie; 2 distilerii de petrol; 5 mori; 3 fabrici de uleiuri vegetale; 3 fabrici de 

paste făinoase; 6 fabrici de bomboane şi halva; 10 fabrici de ape gazoase; 2 distilerii 

şi băuturi spirtoase; 2 fabrici de conserve; 2 fabrici de oţet; 16 brutării; 2 fabrici de 

cherestea; 7 fabrici de tâmplărie; 2 fabrici de produse chimice; 5 fabrici de săpun; 4 

fabrici de cărămizi ceramică, precum şi Uzinele de: Gaz aerian, electricitate şi 

tramvaie, alte fabrici mai mici de var, gheaţă artificială şi ateliere. 

Aşezarea acestor industrii care dispun de foarte importante capitaluri nu s-a 

făcut după criteriile de zonificare ale unui oraş modern. Ele sunt risipite oarecum în 

neorânduială în diferite puncte ale oraşului, fiind îndepărtate în cea mai mare parte 

de străzile centralizate şi chiar de liniile de garaj ale căilor ferate, precum şi de 

Dunăre. 

În programul planului de sistematizare va trebui prevăzută, deci, înfiinţarea 

zonei industriale, a cărei aşezare este de preferat în partea de jos a oraşului, unde 

astăzi majoritatea acestor industrii este deja instalată şi unde aşa-zisele locuinţe din 

cartierele Bădălanului ar trebui neapărat desfiinţate şi mutate în alte cartiere salubre. 

O grupare a industriilor în această parte corespunde şi cu apropierea de 

liniile C.F.R. existente, precum şi de Dunăre; de asemenea corespunde şi cu 

situaţia punctului cardinal N-E al vânturilor dominante, aşezare care n-ar 

permite fumului de la fabrici să meargă deasupra cartierelor de locuinţe. 

b) Comerţul 

Galaţi este cel mai important port românesc de la Dunăre, cu caracter 

maritim şi de renume mondial. Cea mai înfloritoare epocă de dezvoltare comercială, 

prin operaţiunile de export-import la diferite mărfuri şi cereale, a fost imediat după 

Războiul Mondial (1919). 

Dificultăţi valutare, sporirile de taxe şi cu deosebit acele ale Comisiunei 

Europene a Dunării, au dirijat mărfurile în mod treptat spre Constanţa, dăunând în 

acelaşi timp comerţul gălăţean, căruia îi revine astăzi aproape numai exclusivitatea 

exportului de cherestea, adusă aici din munţii Ardealului şi ai Moldovei. 

Este de relevat, în afară de viaţa comercială a Portului şi comerţul intern al 

oraşului. Câteva străzi au un caracter vechi şi aproape exclusiv comercial, cum sunt 
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de exemplu: str. Mare, Domnească pe o anumită porţiune centrală, G-ral Berthelot, 

Tecuci, Traian, care formează arterele comerciale existente ale oraşului. Unele dintre 

aceste străzi au caracterul comerţului de en-gros cum de exemplu: str. Mare, 

Braşoveni, Colonel Boyle. În ultimul timp comerţul en-gros se află într-o oarecare 

stagnare din cauza împrejurărilor internaţionale. 

Schimburile de mărfuri, vite şi produse agricole, cu caracter regional se fac 

în oboare de vite şi cereale, în anumite zile de funcţionare. Aceste târguri determină 

importante curente de circulaţie de-a lungul arterelor de penetraţie: Galaţi-Barboşi, 

Galaţi-Fileşti-Tecuci, Galaţi-Tuluceşti-Bârlad şi Huşi, Galaţi-Reni. 

Comunicaţia cu Dobrogea în direcţiunea Tulcea şi Măcin se face cu ajutorul 

vaselor plutitoare (bacurile) între malul Dunării şi satul dobrogean, I.C. Brătianu. 

Excluzându-se situaţia provocată de împrejurările actuale, viitorul economic 

al Galaţilor se poate determina în mod precis, din cauza aşezării sale geografice 

lângă marea cale de comunicaţie spre apusul continental, Dunărea, precum şi lângă 

drumul spre Marea Neagră, elemente principale pentru previziunea unei dezvoltări şi 

a unui progres care, vor veni în mod sigur. 

De altfel interesele de ordin economic ale marilor state apusene se vor 

îndrepta, totdeauna spre Dunărea de Jos, căutând cel mai scurt drum navigabil spre 

Orient pentru schimburile de mărfuri. Amenajările porturilor dunărene din Apus, 

Bratislava şi Budapesta, făcute în anii din urmă, vădesc tendinţa statelor apusene de 

a căuta să folosească calea Dunării pentru comerţul lor. 

Este de prevăzut că Galaţiul va deveni cu timpul şi un centru de dezvoltare 

a materiilor prime, adică nu numai un loc de tranzit. 

De altfel, în ultimii ani s-a discutat mult posibilitatea de a se înfiinţa aici o 

zonă liberă, care negreşit cu timpul va lua fiinţă. 

 

3. GALAŢI – CENTRU CULTURAL 

 

a) Şcoala 

Galaţii sunt un centru cultural important, care posedă astăzi următoarele 

instituţii şcolare: 26 şcoli primare de stat, de băieţi şi fete; 9 grădini (grădiniţe, n.n.) 

de copii; Liceul de băieţi „Vasile Alecsandri”, cu două diviziuni A şi B; Liceul de 

fete „M. Kogălniceanu”; Liceul Comercial de băieţi „Al. I. Cuza”; Liceul Comerical 

de fete „Regina Maria”; Şcoala Normală de băieţi „C. Negri”; Seminarul Teologic 

„Sf. Andrei”; Liceul Industrial de băieţi; Liceul Industrial de fete „Negroponte”; 

Institutul Primar şi Secundar al Femeilor Române Ortodoxe; Institutul Primar şi 

Secundar „Notre Dame de Sion”; Liceul Comunităţii Evanghelice; Institutul de 
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Educaţie a Fiilor de Militari; Şcoalele primare şi Liceul Comunităţii Elene; Şcoalele 

primare ale Comunităţii Armeneşti; Şcoalele primare ale Comunităţii Catolice; 

 

b) Teatre, Muzee, Biblioteci 

Galaţii nu posedă un Teatru Municipal. El avea prin anul 1919 un mic teatru 

„Papadopol” care a fost distrus de un incendiu. Astăzi trupele teatrale utilizează 

scenele sălilor de cinematografie, care sunt în număr de şase şi care, după cum este 

închipuit, sunt departe de a corespunde unor adevărate săli teatrale. 

