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CUVÂNT ÎNAINTE
Brăila-Galați! Două orașe cu aceleași destine, legate prin cursul
nestăvilit al Dunării, care conferă o certă individualitate în plan
arhitectonic, dar și în planul mentalităților oamenilor. Nu aș vrea să
detaliez, dar afirm că, de-a lungul timpului, în istoria acestor locuri, a
existat nu doar un destin comun, ci și deosebiri, legate de interesele
puterilor de jur împrejurul nostru. Este firesc ca, în aceste condiții,
oamenii să gândească diferit, uneori cu inevitabile suspiciuni, unii
către alții. E timpul însă, români fiind, și unii și alții, să lăsăm
deoparte micile noastre diferențe, dacă există cu adevărat, și să
mergem împreună. Dunărea, ca fluviu care ne unește definitiv din
marea noastră străvechime, trebuie să fie, nu doar lanțul, ci chiar
motivul de a ne simți din/și în veșnicie frați într-un cuvânt și istorică
sorginte. Mai mult, dacă privim arhitectonica acestor două orașe,
observăm existența unor puncte comune, în privința stilului din
ultimele două secole. Chiar modul de proiectare a orașului, cu străzi
care se varsă, ca niște râuri, în aceeași Dunăre supusă, care le primește
pe toate, bune și rele deopotrivă. Aceasta, în timp, a făcut ca oamenii
să aibă preocupări comune, fiind legați prin activitățile lor de același
fluviu, care poate fi privit și ca o legătură indisolubilă între răsăritul și
occidentul Europei. Se pare că cele două orașe au suferit deopotrivă,
în toate timpurile, fiind de multe ori obstrucție în dezvoltarea lor. Ne
leagă, într-adevăr, multe lucruri, atunci când așezați la masa rotundă
dezbatem traiectoriile pe care s-au dezvoltat cele două localități, de-a
lungul timpului. Avem o istorie comună, ba chiar o industrie comună,
dacă ne gândim la construcția de vapoare și chiar la navigația pe
Dunăre și dincolo de limitele ei. E drept, în timpurile apropiate, sub
comunism, Galațiul poate să fi fost privilegiat, Construcția
Combinatului Siderurgic pare să fie cumva cuiul lui Pepelea. Dar eu,

semnatarul acestor rânduri, vă spun că pe cei din Brăila lipsiți de
această componenta industrială, de fapt, i-a ferit Dumnezeu!
Analizând efectele acestui combinat, în planul gălățenilor, se poate
spune ca acesta nu a produs asupra locuitorilor săi decât influențe
nefaste. Din orașul cosmopolitan de altă dată, Galațiul a devenit o
masă fără idealitate, eterogenă, chiar dacă ne gândim că platforma
siderurgică a cuprins nu doar oameni ai locului, inclusiv din Brăila, ci
din toate punctele cardinale ale țării, amprentând diferit orașul care a
devenit de nerecunoscut în câteva decenii. E drept, în ultimii ani, sub
acțiunea timpului, orașul se omogenizase, dar caracteristica lui
principală, de oraș muncitoresc a dăinuit până aproape de zilele
noastre. Denumirea de orașul roșu pentru gălățeni devenise atât de
obsedanta, încât oamenii ar fi dat orice ca să scape de aceasta eticheta.
Sigur, putem vorbi aici de o propagandă, care poate se născuse pe alte
meleaguri, dar pentru gălățeni a fost nefastă. În mai puțin de zece ani
orașul a pierdut aproape întreaga industrie, inclusiv combinatul, pentru
care am fost cumva de mulți invidiați din alte zone ale țării, deși
poluarea noastră, reală, a condus la pierderea sănătății a mii și mii de
oameni. Poate că cei din Galați, în acea perioadă de glorie siderurgică
ar fi vrut să schimbe orașul cu cei din Brăila sau din alte localități mai
puțin poluate fizic și moral, pentru că platforma noastră siderurgică
producea nu doar efecte de natură chimică, ci și de natura psihologică,
imprimând oamenilor un anumit comportament, o anume atitudine
față de muncă, față de individul propriu-zis. Nu se poate plânge Brăila
că nu a avut industrie, dacă ne gândim la cele două combinate de
celuloză, la Întreprinderea Progresul, la Șantierul Naval și altele. Dar
unde sunt toate acestea în perioada în care ne aflăm?
Desigur, unde se află și industria Galațiului, și a multor orașe din țară.
Cu alte cuvinte, iată, din nou, o trăsătură comună ale localităților în
discuție: nici gălățenii, nici brăilenii nu au știut să-și păstreze, totuși,
obiectivele industriale, atâtea câte au fost, pe spatele muncitorilor

noștri, asta spune că nici unii, nici alții nu au fost (și nu suntem) mai
fericiți. Aceeași Dunăre, cu aceleași meandre istorice, trece prin cele
două localități, ajungând departe de noi, în marea cea mare, cum se
exprima cândva într-o cunoscută operă literară cel mai reprezentativ
dintre voievozii Țării Românești, Mircea cel Bătrân, care și-a întins
țara chiar dincolo de hotarele tradiționale, dacă ne gândim la motivele
pentru care cei din Tulcea i-au ridicat voievodului o statuie de toată
cinstea și frumusețea morală a acestui popor, în care Brăila și Galați
sunt două dintre marele sale componente. Așadar, în aceste condiții,
mai putem spune că între Galați și Brăila ar exista divergențe? Și dacă
sunt, ar mai putea să dăinuie? Noi credem că e timpul unirii, dintre
oameni și orașe. E timpul unei alte ordini în gândirea noastră, în
metabolismul nostru sufletesc. Și lucrurile acestea nu sunt de astăzi,
nu sunt de ieri, din moment ce mereu s-a vorbit de o construcție solidă
a celor două localități între care se interpune doar apropierea
kilometrului! O distanță care pe o hartă normală aproape nici nu
exista. Chiar în comunism s-a vorbit de probabilitatea unei conurbații
la Dunăre pentru început consfințită printr-o linie de tramvai, care să
unească Galațiul cu Lacul Sărat trecând prin mijlocul Brăilei. Nu s-a
făcut. Timpul nu a mai avut răbdare, deși au existat ca intenție. Dar
ce-ar fi, dacă astăzi am începe o asemenea construcție? Eu zic că ar
putea fi un început, și încă unul trainic, care să fie exemplu, pentru
multe alte localități în care oamenii, întinzându-și mâna pot să
comprime distanțele, într-o prietenie fără capăt.
Chiar nu vreți acest lucru? Chiar nu putem face acest lucru, noi care
am făcut vapoare, excavatoare și atâtea alte lucruri care se află din
păcate în cu totul alte zone ale statelor și drumurilor lumii? Ce-ar fi să
mai lucrăm și pentru noi, desigur, într-o organizare nouă. Într-o
combinație, așa cum atâtea voci cer să împlinească vocea rațiunii, a
bunului simţ urbanistic și economic. Am putea avea cu atâția meșteri
și ingineri o economie comună, prosperă.

Conduse nu doar de la centru, ci de un comitet al celor două
administrații locale. Personal, nădăjduiesc să trăiesc o asemenea unire
între oameni. Să nu mai fim, zic eu, doar o spun și colaboratorii noștri
(și mulți alți) că Brăila, Galațiul, cu oamenii săi nu ar mai trebui să fie
doar un motiv exploatat, electoral, așa cum se întâmplă cu podul de
peste Dunăre, care înainte de a fi proiectat este obiectul unor dispute,
privitor la punctul în care ar trebui amplasat, la malul Dunării.
Aproape că nu interesează locul, cel mai mult ar trebui să înțeleagă că
obiectivul pe care ni-l dorim cu toții are la bază fonduri comune și
oamenii din cele două orașe. Este important ca podul să fie al nostru,
mai ales că între oamenii din cele doua orașe există o frățietate, o
armonie indestructibilă bazată pe lucruri care ne leagă și nu pe cele
care ne deosebesc, dacă acestea există sau ar fi existat vreodată. Dacă
privim în istorie, mici disensiuni, zâmbete oarecum piezișe au mai
fost, dar timpul le-a trecut în uitare, ocolindu-le pentru totdeauna.
Așadar, viitorul este al celor care îndrăznesc. Viitorul este iubire, de la
care așteptăm, cu adevărat, mântuirea noastră. Cum să începem? Cu
curaj. Să începem zâmbind. Să ținem cont că primul pas l-au făcut
gălățenii prin construirea către Brăila a unui nou cartier de locuințe
(Dimitrie Cantemir) și ei, așteaptă acum pe cel de al doilea, care
trebuie să fie, nu-i așa, un punct marcat de brăileni. Punctat acolo în
vârful piramidei social administrative, un brăilean al concordiei și de
curaj, cu el s-ar putea face împreună cu omologul din Galați, un nou
plan economic sau, mă rog, o strategie pentru viitor. Nici nu are
importanță cum numim acest lucru: plan strategic, strategie etc.,
important este rezultatul, este voința care trebuie să prevaleze stării
inerțiale în care ne aflăm. Eu ca dascăl vă doresc să cutezați! Să
reușiți, să purtați pururi mantia iubirii, mantia apropierii dintre
oameni.
Prof.univ.dr. Benone Pușcă
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O istorie cosmopolită
GALAȚI ȘI BRĂILA – REPERELE UNEI ISTORII
COSMOPOLITE
Constantin Tănase1
Rezumat: Ideea unirii, apropierii, colaborării orașelor Galați și Brăila poate să fi
apărut demult în ciuda rivalității lor seculare determinată de motorul progresului
economic: concurența. Poate chiar acest element să fi ispitit mintea cuiva cu
interes în a regla lucrurile la Dunărea de Jos, văzând că uneori competiția avea și
efecte virale. Cu toate acestea, ea este atestată documentar abia la anul 1956,
când liderii acelor timpuri au început cu a concepe o legătură mai strânsă între
cele două orașe: o linie de tramvai de mare viteză. Inițiativa nu a fost finalizată,
însă întreaga istorie a Galaților și Brăilei, strâns împletită prin succesiunea
evenimentelor, ne arată că destinul lor duce către un punct comun. Desigur că
interesele celor care le-au stăpânit, condus, proteguit și dirijat au ținut și încă vor
mai ține despărțite aceste orașe având o sumedenie de trăsături caracteristice
comune, cosmopolitismul fiind de departe cea mai pregnantă. Pentru că dincolo
de poziția lor la marele fluviu, efervescența economică (la ora actuală mai
domolită) de o factură originală, compoziția etnică a populației și altele de acest
gen, vizitatorul sau cercetătorul avizat va remarca în primul rând aerul, alura
cosmopolită a celor două orașe. Poate că nicăieri nu se îmbină mai armonios
convingerea apartenenței la civilizația occidentală cu elemente orientale de un
pitoresc inegalabil. Și niciunde nu se poate înțelege mai ușor constatarea lui
Raymond Poincare: „Que voulez-vous, nous sommes ici aux l’Orient, ou tout est
pris a la legere.”

Lect.univ.dr., Universitatea „Danubius” din Galaţi, Facultatea de Drept,
România, Adresa: Bulevardul Galaţi, nr. 3, 800654 Galaţi, Tel.:
+40.372.361.102, Fax: +40.372.361.290, E-mail: constantin.tanase@univdanubius.ro.
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Cuvinte cheie: orașe cosmopolite; orașe de la Dunărea de Jos ce se pot uni întro conurbație.

1.

Introducere

Cele două orașe (urbs), Galați și Brăila sau Brăila și Galați, spre a nu
stârni vanități vetuste, s-au născut sub aceeași zodie și au îmbrățișat
același destin: comerțul, transportul fluvio-maritim, atracția pentru cei
cu ambiția de a se îmbogăți, dar și pentru cei cu virtuți de cuceritori.
De fapt, aceștia sunt singurii vizibili prin anale, documente, jurnale,
statistici, istorii și alte asemenea. Truditorii, hamalii, salahorii, uvrierii
și toți ceilalți a căror osteneală ori silință a stat la temelia fabuloaselor
averi agonisite prin părțile locului nu se regăsesc nicăieri.
Și totuși, fără râvna lor, nimic nu ar fi fost posibil, nici chiar
străbaterea prin vremurile atât de vitrege a acestor orașe hărăzite să
viețuiască la un loc și despărțite. Numai și pentru un asemenea simplu
motiv, că au existat și s-au căznit pentru pâinea lor, vor fi amintiți și ei
în rândurile ce urmează. Și asta cu atât mai mult cu cât
cosmopolitismul, înțeles aici ca atitudine sau comportament într-o
lume diversă, a fost practicat de ei cu o dezinvoltură surprinzătoare
pentru oricine s-ar apleca asupra acelor vremuri.
Poziția geografică și condițiile economice, sociale și politice sunt tot
atâția factori care au favorizat evoluția și dezvoltarea acestor așezări
umane care pretind că ar exista încă din ultima perioadă a epocii de
piatră: neoliticul. Dintr-o anumită perspectivă, ar putea fi considerate
orașe gemene, existând toate motivele pentru o asemenea opinie,
inclusiv ursita de sorginte latină după care frații născuți deodată devin
competitori ireductibili, așa cum ne arată celebra legendă a fraților
Romulus și Remus. Și tot îngemănate au străbătut veacurile chiar dacă
uneori au aparținut unor entități statale diferite, ori s-au aflat sub alte
stăpâniri și influențe.
10
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Firește că îndeletnicirile și năzuințele lor fiind identice, competiția pe
tărâmul existenței nu avea cum să nu apară, însoțindu-le aproape
permanent chiar și atunci când au făcut parte din același ținut ori din
aceeași regiune, sau mai cu seamă atunci. În 1939 Carol II a împărțit
România în ținuturi, orașele Galați și Brăila făcând parte din ținutul
Dunărea de Jos, cu reședința la Galați. Din 1950 până în 1968, au fost
incluse în Regiunea Galați, reședința fiind tot la Galați. Într-adevăr,
devenirea acestor orașe s-a petrecut sub semnul confruntării și al
întrecerii. Este în afară de orice discuție faptul că în această luptă
pentru întâietate, niciodată pentru egalitate, s-au folosit toate
mijloacele și modalitățile permise și nepermise, finalitatea fiind una
singură: propășirea.
Aici se cuvine a preciza că progresul, dezvoltarea, a folosit totuși în
măsură diferită unora și altora, după cum soarta i-a așezat mai aproape
sau mai puțin aproape de bunurile materiale pe care unii le-au creat în
sens economic, iar alții le-au apropriat în sens juridic.
Scotocind prin istoria acestor orașe, putem găsi nenumărate momente
de luptă acerbă pentru afirmarea și realizarea propriilor interese care
în fapt erau numai ale unora, totdeauna mai puțini, în timp ce restul,
adică cei mulți n-au avut niciun folos ori câștig de pe urma
proverbialei dihonii. Din orice colț al țării și chiar al lumii ar veni
cineva pe aceste meleaguri, primul lucru pe care l-ar afla ar fi
rivalitatea care le-au marcat devenirea. Un autor brăilean, analizând
surse demne de încredere din diferite perioade istorice, conchide ferm
citând un memorialist cu origine brăileană: „Noi, cei de la Brăila, nu îi
iubim pe cei de la Galați” (Munteanu, 2005, p. 224). Tot el ne
dezvăluie și sursa discordiei: interesul economic. Fiecare a poftit, a
pretins întâietatea, să ia bucata cea mare, cât mai mare. În asemenea
condiții, cine ar mai crede într-o posibilă uniune ori asociere? „Toate
deosebesc Brăila de Galați,” e de părere autorul amintit (Munteanu,
11
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2005, p. 226), până și limba, care la Brăila se încadrează în graiul
muntenesc, iar de cum treci Siretul ai de-a face cu zicerea
moldovenească. Or fi cele două graiuri atât de deosebite încât brăilenii
nu se pot înțelege cu gălățenii? Nici vorbă de așa ceva. Ei nu se
înțeleg din alte pricini.
Și totuși, au fost momente când Galați și Brăila au lăsat deoparte orice
vrajbă, lucrând împreună la înfăptuirea unui obiectiv comun. Așa au
stat lucrurile după dobândirea independenței de stat în 1877 prin jertfa
ostașilor români pe câmpurile de luptă din Bulgaria (consfințită un an
mai târziu la Berlin, prin compromisuri, inutil a mai fi discutate),
pentru dezvoltarea Dobrogei, în sfârșit alipită trupului țării. Atunci s-a
pus mână de la mână, de ambele părți și prin contribuția lor, în special
pe domeniul transporturilor, străvechea parte a României a ieșit din
starea precară în care o ținuseră asupritorii. Apoi a fost și momentul
primului război mondial când, iarăși, lăsând la o parte vechile
dezbinări, au sprijinit cu succes Armata Română în efortul de a stăvili
invazia dușmană.
Două momente ce ar putea fi numite pe drept memorabile, nu numai
din perspectiva semnificației istorice, dar și din aceea a unui exemplu
elocvent al faptului că la greu, la încercări cruciale, orașele vecine,
gemene, rivale au abandonat îndătinata dușmănie pentru a deveni
colaboratoare la înfăptuirea unui ideal. La așa ceva sunt chemate și
acum. Vor răspunde ele acestei chemări? Greu de răspuns. Din acest
motiv nici nu se încumetă prea mulți să-și dea cu părerea. Unii chiar
sunt convinși că o asemenea discuție le-ar putea afecta cariera,
politică, desigur, întrucât, din nefericire, o ipotetică, eventuală
apropiere va fi decisă în această zonă.

2. Repere istorice
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Situate pe malul drept al Dunării, la 20 km distanță rutieră pe dig, 30
km pe la Vădeni, 31 km pe calea ferată și 20 km pe apă, Galații și
Brăila au avut, în linii mari, o evoluție istorică asemănătoare, dar și cu
diferențe neîndoielnice, fapt ce le-a conferit o certă individualitate, o
personalitate bine definită, pusă în evidență de un anumit orgoliu de
necontestat.
Indiscutabil, cele două orașe s-au născut pe vetrele unor așezări
străvechi, dovezile arheologice indicând, cum am arătat, neoliticul. Cu
toate acestea, atestările documentare sunt mult mai târzii. Brăila apare
menționată la 1368 într-un document prin care domnitorul Munteniei,
Vladislav Vlaicu acorda privilegii negustorilor brașoveni. Galații sunt
menționați la 1445 într-un act al domnului Moldovei, Ștefan al II-lea,
fiul lui Alexandru cel Bun, la o distanță în timp de 77 de ani.
Până la Unirea Principatelor Române, Brăila a fost principalul port al
Țării Românești (al Valahiei). Din nefericire, a fost ocupată de turci în
perioada 1538-1540, iar din 1554 și până în 1829 a fost raia, adică
cetate turcească. Tot până la Unire, Galații au fost cel mai important
port al Moldovei, rolul său crescând în special după pierderea Chiliei
și a Cetății Albe, după 1484 rămânând singurul port al acestei părți de
Românie. Interesele marilor puteri, în special ale Rusiei, Austriei și
Turciei, dar și ale altora, s-au întâlnit deseori pe aceste meleaguri
aducând cu ele distrugere și împilare. Uneori chiar domnii pământeni
au trecut prin foc și sabie unul sau celălalt oraș, motivul constituindu-l
concurența, iar scopul – eliminarea unuia dintre competitori. Dintr-un
asemenea imbold, însuși Ștefan cel Mare nu a ezitat să asedieze Brăila
(1470), să o incendieze și să o scoată din circuitul comercial pentru o
vreme, fapta fiind repetată la 1574 de Ioan Vodă cel Cumplit.
În Istoria orașului Galați de la origini până la 1918, regretatul Paul
Păltănea expune devastarea orașului de către armatele rusești și
otomane în timpul războiului din 1768-1774 încheiat prin pacea de la
13

Andy PUȘCĂ, Benone PUȘCĂ, Fănel TEODORAȘCU, Cristian SANDACHE (Coord.)