Galaţii nu posedă un Muzeu de importanţa unui centru regional. Abia de 

câţiva ani s-a făcut un început modest cu actualul Muzeu „Cuza Vodă”, instalat în 

fosta locuinţă transformată a Domnitorului cu acelaşi nume. 

Oraşul are început un local pentru o mare bibliotecă publică: clădirea 

Societăţii „V.A. Urechia”, începută din iniţiativa particulară, dar cu mijloace 

restrânse, nu este încă terminată, deşi efortul făcut până acum în acest sens este 

destul de însemnat. Se poate prevedea însă că în scurt timp lucrările vor lua sfârşit, 

dând Galaţilor un local demn de o bibliotecă publică. 

Este de remarcat aici că amplasamentele actuale ale Palatului Administrativ 

Judeţean, Palatul de Justiţie, Muzeul „Cuza Vodă şi Palatul Cultural „V.A. Urechia” 

sunt apropiate şi că din această împrejurare trebuie folosit prilejul de a forma, prin 

planul de sistematizare, degajamentele ce se impun unui cadru monumental potrivit 

cu acest centru important al oraşului, care s-ar putea completa printr-o eventuală 

aşezare a viitoarei statui a Domnitorului „Cuza Vodă”. 

 

4. GALAŢII – NOD DE COMUNICAŢII 

 

Aşezarea geografică impune ca oraşul Galaţi să fie un centru de legături în 

comunicaţiile dintre cele trei provincii ale ţării: Basarabia, Moldova şi Dobrogea, iar 

prin  situaţia de port maritim dunărean, el constituie şi unul din cele mai importante 

centre de comunicaţie cu interiorul ţării şi străinătatea. 

Arterele principale de circulaţie sunt următoarele; 

a) şoselele naţionale care converg din direcţiunile: Brăila, Tecuci, 

Reni, Cahul, Bârlad şi, în legătură cu bacurile plutitoare pe 

Dunăre, şoseaua dinspre Tulcea şi Măcin. 

b) Căile aeriene care converg din direcţiunile: Bucureşti, Chişinău, 

Iaşi şi Constanţa. 

Mai sunt de adăugat calea fluvială şi calea maritimă, precum şi viitoarea 

cale navigabilă a Prutului. 
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În legătură cu căile de comunicaţie arătate mai sus, oraşul va fi înzestrat cu 

o mare gară de pasageri şi o alta, foarte dezvoltată de mărfuri; amplasamentul 

acestor gări se studiază în prezent de Casa Autonomă C.F.R., de unde urmează să se 

obţină relaţiile necesare; un aeroport civil şi unul militar, un mare Palat 

Administrativ N.F.R., Agenţia S.R.D., precum şi de alte Agenţii de vapoare fluviale 

şi maritime. 

Urmează să se încadreze studierea căilor de acces la Staţia Fileşti cu 

Municipiul Galaţi, Staţia Fileşti trebuind să devină o a doua staţie de cale ferată, care 

să deservească traficul de mărfuri şi pasageri a oraşului. 

 

5. GALAŢII DIN PUNCT DE VEDERE MEDICAL: 

 

Oraşul Galaţi, privit din punct de vedere medical se prezintă astfel: el 

posedă un mare spital central, bine înzestrat, Spitalul „Elena Doamna” înfiinţat în 

1877. Vin apoi: Spitalul „Izolarea” pentru bolile contagioase; „Sf. Spiridon”; 

Spitalul Asigurărilor Sociale; Spitalul Comunităţii Israelite; Centrul de Ocrotire a 

Copiilor; un mic Spital pentru tuberculoşii incurabili; un Ambulatoriu de boale 

venerice; 6 dispensare medicale; două dispensare ale Asigurărilor Sociale; un Azil 

de bătrâni; un Azil pentru copii găsiţi; un Serviciu Medical al Portului precum şi un 

Dispensar antirabic. 

Galaţii nu posedă băi populare care să îndeplinească cerinţele moderne de 

higienă. Abia câteva băi de deparazitare înfiinţate de Primărie şi Serviciul medical al 

oraşului servesc în acest scop. 

Este desigur, regretabil că Marea Baie Comunală începută din 1926, nu se 

află terminată astăzi nici măcar parţial. Această împrejurare se datoreşte în primul 

rând prea deselor schimbări în Administraţia Municipală. 

 

6. GALAŢII, CENTRU MILITAR: 

 

Galaţii sunt un important centru militar, având aici reşedinţa 

Comandamentului Teritorial al Corpului III Armată, precum şi Comandamentul 

Diviziei Fluviale. Garnizoana lui cuprinde: Regimentul 11 Dorobanţi; Regimentul 3 

Artilerie grea; Regimentul 3 Pionieri; Regimentul 8 Călăraşi; Flotila III Aviaţie; 

Baza Navală Fluvială; o Companie de Grăniceri; un Batalion Administrativ; 

Compania a 3-a Sanitară; o Companie de Pompieri militari; Regimentul de 

Jandarmi; Regimentul 3 Tren. 
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Toate aceste instituţiuni militare au localurile lor proprii prevăzute în planul 

special. Este de remarcat că lipseşte o zonă cu caracter militar propriu-zis. 

Datorită aşezării şi obstacolelor naturale înconjurătoare Galaţii oferă un 

punct strategic de mare însemnătate. În ultimii 25 de ani, în două împrejurări grave 

Galaţii s-au salvat ajutat de poziţia sa strategică. 

Este necesar să se avizeze dacă întreaga lucrare de sistematizare a 

Municipiului Galaţi nu urmează să se încadreze ţinându-se în seamă poziţia sa 

strategică şi rolul important din punct de vedere militar ce-l are. 