Kuciuk-Kainargi (Păltănea, 1994, p. 212 și urm.). În urma unor
victorii pe câmpul de luptă, rușii au ocupat Iașii și Bucureștii, fapt ce
i-a determinat pe marii boieri munteni și moldoveni să trimită
delegații la Petersburg pentru a solicita includerea Principatelor
Române în imperiul țarist. Dar pentru că domnul Moldovei, fanariotul
Constantin Mavrocordat se refugiase din calea rușilor la Galați unde
se afla un corp de armată otoman, aceștia au asediat orașul, i-au
izgonit pe turci, l-au capturat pe fugar și s-au dedat la jafuri. Un an
mai târziu, comandantul turc al cetății Brăila, în fruntea unei armate ia scos pe ruși din oraș, s-au dedat și ei la jafuri, dar n-au putut menține
urbea sub stăpânirea lor multă vreme întrucât rușii au revenit în forță
și i-au înfrânt. Ca urmare, ei s-au retras în cetatea Brăilei pe care rușii
nu au pregetat să o atace, în final au cucerit-o și, după obicei, au
supus-o jafului și terorii. Războiul s-a încheiat prin victoria Rusiei,
însă cele două orașe au avut nevoie de mult timp spre a se reface, cu
atât mai mult cu cât protagoniștii confruntării, ambii nemulțumiți de
ceea ce obținuseră prin tratatul de pace au început preparativele în
vederea unui nou război, care a avut loc între anii 1787-1792, finalizat
prin pacea de la Iași. Cu un an înainte de izbucnirea războiului, 3000
de dezertori turci au trecut prin Galați prădând și distrugând (Păltănea,
1994, p. 215). Apoi au sosit trupele regulate turcești care s-au dedat la
fapte asemănătoare în două rânduri: în august și septembrie 1787.
Devastările și jafurile au continuat de-a lungul perioadei în care s-a
desfășurat războiul, ambele tabere întrecându-se în silnicii și spolieri.
Brăila, raia turcească, n-avea cum să scape de nenorocirile războiului,
fiind ținta atacurilor armatelor rusești.
Următorul război ruso-turc din 1806-1812 a avut același impact
asupra orașelor de la confluența Siretului cu Dunărea: obligații legate
de cantonamentul trupelor rusești în iernile din 1811 și 1812, la Galați,
contribuții pentru încartiruirea ordiei turcești la Brăila. După
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încheierea păcii de la București, în urma căreia Moldovei i s-a răpit
teritoriul dintre Prut și Nistru, adică Basarabia, cedat de Imperiul
Otoman care nu avea niciun drept asupra acestuia, prin Galați au
trecut prizonierii turci eliberați de ruși, care, se înțelege că s-au
înfruptat din avutul locuitorilor orașului (Păltănea, 1994, p. 222). În
perioada următoare, Turcia, aspirând la o revanșă în relațiile ei cu
Rusia, a început o serie de lucrări de edificare a unor fortificații în
zona Galaților și Brăilei, comunitățile acestora fiind obligate la
contribuții bănești și materiale. La acestea s-au adăugat, firește,
abuzurile, furturile și tâlhăriile săvârșite de cei aduși de turci ca să
efectueze lucrările.
Nici „prietenii” nu s-au putut abține de la prădăciuni și silnicii,
agoniseala locuitorilor acestor două așezări fiind o tentație irezistibilă.
Același autor descrie comportamentul „volintirilor” eteriști la Galați în
februarie 1821 (Păltănea, pp. 224 și urm.). După ce au măcelărit
populația de etnie turcă și evreiască, sub pretexte politice și religioase,
grecii au jefuit tot ce se putea și au incendiat orașul. A urmat replica
turcilor din raiaua Brăilei, la fel de nemiloasă și crudă, constând în
ucideri, jafuri și ... incendierea a ceea ce mai rămăsese din oraș.
Asemenea evenimente au continuat în zonă și după reinstaurarea
domniilor pământene, dar în ciuda nesiguranței și a situației precare a
populației s-a înregistrat un anumit progres în privința dezvoltării
economice. Dintre acestea se cuvine a fi amintite asediul și cucerirea
Brăilei de către armata rusă în mai iunie 1828 în timpul războiului
ruso-turc din 1828-1829 încheiat prin Pacea de la Adrianopol. Până la
încheierea păcii, rușii au dărâmat cetatea, operațiune la care au
implicat un mare număr de locuitori ai Brăilei și ai județelor limitrofe.
Importanța acestui război pentru Brăila și pentru Principatele Române
rezidă în faptul că orașul a ieșit de sub ocupația turcească, însă
principatele au fost ocupate de armatele rusești. Tot prin Tratatul de la
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Adrianopol s-a prevăzut înființarea „milițiilor naționale” în principate
(„straja pământească”), adică Armata Română.
A urmat o perioadă de liniște care a favorizat dezvoltarea economică a
Galaților și Brăilei, dezvoltare favorizată substanțial prin regimul
„porto-franco” (port liber), acordat Brăilei în 1836 și Galaților în
1837. După războiul Crimeii, a scăzut influenta Rusiei în zonă,
Principatele Române intrând sub protecția învingătorilor. Totodată, s-a
înființat Comisia Europeană a Dunării cu sediul la Galați, având
principala misiune de a asigura navigabilitatea pe sectorul maritim,
adică de la vărsarea în Marea Neagră, prin brațul Sulina până la
Brăila. Navigația pe Dunăre a fost declarată liberă, respectarea
libertății de navigație intrând, de asemenea în responsabilitatea
Comisiei (Stanciu & Duță, 2003, pp. XIX și urm). Aceste noi
circumstanțe politice au avut ca urmare creșterea importanței celor
două orașe, dar și adâncirea vechilor rivalități generate de concurență.
În ambele orașe au apărut firme și agenții de navigație, case de
comerț, filiale ale unor bănci europene importante, reprezentanțe
diplomatice la nivel de consulate etc. Populația a crescut și s-a
diversificat din punct de vedere etnic. Alături de românii majoritari
erau greci, bulgari, lipoveni, armeni, evrei, italieni.
Unirea Principatelor Române de la 24 ianuarie 1859 constituie un nou
reper în devenirea celor două porturi. Galații au constituit un punct de
referință în desfășurarea evenimentelor premergătoare unirii, aici
având loc numeroase întâlniri ale unioniștilor de frunte din ambele
principate, un rol important avându-l Costache Negri și Al. I. Cuza.
Faptul că Domnul Unirii avea afinități și legături strânse cu Galații a
constituit, poate, un iluzoriu avantaj în confruntarea cu Brăila. Până la
urmă, în această concurență elementul hotărâtor l-a constituit eficiența
economică. Și tocmai de o asemenea eficiență economică avea nevoie
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tânărul stat român, mai cu seamă că împrejurările se arătau favorabile
următorului pas de după unire: obținerea independenței.
Ca și în alte situații, Brăila și Galații au trecut prin evenimentele
ocazionate de războiul de independență nu doar prin participarea cu
oameni și resurse materiale. Pe aici au trecut o parte a armatei ruse în
drumul ei către teatrele de operațiuni din Bulgaria, populația și
autoritățile locale oferind sprijin pentru ca trecerea să se desfășoare în
bune condiții. Or fi fost și atunci oarece nereguli pricinuite de marșul
armatei, însă, spre deosebire de alte timpuri, raporturile erau altele:
trecerea avea loc în baza unei convenții, iar cele două țări, cu toate
diferențele dintre ele, s-au comportat ca aliate.
După război, sarcina Brăilei și a Galaților a fost aceea de a pune
umărul la dezvoltarea Dobrogei, revenită la trupul țării după jumătate
de mileniu de stăpânire otomană și aflată într-o vădită stare de
precaritate.
Cucerirea independenței s-a răsfrânt, cum era de așteptat și asupra
economiei celor două orașe. Ele au continuat să îndeplinească rolul de
principale porturi fluvio-maritime și puncte cardinale ale comerțului
românesc. Experiența războiului care a arătat nivelul scăzut al
economiei românești a determinat clasa politică și liderii națiunii de a
acorda toată atenția acestui segment al existenței. În consecință, cu
eforturi, renunțări și speranțe s-au creat condiții legislative care să
favorizeze economia națională. Cadrul nou instituit atrage
comercianți, meseriași, investitori din toată Europa, astfel încât
existau în cele două orașe la sfârșit de secol XIX și început de secol
XX comunități închegate de francezi, italieni, englezi, greci, evrei,
armeni, lipoveni etc. Mărfurile încărcate la Galați și Brăila ajung în
toată Europa. Mai important este faptul că se mențin vechile legături
comerciale cu Transilvania, același Paul Păltănea informându-ne că
„toptangiii brașoveni inundau întreaga Transilvanie cu pește sărat
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ieftin și marfă de Galați, făcând bune afaceri” (Păltănea, 1995, p. 149).
De altfel, peștele sărat se prepara în cantități industriale și la Brăila,
alimentând toată zona Bărăganului, Buzăului, Râmnicului Sărat,
Mizilului etc.
Industriile, apărute într-o perioadă anterioară, însă timid și reduse la
sectorul alimentar, iau avânt după războiul independenței și în ambele
orașe apar fabrici de panificație, de prelucrare a cărnii, de bere,
lumânări și alte produse de primă întrebuințare. La Galați a luat ființă
Arsenalul Marinei Militare (1878), iar la 1897 se pun bazele
șantierului naval. Trecerea de la prelucrarea manufacturieră a
producției agricole și a altor resurse, la producția industrială, chiar
dacă în măsură modestă, a condus la declinul meșteșugurilor
tradiționale. Fenomenul a fost accentuat și de afluxul de meseriași
străini, cum ar fi italienii, nemții, maghiarii ș.a.
Situația țărănimii la început de secol XX, agravată de exploatarea
aspră a arendașilor a dus la marea răscoală de la 1907. Muncitorimea
din orașe, precum și unii intelectuali au luat apărarea țăranilor
răsculați, mai cu seamă că la Galați au fost ucise 14 persoane care au
manifestat în sprijinul țăranilor. De asemenea, Nicolae Iorga a refuzat
să mai conferențieze în oraș, scriind organizatorilor că „Galații s-au
dezonorat prin fapta de ucigași de ieri...” (Păltănea, 1995, p. 211).
În pragul primului război mondial, la Galați și Brăila se constată o
activitate destul de intensă în domeniul comerțului cu cereale,
cherestea, dar și produse ale industriilor care se pun în mișcare mai cu
seamă după racordarea transportului naval cu transportul feroviar.
Anul 1911, de pildă, este socotit un an de vârf al exportului de cereale
prin portul Brăila, devansând Galații și rivalizând cu Odessa.
În anii războiului (1916-1918), cele două orașe au avut de suferit atât
prin aportul uman și material la efortul de rezistență în fața unui
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inamic puternic, dar și prin distrugerile provocate de trupele adverse.
La Brăila, trupele turcești, printre alte devastări, au distrus și
monumentul ostașilor ruși căzuți în războiul din 1828-1829, în urma
căruia orașul a fost eliberat de sub stăpânirea otomană.
Perioada interbelică a avut și în cele două orașe dunărene o aparență
de prosperitate datorată unei mai mari deschideri către Occident și a
progreselor înregistrate în unele domenii precum: agricultură (reforma
agrară de după război), industrie, transporturi (în special naval și
maritim), comerț ș.a. Totuși, situația țărănimii, a muncitorilor din
fabrici și a funcționarilor mărunți a rămas pe mai departe precară.
Aceasta va duce la apariția organizațiilor profesionale și a sindicatelor
care își vor arăta doleanțele și vor lucra pentru îndeplinirea lor. Astfel
au loc din ce în ce mai multe greve și demonstrații, unele reprimate
sever de autorități. Se formează un fel de conștiință a celor
nemulțumiți de tratamentul la care sunt supuși de patroni în ce
privește durata zilei de muncă (10-12 ore), salariile mici, condițiile de
muncă deplorabile.
Al doilea război mondial va estompa aceste frământări, iar la sfârșitul
lui România va intra, în urma înțelegerii dintre marile puteri, în sfera
de influență a Uniunii Sovietice, denumită Lagărul socialist. Înainte
de aceasta, Galații au avut foarte mult de suferit, oraşul ajungând la
final distrus aproape complet. Arsenalul Marinei Militare, aerodromul,
portul, gara CFR și flota de Dunăre au fost motivele pentru care orașul
a fost bombardat în mod sălbatic, mai întâi de sovietici, apoi de angloamericani, iar, în final, nemții au dinamitat ce a mai rămas, în ideea de
a nu rămâne inamicului.
Această perioadă și cea următoare („epoca socialistă”) sunt evitate de
istoricii care se declară obiectivi deoarece tratarea lor provoacă
dispute politice. Istoricul Paul Păltănea s-a oprit cu istoria orașului
Galați la anul 1918, anul Marii Uniri, tocmai din acest motiv.
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Manualele școlare de istorie merg și ele tot până la același moment și
tot din aceeași rațiune. Ne oprim și noi cu reperele istorice, dar nu
putem să nu amintim că ideea unirii Brăilei cu Galații s-a vehiculat
pentru prima dată în anul 1956, când autoritățile comuniste au
comandat unei firme elvețiene un studiu de fezabilitate pentru
realizarea unei linii de tramvai de mare viteză între cele două orașe pe
digul de la malul Dunării.

3. Cosmopolitism la Dunărea de Jos
Firește că sintagma Dunărea de Jos nu se referă doar la Galați și
Brăila, astfel încât subtitlul ar putea duce cu gândul la tot ce
presupune ea din punct de vedere geografic. Noi ne vom mărgini, însă,
doar la aceste două orașe, motivându-ne opțiunea prin faptul că
dintotdeauna expresia în cauză a vizat de la început Brăila și Galații,
orașe considerate mereu ca pol al cosmopolitismului.
Dicționarele definesc noțiunea de cosmopolitism ca fiind o doctrină
sau concepție politică venind tocmai din antichitatea greacă și romană,
anume din faza de criză a sclavagismului când, pentru prima dată, s-a
admis că oamenii sunt „cetățeni ai lumii” (în greaca veche
kosmos=lume, univers și polites=cetățean). Altfel spus, nimic nu-l
poate ține pe om legat de o anumită „patrie” (Patria ubi bene – Unde e
bine, acolo e patria). În perioada modernă, cosmopolitismul a cultivat
idealurile umaniste, nobile extrase din concepția antică și fără a nega
naționalitatea a militat pentru o integrare a națiunilor în universalitate,
combătând izolarea (DEX, 1984, p. 202; Mic dicționar filozofic, 1973,
p. 118). Ulterior, în cadrul unor regimuri autoritariste și totalitare,
cosmopolitismul a fost privit cu suspiciune, practicarea lui fiind
considerată o conduită culpabilă.
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Dincolo de conotațiile și interpretările politice, cosmopolitismul a
îmbrăcat și alte înțelesuri, am putea spune „civile” sau „laice”. A
însemnat un anume interes față de unele lucruri venite din străinătate,
o însușire a unor deprinderi străine și asimilarea lor în cadrul
tradițiilor locale, o împărtășire a satisfacțiilor și insatisfacțiilor
oamenilor de pe alte meridiane. În fine, cosmopolitismul a însemnat și
o manieră de a trăi după un standard universal, acceptat ca fiind
universal, ca un cetățean al lumii, ca un cosmopolit. În acest sens
intenționăm a aborda succint problema cosmopolitismului celor două
așezări urbane.
Orașe – porturi, Brăila și Galații nu aveau cum să se sustragă
cosmopolitismului. Ele au fost cosmopolite dintotdeauna. Gălățenii și
brăilenii s-au deosebit mereu de locuitorii altor orașe românești tocmai
prin conduita lor cosmopolită. Datorită acesteia ei se considerau în
consonanță cu toți cei ce pășeau pe cheiurile Dunării, debarcând de pe
nave sub felurite pavilioane ce reprezentau tot atâtea patrii. Dar nu
numai marinarii, sosiți de peste mări și țări aduceau acel aer perceput
ca fiind exotic, ci și cei plecați de pe alte meleaguri în speranța de a
găsi aici un liman, o salvare, un loc în care și-ar putea croi o bunăstare
și, de ce nu, un loc unde ar putea întâlni fericirea.
Primii care și-au făcut loc printre gălățenii și brăilenii de baștină se
pare că au fost grecii. Poate că au venit aici de prin coloniile
întemeiate de ei în antichitate pe țărmurile getice ale Mării Negre.
Chiar dacă această aserțiune reprezintă realitatea istorică, grecii și-au
făcut cunoscută prezența aici mai cu seamă după instaurarea domniilor
fanariote (1711/1716-1821). Atunci au venit însoțind domnii de spiță
grecească în care sultanii otomani investeau încrederea înșelată de
domnii pământeni. Au venit în suita acelor voievozi efemeri în calitate
de sfătuitori, slugi sau simpli însoțitori ai alaiurilor exotice, animați de
aceiași aspirație: îmbogățirea. Și unii dintre ei chiar și-au atins ținta.
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Prea puțini au îmbrățișat ocupații care implicau efort fizic, majoritatea
încropind, apoi dezvoltând afaceri profitabile având ca obiect
mărfurile produse de autohtoni, în special cele ce aveau căutare în
afara spațiului românesc. Altfel spus, au devenit negustori,
antreprenori, investitori. Așa au ajuns din ce în ce mai puternici și
influenți, păstrându-și pozițiile și influenţa în viața publică și după
renunțarea otomanilor la serviciile fanarioților. S-au constituit în
comunități organizate, și-au clădit propriile biserici (deși aveau
aceeași religie creștin-ortodoxă ca și românii), au înființat propriile
școli și, în general, au evitat cât au putut o eventuală asimilare din
partea populației majoritare. După 1990 aceste comunități au devenit
deosebit de active recuperând de la statul român imobile, edificii și
desfășurând o susținută activitate de afirmare a identității etnice.
Următorii, fără a exista o certitudine asupra cronologiei sosirii lor în
Galați și Brăila, au fost armenii și lipovenii, de asemenea de
confesiune creștin-ortodoxă, ambelor etnii fiindu-le călăuziți pașii de
preocupările lor de căpetenie: comerțul, în privința armenilor,
pescuitul și tot ce ține de economia pisciculturii, în privința
lipovenilor. Și aceștia și-au edificat propriile biserici (deși credința lor
coincidea cu a românilor), s-au organizat în comunități asemenea unor
corporații, rezistând aceleiași eventualități – asimilarea. Interesant este
faptul că, până la această dată, nu s-a identificat niciun gest al
entităților statale românești (Principatele Române și, ulterior
România) în sensul unei intenții de asimilare, aceasta fiind cu
siguranță o obsesie adusă din locurile din care veneau aceste etnii. Mai
mult, autohtonii români i-au primit și privit cu îngăduință, le-au
apreciat anumite datini și mentalități, preluând într-un mod original
ceea ce li s-a părut frumos, adevărat, util. Și această atitudine poate
constitui o latură definitorie a cosmopolitismului gălățeano-brăilean.
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Evreii, care probabil ajunseseră în spațiul românesc înaintea
Congresului de la Berlin din 1878, unde s-a condiționat recunoașterea
independenței României de „împământenirea” unui număr
impresionant de evrei apatrizi, s-au văzut dintr-o dată în postura de ași afirma prezența cu un mai mare aplomb. La Galați și Brăila, noii
veniți s-au implicat în comerț, medicină și avocatură, constituindu-și
la rândul lor comunități în special în jurul sinagogilor, elementul
religios fiind principalul liant al acestei etnii. Școlile, institutele,
teatrele, așezămintele înființate de aceștia s-au deosebit de altele prin
caracterul lor exclusivist, încât niciun român, grec, armean, turc sau
tătar nu ar putea spune că a avut acces la acestea. Și astfel putem
adăuga la neamurile enumerate până acum și alte seminții trăitoare
printre gălățeni și brăileni: turcii, tătarii, cerchezii, ucrainenii.
Să mai adăugăm italienii, atrași în zonă după cucerirea independenței
când s-a pus problema realizării unor construcții de interes național și
de aducerea Dobrogei, recent integrată României, la nivelul celorlalte
provincii românești. În privința acestora se impune precizarea că
imigranții italieni erau toți calificați într-o meserie interesând
domeniul construcțiilor: pietrari, zidari, mozaicari, pavagii ș.a. Au
fost, desigur, ingineri și tehnicieni printre ei, motivul emigrării
constituindu-l situația de criză din țara de origine. Aceștia au venit cu
familii, unelte și idei, căutând și găsind un „front de lucru” pentru a-și
asigura o existență decentă.
Acest context, completat cu existența unui număr important de
reprezentanțe diplomatice, comerciale și profesionale confirmă pe
deplin contingența Galaților și Brăilei cu atmosfera cosmopolită. Cu
excepția momentului februarie 1821, când comunitatea greacă,
susținută de mișcarea eteristă, a masacrat comunitatea turcă și o parte
a comunității românești de la Galați, în această parte a lumii nu s-au
mai înregistrat niciodată conflicte interetnice.
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Într-o asemenea atmosferă a evoluat existența comunităților din Galați
și Brăila până în zilele noastre. În timp ce conviețuirea etniilor în alte
părți ale României și ale lumii au cunoscut sincope, la Galați și Brăila
lucrurile au fost totdeauna în ordine. Mai mult, membri ai
comunităților grecești, armenești, evreiești, lipovenești etc., ignorând
apartenența lor la o anume etnie, au lucrat cu sârguință la propășirea
omenirii de orice nație ar fi ea. Exemplificăm cazul directorului
Melisaratos al Șantierului Naval Galați care, în plin regim socialist, a
acționat în sensul realizării unor contracte deosebit de profitabile
pentru statul român, privind construcția de nave comerciale.
Se mai pot adăuga multe exemple pentru a demonstra că la Galați și
Brăila a existat mereu un spirit cosmopolit care constituie un liant și
un argument în sprijinul ideii de parteneriat, uniune, unire sau altă
modalitate de existență în comun a celor două orașe, unite printr-un
destin public și separate prin interese private.