Planul de sistematizare subordonându-se acestui imperativ, credem util a se 

lua contact cu Marele Stat Major al Armatei în această privinţă. 

 

7. GALAŢII, DIN PUNCT DE VEDERE TURISTIC ŞI ARTISTIC: 

 

Lipsa de plantaţiuni în împrejurimile oraşului, face ca Galaţii să nu prezinte 

şi caracterul unui oraş al atracţiunilor. Vizitatorii străini observă îndată  că, în afară 

de strada Domnească, de o deosebită înfăţişare prin bogăţia decorului de plantaţie, 

celelalte străzi sau locuri de aşa zisă recreaţie, nu prezintă un interes remarcabil. 

Actuala Grădină Publică, Parcul Municipal, Parcul Regele Carol I şi alte 

mici squaruri înfiinţate în anii din urmă, sunt insuficiente prin înfăţişarea şi întindere 

pentru satisfacerea pretenţiunilor adevăratului turist, care s-ar aştepta să găsească la 

Galaţi nu numai un popas în drumul de cercetări spre frumuseţile din Delta Dunării.  

Două vederi panoramice, de o deosebită frumuseţe, predomină, dar 

amândouă sunt prea puţin puse în valoare. Prima se îndreaptă spre ţărmul 

basarabean, peste întinderea Brateşului, astfel încât lărgimea spaţiului cuprins în 

perspectivă, dă privitorului impresiunea unui peisaj marin. 

A doua, priveşte ţărmul dobrogean, cu şirul înălţimilor muntoase care se 

pierde spre Măcin şi spre Tulcea, în orizontul văii Dunării, a Deltei. 

Împrejurimile oraşului, care după cum am arătat sunt lipsite de plantaţiuni, 

dau impresiunea unor dealuri arse şi a unui pământ sărac de stepă, cu drumuri 

prăfuite şi obositoare. 

Peste Dunăre, vecinătatea terenului băltos, cu întinderi acoperite  de stuf şi 

sălcii, prezintă un interes deosebit numai pentru vânători. 

Se impune deci, ca planul de sistematizare al regiunii, să împlinească 

această mare lipsă în prezentarea oraşului şi a împrejurimilor din punct de vedere 

turistic. 

Din punct de vedere arhitectural, oraşul nu prezintă interes prea deosebit în 

afară de unele edificii cu caracter monumental, de exemplu: Catedrala Episcopală, 
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Palatul Administrativ Judeţean, Palatul N.F.R., Palatul Justiţiei, Reşedinţa 

Episcopală. 

Din cauza caracterului cosmopolit al oraşului, arhitectura românească n-a 

putut răzbate aşa cum ar fi trebuit în acest oraş românesc. 

Străzile importante se prezintă, deci, cu un amestec de stiluri variate. 

Unele clădiri particulare mărturisesc, din fericire, mult bun simţ artistic în 

alegere, pe lângă că învederează situaţia materială înfloritoare a generaţiilor care le-

au edificat. 

Străzile secundare scot în relief, ca şi la majoritatea oraşelor româneşti, 

casa-vagon şi casa rurală. 

Va fi aşadar, foarte mult de făcut la Galaţi din punctul de vedere al esteticii 

urbanistice. 

 

8. CIRCULAŢIA PIETONILOR: 

 

Există astăzi un volum de circulaţie mai intens al pietonilor, în zilele de 

sărbătoare şi numai pe străzile mai importante, în scop de promenadă, şi anume pe 

str. Domnească, str. Lahovari, str. G-ral Berthelot şi în general pe străzile centrale. 

În zilele de lucru este de remarcat o oarecare aglomeraţie pe străzile cu caracter 

comercial şi pe str. Portului. 

O numărătoare a pietonilor care să fie luată ca bază în evaluarea volumului 

circulaţiei, nu s-a făcut, negăsindu-se necesară, deoarece nu sunt de luat în 

considerare aglomeraţiuni prea mari. 

 

9. CIRCULAŢIA VEHICOLELOR: 

 

După informaţiunile date de serviciul circulaţiei, se aflau la Galaţi – în  1939 

– un număr de 1.471 vehicule, dintre care 459 cu tracţiune auto-mecanică. 

Cea mai mare îngrămădire de vehicule se observă, după cum este şi natural, 

la bariere şi în oboare, în zilele de târg. De asemenea, este de relevat şi aglomerarea 

de pe str. Domnească – Bulevardul Carol, în zilele de sărbătoare, pentru promenadă. 

Mai este de remarcat şi aglomerările care se produc la pasajele de nivel din 

Calea Portului, lângă Gara de pasageri şi str. Nouă, lângă Gara de mărfuri nr. 8, 

unde se impune înfiinţarea de viaducte. 
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10. TRANSPORTURI ÎN COMUN: 

 

Exploatarea circulaţiei pe liniile de tramvai, se face de către Regia 

Comercială Mixtă U.C.G. (Uzinele Comunale Galaţi) care exploatează atât energia 

electrică de iluminat public cât şi alimentarea oraşului cu apă potabilă. 

Circulaţia cu autobuzele este exploatată de o societate particulară pe cale de 

concesiune (A.P.G.) – Autobuzele Particulare Galaţi. 

 

11. (...). 

 

12. CANALIZĂRILE DE SCURGERI: 

 

Canalizarea de scurgere a oraşului, pusă în legătură cu evacuarea la Dunăre, 

are adaptat sistemul unic. Este absolut nevoie de îmbunătăţirea şi extinderea ei, 

deoarece numai circa 30% din întinderea actuală a reţelei de comunicaţie este 

înzestrată cu canalizare. Insuficienţa canalizării de scurgere pune foarte serioase 

probleme unei bune întreţineri a curăţeniei şi higienei oraşului. 

 

13. ALIMENTAREA CU APĂ POTABILĂ: 

 

Oraşul este alimentat cu apă potabilă obţinută dintr-o singură sursă: 

Dunărea.  

Distribuţia în oraş se face prin uzine de presiune. 