4. Concluzii
Unirea celor două orașe, indiferent de forma ce se va adopta
(megalopolis, supercity, conurbație) ar fi, cu siguranță, o mare
realizare. E un vis care poate deveni realitate oricând sau niciodată.
Totul depinde de locuitorii, oamenii care le populează și de
circumstanțele economice, sociale, politice. Orice calcule, din orice
perspectivă s-ar efectua, rezultatul ar fi același: o entitate constituită
din două entități ar fi mai puternică din toate punctele de vedere.
Sarcina liderilor n-ar fi decât aceea de a găsi formula cea mai potrivită
și de a crea cel mai eficient sistem de administrare a unității
administrative ce va rezulta prin unificare, apropiere, alăturare,
cooperare. Cheia de boltă va rămâne cea de când lumea: interesul. Va
exista un interes pentru unire? Cine va purta acel interes? De partea
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cui va fi interesul? Cât de puternic va fi acel interes? Va trebui să fie
suficient de puternic încât să înfrângă orice orgoliu și orice
resentiment. În toate acestea, o importanță deosebită o va avea
configurația destul de asemănătoare a celor două orașe, precum și
faptul că sunt la fel de cosmopolite.
Însă, așa cum se prezintă situația lor actuală, este greu și riscant a se
avansa un pronostic asupra perspectivei unirii lor. Ea poate avea loc în
acest secol sau mai târziu, treptat ori dintr-o dată, oricum ar fi, cu cât
mai curând, cu atât mai bine.
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RIVALITATEA BRĂILA – GALAŢI
Ioan Munteanu1

Rezumat: În acest articol, discut despre rivalitatea dintre Brăila şi Galaţi,
pornind chiar de la etimologia termenului „rivalitate” (cu origine latinească, în
ultimă instanţă). Într-adevăr, „istoria” din spatele acestui cuvânt se confirmă şi
în cazul adversităţii dintre cele două importante oraşe româneşti, motivul
disensiunilor fiind, cel mai frecvent, unul de natură economică. În acest sens,
dintr-o perspectivă „brăileană”, voi încerca să prezint o serie de fapte şi
evenimente din istoria (nu foarte îndepărtată în timp) a acestei zone, subliniind
anumite „nedreptăţi” pe care Brăila (spre deosebire de Galaţi) le-a suferit
(preponderent) în perioada regimului comunist (şi, în unele privinţe, chiar şi
după aceea).
Cuvinte-cheie: rivalitate; economie locală; comunism; Brăila; Galaţi

„Galaţi-Brăila, oraş frumos,/ Te duci călare, te-ntorci pe jos…”
1. Un cunoscut lingvist descifra sensul celor două versuri ca vorbind
despre o afacere neizbutită (cf. Dumistrăcel, 2001, p. 63). Lingvistul,


Această lucrare reprezintă o versiune revizuită/actualizată a unei secţiuni,
purtând acelaşi titlu, din cartea semnată de Munteanu, Ioan (2005). Stradele
Brăilei. Brăila: Editura Ex Libris, pp. 224-230.
1
Profesor de limba şi literatura română, Colegiul Economic „Ion Ghica” din
Brăila, România, Adresa: Strada Dimitrie Bolintineanu 16, Brăila, E-mail:
ioan_codin1943@yahoo.com.
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străin de zona în discuţie, nu auzise de podul de la Brăiliţa şi de
cântecul său care traducea, de fapt, o realitate: „Şi la pod la Brăiliţa,/
hoţii, hoţii măi,/ Mi-au furat hoţii căruţa,/ hoţii, hoţii măi,/ Şi mi-au
dus-o la Obor,/ hoţii, hoţii măi,/ Şi-au vândut-o pe un pol,/ hoţii, hoţii
măi./ Las’ s-o vândă unde-or vrea,/ hoţii, hoţii măi,/ E căruţa altuia,/
hoţii, hoţii măi…”
2. Când va fi început rivalitatea nu se mai ştie. Iată ce afirmă un
memorialist cu dragoste de Brăila – l-am numit pe Nicu Carandino,
născut pe str. C. A. Rosetti şi crescut în Piaţa Poligon şi zona aferentă,
deci în buricul oraşului: „Noi, cei de la Brăila, nu îi iubim pe cei din
Galaţi. Nu ştiu care să fie motivul, nu ştiu în ce străfunduri de trecut sa născut prima dihonie. Atâta ştiu că ea continuă şi are puţine şanse să
se potolească. Numai oraşele italieneşti vecine mai nutresc între ele
asemenea seculare antipatii. La ei lucrurile sunt chiar mai serioase.
Între Bolonia şi Modena, de exemplu, duşmănia merge până la cuţit.
Se zice că primul conflict s-ar fi născut pentru o găleată de fântână. De
atunci au urmat însă atâtea altele, că nimeni nu se ocupă decât de
ultimul…” (Carandino, 1979, p. 17).
2.1 Vorbim de rivalitate în sport, de rivalitate în dragoste, dar
termenul la origine a vizat tocmai concurenţa între două aşezări pe
malul unui râu. De la lat. rivus ‘râu, ţărm’ s-a ajuns la rivalis, -e ‘de
ţărm; rival, concurent’ şi de aici la rivalitas, -atis ‘rivalitate,
concurenţă’. Pentru a înţelege exact legătura între râu, ţărm şi
rivalitate, să ne-nchipuim pentru o clipă „discuţiile” dintre doi riverani
de pe Nil pentru (re)împărţirea locului după retragerea apelor. Aceştia
erau rivalii originari!
2.2. În acelaşi sens surprinde rivalitatea Vasile Băncilă în eseul Oraşe
dunărene (vezi Băncilă, 1939, pp. 6-12), care ar merita citat integral
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pentru acuitatea observaţiilor socio-psihologice, etnografice şi
geografice: „Istoria pomeneşte de multe şi patetice concurenţe. O
astfel de luptă de întrecere a fost între marile porturi ale lumii. S-au
concurat şi se concurează porturile Mediteranei, ale Oceanului
Atlantic, ale Pacificului. La noi a fost o luptă între porturile din sudul
Basarabiei şi Brăila – un mare Domn moldovean a făcut chiar un baraj
la Chilia ca să nu mai poată trece corăbiile spre Brăila – a fost luptă
între Brăila, Galaţi şi Constanţa şi, în sfârşit, una între cele două mari
porturi dunărene. Viaţa e luptă iar economicul şi politicul mai ales nu
prea cunosc duioşiile şi concesiile morale. Şi totuşi, între porturile
româneşti n-are de ce să fie întrecere pe viaţă şi pe moarte. Fiecare
poate deservi anumite interese economice”. Doar că Dunărea la
vărsare nu mai e românească 100%; prin voinţa mai marilor lumii de
la Ialta, iar apoi a ucraineanului Nikita Hruşciov, suntem riverani cu
Ucraina şi, ca atare, concurenţi. De unde problema canalului Bâstroe,
care este pe departe de a fi rezolvată, după cum căuta să ne liniştească
ministrul de externe în 23 septembrie 2005.
2.3. „Toate deosebesc Brăila de Galaţi. Până şi pământurile. Alte
straturi geologice şi, mai ales, alt trecut…” spune Nicolae Iorga:
,,Galaţiul era un biet sat pe când Brăila era deja un târg înfloritor”.
Marele savant relua, de fapt, în lucrarea Istoria românilor prin
călătorii, cuvintele călugărului Porter.
2.4. Dezvoltarea economică ar fi deci cauza cauzelor. Era motiv de
invidie, dar şi de război. În plus, după transformarea Brăilei în cetate
turcească, aici îşi găseau refugiul pretendenţii la scaunul Moldovei.
Cauze de natură politică, dar mai ales economică l-au determinat pe
Ştefan cel Mare să ardă Brăila.
2.5. Venită din străvechime, rivalitatea a cunoscut suişuri şi
coborâşuri, coborâşuri şi suişuri, astăzi aflându-se într-o criză acută,
antrenând chiar politicieni şi autorităţi de toate culorile. Nimeni nu
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mai ştie primul conflict, dar toţi le cunosc pe ultimele două,
aparţinând unor guvernări diferite, dar afectând atât orgoliul, cât şi
economia brăilenilor. A fost mai întâi H.G. nr. 512/23 mai 2002 prin
care se treceau în administraţia judeţului Galaţi 1000 de hectare pentru
realizarea cartierului Siret, iar acum este vorba despre trecerea
administrării portului Brăila pe seama Direcţiei de Administrare a
Porturilor Maritime Galaţi, deoarece nu ar fi fost administrat
corespunzător de către Consiliul Municipal Brăila. Discuţia se
cunoaşte; nu intru în amănunte pentru a nu fi acuzat de partizanat.
Constat numai.
3. Nu îmi propun să fac o documentaţie a problemei, ci doar să
consemnez câteva elemente.
• Galaţi – porto-franco în 1834; în replică domnească, Brăila – port
liber în 1836.
• În 1909, Galaţi a făcut un comerţ de 92 milioane lei pentru 504506 t
mărfuri exportate şi importate; Constanţa – 104 milioane pentru
784727 t, iar Brăila – 142 milioane pentru 892032 t. Q.E.D.! Şi
exemplele pot continua.
• După al II-lea război, Brăila a intrat în zodia racului: „Vai de biet
Român săracul/ Înapoi tot dă ca racul!” (Eminescu).
• 23 iulie 1950: hotărârea privind noua împărţire administrativeconomică a ţării în regiuni şi raioane. Galaţi devine regiune iar Brăila
un biet raion. E momentul în care am început să fim consideraţi
moldoveni. Aşa se face că, pe vremea intrării la facultate pe bază de
dosare muncitoresc-ţărăneşti, brăilenii erau trimişi să studieze la Iaşi,
iar astăzi PRO TV transmite ştirile de la ora 17 din Brăila prin
corespondentul de Iaşi. Aşadar, „moldoveni”, iar Brăila, cel mult
„oraş moldo-muntean” (Cândea, 1995, p. 163).
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• Înainte de a fi regiune, altfel mergea moara. La 15 aprilie 1949 se
înfiinţa Teatrul de Stat Brăila – Galaţi cu sediul la Brăila. Apoi,
Universitate la Galaţi, precum şi Teatru Muzical, chiar dacă trenurile
de navetişti dinspre Brăila arătau fără greş contribuţia preponderentă a
Brăilei.
• „Toate deosebesc Brăila de Galaţi…”. Şi limba! Cum treci Siretul,
ajungi în staţia Barboşi, cu a, şi nu cu ă!
4. Edilitar, Brăila are osatura unui oraş occidental, pe când Galaţiul nu
e decât Uliţa domnească (frumoasă, ce-i drept) de-a lungul Dunării…
Fiind regiune, înghiţea partea leului din fonduri, construind Ţiglină
după Ţiglină, în timp ce Brăilei îi dădea firimituri scăpate printre
degete: bloculeţele din Piaţa Speranţei şi din Piaţa Halelor.
• Gh. Gheorghiu-Dej şi Gheorghe Apostol, cu afinităţi gălăţene, dar şi
cu minereu de la ruşi, construiau Combinatul Siderurgic. La Brăila,
două combinate chimice – care au murit de mult. În 2005, Dan Nica
sau Galiaţatos, gălăţeni de obârşie, atrag iarăşi fonduri. Fost-au cândva
şi miniştri din Brăila, dar n-au făcut nimic. Combinatul Siderurgic
Sidex, cu patron indian, situează Galaţiul pe locul III din ţară la nivel
de viaţă, după Bucureşti şi Timişoara.
• Am ocupat şi noi însă un loc III pe ţară la F.N.I.(!), ceea ce ne arată
că suntem capabili de tezaurizare, dar incapabili de investiţii.
• În 1968, Brăila a redevenit judeţ, ca urmare a unei petiţii semnate de
mii de brăileni. Am redevenit judeţ. Cu voie de la partid! Ce-a fost, ce
n-a fost, gălăţenii făceau piaţa la Brăila. Acum, noi o facem la Metroul gălăţean, construit, pentru ca umilinţa să fie şi mai mare, dincolo de
Galaţi, şi nu între Brăila şi Galaţi. Între timp, numărul mall-urilor din
Brăila se pare că îl întrece pe cel al mall-urilor din Galaţi, care, sigur,
nu are Cinema-City.
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5. După 1990, urmează o perioadă de cădere liberă. Dacă înainte doar
Regionala CFR era la Galaţi, astăzi pâinea nu mai este de la Demopan
(pierdut la barbut, după câte se aude), ci de la Galmopan. Oficiul
farmaceutic „S.C. Hepites” este la Galaţi. Banca Naţională la Galaţi.
Romtelecom este la Galaţi. „Portul”, la Galaţi. De curând,
Romtelecom a sponsorizat la nivel naţional un megaconcert, care, de
la Galaţi, a aterizat la Constanţa, Brăila neexistând, reprezentând o
pată albă, o terra deserta…
• Scriind, îmi vin în minte cuvintele recente ale unui ziarist ce exprimă
aceeaşi realitate şi, poate, aceleaşi sentimente/resentimente. Relatând
vizita prim-ministrului, comentariul începea astfel: „După Galaţi, ca
de obicei…”.
• Creştere şi descreştere – corsi e ricorsi! Asta să fie dialectica vieţii
oraşului nostru faţă de cea a Galaţiului care se află în ascensiune
perpetuă?