 

14. LUMINATUL PUBLIC: 

 

Electricitatea se procură în Regie Mixtă Comercială prin Societatea I.C.G. 

 

15. PAVAJELE: 

 

Galaţii posedă astăzi următoarele întinderi şi sisteme de pavaje: 

a) Asfalt – 2124 m.p. la partea carosabilă şi 35.295 m.p. la trotuare; 

b) Pavele normale – 206.404 m.p. la partea carosabilă; 

c) Pavele anorme – 9.506 m.p. la partea carosabilă; 

d) Calupuri de granit – 27.524 m.p. la partea carosabilă; 

e) Macadam – 114.235 m. la partea carosabilă; 



DANUBIUS XXXVII   235 

f) Bolovani de râu – 511.263 m.p. la partea carosabilă şi 26.838 m.p. la 

trotuare; 

g) Piatră brută – 14.422 m.p. la partea carosabilă şi 5.109 m.p. la 

trotuare; 

h) Dale de lavă granitică – 137.016 m.p. la trotuare; 

i) Prundiş de râu – 11.044 m.p. la trotuare. 

Sunt nepavate străzile: Câmpului, Bulevardul Take Ionescu, Ciobanului, 

Frigator, precum şi porţiuni din străzile: Transilvaniei, Zefirului, Dobrogei, toate 

acestea în suprafaţă totală de circa 160.000 m.p. sau în lungime de aproximativ 10 

km. 

De asemenea, mai este de pavat şi întreaga reţea de circulaţie a arterelor de 

împroprietăriţi de război, în lungime de circa 45 km. 

 

16. CARTIERELE MUNCITOREŞTI: 

 

În situaţia actuală oraşul posedă două zone distincte de cartiere muncitoreşti 

şi anume: 

a) În partea din Valea oraşului, în legătură cu Portul, Docurile, 

Şantierele Navale, Uzinele şi celelalte industrii stabilite aici. 

b) La periferia părţii din deal a oraşului, unde sunt stabiliţi mai 

mult cărăuşi şi muncitori agricoli. 

În acele zone caracterul locuinţelor este cel rural, ele având imperioase 

nevoi de transformări şi asanare. 
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PROGRAMUL PLANULUI DE SISTEMATIZARE[
36

] 

 

 

I. PERIMETRUL ORAŞULUI 

În căutarea soluţiunii de fixare a perimetrului oraşului prin Planul de 

Sistematizare, se va ţine seamă mai întâi de faptul că actuala întindere este deja prea 

mare în raport cu numărul locuitorilor. 

Viitoarele extensiuni vor ţine seamă de situaţia satelor apropiate: Fileşti, 

Cătuşa, Barboşi. Se va căuta să se respecte noţiunile conţinute în legea 

administrativă, în ceea ce priveşte comunele urbane şi suburbane. 

 

 

II. ZONIFICAREA 

Se va studia posibilitatea unei zonificări cât mai raţionale şi amănunţite, 

urmărindu-se pe cât posibil începuturile embrionare de astăzi, cât şi imperioasa 

necesitate de asanare a cartierelor din Valea oraşului, rezervându-se pe cât posibil 

terenul acestor cartiere pentru instalarea şi dezvoltarea marilor industrii, zonei 

Portului, Docurilor, Gării principale de pasageri şi Gărilor de mărfuri. În ceea ce 

priveşte mutarea eventuală a cartierelor de locuinţe din Bădălan, se vor arăta 

soluţiunile cele mai potrivite. 

 

 

III. SPAŢII LIBERE ŞI DE SPORT 

Spaţiile libere (verzi), existente sunt de două categorii:  

a) plante şi plantaţiuni interioare, cu caracter public; 

 b) cimitiruri. 

Oraşul Galaţii nu are „păduri exterioare” şi nici grădini particulare cu 

caracter semi-public, adică cu intrări periodice cu plată. 

De asemenea, lipsesc Parcurile Sportive şi Grădina Botanică. Se va 

examina raportul dintre suprafaţă şi populaţia oraşului, făcându-se propuneri pentru 

remedierea lipsei de spaţii verzi. Printre altele se va studia: 

a) mărirea Parcului „Regele Carol I” prin desfiinţarea unei zone din 

cartierul Vadul Ungurului, format din locuinţe cu caracter rural şi 
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prin degajarea bisericii „Naşterea Maicii Domnului”, căutându-se 

a se crea aici un punct de atracţie, ţinându-se seama şi de 

perspectiva ce se desfăşoară spre N-E peste lacul Brateş; 

b) împădurirea malului spre lacul Brateş, a aşezat spre N, în 

direcţiunea viilor actuale dinspre Tuluceşti şi crearea unei zone 

de plantaţii pe linia fostelor forturi militare, precum şi 

formarea unei legături dintre Bulevardul Carol I, Şoseaua de pe 

malul Brateşului, Şoseaua forturilor, satul Traian, valea Siretului, 

Barboşi, Galaţi; 

c) Eventualitatea înfiinţării unei a doua Grădini Publice, de 

preferinţă în zona Regimentului 11 Dorobanţi „Siret”[
37

], având 

vederea spre Dunăre şi Deltă şi punându-se în valoare această 

importantă vedere panoramică. Este de studiat şi eventualitatea 

de a se crea, odată cu această Grădină Publică şi un mare Ştrand 

şi Plajă lângă Dunăre. 

d) Crearea unui Parc Central în spaţiu liber cuprinzând careul 

format de străzile Holban, Codreanu, Domnească, General 

Berthelot; 

e) Consolidarea cu plantaţii şi lucrări speciale a malului ce separă 

partea din deal de cea din vale a oraşului şi eventuale propuneri 

de reînfiinţare a două bulevarde cu acces comod spre Gara de 

pasageri după cum se arată mai departe la capitolul Căile de 

comunicaţii; 

f) Înfiinţarea unui Parc cu teren polisportiv în valea Ţiglinei pe 

depresiunea formată de fostele fabrici de cărămidă „Miron” şi 

„Vasilaţos”, cuprinzându-se şi o mare pistă pentru alergări 

hipice[
38

]. 

g) Lucrării de plantaţiuni pentru punerea în valoare a dealului 

Tirighina, situat lângă Gara Barboşi şi unde se găsesc urmele 

unei vechi cetăţi romane. Vederea respectivă asupra Dunării şi 

Siretului cuprinde aici un spaţiu larg de o rară frumuseţe; 

                                                                                                                                                      

[
36

] SJAN Galaţi, Fond Primăria Oraşului Galaţi, dos. 250/1942, f.6-10. 