6. În 1937, când parlamentul aprobase crearea unei zone libere la
Galaţi, deplângând nedreptatea, Sotir Constantinescu şi George
Buznea în lucrarea Brăila prin veacuri şi în zilele noastre, cereau ca
noul regim vamal, care deschide perspective atât de mari portului
Galaţi, să nu fie refuzat portului Brăila, cu atât mai mult cu cât există
o identitate de situaţie între aceste două oraşe vecine, menite într-un
viitor, care nu este atât de depărtat, să se unească şi să formeze un
Rotterdam al Dunării, aşa cum a visat Mihail Kogălniceanu!
6.1. „Viitorul… nu atât de depărtat” era plasat de către Vasile Băncilă
în eseul amintit din 1939 (deci, în aceeaşi epocă!) „mult mai târziu
(dar în aceeaşi notă optimistă; n.m. I.M.) când noi vom fi un popor de
cel puţin cincizeci de milioane de locuitori [şi când] Brăila şi Galaţi
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vor fi poate nu Capitala Ţării, cum au visat unii, ci un singur oraş legat
prin poduri, funiculare, şosele, cheiuri şi parcuri, sau vor fi două oraşe
înfrăţite în aceeaşi luptă de ridicare a românismului prin negoţul
continental […] ca doi fraţi gemeni sau ca două perle strălucind pe
salba împărătească a Dunării…”.
6.2. Ideea lansată jurnalistic şi-a găsit în timp sprijin ştiinţific la
geografi şi sociologi iar în zilele noastre la regretatul Laurenţiu Ulici,
senator de Brăila, care vorbea de un megalopolis Brăila – Galaţi pe
linia Dunării, a digului de 15 km, cu finanţare japoneză. Digul s-a
realizat, dar fără japonezi!
7. Vrem sau nu vrem, în ciuda rivalităţii afective cu Galaţiul, deoarece
despre aceea economică nu mai este cazul să vorbim, ne vom uni cu
Galaţiul. Deja, spunea un fruntaş local, suntem „o anexă a Galaţiului”.
În cazul unor societăţi comerciale, se vorbeşte de „fuziune prin
absorbţie”, ceea ce nu este cazul. Este, de fapt, „o înghiţire”, conform
proverbului „Peştele mare îl înghite pe cel mic.”, Brăila devenind un
cartier sărac al Galaţiului, cum spunea cu amărăciune o economistă de
marcă.
7.1. Petrea Creţu Şolcanul, lăutarul Brăilei, cânta la sfârşitul secolului
trecut: „Săraca Brăila noastră,/ Cine-o să te stăpânească? / Rusul din
Ţara rusească?/ Turcul din Ţara turcească?”. Dac-ar mai fi trăit în
timpul primului război ar fi adăugat: „neamţul din Ţara nemţească”;
după al doilea ar fi zis: „sovieticul liberator”, iar în contemporaneitate,
cu un năduf la fel de mare, s-ar fi referit la „ocupaţiunea” gălăţeană.
7.2. Părăsind acest lamento pesimist, vă propun să apelăm la mit (oare
atât ne-a mai rămas?) – la mitul păsării Phöenix – şi să sperăm odată
cu Sotir Constantinescu şi George Buznea: „Istoria Phöenix-ului este
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însăşi istoria Brăilei; de atâtea ori a fost arsă şi de atâtea ori a renăscut
din propria-i cenuşă. Va renaşte încă o dată”.
7.3. Şi, deoarece se cade să încheiem pe un ton mai roz, vom spune ca
şi înaintaşii citaţi mai sus: „Brăila nu va pieri decât în ziua când va
pieri Dunărea. Şi Dunărea e eternă”.
P.S.1. Aşezate la masa tratativelor, autorităţile judeţene, în
întâmpinarea cerinţelor Europei, studiază problema înfiinţării unui
„sistem urban Brăila-Galaţi, pe sistemul localităţilor învecinate”.
Ştirea este îmbucurătoare. Ne întrebăm doar cum a apărut în
cotidianele gălăţene: „sistem urban Brăila-Galaţi” sau „GalaţiBrăila”… [Ideea fusese lansată încă de D.I. Oancea (vezi Oancea,
1973), dar tratativele erau născute pe năsălie!]
P.S.2. La nici o săptămână, o altă publicaţie, aflată la primul număr şi
căreia îi dorim succes („Fel de fel”), prezintă planul urbanistic al zonei
rezidenţiale, realizat de S.C. Proiect S.A. Lucrurile sunt ca şi făcute.
Rămâne să ne hotărâm asupra denumirii noului megalopolis al anului
2050: Galbrai sau Braigal?
P.S.3. „Războiul celor 1000 de hectare” a luat sfârşit. Cererea S.C.
„Agrozootehnica Vădeni” de retrocedare a celor o mie de hectare a
fost respinsă de Înalta Curte de Casaţie. Numai o altă hotărâre de
guvern ar mai putea anula hotărârea din 2002.
N.B. Rivalitatea nu va dispărea în viitorul apropiat, dovada cea mai
elocventă a prezentului vizând realizarea podului peste Dunăre
(Brăila) şi a celui pe sub Dunăre (Galaţi), ambele ţinând de domeniul
campaniilor electorale şi ale visului.
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GALAȚII ÎN PERIOADA INTERBELICĂ.
SECVENȚE SOCIO-ECONOMICE
Cristian Sandache1
Rezumat: Articolul evidențiază aspecte din istoria orașului Galați, în perioada
interbelică. Unul dintre cele mai importante porturi românești, urbea de la
Dunăre și-a conturat o individualitate inconfundabilă, atât în cadrul statului
național unitar român, cât și la nivel european. Cercetarea se bazează cu
precădere, pe documente de arhivă.
Cuvinte-cheie: Galați; economie; port; România interbelică; societate; Dunăre

Orașul Galați a avut o contribuție indiscutabilă la dezvoltarea
economică a României în perioada interbelică, tradițiile sale de activ
port dunărean ( în cadrul căruia se derula un intens comerț
internațional) fiind bine conturate, încă din perioadele anterioare.
Documentele de arhivă ne oferă o multitudine de statistici și de
informații, prin intermediul cărora cercetătorul poate înțelege reperele
activităților sociale și economice derulate în perimetrul urbei de la
Dunăre.

Conf.univ.dr., Universitatea „Danubius” din Galaţi, Facultatea de Comunicare
şi Relaţii Internaţionale, România, Adresa: Bulevardul Galaţi, nr. 3, 800654
Galaţi, România, Tel.: +40.372.361.102, Fax: +40.372.361.290, E-mail:
cristian.sandache@univ-danubius.ro.
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De exemplu, în anul 1936, situația principalelor unități industriale din
oraș (și a numărului de lucrători aferenți fiecăreia) se prezenta astfel:
La Șantierele Navale din Galați lucrau 273 de salariați, la Atelierele
Docurilor-108, la Țesătoria „Covurlui”- 116 persoane, la Filatura și
Țesătoria Textilă SAR - „Brateș”- 137 de angajați, la fabrica de
produse metalice „Ciclop”- 263 de muncitori, la fabrica de cherestea„C. Teoharie”- 85 de muncitori, la fabrica de ambalaje „Grierul”- 130
de muncitori, la fabrica de nasturi „Ancora”- 216 angajați, la
vopsitoria locală- 257 de angajați, la filatura „Fusul”- 112 oameni, la
„Industria Textilă Gălățeană”- 461 lucrători, la fabrica de sfoară
„Năvodul”- 166 de muncitori1.
Sub aspect etnic, printre patronii întreprinderilor, alături de români,
era o proporție importantă de greci, evrei și armeni2.
Sub raportul prețurilor produselor alimentare și a altor tipuri de
produse, dar și al preferințelor consumatorilor, în anul 1938 (de
exemplu), se consemna faptul că, printre cele mai solicitate alimente
erau (în afara pâinii) slănina afumată și brânza de burduf, aceasta din
urmă înregistrând totuși o ușoară scumpire.
Prețul slăninii afumate varia între 60 și 70 de lei kilogramul3.
Greutatea pâinii (stabilită prin ordonanța primăriei municipiului
Galați) fusese fixată la 0,950 grame, dar în realitate, greutatea varia
între 0,700-0,750 grame4.
Se consumă frecvent, o varietate de ciocolată așa-zisă „de menaj”,
prețul acesteia fiind de 70 de lei kilogramul1.
Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Galați (în continuare: DJAN Galați),
Dosar nr.189/1938, f.2-4.
2
Ibidem, f.22.
3
Idem, Dosar nr.23/1937, f.135.
4
Ibidem.
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Ca săpunuri de toaletă, mărcile prezente pe piață erau „Olivia”,
„Marsilia” și „Cămila”2.
Consumul de petrol lampant lunar, varia (pe familie), între 4 și 6
kilograme3.
În orașul Galați existau spitalul „Elisabeta Doamna”, spitalul „Sf.
Spiridon”, spitalul „Militar”, spitalul „Izolarea”, spitalul Izraelit,
spitalul de tuberculoși, sanatoriul „Dr. Lazăr”, sanatoriul „Vivisiana”,
clinica „Maternitatea”, precum și un număr de 9 dispensare4.
În anul 1937, autoritățile gălățene anunțaseră intenția de a construi un
stadion municipal, unde ar fi urmat să se deruleze competiții de fotbal,
motociclism și ciclism, dar proiectul a rămas în suspensie. Ideea
aparținuse prefectului Constantin Ignat, primar al urbei de la Dunăre
fiind pe atunci- Gheorghe Dumitrescu5.
În ianuarie 1939, actualul cartier Bădălan aparținea administrativ
comunei Șivița, dar în același timp, era administrat și de către primăria
Galaților6.
Economia gălățeană avusese o evoluție sinuoasă după 1919,
exceptând sectorul reprezentat de către fabricile de textile (și Filatura),
care înregistrau relative progrese7.
Un eveniment de certă rezonanță în oraș, l-a reprezentat comemorarea
celor căzuți pe fronturile Primului Război Mondial, data de 2 iunie
1938 (corespunzând marii sărbători religioase a Înălțării Domnului),
nefiind aleasă întâmplător.
1

Ibidem.
Ibidem.
3
Ibidem.
4
Idem, Dosar nr.155/1939, f.2.
5
Idem, Dosar nr.75/1937, f.11.
6
Idem, Dosar nr.117/1938, f.4.
7
Idem, Dosar nr.172/1938, f.2.
2
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Un program riguros a fost alcătuit în acest scop și (grație acelorași
documente arhivistice), avem posibilitatea de a-l cunoaște și noi,
trăitorii acestui timp. Dincolo de precizările aparent seci, pulsul epocii
se simte, cu toată încărcătura sa specifică. Ceremoniile debutau la
Catedrala Episcopală din Galați, acolo unde (începând cu ora 8,25),
erau așteptate autoritățile civile, militare, reprezentanții Corpului
Consular și cei ai clerului. La ora 8,30, urma să fie intonat Imnul
Regal (prefațând Te Deum-ul aferent), asistența beneficiind de aportul
muzicii militare. După aceea, procesiunea urma să se îndrepte către
cimitirul „Eternitatea” și cimitirul Israelit. Ceremonia se termina la ora
21, prin cunoscuta Retragere cu Torțe1.
Unul dintre momentele impresionante ale acestei ceremonii îl
reprezenta cel fixat la orele 9,45, atunci când, la semnalul gorniștilor
prezenți în coloane, sirenele fabricilor, vapoarelor, precum și clopotele
bisericilor din întreg orașul- urmau să „țipe” la unison, generând o
atmosferă cu adevărat emoționantă, amestec de fluid religios și
ingrediente pitoresc-exotice, tipice unui oraș cu accente cosmopolite2.
Sunetele urmau să se manifeste vreme de două minute, în acest
răstimp toate activitățile din oraș fiind oprite3.
În acest Galați aparent cosmopolit (și totuși, atât de românesc, prin
retorica gesturilor și activităților cotidiene), viața se derula în ritmul ei
dintotdeauna, mai lentă decât în Bucureștii cei cu adevărat pestriți și
zgomotoși. Criticul literar Ovid S. Crohmălniceanu (născut la Galați,
în 1921) rememora lungile amiezi de vară, când orașul părea cu
desăvârșire adormit, cu străzile sale înguste, toropite de sulițele
soarelui ucigător. Existau voci (provenind din rândurile
intelectualității locale, cu precădere), care deplângeau faptul că în urbe
1

Idem, Dosar nr. 129/1938, f.14.
Idem.
3
Idem.
2
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nu exista un teatru, anul 1937, consemnând totuși, existența a șapte
cinematografe („Odeon”, „Central”, „Miron”, „Francez”, „Trianon”,
„Lux”, „Vernescu”)1.
Ca o curiozitate, în anul 1937, în cinematografele gălățene, rulaseră
filme străine, cu titluri precum „Ce ne aduce Moș Crăciun?”, „În
Orașul Păcatelor”, „A doua tinerețe”, „Micul Lord”, „O aventură în
Mexic”2.
Prețul unui bilet la un cinematograf situat în centrul orașului era de 26
de lei, iar pentru unul aflat în zonele periferice- 15 lei3.
Prețul unui bilet (tramvaie și autobuze) corespunzător unei curse în
oraș, era de 4 lei4.
În ceea ce privește serviciul de taximetrie, prețul unei curse interne era
de 20 de lei5.
Un kilowatt costa 10 lei, un metru cub de apă-10 lei, un metru cub de
gaz aerian-8 lei6.
Un costum bărbătesc (de calitate medie), varia între 1200-2000 de lei,
cu condiția ca solicitantul (clientul) să asigure stofa, în vreme ce
furniturile erau asigurate de către croitor7.
Costul unei rochii obișnuite la croitoreasă (stofa urmând să fie adusă
de către clientă) varia între 400 și 1000 de lei8.

1

Idem, Dosar nr. 23/1937, f.339.
Ibidem.
3
Ibidem, f.229.
4
Ibidem.
5
Ibidem.
6
Ibidem.
7
Ibidem.
8
Ibidem.
2
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Un tuns costa 15 lei, un ras-10 lei, un coafat varia între 15 și 20 de lei,
o pălărie de damă obișnuită costa 150 de lei, iar o pălărie bărbătească
simplă (din fetru) se putea achiziționa la un preț care varia între 250 și
400 de lei1.
În ceea ce privește prețurile practicate de către cizmării, repararea
tocurilor și pingelelor costa între 90 și 120 de lei pentru încălțămintea
bărbătească, 60-80 de lei pentru încălțămintea de damă și 40-50 de lei,
pentru încălțămintea destinată copiilor2.
Revenind la situația economică a orașului Galați (fie și în termeni
sintetici) trebuie precizată în mod special, perioada 1910-1935,
aceasta cunoscând la rândul ei- trei epoci.
Prima dintre acestea a corespuns etapei premergătoare Primului
Război Mondial, când s-a înregistrat o dinamică accelerată a
importurilor. În anul 1914, prin finalizarea Bazinului Nou (cunoscut și
sub denumirea de- ”Bazinul de Cherestea”), lucrare care a costat 5
milioane de lei și a fost efectuată într-un timp destul de scurt,
perspectivele economice ale orașului Galați păreau mai mult decât
încurajatoare3.
Perioada 1920-1926 (și mai ales anul 1922) a consemnat o
remarcabilă activitate comercială, derulată în perimetrul portului
Galați, amintind în multe privințe de anii prosperității secolului al
XIX-lea, corespunzători epocii în care orașul de la Dunăre avea
statutul de porto-franco4.

1

Ibidem.
Ibidem.
3
Anuarul Orașului Galați și Județului Covurlui, 1936-1938. Întocmit și redactat
de Radu Volbură, directorul ziarului „Ecoul” Galați, cu o prefață de d-l dr. P.
Drăgănescu-Brateș, Directorul Băncii Naționale Galați, p. 7.
4
Ibidem.
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Importurile atinseseră proporții impresionante, astfel încât, erau
frecvente situațiile în care, mărfurile erau întinse pe cheiuri, deoarece
toate magaziile (atât cele aparținând statului, dar și acelea particulare)
erau insuficiente.
O relatare a perioadei creiona imagini aproape neverosimile:
„Grămezi de articole și coloniale cât și cereale barau cheiul făcând
imposibilă vreo manevră. Pe strada Portului căruțele mișunau cu
sutele. A fost anul de glorie al Galațiului prin faptul că tot importul
era dirijat via Galați. Acest fapt trebuie subliniat deoarece în acel an
România era în plină refacere și se făcea în primul rând
reaprovizionarea cu articole de import care erau absolut și urgent
necesare”1.
Anii 1926-1928 au corespuns mai curând, unei perioade de tranziție,
după care și orașul Galați a resimțit efectele foarte grave ale crizei
mondiale:
„Apoi a venit criza cu efectele ei atât de dezastruoase, cu întreg
cortegiul de legi de protecție, contingentarea regimului devizelor și
celelalte, care au prefăcut Galații în ruină. Importul a scăzut,
exportul a pierdut cele mai însemnate piețe, iar când vorbim de
export, ne gândim la acel de cherestea, căci acel de cereale de mult
nu mai există pentru Galați”2
Radu Volbură (directorul ziarului gălățean „Ecoul”) deplângea (în
anul 1938) faptul că, în pofida activității comerciale intense de după
1920, „cu toate sumele enorme încasate de primărie și de către
ministerul de comunicații, nici o îmbunătățire nu a fost adusă
portului. Toate au rămas ca înainte de conflagrație, cheiurile făcute
de către Vodă Sturdza la 1843 există și astăzi, plus prelungirea care
1
2

Ibidem.
Ibidem, p.8.
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s-a făcut sub îndemnul lui Costache Negri 10 ani mai târziu.
Concluzia care se desprinde din aceste constatări este că autoritățile
au dat dovadă de insuficiență și lipsă de dragoste pentru port, care a
fost lăsat în voia soartei”1.
În anul 1937, orașul Galați avea o populație de 102.311 locuitori.
(Enciclopedia României, 1938, p. 626)
În ceea ce privește învățământul, existau în oraș (în perioada
interbelică) Liceul de băieți „Vasile Alecsandri”, Liceul de fete
„Mihail Kogălniceanu”, Liceul comercial de băieți „Alexandru Ioan
Cuza”, Liceul comercial de fete „Regina Maria”, Seminarul teologic
„Sf. Andrei”, Școala Normală de băieți „C. Negri”, Liceul industrial
de fete „Negropontes”, un Liceu Industrial destinat băieților,
Gimnaziul de băieți „C.A. Rosetti”, Institutul Ortodox de fete,
Institutul „Notre Dame de Sion”, Liceul de băieți și fete al Comunității
Elene, Liceul de băieți Izraelit, Școala-atelier „Iulia Hașdeu”, un
număr de 38 de școli primare și 14 grădinițe de copii2.
Pe lângă Catedrala episcopală, în anii interbelici, în Galați existau 25
de biserici ortodoxe (dintre care, una grecească și una-bulgărească), o
biserică greco-catolică, o biserică romano-catolică, o biserică de
confesiune calvină, o biserică protestantă, o casă de rugăciune
adventistă de ziua a-șaptea, un templu baptist, o biserică a creștinilor
după Evanghelie, o geamie mahomedană, un templu israelit, precum și
23 de sinagogi. Tot la Galați era (din anul 1878) sediul Episcopiei
„Dunării de Jos”, care fusese înființată în anul 1864, primul său sediu
fiind la Ismail. După anexarea de către Rusia a Basarabiei sudice

1
2

Ibidem.
Ibidem, p. 627.
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(1878), noul sediu al Episcopiei „Dunării de Jos” a devenit orașul
Galați1.
Cinci cotidiane: „Acțiunea”, „Ecoul”, „Noutatea”, „Vocea
Galaților” și „Vremea”2, reprezentau cel mai citit segment al presei
din Galați, lor alăturându-se un număr important de alte săptămânale
și reviste, precum „Curierul”, „Curierul Meseriașilor”, „Galații
Noui”, „Gazeta Galaților”, „Opinia Galaților”, etc3.
Evenimentele tragice ale celui de-al Doilea Război Mondial au avut
repercusiuni evidente și asupra fizionomiei socio-economice (dar mai
cu seamă demografice) a Galaților, recensământul din ianuarie 1948,
indicând o scădere severă a locuitorilor orașului, numărul acestora
fiind de doar 80.411. (Mehedinți, 2015, p. 52)
Un oraș cu un destin paradoxal, care a „strălucit” o perioadă sub
aspect economic în Evul Mediu și parțial în secolul al XIX-lea, pentru
ca în secolul al XX-lea, să alterneze momentele de prosperitate, cu
acelea marcate de regresie și apatie. Timpurile au apăsat greu (și
adesea dureros) și peste urbea dunăreană....
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MIHAIL SEBASTIAN – SPIRIT BRĂILEAN ŞI
DUNĂREAN
Alina Beatrice Cheşcă1
Rezumat: Oraşul Brăila a reprezentat pentru scriitorul Mihail Sebastian/ Iosif
Hechter o geografie mitică. El şi-a spus „evreu, român şi dunărean”, dar şi „cel
mai român dintre evrei”. Iosif Hechter a fost evreu şi nu este dificil să înţelegem
consecinţele originii sale în perioada celui de-al doilea război mondial. Astfel,
dimensiunea socială devine una psiho-socială, având în vedere implicaţiile atât
de grave. Aşadar, în viaţa şi opera lui Sebastian putem vorbi despre o triplă
identitate: aceea de român, evreu şi scriitor de la Dunăre. Toate aceste faţete au
fost parte a sufletului şi minţii sale şi i-au oferit o structură spirituală complexă
şi profundă, permiţându-i astfel să intre în galeria scriitorilor iubiţi şi preţuiţi.
Cuvinte cheie: Brăila; Dunăre; evreu; identitate; copilărie; geografie spirituală

Mihail Sebastian, scriitorul brăilean de origine evreiască, pe numele
său adevărat Joseph Hechter, a trăit într-una dintre cele mai dificile
perioade istorice, cea a războaielor mondiale, perioada profund
marcată de schimbări politice, sociale și, evident, psihologice. El a
făcut parte dintr-o generație în care instabilitatea, nesiguranța și
însingurarea au dus către analizarea lumii interioare, introspecția
reprezentând, probabil, evadarea dintr-o realitate total frustrantă.

Conf.univ.dr., Universitatea „Dunărea de Jos”, România, Adresa: Galaţi Str.
Domnească, nr. 47, Galați 800008, România, E-mail: alinachesca@yahoo.com.
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Mihail Sebastian a fost numit „copilul durerii” din pricina faptului că
toată viața sa el a fost victima unei mentalități ce i-a condamnat pe
evrei, anulându-le dreptul la o viață normală în societate și chiar
dreptul la prietenie și iubire. Însăși copilăria lui Joseph a fost
frustrantă, scriitorul evocând-o ca pe o copilărie tristă, ce avea să îl
tulbure pentru tot restul scurtei sale vieți. Sebastian a recunoscut în
multe rânduri complexul de inferioritate pe care l-a avut în copilărie
din pricina originii sale evreiești. De aceea, el și-a dorit enorm să
recreeze prin literatura sa o realitate dureroasă, o variantă a biografiei
marcată de conștiința pierderii și lipsei de iubire, încercând o
sublimare prin actul scrisului.
Joseph s-a născut la Brăila, pe 8 octombrie 1907, fiind cel de-al doilea
copil al familiei Hechter. Mama sa, Clara Weintraub, s-a născut în
Bucovina, în 1883, iar tatăl său, Mendel Hechter, în Buzău, în 1877.
Era o familie modestă, ce trăia de pe urma unui mic atelier. Joseph șia petrecut copilăria și adolescența în orașul de la Dunăre, printre
castani și salcâmi. Bunicul său fusese angajat la docuri: „Trăia afară,
între vânturi, cu picioarele pe piatră și pământ, scrutând zarea inundată
a bălții, vorbind tare ca să acopere cu glasul lui vuietul fluviului,
sirena vapoarelor, uruitul elevatorului. Un om de la Dunăre.” (De
două mii de ani, 1990, p. 7). Familia mamei sale își avea originea în
nordul Bucovinei și al Moldovei și erau oameni care trăiau mai mult
în casă, aplecați deasupra cărților: „Întotdeauna au viețuit în jurul
sinagogilor. De acolo aduc poate ochii lor negrii, mâinile lungi și
subțiri, paloarea obrajilor. Au o sănătate precară, neliniștită, care
rezistă mai mult prin încordarea nervilor, decât prin puterea trupului.”
(De două mii de ani, 1990, p. 7).
Cu siguranță, scriitorul a moștenit sensibilitatea și gustul pentru
lectură prin filieră maternă și, prin filieră paternă, nonconformismul
dat de viața petrecută în natură, dar și nevoia de evadare, de căutare de
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noi orizonturi. Această contradictorie moștenire genetică a fost
echilibrată într-un mod fericit de un peisaj romanesc capabil sa
balanseze aceste trăsături dicotomice: „Tot ce este febră a fost liniștit,
a fost ordonat. Nu știu cum aș fi fost dacă m-am fi născut în altă parte.
Sunt numai convins ca aș fi fost altul. Gustului meu iudaic pentru
catastrofe intime, fluviul i-a ridicat împreună exemplul indiferenței lui
regale. Complicațiilor mele inferioare i-a opus simplicitatea
peisagiului.” (De două mii de ani, 1990, p. 8). Aici este o întoarcere în
casa memoriei, o întoarcere ce face ca realitatea să pălească, „o casă
de vise, casa onirică.” (Bachelard, Pământul și reveriile odihnei, 1999,
p. 80). Întoarcerea pe pământul natal, chiar la nivelul memoriei, a fost
caracterizată de psihanaliza clasica (Jung) ca o întoarcere în pântecul
mamei. Gaston Bachelard vorbește despre sentimentul unei „căderi în
trecut”: „pentru noi nu există nici un trecut care să nu ne trezească
gustul trecutului nostru, dar care curând devine în noi un trecut mai
îndepărtat, mai nesigur, un trecut enorm, care nu mai are dată, care nu
mai știe datele istoriei noastre.” (Bachelard, Pământul și reveriile
odihnei, 1999, p. 103)
Copilăria lui Sebastian a fost, totuși, vârsta fericită, mai ales când a
dobândit aura estetică a amintirii. Chiar și copilăria nefericită a lui
Stendhal sau Gorki a avut acel farmec specific vârstei. Doi dintre
autorii preferați ai lui Sebastian vorbesc despre copilărie într-un mod
diferit: Gide se referea la „întunericul copilăriei”, Alain Fournier la
„crezul copilăriei”.
Gândindu-se la bunicul său, ceasornicarul, Sebastian socotea că
încercarea zilnică de a înțelege armonia ceasurilor însemna pentru
acesta o ocazie de a scăpa de propriul eu și de propria singurătate:
„Bătrânul neliniștit, cum simțeam eu că este, trebuie să fi invidiat
liniștea acelor ființe de metal create de mâinile sale.” Trăia printre ele,
absorbit timp de ore, zile, ani. Munca lui trebuie să fi fost o evadare,
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un refugiu. Și poate că fugea de el însuși și suferea de teama de a nu
se întâlni cu sine.” (De două mii de ani, 1990, p. 51)
Pentru Sebastian, Brăila a reprezentat „o geografie mitică”, iar
Perpessicius l-a numit „o creangă de salcâm de la Dunăre”. El își
spunea „evreu, român și dunărean” sau „cel mai român dintre evrei”.
Așadar, putem afirma că scriitorul a avut o identitate triplă; el a fost
“omul de la Dunăre, printre faimoșii săi concitadini fiind: Panait
Istrati, Perpessicius și Nae Ionescu”. (Trandafir, Mihail Sebastian.
Între viață și ficțiune, 2007, p. 13). Așa cum el însuși își amintește,
copilul Joseph era încântat de „al treilea plop din curtea bisericii Sf.
Petru, misterios, înalt, negru, cu umbra căzând prin fereastră în nopțile
de vară, chiar deasupra patului meu.” (Sebastian, De două mii de ani,
1990, p. 11). Dar era și vremea ocupației germane din timpul celui deal Doilea Război Mondial, cu avioane, bombe și prezența morții, pe
care copilul nu o putea înțelege. Copiii grecilor din Grădina Mare
obișnuiau să arunce cu pietre în el și să îl numească „jidan fricos”,
ceea ce i-a pricinuit mereu o mare durere.
Dar orașul copilăriei sale era luminat de „cetățuia” misterioasă de
lângă Grădina Mare și de vegetația abundentă și atât de frumoasă:
trandafiri, salcâmi și castani. Primăvara, Sebastian era fascinat de
florile albe de salcâm, de peisajul dunărean, cu „pacea bălților”; îi
plăcea să traverseze Dunărea cu barca, spre satele lipovenilor,
bucurându-se de soare, alteori stătea liniștit pe malul fluviului. În
Brăila se simțea „acasă”: „Degeaba am umblat departe de țară,
degeaba am uitat lucruri vechi și am iubit altele noi, sufletul meu de
om de pe Dunăre nu poate să treacă fără emoții pe lângă o barca cu
pânze si pe lângă o luntre de pescar.” (Sebastian, De două mii de ani,
1990, p. 11). Cu fiecare ocazie, el găsea un pretext pentru a-și lăuda
târgul natal: „Cine nu cunoaște Brăila, cine nu o iubește (așa cum o
iubim noi brăilenii: ca pe un om), va găsi probabil exagerată emoția cu
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care vorbim de obicei despre orașul nostru.” (Sebastian, De două mii
de ani, 1990, p. 12)
În „Scrieri despre literatură și artă” (Bildende Kunst und Literatur),
Freud face mențiunea că: „în cazurile studiate de mine am găsit o
particularitate comună referitoare la primii ani de viață. Nevroza
acestor pacienți trimite la o trăire neplăcută sau suferință din prima
copilărie, când, știindu-se inocenți, au considerat-o ca pe o frustrare
nedreaptă.” (Freud, Writings on Literature and Art, 1980, p. 197).
Copilăria este foarte importantă din punctul de vedere al psihanalizei
clasice, considerându-se că ca frustrările ce vor cauza anxietate apar
exact în această perioadă, iar amintirile, chiar și reprimate, vor marca
mai târziu viața individului. Acest lucru i s-a întâmplat și lui Mihail
Sebastian, autorul spunând în romanul său autobiografic: „O umbră de
teroare cade peste amintirile mele de școală și de copilărie.”
(Sebastian, De două mii de ani, 1990, p. 10). El consideră că
răbufnirile antisemite reprezintă o umilire a ființei umane, iar
conștientizarea faptului că i s-ar putea respinge dreptul de a fi român îl
durea teribil. Astfel, spațiul sacru al copilăriei s-a transformat întrunul al singurătății și alienării. Reprimându-și amintirile, Sebastian a
încercat să își trăiască narcisismul copilăriei prin „distrugerea” unui
trecut frustrant, plin de anxietate. Așadar, ca adult, Sebastian a simțit
de multe ori vidul social, manifestat prin depresie și încercarea de a
scăpa de situațiile angoasante.
Cu siguranță, copilăria lui Joseph Hechter a fost frustrantă, scriitorul
evocând-o ca pe o copilărie tulburată, ce avea să îl marcheze pentru
tot restul vieții sale: „Dimpotrivă, am iubit în trista ei distincție
melancolia băiatului prost îmbrăcat, rătăcit între dudui vaporoase și
dansatori eleganți, tăcut și realmente prost în această circumstanță,
ridicol și înduioșător, compromis și conștient de această enormă
inferioritate. Tragedia eroului «parent pauvre» mi-a fost de aceea
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apropiată. Știu eu? Să fie o îndepărtată amintire dintr-o copilărie
terorizată și timidă?” (Sebastian, Scrisoare despre bunele moravuri și
justa ținută in societate, in Cuvântul, nr. 1199, 1928). Sau o altă
confesiune, făcută altundeva: „Știți, eu am trăit într-o lume de oameni
necăjiți.” (Sebastian, Scrisoare deschisă d-lui Ministru de Finanțe in
Rampa, nr. 5095, 1935).
Totuși, nu neapărat problemele materiale au fost cele ce l-au rănit pe
copilul Joseph, ci un apelativ jignitor ce i-a bântuit întreaga copilărie:
„jidan fricos”. În romanul „De două mii de ani”, Mihail Sebastian se
confesează: „nu, nu cred să fi fost vreodată fricos, deși grecii din
grădina mare, care ne aruncau cu pietre când ne prindeau pe acolo, miau strigat-o zilnic de când mă știu și deci am crescut în strigătul ăsta,
zvârlit din urmă ca un scuipat: «jidan fricos».” (Sebastian, De două
mii de ani, 1990, p. 6). Mihail Sebastian a recunoscut complexul de
„enormă inferioritate” pe care l-a avut copilul „rătăcit”, lucru justificat
dacă luăm în considerare opinia unui alt evreu, Alfred Adler, care a
ajuns la concluzia că un copil neglijat sau urât dezvoltă sentimente de
inferioritate. Este adevărat, nefericirea micului Joseph nu a fost
provocată de relațiile de familie, ci de cele sociale, fiindcă s-a simțit
respins, insultat și urât de semenii săi. Membrii familiei Hechter au
vorbit doar limba română, iar părinții „ne-au educat românește” (așa
cum scria Sebastian într-o scrisoare adresată lui Petre Comarnescu).
Cu toate acestea, nu i s-a permis să folosească aceleași cuvinte legate
de ideea de românitate: ,,Era aproape inevitabil în liceu, la lecția de
istorie, povestind un război, să întrebuințez acest plural de persoana
întâia: noi românii ....(«care români?» mi-a strigat odată unul din
bancă, interzicându-mi pe multa vreme să mă solidarizez cu istoria lui
Ștefan cel Mare).” (Sebastian, De două mii de ani, 1990, p. 10)
Întoarcerea în universul apus al copilăriei ar putea fi considerată o
rătăcire prin labirintul întunecos al căutării de sine: „Labirintul este o
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suferință primă, o suferință din copilărie.[...] Suferința imaginează
totdeauna instrumentele propriei torturi. De exemplu, vom putea face
casa oricât de luminoasa, oricât de liberă, oricât de primitoare,
anumite angoase din copilărie vor găsi totdeauna o poartă îngustă, un
coridor întunecos, un plafon ceva mai scund pentru a face din ele
imaginile restrângerii, imaginile unei fizici a opresiunii, imaginile unei
subterane.” (Bachelard, Pământul și reveriile odihnei, 1999, p. 80).
În psihanaliza clasică, acestei imagini îi corespunde teoria conform
căreia amintirile reprimate în inconștient își găsesc, totuși, calea spre
conștient, de cele mai multe ori într-o formă deghizată, luând astfel
naștere frustrarea și angoasa.
Referirile lui Sebastian la copilăria sa naște sentimentele de confuzie
și dezamăgire pe care acesta le-a trăit. Într-adevăr, este vorba de un
respect de sine rănit de o societate ce încerca să îl izoleze și să îl
umilească; avem de-a face cu o discordanță totală între bucuria
peisajului copilăriei și starea sa interioară, măcinată de rușine și
tristețe. Se pare că timpul nu a îndulcit impactul experienței micului
Joseph. Sub sensibilitatea lui se ascundea, totuși, o mare putere de
așteptare, confirmând reflecția lui Goethe că ,,geniul este o lungă
răbdare”. Vulnerabilitatea sa în fața vieții are o natură duală ca tot
ceea ce are legătură cu el: dragoste de viață, dar și tentația morții;
sensibilitate, dar și puterea de a îndura; dorința de a trăi liber, plenar,
dar și izolarea în universul scrisului; căutarea dragostei, dar și
respingerea ei inconștientă. Este ca și cum unul s-ar fi privit în oglindă
pentru a-l regăsi pe celălalt – probabil eul reprimat.
Deși a încercat să își organizeze viața diferit, din august 1927, când a
publicat în Cuvântul, Sebastian nu a reușit să plece din orășelul său și
numai călătoriile constante între Brăila și București, în mod special în
timpul sesiunilor de la Facultatea de Drept, au reprezentat o legătură
cu capitala ca centru cultural. El s-a obișnuit cu condițiile, iar
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plictisitoarea viață provincială nu îl mai exaspera; mai mult, departe
de casă, avea să și-o amintească cu multă nostalgie. Totuși,
posibilitatea de a eșua în orașele de provincie a fost menționată din
nou în 1928, într-un eseu scris de un intelectual cu spiritul zdrobit de
mediocritate. Posibilitatea ratării în orașele de provincie este reluată în
anul 1928, într-un eseu al intelectualului zdrobit de mediul egalizator
în mediocritatea sa. Și pornește de la întâlnirea lui cu un volum prăfuit
într-un raft de librărie, autorul acestuia fiind un tânăr inteligent
cândva, dar apoi uniformizat de mediul de provincie. (Sebastian, în
Cuvântul, nr. 997, 26 ian. 1928, p. 24).
Atingând maturitatea artistică, Sebastian „a cooperat” cu copilăria sa,
percepând lumea cu înțelegere, dar, în același timp, simțind-o rea,
ostilă și răzbunătoare. Scriitorul a fost plin de compasiune și iubire
față de oameni; Mircea Vieru i s-a adresat în romanul „De două mii de
ani” astfel: „Cu evrei ca dumneata pacea va fi totdeauna posibilă.
Chiar mai mult decât pacea: iubirea.” (Sebastian, De două mii de ani,
1990, p. 191). În același timp, în sufletul lui Sebastian exista o latură
mai întunecată, ce cuprindea trăsături asociate cu traumele narcisiste,
incluzând furia – agonia secretă a sufletului său – care niciodată nu i-a
permis să uite. În același roman, Mihail Sebastian a redat conversația
cu un personaj ce a făcut următoarea afirmație: „Ai spiritul tragic” sau
„Evreii sunt un neam tragic.” (Sebastian, De două mii de ani, 1990, p.
191). În romanul „Raport către El Greco”, Nikos Kazantzakis a pus
aceste cuvinte în gura unei tinere poetese evreice: „Ori de câte ori
atingi un evreu, vei găsi o rană.” (Kazantzakis, Report către El Greco,
2986, p. 360)
Scriitorul român a crezut în omenie, chiar dacă fața acesteia era
acoperită de mutilările provocate de problemele sociale și politice:
„Erau în mine - sunt încă în mine - aptitudini de fericire – un anumit
elan, nu știu ce lirism, o mare încredere în lumină, în seninătate, în
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viață, o anumită căldură, o nesfârșită putere de a iubi.” (Sebastian,
Jurnal, 1996, p. 486). În adâncul celei mai profunde deznădejdi exista
întotdeauna o speranță, așa cum rezultă și din afirmația sa din Jurnal.
Și în ianuarie 1937, Sebastian scria: „Ce dimineață fericită! Viața mai
are unele lucruri să-mi spună.” (Sebastian, Jurnal, 1996, p. 107).
Se poate spune că, de-a lungul întregii sale vieți, Sebastian a avut o
triplă identitate: românească, evreiască și aceea de scriitor dunărean.
Toate aceste trăsături au fost parte din sufletul și mintea sa și i-au
oferit o structură complexă, permițându-i astfel să intre în categoria
scriitorilor cu adevărat speciali.
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Contemporaneitate şi viitor
ANALIZA ACTIVITĂȚII ECONOMICE A
JUDEȚELOR DUNĂRENE RELATIV LA MEDIA
CÂȘTIGULUI SALARIAL NET
Cătălin Angelo Ioan1, Gina Ioan2
Abstract: Articolul tratează evoluția județelor ce se situează în arealul dunărean
din prisma principalelor ramuri economice, în perioada 2010-2015. Se studiază
astfel nivelul salariului mediu net pe ramurile respective, precum și tendințele de
evoluție a acestuia corespunzător fiecărui tip de activitate în parte.
Cuvinte cheie: salariu; industrie; agricultură; servicii