[
37

] Acest parc a fost inaugurat abia pe 1 noiembrie 2013, sub numele de Parcul Viva. 

[
38

] În această zonă, a fost construit, în anul 1920, Stadionul „Dunărea”, reabilitat între anii 

1962-1964, iar, după 1990, în apropiere, au fost amenajate Parcul „Horia, Cloşca şi Crişan” 

şi o bază sportivă de antrenamente. 
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h) Orice alte soluţiuni s-ar găsi potrivite pentru crearea sau 

dezvoltarea de spaţii verzi, locuri de sport sau pentru punerea în 

valoare a vederilor panoramice de ordin turistic; 

i) Cu privire la Cimitirul General al oraşului, este de relevat că 

spaţiile disponibile astăzi au o capacitate suficientă pentru 

maxim 10 ani. Trebuie deci rezervată zona liberă cuprinsă de 

actualul Obor de cereale, iar acesta să fie mutat la oborul de vite 

din str. Brăilei, pentru unificarea şi reducerea cheltuielilor de 

administraţie şi control. 

 

 

IV. INSTITUŢIUNI PUBLICE. 

a) Autorităţi Administrative 

Între autorităţile administrative mai importante care nu au localuri proprii 

potrivite cu această importanţă sunt: Chestura de Poliţie şi Administraţia 

Municipală. 

Este deci necesară înfiinţarea acestor localuri sau a unui mare Palat 

Administrativ, care să le regrupeze împreună cu Primăria pe un amplasament potrivit 

acestui scop sau eventual pe locul ce este proprietatea actuală a Municipiului din str. 

Domnească şi care s-ar putea dezvolta prin eventuale exproprieri. 

Palatul Prefecturii trebuie degajat prin sacrificarea unora din clădirile din 

jurul său, atât spre a i se crea o perspectivă cerută de importanţa accesului local cât 

şi pentru viitoarea lui extindere. Se lasă deplină libertate în studierea unei eventuale 

înfiinţări a unui Centru Civic prevăzut cu amplasamentele viitoarelor localuri ale 

autorităţilor de Stat sau cu caracter local şi care deşi ar avea unele localuri proprii 

astăzi nu ar fi suficiente sau ar fi prea răspândite în diferite părţi ale oraşului. 

Se fixează cu aproximaţie ca un bun amplasament pentru acest Centru Civic 

zona cuprinsă între Parcul Municipal şi Palatul Prefecturii de Judeţ. 

 

b) Autorităţi Judiciare 

Justiţia, în afară de judecătorii de ocol, are un Palat propriu. Se va studia 

posibilitatea extinderii lui şi în cadrul eventualului Centru Civic să se creeze spaţii 

care să degajeze faţadele mai importante. 

Judecătoriile se pot instala, la nevoie, într-un viitor Palat Administrativ, 

arătat la capitolul precedent, ele formând un grup aparte compus din trei Judecătorii 

de Oloc, o Judecătorie de muncă, o Judecătorie de speculă. 
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Curtea Administrativă neavând un local propriu, se va studia modalitatea de 

înzestrare a ei cu un asemenea local. 

 

c) Şcoli 

La capitolul Galaţii – centru cultural, s-a arătat numărul şcolilor din 

cuprinsul Municipiului. 

Se va studia şi se vor face propuneri, rezervându-se şi locurile unde s-ar 

putea înfiinţa noi localuri de Şcoli primare, astfel ca oraşul să poată avea 40 Şcoli 

primare de băieţi şi de fete, 20 de Grădini(ţe) de copii, încă un Liceu practic pentru 

băieţi şi unul pentru fete, un Gimnaziu teoretic pentru băieţi şi un Gimnaziu pentru 

fete. 

Se va studia şi posibilitatea de dezvoltare a actualelor Licee industriale de 

băieţi şi de fete. 

 

d) Biserici 

S-a arătat la cap. C.  situaţia actuală a oraşului din punct de vedere al 

confesiunilor. 

Se vor face propuneri ţinând seama de nevoia de a se crea în viitor încă cinci 

noi parohii Ortodoxe, atât pentru oraşul propriu-zis, ca şi pentru noile cartiere ale 

împroprietăriţilor. 

 

e) Teatre, Muzee 

Se va studia plasamentul unui mare Palat Cultural, cuprinzând: săli de teatru 

şi cinematograf, Muzeul Regional cu secţiuni de arheologie, etnografie şi artă 

plastică, Bibliotecă municipală, precum şi anexele lor. Este de preferat ca acest Palat 

să fie înzestrat cu restaurant, cafenele şi prăvălii, aşezate la parter. După cum s-a 

arătat mai sus, ar fi de preferat că amplasamentul acestui mare local să fie studiat în 

legătură cu aşezarea actuală a Parcului Municipal, precum şi cu viitoarea creaţiune a 

centrului civic, pe zona cuprinsă între Palatul Prefecturii şi Parcul Municipal.  

Este de relevat aici şi deschiderea unei străzi pe latura dinspre Nord a 

Parcului Municipal pe lângă Cinema „Central”, cuprins între str. Domnească şi 

capătul străzii Tecuci. Această din urmă stradă s-ar putea unifica cu strada 

I.C.Brătianu, iar cu lărgimea dobândită s-ar putea prelungi până în str. Domnească, 

formându-se un bulevard încadrat în ambele părţi de către un şir de importante 

magazine comerciale. Pe mediana acestui bulevard s-ar putea proiecta un refugiu cu 

promenadă, prevăzută cu plantaţii şi locuri de odihnă. 
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f) Instituţii sanitare 

Se va studia viitoarea extensiune a instituţiunilor spitaliceşti actuale, precum 

şi crearea unui Spital de Urgenţă, mai multe Dispensare şi Ambulatorii, Băi publice 

de curăţenie şi medicale, Azil de noapte, Căminuri de zi pentru copii etc. 