1 Introducere
În contextul apartenenței României la Uniunea Europeană, Dunărea
reprezintă, pe lângă aspectul pur geografic, și o puternică magistrală
de conectare a economiei naționale la activitatea marii majorități a
statelor componente.
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Dacă indicatorii economici ai României nu o plasează pe aceasta pe
poziții prea favorabile, aspectele interne de distribuire a activităților
productive sau, de ce nu, de relocare a unora dintre acestea pot
constitui premise de discuție pentru viitoarele strategii economice.
Problemele care se ivesc însă privesc dezvoltarea inegală a celor 12
județe dunărene (în care am inclus și Constanța – traversată de
Canalul Dunăre-Marea Neagră). O strategie de dezvoltare trebuie ca
să țină seama și de disponibilitatea orientării populației active către
anumite sectoare productive, infrastructură, nivel de educație etc.
Dezechilibrele care s-au produs în ultimii 27 de ani prin închiderea
unor capacități industriale fie din cauza faptului că erau energofage,
fie din reorientarea economiei mondiale către alte direcții mai
profitabile, fie din renunțarea la anumite piețe tradiționale și, de ce nu,
de multe ori, din pură ignoranță sau rea intenție au condus la
discrepanțe majore între regiuni, chiar foarte apropiate spațial.
Analiza acestor aspecte poate conduce la elaborarea de strategii
racordate la realități și nu rupte din contextul economic actual.
Se poate astfel vorbi despre inegalități privind ocuparea forței de
muncă, despre discrepanțe ale nivelului de educație sau existența unor
diferențe mari salariale între diverse regiuni dunărene (și nu numai).
Nu trebuie ignorată, de asemenea, migrația forței de muncă. Chiar
dacă, spre deosebire de modelul Core-Periphery al laureatului de
Nobel Paul Krugman (Krugman, 1991), ce analizează acest aspect ca
funcție de nivelul salarial dintre diverse zone, migrația forței de
muncă din România nu este foarte prezentă din motive, în special,
sociale și culturale, cea a exodului acesteia este un factor de mare
actualitate. Asistăm la o plecare masivă a populației apte de muncă, de
multe ori superior calificată, în alte țări ale Uniunii Europene ceea ce
va conduce, pe termen lung, la dezechilibre macroeconomice majore.
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Inexistența unui proiect de țară coerent și mai ales, viabil, conduce la
o dezvoltare haotică a economiei românești cu capacități industriale
dispersate aleator pe cuprinsul țării ce conduc la costuri aberante de
transport și, nu în ultimă instanță, la prețuri finale mari ceea ce face ca
produsele românești să nu fie, de prea multe ori, competitive.
Vom analiza aceste aspecte, în mai multe articole (chiar dacă ele sunt
interconectate), în cazul de față din prisma salariului mediu net.

2 Analiza salariului mediu net pentru județele dunărene
Analiza care urmează va compara evoluția salariului mediu net pe
principalele tipuri de activități economice așa cum sunt ele reflectate
în datele statistice românești și anume:
 Agricultură, vânătoare și servicii anexe, silvicultură și piscicultură;
 Industrie și construcții;
 Servicii.
Pentru o comparabilitate a datelor am dezinflaționat datele prezente în
Buletinele statistice județene la nivelul anului 2010 (de început al
analizei). Astfel, ținând seama de Indicele armonizat al prețurilor de
consum ce a cunoscut valorile succesive: IPC2011=1,0579,
IPC2012=1,0333, IPC2013=1,0398, IPC2014=1,0107, IPC2015=0,9941 am
calculat toți indicatorii numerici prin raportare la anul 2010 astfel
(notând valoarea v corespunzătoare anului n în moneda anului
respectiv cu vn și cu ~v n - aceeași valoare în moneda anului 2010):


~v =0,945v
2011;
2011



~v =0,915v
2012;
2012



~v =0,880v
2013;
2013
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~v =0,871v
2014;
2014



~v =0,876v
2015;
2015

Analiza datelor din perioada ianuarie 2010 – octombrie 2015 (data
limită a datelor statistice disponibile la momentul efectuării analizei) a
reliefat următoarele evoluții ale salariului meniu net:
Analiza salariului mediu net în perioada Ianuarie 2010Octombrie 2015 pentru județele dunărene:
Agricultură, vânătoare și alte servicii, silvicultură și pescuit
(lei 2010)
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Analiza salariului mediu net în perioada Ianuarie 2010Octombrie 2015 pentru județele dunărene:
Industrie și construcții (lei 2010)
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Analiza salariului mediu net în perioada Ianuarie 2010Octombrie 2015 pentru județele dunărene:
Servicii (lei 2010)
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O primă analiză a graficelor de mai sus reliefează discrepanțe foarte
mari între județe.
Astfel, în sectorul „Agricultură, vânătoare și servicii anexe,
silvicultură și piscicultură” nivelul salariului mediu net pe toată
perioada analizată (în termeni reali, în moneda anului 2010) se
situează în intervalul: [727,1728] lei ceea ce conduce la o diferență de
salarizare de 2.38 ori între regiuni pe diferite perioade de timp.
Analizând raportul salariului mediu net între diverse județe pe fiecare
lună în parte (din perioada analizată) rezultă:
Analiza raportului dintre maximul și minimul salariului mediu
net în perioada Ianuarie 2010-Octombrie 2015 pentru
județele dunărene:
Agricultură, vânătoare și alte servicii, silvicultură și pescuit
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Figura 4

Evoluția acestuia se situează în marja [1.29,1.85] cu extremele
înregistrate în ianuarie 2012 – 1.29, respectiv August 2010 – 1.85.
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Tendința generală de evoluție este de ușoară estompare a acestor
diferențe salariale cu aproximativ 0.00009/lunar.
În sectorul „Industrie și construcții” nivelul salariului mediu net pe
toată perioada analizată (în termeni reali, în moneda anului 2010) se
situează în intervalul: [818,1904] lei ceea ce conduce la o diferență de
salarizare de 2.33 ori între regiuni pe diferite perioade de timp.
Analizând raportul salariului mediu net între diverse județe pe fiecare
lună în parte (din perioada analizată) rezultă:
Analiza raportului dintre maximul și minimul salariului mediu
net în perioada Ianuarie 2010-Octombrie 2015 pentru
județele dunărene:
Industrie și construcții
2
y = -7E-05x + 4.6037
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Evoluția acestuia se situează în marja [1.44,1.93] cu extremele
înregistrate în octombrie 2012 – 1.44, respectiv Decembrie 2010 –
1.93. Tendința generală de evoluție este de ușoară estompare a acestor
diferențe salariale cu aproximativ 0.00007/lunar.
În sectorul „Servicii” nivelul salariului mediu net pe toată perioada
analizată (în termeni reali, în moneda anului 2010) se situează în
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intervalul: [900,1840] lei ceea ce conduce la o diferență de salarizare
de 2.04 ori între regiuni pe diferite perioade de timp.
Analizând raportul salariului mediu net între diverse județe pe fiecare
lună în parte (din perioada analizată) rezultă:
Analiza raportului dintre maximul și minimul salariului mediu
net în perioada Ianuarie 2010-Octombrie 2015 pentru
județele dunărene:
Servicii
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Figura 6

Evoluția acestuia se situează în marja [1.20,1.67] cu extremele
înregistrate în ianuarie-martie 2012 – 1.20, respectiv Februarie 2010 –
1.67. Tendința generală de evoluție este de ușoară estompare a acestor
diferențe salariale cu aproximativ 0.00004/lunar.
Analiza pe zone geografice plecând de la cursul superior către cel
inferior al Dunării, cu date grupate pe câte trei județe numai din
considerente de vizibilitate grafică, relevă mult mai bine situația
zonală relativ la media celor 12 județe dunărene.
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Analiza salariului mediu net în perioada Ianuarie 2010Octombrie 2015 pentru județele Caraș-Severin, Mehedinți și
Dolj:
Agricultură, vânătoare și alte servicii, silvicultură și pescuit
(lei 2010)
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Figura 7

Sectorul “Agricultură, vânătoare și alte servicii, silvicultură și pescuit”
corespunzător județelor Caras-Severin, Mehedinti si Dolj reflectă
situații zonale diferite în sensul că dacă în cazul Caras-Severin salariul
mediu net este mult deasupra celui mediu dunărean (corespunzător
celor 12 județe), în cazul Mehedintiului acesta a suferit fluctuații mari
de la valori foarte scăzute în 2011, la valori ridicate în 2013. Județul
Dolj se situează practic la nivelul salariului mediu pe ramură în
aproape toată perioada.
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Analiza salariului mediu net în perioada Ianuarie 2010Octombrie 2015 pentru județele Caraș-Severin, Mehedinți și
Dolj:
Industrie și construcții (lei 2010)
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Figura 8

Sectorul “Industrie și construcții” corespunzător județelor CarasSeverin, Mehedinți și Dolj reflectă situații zonale diferite în sensul că
în cazul Caras-Severin spre deosebire de situația agriculturii salariul
mediu net este mult dedesubtul celui mediu dunărean, în cazul
Mehedintiului acesta fiind situat la cote mult mai ridicate, Județul Dolj
situându-se ca și în cazul anterior practic la nivelul salariului mediu pe
ramură în aproape toată perioada.
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Analiza salariului mediu net în perioada Ianuarie 2010Octombrie 2015 pentru județele Caraș-Severin, Mehedinți și
Dolj:
Servicii (lei 2010)
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Figura 9

Sectorul “Servicii” corespunzător județelor Caras-Severin, Mehedinți
si Dolj, cu excepția unei diferențe foarte mari în anul 2010 pentru
Caras-Severin, situează județele aproximativ la media dunăreană cu o
tendință de evoluție ușor crescătoare.
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Analiza salariului mediu net în perioada Ianuarie 2010Octombrie 2015 pentru județele Olt, Teleorman și Giurgiu:
Agricultură, vânătoare și alte servicii, silvicultură și pescuit
(lei 2010)
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Figura 10

Sectorul “Agricultură, vânătoare și alte servicii, silvicultură și pescuit”
corespunzător județelor Olt, Teleorman si Giurgiu reflectă o situație
oarecum dezordonată în cazul Oltului cu evoluții mult sub medie sau,
uneori mult deasupra mediei ce poate fi explicată prin sistemul
deficitar de irigații și deci producții agricole influențate puternic de
climă. Județul Teleorman se situează mult sub media dunăreană, mai
ales în perioada anilor 2013-2014, justificarea fiind ca și în cazul
Oltului de o slabă dotare a agriculturii cu sisteme de irigații sau utilaje
moderne. În fine, județul Giurgiu este preponderent agricol după cum
se va vedea în cele ce urmează.
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Analiza salariului mediu net în perioada Ianuarie 2010-Octombrie 2015
pentru județele Olt, Teleorman și Giurgiu:
Industrie și construcții (lei 2010)
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Figura 11

Sectorul “Industrie și construcții” corespunzător județelor Olt,
Teleorman si Giurgiu reflectă o situație dezastruoasă în județul
Teleorman unde media salarială este puțin mai mare decât jumătatea
mediei dunărene ceea ce indică o industrie slab dezvoltată cu valoare
adăugată redusă. De asemenea, județul Giurgiu a suferit o cădere
salarială importantă începând cu anul 2013, situație ce se continuă și
astăzi. Cel de-al treilea județ – Olt se menține cumva în limitele
mediei dunărene cu tendințe de creștere în ultima perioadă.
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Analiza salariului mediu net în perioada Ianuarie 2010Octombrie 2015 pentru județele Olt, Teleorman și Giurgiu:
Servicii (lei 2010)
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Figura 12

Sectorul “Servicii” corespunzător județelor Olt, Teleorman si Giurgiu
reflectă o evoluție apropiată de cea a mediei celor 12 județe, cu
singura deviere din anul 2012 în cazul Giurgiului.
Relativ la județul Giurgiu, corelând cele trei analize se observă că
media salarială oscilează puternic între sectoare, în diverse perioade
de timp, făcând practic foarte dificilă elaborarea unei strategii de
dezvoltare pe o anumită direcție în scopul ridicării nivelului de trai al
populației.
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Analiza salariului mediu net în perioada Ianuarie 2010Octombrie 2015 pentru județele Călărași, Ialomița și
Constanța:
Agricultură, vânătoare și alte servicii, silvicultură și pescuit
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Figura 13
Sectorul “Agricultură, vânătoare și alte servicii, silvicultură și pescuit”
corespunzător județelor Calarasi, Ialomita și Constanta reflectă o
situație oarecum constantă în raport cu media, singurele situații de
aflare sub aceasta fiind cele corespunzătoare Constanței, dar nu la
valori îngrijorătoare.
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Analiza salariului mediu net în perioada Ianuarie 2010Octombrie 2015 pentru județele Călărași, Ialomița și
Constanța:
Industrie și construcții (lei 2010)
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Figura 14

Sectorul “Industrie și construcții” corespunzător județelor Călărași,
Ialomița și Constanta reflectă o situație oarecum previzibilă și anume
o situare mult peste medie a Constanței, în principal datorită portului
maritim. Județele Ialomița și Călărași au niveluri salariale mult sub
medie, datorită în principal restructurării industriale prin privatizarea
multor societăți. Premisele județului Călărași sunt însă bune, acesta
fiind cotat în anul 2015 ca fiind cel mai promițător oraș din Bărăgan
pentru mediul de afaceri (Forbes România, 2015).
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Analiza salariului mediu net în perioada Ianuarie 2010Octombrie 2015 pentru județele Călărași, Ialomița și
Constanța:
Servicii (lei 2010)
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000

Călărași

Ialomița

Oct-2015

Jul-2015

Apr-2015

Jan-2015

Oct-2014

Jul-2014

Apr-2014

Jan-2014

Oct-2013

Jul-2013

Apr-2013

Jan-2013

Oct-2012

Jul-2012

Apr-2012

Jan-2012

Oct-2011

Jul-2011

Apr-2011

Jan-2011

Oct-2010

Jul-2010

Apr-2010

Jan-2010

900

Constanța

Figura 15

Sectorul “Servicii” corespunzător județelor Călărași, Ialomița și
Constanta reflectă, de asemenea, o situație previzibilă și anume o
situare peste medie a Constanței. Județele Ialomița și Călărași au
niveluri salariale aproximativ mediei.
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Analiza salariului mediu net în perioada Ianuarie 2010Octombrie 2015 pentru județele Brăila, Galați și Tulcea:
Agricultură, vânătoare și alte servicii, silvicultură și pescuit
(lei 2010)
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Figura 16

Sectorul “Agricultură, vânătoare și alte servicii, silvicultură și pescuit”
corespunzător județelor Brăila, Galați și Tulcea reflectă o situație
ciudată mai ales din prisma structurii geografice apropiate a județelor
Brăila și Galați. Astfel, județul Galați s-a situat la un nivel foarte
ridicat în raport cu media în anii 2010-2011 și 2015, în timp ce Brăila
a avut aceeași poziționare în anul 2014. În rest, se remarcă o situare
sub medie a județului Tulcea, principalul furnizor piscicol al țării,
justificată de problemele grave de organizare din zonă.
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Analiza salariului mediu net în perioada Ianuarie 2010Octombrie 2015 pentru județele Brăila, Galați și Tulcea:
Industrie și construcții (lei 2010)
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Figura 17

Sectorul “Industrie și construcții” corespunzător județelor Brăila,
Galați si Tulcea reflectă o situație interesantă în cazul Tulcei cu
situare peste medie, dar, din nou, ciudată mai ales din prisma
apropierii județelor Brăila și Galați. Astfel, dacă județul Galați s-a
situat la un nivel apropiat în raport cu media în perioada analizată,
Brăila se situează constant undeva cam la 80% din câștigurile salariale
medii dunărene ceea ce este justificat prin lipsa unor mari producători
industriali și prin slaba dezvoltare a sectorului construcțiilor.
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Analiza salariului mediu net în perioada Ianuarie 2010Octombrie 2015 pentru județele Brăila, Galați și Tulcea:
Servicii (lei 2010)
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Figura 18

Sectorul “Servicii” corespunzător județelor Brăila, Galați și Tulcea
reflectă o situație previzibilă în cazul Galațiului cu situare mult peste
medie, datorită dezvoltării de ansamblu a acestuia dar, din nou, mai
ales din prisma istoriei Brăilei de oraș puternic comercial, o plasare
mult sub media dunăreană. Județul Tulcea se situează aproape
constant la un nivel de aproximativ 90% din media salariului dunărean
pentru acest tip de activități.
Efectuând analizele de regresie pentru principalele domenii
economice pentru fiecare județ în parte s-au obținut diferite ritmuri de
creștere anuale.
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Trendul anual al salariului mediu net pentru județele
dunărene:
Agricultură, vânătoare și alte servicii, silvicultură și pescuit
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Figura 19

În sectorul „Agricultură, vânătoare și alte servicii, silvicultură și
pescuit” se poate remarca din figura 19 că cele mai mari procente de
creștere estimate corespund județelor Ialomița (5.81%), Giurgiu
(5.25%) sau Mehedinți (4.52%) ceea ce justifică accentuarea
investițiilor din domeniu în aceste zone.
Pe de altă parte, județele Galați (1.04%), Caras-Severin (1.96%) și
grupul: Dolj, Olt, Constanța, Brăila, Tulcea – situate sub media
dunăreană vor trebui stimulate atât sub aspectul dezvoltării
infrastructurii, cât și a modernizării mijloacelor de producție agricolă.
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Trendul anual al salariului mediu net pentru județele
dunărene:
Industrie și construcții
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Figura 20

În sectorul “Industrie și construcții” se poate remarca din figura 20 că
cele mai mari procente de creștere estimate corespund județelor
Călărași (5.07%), Olt (3.11%), Galați (1.79%). Îngrijorătoare sunt
tendințele corespunzătoare județelor Caras-Severin (scădere de
2.99%), Mehedinți (scădere de 1.30 %) sau Giurgiu (scădere de 2.63
%) ceea ce denotă o industrie învechită cu valoare adăugată mică și
productivitate scăzută. Prin urmare, aceste județe ar trebui ca să
beneficieze de proiecte viabile de dezvoltare industrială care să ridice
nivelul de trai zonal, în caz contrar, forța de muncă deplasându-se fie
către celelalte sectoare cu tendință de creștere, fie relocându-se în alte
zone.
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Trendul anual al salariului mediu net pentru județele
dunărene:
Servicii
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Figura 21

În sectorul “Servicii” se poate remarca din figura 21 că cele mai mari
procente de creștere estimate corespund județelor Călărași (4.07%),
Galați (2.80%) și Brăila (2.44%). Dacă mai sus, remarcam situarea
Brăilei mult sub media dunăreană, tendința de creștere este
semnificativă promițând perspective încurajatoare pentru dezvoltarea
sectorului serviciilor în acest județ.
Singura tendință negativă (și aceasta semnificativă) este în cazul
județului Caras-Severin (scădere de 3.40%) ceea ce arată o slabă
preocupare către acest domeniu și deci o concentrare sporită a
eforturilor investiționale în viitor.
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3

Concluzii

Din analiza efectuată mai sus, se desprinde faptul că strategiile de
dezvoltare a județelor situate în arealul dunărean trebuie adaptate după
indicatorii economici fundamentali în sensul că atenția va trebui
îndreptată, în special, către extreme. Astfel, zonele cu tendințe mari de
creștere salarială vor trebui încurajate în sensul menținerii strategiilor
de dezvoltare, iar cele cu tendințe pozitive mici sau chiar negative vor
trebui ca să fie în centrul atenției factorilor diriguitori.
Dezvoltarea infrastructurii acestor județe, acordarea de facilități,
elaborarea de măsuri legislative coerente și nu discreționare pot
conduce la ridicarea nivelului de trai în zonele defavorizate și, în
principal, stoparea migrației populației apte de muncă.

4
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DEZVOLTAREA CONURBAȚIEI GALAȚI – BRĂILA
ÎNTRE OPORTUNITĂȚILE PERIOADEI DE
PROGRAMARE 2014 – 2020 ȘI INTERES(E)
Gabriela Marchis1
Rezumat: Lucrarea își propune să aducă în atenția publicului o serie de principii
fundamentale pentru crearea unei strategii integrate de dezvoltare economică a
zonei Galați-Brăila. Rezultatele așteptate ale acestei lucrări sunt de a informa, pe
de o parte, asupra oportunităților existente în acest demers de creare a unui pol
de dezvoltare în această zonă a României, și totodată, de a conștientiza atât
factorii decizionali cât și publicul larg despre importanța cooperării între Galați
și Brăila în vederea valorificării la maxim a potențialului existent. Totodată, ne
propunem să aducem în atenție, potențialele soluții inovatoare de creștere socioeconomică a conurbației Galați-Brăila.
Cuvinte cheie: strategii integrate de dezvoltare; finanțare europeană; investiții
europene

Dezvoltarea socio-economică a zonei Galați-Brăila ar trebui să
reprezinte o prioritate pe agenda autorităților locale având în vedere pe
de o parte poziția strategică a acestei zone, dar și necesitățile de
dezvoltare comune, care prin amploarea lor depășesc ca importanță
neînțelegerile istorice dintre cele două urbe.

Conf.univ.dr., Universitatea „Danubius” din Galaţi, Facultatea de Stiinte
Economice, România, Adresa: Bulevardul Galaţi, nr. 3, 800654 Galaţi,
România, Tel.: +40.744.540.993, E-mail: gabrielamarchis@univ-danubius.ro.
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Dezvoltarea socio-economică a zonei Galați-Brăila este un proces
amplu și anevoios dar nu imposibil de realizat, dacă există voință
politică și implicare activă a membrilor celor două comunități.
Rezultatele așteptate ale acestei lucrări sunt de a informa, pe de o
parte asupra oportunităților existente în acest demers de creare a unui
pol de dezvoltare în această zonă a României, dar și de a conștientiza
factorii decizionali dar și publicul larg despre importanța cooperării
între Galați și Brăila în vederea valorificării la maxim a potențialului
existent.
Totodată ne propunem să aducem în atenție potențiale soluții
inovatoare de creștere socio-economică a acestei zone.
Implicarea activă a diferiților actori locali este o pre-condiție esențială
pentru crearea unei strategii comune de dezvoltare.
Lucrarea își propune să aducă în atenția publicului o serie de principii
fundamentale pentru crearea unei strategii integrate de dezvoltare
economică a zonei Galați-Brăila. Doar prin deplina înțelegere a
condițiilor economice și a tendințelor de dezvoltare, precum și a
provocărilor și oportunităților existente, factorii politici decizionali din
diferite nivele de guvernare, pot colabora în realizarea unei viziuni de
evoluție socio-economică a conurbației Galați-Brăila.
Odată identificate potențialele traiectorii inovative de dezvoltare se
pot căuta surse de finanțare pentru realizarea cu succes a acestui
proces, iar finanțarea europeană poate fi o soluție viabilă.
Crearea unui mediu prielnic dezvoltării afacerilor este un elementcheie în facilitarea modificărilor structurale majore. Strategiile de
specializare inteligentă promovate la nivel european ca soluție pentru
dezvoltarea socio-economică a diferitelor areale în perioada de
programare 2014-2020, pot fi utilizate ca instrument de dezvoltare a
aglomerației urbane Galați-Brăila doar dacă se realizează o
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radiografiere obiectivă a profilului fiecărei zone în parte pentru a se
cunoaște în amănunt punctele forte ce pot fi folosite în construirea
unor parteneriate strategice la nivel european cu zone care au puncte
forte complementare în domenii de dezvoltare similare.
Astfel, este esențial să cunoaștem acele elemente caracteristice ce dau
personalitate și identitate fiecărei urbe, elemente ce pot susține
procesul de dezvoltare. Procesul de identificare a traiectoriilor posibile
de dezvoltare presupune o analiză obiectivă atât a aspectelor pozitive
ce pot fi valorificate la potențialul maxim dar și a aspectelor negative
ce pot fi remediate prin intermediul unor intervenții strategice.
Pentru a realiza acest lucru, este necesar să cunoaștem în amănunt
profilul fiecărei urbe.
În același timp trebuie avut în vedere că lecțiile trecutului sunt
importante, dar nu putem rămâne ancorați într-un trecut mai mult sau
mai puțin glorios, ci este necesar să ne orientăm atenția cu prioritate
asupra a ce se întâmplă în prezent în zone similare din Uniunea
Europeană, să identificăm tendințele și direcțiile de dezvoltare pe
termen lung agreate la nivel comunitar și să facem toate eforturile
necesare pentru a putea beneficia din plin de oportunitățile oferite de
calitatea de stat membru UE, dobândită în urmă cu un deceniu.
Lecțiile de bună-practică privind dezvoltarea economico-socială a
diferitelor zone și implicit creșterea nivelului de bunăstare pentru
rezidenții acestor zone, pot fi împrumutate cu succes, șansele de
reușită fiind mult sporite prin faptul că nu mai este necesar „să
reinventăm roata” și putem adapta „rețetele de succes” profilului
nostru „mioritic” (economic, cultural, teritorial, social, etc.) având o
imagine mult mai amplă asupra resurselor necesare, dar și asupra
potențialelor provocări. Spre exemplu, proiecte din diferite state
europene au primit recent din partea Comisiei Europene premiul
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„RegioStars”
pentru
promovarea
dezvoltării
inteligente1
(Danemarca), sustenabile2 (Portugalia) și favorabile incluziunii3
(Polonia) dar și pentru revitalizarea unor zone urbane4 (Polonia) și
managementul efectiv al finanțărilor europene în perspectiva
creșterii transparenței privind cheltuielile publice efectuate5
(Lituania).
Totodată, vă supun atenției noul portal6 lansat de către Comisia
Europeană
destinat
dezvoltării
zonelor
urbane
(https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/cities),
ca prioritate esențială a Agendei Urbane7 existente la nivel comunitar,
începând cu luna mai 2016. Astfel, pentru a veni în sprijinul
dezvoltării zonelor urbane, prin facilitarea schimbului de bunepractici, acest portal oferă informații privind politicile Uniunii
Europene care au un impact major asupra orașelor și zonelor urbane,
dar și informații referitoare la diferite oportunități de finanțare
Informații detaliate regăsiți la adresa:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/videos/regiostars-2016winner-copenhagen-cleantech-cluster
2
Informații detaliate regăsiți la adresa:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/videos/regiostars-2016winner-centro-bio
3
Informații detaliate regăsiți la adresa:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/videos/regiostars-2016winner-academy-of-social-economy
4
Informații detaliate regăsiți la adresa:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/videos/regiostars-2016winner-revitalization-of-lower-town-district-in-gdansk
5
Informații detaliate regăsiți la adresa:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/videos/regiostars-2016winner-transparency-initiative-jonvabaliai-fireflies
6
Denumirea în limba engleză – Cities portal.
7
Documentul în extenso poate fi consultat la adresa:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/urbandevelopment/agenda/pact-of-amsterdam.pdf
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generate de instrumentele financiare europene active în perioada de
programare 2014 – 2020 (spre exemplu, Fondul European de
Dezvoltare Regională, unde sumele alocate dezvoltării zonelor
urbane totalizează 100 miliarde euro, din care 15 miliarde sunt
gestionate direct de către acestea; Fondul Social European, care are
alocată suma de 1,5 miliarde euro pentru dezvoltarea urbană;
pachetele de finanțare oferite de Banca Europeană de Investiții;
programul URBACT, sub egida căruia 96 milioane euro vor finanța
proiecte destinate dezvoltării rețelelor urbane; programele „Orizont
2020”1, „Orașe inteligente”2, „LIFE”, precum și Acțiunile inovative
urbane, destinate experimentării ideilor inovative, sumele alocate
fiind de 370 milioane euro) precum și despre evenimentele organizate
la nivel comunitar pe tematica dezvoltării urbane (seminarii,
conferințe, instruiri, ateliere de lucru, etc.).
Acest portal este conectat cu portalul european privind Proiectele de
Investiții Europene (https://ec.europa.eu/eipp/desktop/en/index.html),
unde utilizatorii au posibilitatea să își prezinte proiecte în vederea
identificării de parteneri externi, furnizori, etc., dar și să acceseze o
rețea extinsă la nivel internațional de investitori potențiali.
Mai mult decât atât, la nivel comunitar există și un Centru de
Consultanță
privind
Investițiile
Europene3
(http://www.eib.org/eiah/index.htm) de unde se pot obține informații
privind accesarea Fondului European pentru Investiții Strategice4 a
căror sume alocate pentru perioada 2014 – 2020 totalizează 315
miliarde euro, precum și asistență tehnică privind realizarea diferitelor

Denumirea în limba engleză – Horizon 2020.
Denumirea în limba engleză – Smart cities.
3
Denumirea în limba engleză – European Investment Advisory Hub.
4
Denumirea în limba engleză – European Fund for Strategic Investments.
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proiecte pentru a primi finanțare din partea Băncii Europene de
Investiții.
Din cele prezentate anterior, se poate observa cu ușurință că
oportunitățile de dezvoltare a conurbației Galați-Brăila sunt extrem de
numeroase în această perioadă de programare 2014 – 2020. Dar, din
înțelepciunea poporului român, știm că „D-zeu îți dă, dar nu-ți pune
și-n traistă”. Cu alte cuvinte, pentru a fructifica aceste oportunități
este nevoie de implicarea tuturor, iar preocuparea de a obține succes în
acest demers trebuie să fie ambivalentă – a locuitorilor din cele două
orașe, dar și a factorilor politici decizionali, de la diferite paliere de
guvernare.
Este esențial să conștientizăm că la nivel european dezvoltarea
urbană este privită din perspectiva soluționării celor 12 problemele
comune identificate pe teritoriul UE: calitatea aerului; sărăcia
urbană; locuințele; economia circulară; crearea de locuri de
muncă și creșterea competențelor forței de muncă în economia locală;
adaptarea la schimbările climatice; tranziția energetică;
utilizarea durabilă a terenurilor și a soluțiilor bazate pe natură;
mobilitatea urbană; integrarea migraților și refugiaților;
tranziția digitală și nu în ultimul rând, realizarea de achiziții
publice inovatoare în mod responsabil.
Parte din aceste probleme sunt prezente și în conurbația Galați-Brăila
și pentru a găsi soluții eficiente este nevoie de o implicare sporită a
tuturor părților interesate în dezvoltarea acestui areal, în special a
factoriilor decizionali. Autoritățile publice locale din cele două orașe
(Galați și Brăila) ar trebui să manifeste mai mult interes în ancorarea
celor două urbe la tendințele de dezvoltare de la nivel comunitar.
Lipsa de preocupare în conectarea celor doua zone urbane la realitățile
dezvoltării europene poate genera grave derapaje de la procesul de
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integrare, amplificând și mai mult disparitățile privind nivelul de trai
al cetățenilor.
Pentru a facilita colectarea și diseminarea de informații statistice
privind nivelul de dezvoltare urbană la nivelul Uniunii Europene, a
fost creată o platformă online1 – Urban Data Platform – care permite
autorităților și tuturor părților interesate să realizeze analize
comparative, să împrumute exemple de bună practică și să
monitorizeze procesul de dezvoltarea urbană. Din păcate la data
elaborării prezentului studiu2, cele două orașe – Galați și Brăila nu se
numărau printre cele 800 de orașe europene care și-au înscris
informațiile pe platformă. Sintetizând, din cele expune anterior reiese
clar că perioada de programare 2014 – 2020 oferă o gamă largă de
posibilități de dezvoltare la nivelul fiecărui oraș în parte (Galați,
Brăila), dar mai ales la nivel integrat – conurbația Galați-Brăila. Prin
urmare, crearea unui pol românesc de dezvoltare în zona GalațiBrăila, recunoscut la nivel european, este doar o chestiune de interes și
interese.
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PENTRU DEPĂŞIREA LOCALISMULUI CULTURAL
PRIN UNIVERSALITATE
Cristinel Munteanu1
Rezumat: În această lucrare, propun o soluţie pentru depăşirea unei viziuni
înguste, localiste, viziune care explică parţial şi adversitatea existentă între cele
două oraşe, Galaţi şi Brăila. În principiu, cultura ar trebui să unească, nu să
dezbine. O atare idee este valabilă în special în cazul culturii de tip universal,
deoarece, arătându-ne interesaţi de universalitatea culturii, ne vom lărgi astfel
orizontul istoric, înfrăţindu-ne cu întreaga umanitate. Fără a ignora valorile
naţionale, sunt de acord cu savantul Eugeniu Coşeriu (aflat întrucâtva în
consonanţă şi cu filosoful Constantin Noica), ce susţinea că adevărată cultură
este universală prin obiect şi naţională prin subiect, în sensul că, indiferent de
obiectul de care ne ocupăm (în ştiinţă, de pildă), specificul naţional va fi oricum
sesizat/sesizabil, fiindcă timbrul românesc al subiectului (fie acesta creator,
cercetător etc.) nu se poate şterge. În sprijinul acestei opinii, voi menţiona şi
activitatea altor mari români cu succes universal.
Cuvinte-cheie: cultură; localism; naţionalism; universalitate; E. Coşeriu; C.
Noica

Domnului Prof.univ.dr. Ioan S. Cârâc, în
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Lect.univ.dr., Universitatea „Danubius” din Galaţi, Facultatea de Comunicare
şi Relaţii Internaţionale, Romania, Adresa: Bulevardul Galaţi, nr. 3, 800654
Galaţi, România, Tel.: +40.372.361.102, Fax: +40.372.361.290, E-mail:
cristinel.munteanu@univ-danubius.ro.
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1. Există tendinţa – normală, până la un punct – de a privi locul în care
te-ai născut, ai crescut, ai trăit şi continui să trăieşti ca un fel de
„centru al lumii” (axis mundi) sau „buric al Pământului”. Fără
îndoială, regiunea natală este una cu totul specială pentru fiecare
dintre noi, dar sentimentele aparte pe care le nutrim faţă de un atare
teritoriu şi faţă de oamenii şi valorile pe care le poartă nu trebuie să ne
conducă spre intoleranţă când vine vorba de oamenii şi valorile altor
spaţii apropiate. Iată de ce o „adversitate” sau (mai bine zis) o
„rivalitate” cum este cea dintre cele două oraşe (şi judeţe) învecinate,
Galaţi şi Brăila, oricâte motivaţii istorice sau economice ar avea,
trebuie, la un moment dat, să fie lăsată în urmă. Sunt demult apuse
vremurile în care socoteai populaţia unei ţări vecine ca fiind formată
din „barbari” doar pe considerentul că aceştia vorbeau o altă limbă
decât a ta. Dacă vrem să progresăm din toate punctele de vedere, este
necesară o schimbare de optică sau de perspectivă.
1.1. Se afirmă adesea că familia şi, apoi, comunitatea locală constituie
„patria noastră mică”. Dacă este aşa, atunci cum ne putem dovedi
patrioţi în raport cu aceasta? Cândva, cineva mi-a spus că Regele
Mihai ar fi dat patriotismului următoarea definiţie: „A fi patriot
înseamnă să-ţi iubeşti patria aşa cum este, dar, în acelaşi timp, să faci
tot ce-ţi stă în putinţă pentru a o face mai bună”. Nu ştiu în ce
împrejurări a rostit Majestatea Sa aceste cuvinte (şi dacă le-a rostit
întocmai aşa) şi-mi pare rău că nu pot fi mai exact. Deşi informaţia pe
care o am este una „la mâna a doua”, cred totuşi că definiţia reprodusă
(aşa paradoxală cum e la prima impresie) este una „de calitatea întâi”,
fiindcă pune accentul pe dimensiunea dinamică, energetică şi
responsabilă a iubirii faţă de patrie. În plus, ea evidenţiază atât
elementul de stabilitate, cât şi componenta de continuitate a acţiunii
respective, deschiderea ei spre viitor: suntem copiii patriei, dar noi
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înşine se cuvine să o iubim pe aceasta nu doar ca pe o mamă, ci şi ca
pe o fiică.
1.2. Referindu-mă acum la problema atitudinii fireşti faţă de ţară sau
faţă de naţiune, sunt încredinţat că – mutatis mutandis – ceea ce este
valabil pentru „patria mare” este valabil şi pentru „patria mică”. Altfel
spus, recomandările care pot fi făcute în cazul naţionalismului, pot fi
menţinute şi în cazul „regionalismului” sau al aşa-zisului „localism”.
Dacă dorim cu adevărat să ne dezvoltăm ca zonă, să fim luaţi în serios
şi de „ceilalţi”, este nevoie să trecem dincolo de acest localism
exclusivist. Aşadar, îmi propun să prezint în continuare unele
recomandări şi distincţii făcute de gânditori români profunzi, precum
Eugeniu Coşeriu şi Constantin Noica, cu privire la naţionalism şi
cultură, reflecţii care, prin translaţie, pot ajuta la depăşirea
localismului cultural de care vorbeam. (Prin cultură înţeleg, desigur,
acele activităţi spirituale ce cuprind şi ştiinţa, alături de filosofie, artă,
religie şi mitologie, dimpreună cu baza culturii înseşi, adică limbajul.)
2. Mai întâi, consider că este util să înfăţişez cele trei tipuri de
naţionalism, aşa cum le-a deosebit E. Coşeriu (şi corespunzând, de
fapt, celor trei etape pe care le-a parcurs Coşeriu însuşi în formarea sa
ca savant): „Primul tip este un naţionalism primitiv, naiv şi nereflexiv,
în cadrul căruia se afirmă interesele, drepturile, valorile şi cultura unei
anumite naţiuni şi se neglijează cele ale altor naţiuni, în special ale
popoarelor vecine, şi se neagă cultura altora fără ca aceasta să fie
cunoscută. Al doilea tip este un naţionalism reflexiv, tactic, în cadrul
căruia primează încă valorile şi preferinţele unei anumite naţiuni, dar
în acelaşi timp sunt acceptate şi percepute interesele şi valorile altora
şi, în consecinţă, se pledează pentru coexistenţa armonioasă a
diferitelor tradiţii, obiceiuri şi culturi. Al treilea tip îl constituie un
91