Se va studia cu cea mai mare atenţiune şi se vor face propuneri cât mai 

economice posibil, în legătură cu importanta problemă a asanării cartierelor locuite 

din Bădălan, al căror teren este după cum s-a arătat, sub nivelul Dunării, în cele mai 

multe părţi constituind astfel o imposibilitate de evacuare a apelor. 

 

g) Aprovizionarea oraşului 

Aprovizionarea oraşului cu mărfuri alimentare se face azi cu ajutorul căilor 

de comunicaţii pe o zonă circular regională, având raza de cca. 50 Km în jurul 

Galaţilor. În ce priveşte lemnele, cerealele, vinurile, fânul, vitele, acestea sunt aduse 

de la distanţe mai mari în oboarele aşezate la periferia vechiului oraş, care constituie 

aşezări potrivite pentru comerţul en-gros, dar care nu sunt înzestrate complet. Ar fi 

preferabil unificarea ambelor Oboare de azi, stabilindu-se un amplasament comun la 

actualul Obor de vite din str. Brăilei, unde terenul permite această centralizare, cât şi 

viitoarea dezvoltare, fiind destul de vast. Va rămâne însă de studiat crearea unei 

întocmiri speciale pentru aprovizionarea de en-gros cu vegetale, păsări, care acum 

lipseşte oraşului. Se va studia deci amplesamentu1 unei asemenea eventuale hale de 

aprovizionare. De asemenea, se va studia şi posibilităţile de formare a legăturilor cu 

C.F.R (Gara Fileşti) la aceste centre de aprovizionare. 

 

h) Întocmiri militare 

Se va studia eventualitatea grupării instituţiunilor militare actuale, într-o 

Zonă aparte, care să le permită extinderile viitoare, camuflajul etc. De asemenea, se 

va studia şi eventualitatea dezafectării unei porţiuni de terenuri ocupate acum de 

Regimentul 11 Dorobanţi, spre a i se da o destinaţie mai potrivită cu situaţia şi 

calităţile pitoreşti ale acestui teren, după cum se arăta mai sus la cap. III, lit. C. 

Se va stabili un nou amplasament pentru o Cazarmă a pompierilor militari, 

prevăzut cu spaţii de extindere, urmând ca locul pe care îl ocupă acum, lângă Piaţa 

Negri, să fie cedat acestei pieţe, şi se vor face propuneri pentru înfiinţarea a două 

subsecţiuni, pe cartiere ale pompierilor militari. 

Planul de sistematizare va trebui să prevadă şi crearea unui spaţiu potrivit 

pentru paradele militare festive, cu caracter public. 
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i) Monumente istorice 

Galaţii nu posedă clădiri sau monumente cu caracter istoric în afară de 

câteva biserici, printre care se numără: 

a) Biserica Adormirea Maicii Domnului (Precista) aşezată azi 

într-un cartier cu o populaţie în majoritate evreiască. 

b) Biserica Mavromol şi 

c) Biserica Vovidenia. 

Se vor face propuneri pentru degajarea acestor localuri şi crearea unor 

perspective potrivite cu importanţa lor, pentru a le pune astfel în evidenţă şi valoare. 

 

j) Monumente viitoare 

Se vor studia şi propune soluţiuni urbanistice pentru crearea de spaţii 

potrivite pentru ridicarea monumentelor de care oraşul va avea nevoie în viitor, între 

care se remarcă: Monumentul marelui domnitor Cuza Vodă, fost pârcălab al 

ţinutului Covurlui şi un monument al Unirii, împlinită sub marele rege 

Ferdinand I şi Regina Maria. 

De asemenea, se vor propune soluţiuni în urma unor cercetări la faţa locului, 

pentru o definitivă aşezarea monumentelor publice actuale, care ar urma să fie 

mutate prin aplicarea planului de sistematizare. 

 

 

V. CĂILE DE COMUNICAŢIE. 

Se va examina reţeaua actuală în care se disting trei părţi, şi anume:  

a) Vechiul oraş, cu străzile trasate în mod neregulat;  

b) Adausul format după planul „RIZER” şi după planul de parcelare a 

moşiei, fostă Sf. Spiridon din Iaşi pentru cartierul Bădălan;  

c) Cartierul împroprietăriţilor de război, creat după 1920, făcându-se 

propuneri de ameliorare şi de completare a ei. 

În ceea ce priveşte circulaţiunea de tranzit, se va căuta descongestionarea 

părţii centrale a oraşului. Se vor studia şi propune soluţii pentru: 

- reţeaua interioară, astfel ca circulaţia să poată avea un trafic intens; 

- o arteră inelară în apropierea şi în jurul centrului, până la care să fie 

permis accesul tramvaielor sau a autobuzelor de transport public 

colectiv; 

- ameliorarea pantelor unor străzi importante precum şi a unor aşa-zise 

vaduri, artere de mare trafic, precum şi str. Eliade Rădulescu, str. 
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Deciană, str. Colonel Boyle – Braşoveni, str. Tecuci, str. Movilei, str. 

Mihail Eminescu etc., precum şi propuneri de crearea de artere noi cu 

pante comode pentru tracţiune. 

- legătura rapidă între Aero-Gară – Port – Gara C.F.R.; 

- comunicaţii directe, pe drumul cel mai scurt între Calea Prutului – Port 

– Docuri; 

- comunicaţia între străzile Traian cu str. Tecuci, cu B-dul Dinogeţiei, 

proiectat spre Dunăre; 

- înfiinţarea eventuală a două bulevarde, având accesul spre Gara de 

pasageri, cu pante lente de urcare pe actualul mal abrupt aşezat în două 

sensuri diferite, dar paralele cu str. Mihai Bravu şi Cuza-Vodă. 

Chestiunea trebuie tratată în legătură cu consolidarea prin lucrări 

speciale a acestor maluri abrupte, cât şi în legătură cu punerea în valoare 

a importantelor vederi panoramice spre Brateş şi spre partea din Valea 

Oraşului; 

- formarea unei legături între bulevardul Take Ionescu, prelungit spre 

Dunăre cu un eventual bulevard ce s-ar crea, fie în apropiere de malul 

Dunării şi care s-ar pune apoi în legătură cu proiectatul bulevard al 

Dinogeţiei şi cu regiunea portului; 

- străzi noi ce s-ar crea prin fundurile neclădite ale proprietăţilor 

particulare din cartierele formate de planul „RIZER” în marele blocuri 

parcelare, atât pentru punerea în valoare a acestor terenuri, cât şi pentru 

o mai bună comasare; 

- lărgirea străzii Domnească cel puţin pe porţiunea centrală sau, eventual, 

determinarea unei a doua artere paralele, cu circulaţia în sens unic; 

- decongestionarea spaţiului central în jurul statuii lui Costache Negri şi 

crearea unui spaţiu mai larg, mutându-se, eventual, statuia într-un loc 

mai potrivit; 

- lărgirea străzilor de penetraţie Tecuci şi Brăilei; 

- idem, a străzilor de mare trafic Col. Boyle şi Braşoveni; 

- amenajarea şi dezvoltarea Pieţei principale de alimentare „Costache 

Negri”, prin următoarele lucrări mai importante: 

a) desfiinţarea blocurilor de clădiri dintre acea Piaţă şi str. Zilei şi 

Dimineţii cu actualele clădiri lipsite de curţi, lumină şi aerare; 

b) desfiinţarea clădirilor particulare cuprinse în blocul 

proprietăţilor Aburel, Deleanu, Cazarma de pompieri; 

c) idem, din blocul proprietăţilor C. Pop – S. Rădulescu; 
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- crearea unei largi artere de circulaţie între strada Domnească – Parcul 

Municipal – Cinema Central – Str. Tecuci – Brătianu – Piaţa Negri (a se 

vedea şi expunerea de la capitolul IV, lit. e); 

- crearea de viaducte peste liniile C.F.R. la actualele pasagii de nivel de la 

Calea Prutului, str. Nouă (Gara nr. 8 Mărfuri); 

- decongestionarea Portului suprimând clădirile existente dintre str. 

Portului şi Dunăre, în afară de Palatul N.F.R.. Se va studia un 

amplasament potrivit pentru clădirea Comandamentului Diviziei de 

Dunăre; 

- se va studia modalitatea de înfiinţare a unor parcuri pentru vehiculele de 

tracţiune mecanică şi animală în Port, Centrul oraşului, Piaţa Negri şi în 

alte puncte mai aglomerate; 

- se vor propune soluţiuni în legătură cu circulaţia în partea centrală a 

oraşului şi în alte puncte cu traficul intens; 

- se vor trasa viitoarele linii de circulaţie a autobuzelor şi se vor propune 

punctele de înfiinţare de staţii; 

- idem, în ceea ce priveşte traficul cu linii de tramvai. 

Expunerile de mai sus sunt deziderate de ordin mai important, ele nu 

constituiesc o schemă programatică rigidă şi deci pot fi completate cu alte propuneri 

ce s-ar găsi de un mare folos urbanistic. 

 

 

VI. CĂILE FERATE. 

Cea mai importantă zonă ocupată azi şi rezervată probabil pentru o 

eventuală extindere a reţelei C.F.R. este partea din vale a oraşului, ea fiind în 

legătură cu activitatea Portului, Docurilor, industriilor sau cu cea dintr-o Zonă 

industrială pe care ar crea-o planul de sistematizare. 

Configuraţia perfect plană a terenului corespunde de altfel cu actuala 

aşezare şi viitoarea dezvoltare a C.F.R-ului. 

Se va studia şi organizarea unei reţele care să deservească unele instituţiuni 

mai importante, lipsite acum de legătura cu calea ferată, cum ar fi: spitalele, 

abatorul, căzărmile, antrepozitele şi halele de en-gros. 

Se va studia şi eventualitatea înglobării Gării de pasageri de la Fileşti în raza 

oraşului şi a suburbiilor sale, precum şi căile de legătură dintre această gară şi oraş, 

aceasta în vederea descongestionării actualei Gări de pasageri. 
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VII. CĂILE AERIENE. 

Aeroportul civil de azi are o foarte bună aşezare şi o suficientă întindere, 

astfel că nu se prea vede nevoia unei viitoare schimbări de situaţie. Se va studia 

numai legătura lui comodă şi rapidă cu centrul oraşului, cu Cara de pasageri şi cu 

debarcaderul fluvial. 

 

 

VIII. CARTIERELE INSALUBRE ŞI ZONELE INUNDABILE. 

Cartierele de locuit insalubre sunt aşezate în regiunea băltoasă şi inundabilă 

a Bădălanului unde, după cum s-a arătat în cele ce preced, nivelul terenului este, de 

cele mai multe părţi, sub etajul apelor Dunării şi Brateşului. Este de relevat că 

această regiune era formată în timpurile mai vechi din bălţi cu caracter aproape 

permanent, care s-au astupat treptat cu gunoaie, pământ etc., aduse din oraş. Totuşi, 

în multe părţi au rămas depresiuni peste care s-au construit locuinţe, deşi cuprinse de 

bălţi, formate fie din izvorâre, fie din apele fluviale, fapt care face viaţa aproape 

imposibilă din cauza marii umidităţi din casele de locuit şi a boalelor ce se dezvoltă 

în acest mediu. 

Din cauza imposibilităţii unei canalizări normale de scurgere, Primăria 

foloseşte azi 4 motopompe, puse în legătură cu un sistem special de canalizare cu 

evacuare la Dunăre. Ele sunt instalate în următoarele puncte: str. Davila (lângă Gara 

de pasageri), str. Cărămidăriei (în dosul Depoului de maşini C.F.R.), str. 

Apostoleanu şi în incinta Docurilor. 

Pânza de apă subterană în această regiune de oraş se află la o adâncime de 

maximum un metru, astfel încât aproape toate clădirile sunt atacate de igrasie. O 

ridicare a nivelului străzilor şi a curţilor particulare este aproape o imposibilitate, 

având în vedere atât marea lor întindere totală, cât şi faptul existenţei clădirilor 

actuale. 

De aceea una dintre soluţiunile de rezolvare a chestiunii asanării acestor 

cartiere ar fi mutarea lor în altă parte a oraşului şi desfiinţarea radicală a acestui 

focar de infecţie şi malarie. 

Întreaga regiune rămânând liberă, s-ar putea rezerva pentru zona industrială 

a oraşului, viitoare, mai ales dacă se ţine seama de faptul începutului existent al 

fabricilor, cât şi de apropierea acestei regiuni de Gara de mărfuri, a Căilor Ferate, de 

Port, Docuri, Uzine. Se va studia şi eventuala înfiinţare de cartiere muncitoreşti 

lângă zona industrială. 
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IX. CANALIZAREA DE SCURGERE. 

Reţeaua existentă a arterelor de scurgere va fi completată astfel încât să se 

poată înfiinţa colectoare mari cu deversarea în Dunăre, aşezate în puncte cât mai 

depărtate de sorburile Uzinei de apă potabilă. 

Majoritatea străzilor de periferie şi cu deosebire în cartierele populate nu are 

canalizări de scurgere, astfel că latrinele sunt deservite de haznale, dintre care unele 

sunt perforate până la pânza de apă subterană, adică cca. 10-20 m adâncime, pentru 

partea din deal a oraşului. În partea din vale a oraşului, haznalele sunt situate 

aproape la suprafaţa curţilor, fapt care agravează şi mai mult situaţia de insalubritate 

din cartierele de aici. Majoritatea haznalelor sunt vidate[
39

] pe cale de concesiune de 

Serviciul barometric, care este menit să dispară, în mod treptat, odată cu extinderea 

reţelei de canalizare de scurgere. 

 

 

X. ECARISAJUL. 

Gunoaiele se depozitează azi pe unele locuri virane şi râpe oarecum izolate 

şi anume: lângă Azilul de bătrâni, în apropiere de str. Tudor Vladimirescu, în râpa 

dinspre Dunăre, lângă strada Trompetei, pe terenul din Calea Prutului colţ cu str. 

Maramureş şi în gropile mlăştinoase din str. Nouă. Pentru distrugerea cadavrelor de 

animale există un cimitir la serviciul de ecarisaj. 

Se va studia şi se vor face propuneri în legătură cu înfiinţarea unor staţiuni 

speciale de depozitare sau arderea gunoaielor şi a cadavrelor de animale, stabilindu-

se şi amplasamentul. 

 

 

XI. PROBLEME DE ESTETICĂ. DIVERSE. 

Se lasă deplina libertate de concepţii în găsirea soluţiunilor potrivite cu 

problemele de estetică urbanistică ale oraşului. 

Se va avea în vedere că Galaţii nu este un oraş prea vechi în întinderea 

actuală; şi că în afară de unele părţi centrale, nu prea dezvoltate, are înfăţişarea 

oricărui alt oraş românesc cu clădiri simple majoritatea în parter, cu caracter 

gospodăresc. 

În partea centrală şi în port predomină caracterul comercial, care trebuie 

păstrat şi dezvoltat. 

                                                           

[
39

] Vidate = descărcate, golite. 
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În linii generale, oraşul se poate preta la modificările în legătură cu utilul şi 

esteticul, fără prea mare risipă de cheltuieli. Se va căuta şi rezolvarea următoarelor 

probleme de estetică despre care s-a menţionat în parte, în cele ce preced: 

- clarificarea perspectivei Catedralei Episcopale şi degajarea ei pe o 

anumită porţiune de unele clădiri; 

- idem, a zonei centrale cuprinsă între Palatul Prefecturii de Judeţ, 

Societatea „V.A. Urechia”, Muzeul „Cuza-Vodă”, Centrul Civic 

proiectat, Parcul municipal; 

- crearea de noduri largi la intersecţiile de străzi mai importante şi 

înfiinţarea aici a unor parcuri rezervate pentru viitoarele şi actualele 

monumente, statui, fântâni, bazine de apă, etc.; 

- crearea unui centru polisportiv; 

- crearea unei a doua grădini publice cu vedere spre Dunăre;  

- punere în valorificare a împrejurimilor oraşului prin plantaţiuni şi lucrări 

cu caracter decorativ, spre formarea unei regiuni de atracţii şi pentru 

îmbunătăţirea condiţiunilor de hygienă. 

 

 

XII. MIJLOACE FINANCIARE. 

Municipiul Galaţi nu poate prevedea cu exactitate în timpurile de faţă, suma 

pe care ar putea-o cheltui anual în legătură cu realizările pe care le-ar impune planul 

de sistematizare. 

Cheltuielile viitoare sunt în funcţiune de veniturile Comunei, şi 

contribuţiunea pe care celelalte autorităţi ar putea-o da. 

Cu oarecari aproximaţii s-ar putea evalua o cheltuială de cca. 20.000.000 lei 

anual, pentru lucrările de ordin mai important, urmând ca cele secundare să se 

realizeze treptat şi mai în urmă. 

Planul de sistematizare va avea în vedere deci raportul dintre mijloacele 

oarecum reduse ale Municipiului şi urgentele lui nevoi, impuse de viaţa unui oraş 

modern. 

 

Văzut şi aprobat, 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI GALAŢI 

DAN SĂRĂȚEANU 

 

ŞEFUL SERVICIULUII TEHNIC 

INGINER ŞEF, G. POPESCU 
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Aeroportul din Galați, 18.04.1940, aero-foto germană  

(http:wwii-photos-maps.com, nr.144). 
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Galați, vărsarea Siretului în Dunăre, 18.04.1940, aero-foto germană 

(http:wwii-photos-maps.com). 



DANUBIUS XXXVII   249 

 

 

 

 

 
 

Portul Galați, 18.04.1940, aero-foto germană  

(http:wwii-photos-maps.com). 