Andy PUȘCĂ, Benone PUȘCĂ, Fănel TEODORAȘCU, Cristian SANDACHE (Coord.)

naţionalism critico-dinamic, în cadrul căruia şi preferinţele propriei
naţiuni sunt privite sceptic şi critic.” (Coseriu, 1997, pp. 27-28)1.
3. Într-o prelegere intitulată Deontologia culturii, ţinută la Iaşi la
începutul anilor ’90, Eugeniu Coşeriu s-a referit şi la conceptul de
„specific naţional” (în raport cu noţiunea de „cultură”), afirmând că
acesta nu este întotdeauna înţeles aşa cum trebuie. Ideea foarte
importantă pe care o susţine Coşeriu este următoarea: cultura este, în
mod necesar, universală prin OBIECT şi naţională prin SUBIECT, adică
prin autor, care, dat fiind faptul că aparţine unui anumit context
istoric, idiomatic etc., va avea mereu o voce specifică, un timbru
aparte. Iată, in extenso, argumentarea lui Coşeriu: „Atunci, dacă este
universală şi antidogmatică şi permite această multiplicitate de
perspective, cultura mai poate fi naţională? Cultura nu poate fi
naţională şi nu trebuie să fie naţională ca o b i e c t . Ne putem ocupa,
fără îndoială, de obiectele noastre, fiindcă le cunoaştem mai bine, însă
fiecare obiect pe care îl considerăm, chiar dacă este un obiect local,
trebuie văzut totdeauna în perspectiva universalităţii; trebuie văzută în
fiecare obiect, în fiecare formă a culturii populare dintr-o anumită ţară,
dintr-o anumită regiune, o formă posibilă, o determinare posibilă a
artei, în general, a artei universale, şi nu doar o formă care exclude
alte forme de artă. În România s-a discutat mult – ştiu – despre
specificul naţional şi s-a înţeles uneori că acest specific naţional s-ar
opune universalităţii. S-ar opune universalităţii dacă am înţelege că ne
mărginim la faptele naţionale şi că vrem să facem o cultură numai
naţională, care să nu fie universală. Însă specificul naţional e cu totul
inevitabil prin s u b i e c t , nu prin obiect. Deci, nu vom putea scăpa,
Am reprodus aici (prelucrând-o uşor prin raportare la originalul german)
traducerea efectuată de Eugenia Bojoga, apărută în revista „Contrafort”, nr. 1011 din 2003.
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nimeni nu poate scăpa de specificul naţional, de tradiţiile pe care le
reprezintă, fiindcă creatorul reprezintă el însuşi aceste tradiţii, el însuşi
e o parte dintr-o comunitate şi dintr-o cultură care s-a constituit în
mod istoric.” (Coşeriu, 1994, p. 176).
4. Singura cale adecvată pentru a face cultură autentică şi pentru a
avea succes în ştiinţă este, după Coşeriu, aceea de a intra în dialog
(chiar „peste timp”) cu marile spirite ale umanităţii şi/sau de a ne
preocupa de problemele actuale ale unui domeniu. În consecinţă,
Coşeriu lansează un avertisment de care este bine să ţinem seama: „Să
ne ferim de specificul naţional ca particularism, ca formă de
concentrare numai în obiectele noastre; să nu spunem că nu ne
ocupăm de Aristotel, de exemplu, sau de probleme generale ale
umanităţii fiindcă nu sunt ale noastre; Aristotel e grec şi noi suntem
români. Toate lucrurile omenirii, şi toţi gânditorii omenirii, şi toţi
poeţii omenirii, şi toţi oamenii de ştiinţă ai omenirii sunt şi ai noştri şi,
într-un fel, chiar mai ai noştri decât cei ai noştri în particular, tocmai
fiindcă sunt şi ai altora; cu ei ne lărgim orizontul istoric, ieşind dintr-o
mărginire, dintr-un orizont cultural închis; nu ne confundăm, ci ne
unim cu toată omenirea.” (Coşeriu, 1994, p. 176).
5. Într-o carte celebră, Cuvânt împreună despre rostirea românească,
Constantin Noica pare că recurge tocmai la o astfel de „concentrare
numai în obiectele noastre”, tratând pe îndelete despre anumite
cuvinte româneşti purtătoare (pare-se) de valenţe filosofice. Dintru
început, filosoful român se întreabă dacă demersul său este unul corect
proiectat, oferind argumente pro şi contra: „Este însă acesta un lucru
bun? Nu ar trebui ca universalul să fie universal? Cultura ştiinţifică
spune că nu e un lucru bun: trebuie să vorbim toţi o singură limbă.
93

Andy PUȘCĂ, Benone PUȘCĂ, Fănel TEODORAȘCU, Cristian SANDACHE (Coord.)

Cultura umanistă spune că este totuşi un lucru bun: universalul trebuie
să se întrupeze, de fiecare dată, în câte o limbă istorică. La rândul ei,
cultura indiană spune că lipsa de unitate nu e un lucru bun: că trebuie
să ne topim gândul şi fiinţa în Marele Tot, ca o statuie de sare
cufundată în apă. Dar cultura europeană, în linii mari, spune că este un
lucru bun: că statuile trebuie să rămână statui, persoana umană,
persoană, şi cuvântul propriu, cuvânt.” (Noica, 1987, pp. 7-8).
5.1. Un răspuns lămuritor vom găsi, însă, abia în partea a doua a cărţii
menţionate, în capitolul-eseu Partea noastră de cer: „Dacă s-ar
întreba cineva de ce dăm atâta însemnătate câtorva cuvinte româneşti,
am răspunde: pentru că aceasta e partea noastră de cer. Observatorul
nostru astronomic are, printr-o convenţie internaţională bine stabilită,
sarcina de a explora partea de cer care cade sub lunetele noastre. S-ar
putea ca din Honduras să se vadă stele mai frumoase; dar acestea sunt
stelele noastre.” (Noica, 1987, p. 107). Evident, un cărturar de talia lui
Noica întrezăreşte şi pericolul unei astfel de iniţiative: „Dar aci se iscă
primejdia de a orbi, tot privind doar la cele din peticul nostru de cer, şi
de a crede că mândrele noastre sunt mai frumoase ca altele.” (Noica,
1987, p. 108). Mai mult decât atât, şi el admite, în cele din urmă,
necesitatea lărgirii orizontului nostru istoric pentru desăvârşita
cunoaştere a propriei limbi: „S-ar putea ca marile limbi culte, ori
dimpotrivă altele, ca limbile bantu, să fie mai interesante sub multe
raporturi. Dar ele nu sunt pe cerul nostru. Sau, într-un fel, sunt şi ele,
căci fără adâncirea în alte limbi şi fără limbile clasice, inclusiv
sanscrita, nu-ţi cunoşti până la capăt propria limbă.” (Noica, 1987, p.
110).
5.2. Încercarea lui Noica de a descoperi sâmburi de filosofie în limba
română (veche) a fost considerată neconvingătoare (vezi Coşeriu,
1996, p. 105-108), din simplul motiv că limba ca atare nu este
filosofie, ci doar cunoaştere intuitivă; limba captează şi reprezintă
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esenţa („firea lucrurilor”), fără a fi şi declaraţie/afirmaţie despre
esenţă. Dar tentativa filosofului român (nereuşită oarecum din cauza
premiselor de la care pleacă) nu contrazice, în principiu, cele spuse de
Coşeriu în Deontologia culturii, fiindcă în cartea sa seducătoare Noica
vizează tocmai problema universalităţii (de vreme ce filosofia este
însăşi „ştiinţa universalului”). Stelele de pe cer sunt ale tuturor, ele
sunt elemente universale, concepte, esenţe ş.a.m.d. Ar fi o iluzie să
crezi că în partea noastră de cer s-ar afla alte stele. Ceea ce diferă –
metaforic vorbind – este modul în care le vedem pe acestea, unghiul
cultural din care le privim, perspectiva noastră românească, bunăoară,
fiind marcată de anumite tradiţii, de o anumită mentalitate (forma
mentis). Aşadar, în cartea lui Noica este expusă, mai degrabă, o
situaţie ipotetică întrucâtva, despre cum s-ar fi putut face filosofie în
limba română, despre cum s-ar fi putut trata chestiunile universale ale
filosofiei pornind de la anumite posibilităţi/virtualităţi ale limbii
române. Despre ce ar fi putut să fie, dacă s-ar fi născut mai demult, pe
aceste meleaguri, un Kant sau un Hegel...
6. Înainte de a încheia această lucrare, aş vrea să amintesc, pentru
exemplificare, câteva personalităţi „locale” care au înţeles foarte bine
şi încă de a început o atare „lecţie a universalităţii”, lucru ce explică şi
reputaţia internaţională pe care au dobândit-o ulterior. Eu sunt născut
în judeţul Galaţi, mai precis în Tecuci (oraş care a dat culturii
româneşti – luată în accepţie largă – nume ca Iorgu Iordan, Calistrat
Hogaş, Ion Petrovici, Mihail Manoilescu et alii), dar locuiesc de peste
un deceniu în Brăila; prin urmare, în spiritul toleranţei invocate mai
sus, am ales să mă opresc asupra unor personalităţi originare din
Brăila, care au activat în diferite domenii (literatură, ştiinţa medicală,
logică şi filosofie).
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6.1. Mă voi referi mai întâi la un scriitor român care a devenit renumit
prin intermediul limbii franceze: Panait Istrati (1884-1935). Întradevăr, este foarte dificil este să ajungi să creezi literatură de valoare
într-o altă limbă decât cea maternă. Panait Istrati este un caz cu totul
aparte, pentru că, deşi a scris în franceză, el rămâne, în esenţă, un
scriitor român. Format în spiritul limbii materne, lumea semantică a
literaturii sale, înfăţişată în haină franţuzească, rămâne românească;
lumea sa interioară este structurată prin intermediul limbii române.
Demonstraţia a fost făcută convingător de către Dumitru Irimia, din
care îmi permit să citez câteva rânduri: „În acest sens, trebuie spus că
atunci când începe să-şi scrie în limba franceză opera literară, Panait
Istrati îşi avea pe deplin formată personalitatea umană de adâncime. El
va pătrunde în universul spiritual al limbii franceze fără să se mai
poată smulge din universul spiritual al limbii române; lumea
dinlăuntrul fiinţei sale trece în literatura pe care o scrie prin prisma
modelatoare a limbii, a limbii care tăinuieşte, în primul rând, iar
aceasta a rămas pentru el limba română.” (Irimia, 1999, p. 241). S-ar
putea crede că tocmai alegerea limbii franceze (ca limbă de circulaţie
internaţională) i-a asigurat succesul lui Istrati în lume. Desigur că a
contat şi acest amănunt, ca, de altfel, şi talentul său de povestitor, şi
exotismul universului înfăţişat (ca „specific naţional”) ş.a.m.d. Totuşi,
cum este posibil ca un scriitor atât de puternic marcat de „timbrul
românesc” să fie atât de apreciat la nivel mondial? Sunt încredinţat că
răspunsul stă în tema, cu adevărat universală, pe care se construieşte
creaţia sa artistică, şi anume permanenta năzuinţă spre libertate a
individului, dar şi în valorile universale pe care le-a promovat prin
scrisul său, ce pot fi foarte bine însumate/sintetizate în ideea
generoasă de umanitate.
6.2. După cum se ştie, medicul Ana Aslan (1897-1988) a fost marea
noastră specialistă în gerontologie, devenită faimoasă în întreaga lume
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graţie produsului Gerovital. De la Epopeea lui Ghilgameş, ivită pe
tărâmuri babiloniene, până la basmul din ţinuturi româneşti, Tinereţe
fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte şi, probabil, încă mult timp deacum înainte, oriunde, omenirea a fost şi continuă să fie obsedată de
ideea de a păcăli cumva moartea sau măcar de a întârzia bătrâneţea.
Date fiind contribuţiile sale în domeniul geriatriei, imensul succes
ştiinţific pe care l-a dobândit Ana Aslan în lumea medicală de
pretutindeni nu mai miră pe nimeni.
6.3. Anton Dumitriu (1905-1992) – pe care eu îl aşez, ca valoare,
înaintea altor cunoscuţi gânditori brăileni, precum Nae Ionescu şi
Vasile Băncilă – este unul dintre puţinii specialişti ai lumii care au
reuşit să scrie o istorie completă a logicii. Apărută într-o primă ediţie
în 1969 (urmată de alte două ediţii româneşti), Istoria logicii,
impresionantă şi prin dimensiuni, a fost publicată şi în limba engleză
în 1977 (The History of Logic), în patru volume. Desigur, ediţia
englezească i-a asigurat autorului o binemeritată celebritate la nivel
internaţional, dar aceasta întrucât subiectul abordat îi interesa pe
logicienii şi pe filosofii din toată lumea, iar A. Dumitriu a dovedit cu
asupra de măsură că stăpânea foarte bine o asemenea materie vastă şi
complexă. Logica este modus scientiarum, adică „ştiinţa” de la baza
tuturor celorlalte ştiinţe. (Probabil că un subiect mai universal decât
acesta al „ştiinţei principiilor” nici nu poate fi găsit.) În plus, à propos
de cele spuse de Coşeriu (potrivit căruia Aristotel este „mai al nostru”
decât celelalte „obiecte” ale noastre în particular), trebuie amintit
faptul că Anton Dumitriu l-a înţeles şi l-a explicat pe Aristotel într-un
mod exemplar. Alte cărţi ale sale, ca Philosophia mirabilis, Alétheia,
Homo universalis etc. ni-l relevă ca pe un cicerone de încredere, care
ne călăuzeşte cu pricepere prin labirintul gândirii din Antichitatea
grecească.
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MUNICIPIILE BRĂILA ȘI GALAȚI – O ANALIZĂ
IMAGOLOGICĂ
Mirela Arsith1
Rezumat: În demersul nostru pornim de la ipoteza că imaginile sociale sunt
precizate, studiate, gândite, în măsura în care exprimă poziția, ierarhia valorică a
unei colectivități, a unei comunități locale sau regionale. Cooperarea și
confruntarea permanentă dintre municipiile Brăila și Galați se petrec și într-o
dimensiune imagologică, marcată atât de reprezentări sociale specifice,
fundamentate fie de cunoaștere, fie de credințe, cuprinse într-un univers dinamic și
în expansiune, cât și de dimensiunile simbolice ale diferitelor imagini promovate
prin diferitele media. În prezenta lucrare ne propunem valorificarea dimensiunilor
specifice de receptare și de interpretare a propriilor realități, dar și a realității
Celuilalt de către membrii comunităților gălățene și brăilene.
Cuvinte cheie: brand local; imagine publică; reprezentare socială; comunitate
brăileană; comunitate gălățeană

1. Introducere
Abordarea imagologică ne îngăduie să analizăm dimensiunile care unesc
și separă, în același timp, cele două municipii Galați și Brăila - în plan
istoric, social, economic și cultural, dezideratul rămânând, mereu,
configurarea unei conurbații care să consolideze ascendentul comun
Conf.univ.dr., Universitatea „Danubius” din Galaţi, Facultatea de Comunicare
şi Relaţii Internaţionale, România, Adresa: Bulevardul Galaţi, nr. 3, 800654
Galaţi, România, Tel.: +40.372.361.102, Fax: +40.372.361.290, E-mail:
arsith.mirela@univ-danubius.ro.
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asupra altor spații și comunități. Pentru realizarea acestei analize vom
utiliza
informațiile
prezentate
pe
site-ul
http://www.digi24.ro/special/campanii-digi24/raport-de-tara-2013,
când s-a ridicat problema regionalizării României în Campania Raport
de țară. Comentariile și evaluarea au fost făcute de analistul economic
Radu Limpede, de jurnalistul Cezar Paul Bădescu și de specialistul în
comunicare Dumitru Borțun.

2. Identitate și alteritate socială
Identitatea socială are semnificație prin raportarea la diferențele față
de celelalte grupuri. Pentru a se evalua, indivizii au nevoie să se
compare cu ceilalți, iar apartenența lor la un grup joacă un rol extrem
de important în această evaluare, care are în vedere: caracteristicile
grupurilor, limitele privind răspunsurile date provocărilor mediului
natural și social, modalitățile în care fiecare grup își percepe și își
evaluează trecutul, prezentul, dar și oportunitățile pentru evoluții
viitoare.
Alteritatea reprezintă esența celuilalt: pe omul celălalt, pe aproapele
nostru, pe Celălalt (Ferréol & Jucquois, 2005, p. 14). Deschiderea spre
Celălalt se configurează ca paradigmă a comunicării dialogice cu
celălalt, înțeles ca alt eu. Percepția, cunoașterea și evaluarea celuilalt
nu sunt, însă, posibile decât în condițiile existenței unei cantități
suficiente de informații despre acesta și, în primul rând, despre
aspectele fundamentale ale vieții, activității și spațiului (teritoriului)
celuilalt (Arsith, 2010, p. 130). Ceea ce unește oamenii este mai
important decât ceea ce îi separă (Boia, 2000, p. 118).
Municipiile Galați și Brăila își configurează identitățile lor și prin
comparații pe care le realizează, raportându-se unul la celălalt, în
căutarea unicității fiecăruia. Fiecare ajunge în postura Celuilalt, în
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diferite ipostaze posibile: competitor, partener, vecin, străin, oaspete,
gazdă.
2.1. Specificul local
Galați are de partea lui industria, Brăila are de partea ei cultura,
istoria (Cezar Paul Bădescu, loc.cit.). Galațiul, ca județ, aparține
Moldovei, dar municipiul Galați este, după București și Constanța, al
treilea oraș cosmopolit al României, care nu aparține unei anumite
regiuni. Din punct de vedere istoric și geografic, Brăila aparține
Munteniei.
Municipiul Brăila are trecutul ca resursă utilizabilă (D. Borțun, loc.cit.),
valorificabilă în prezent. Astfel, arhitectura brăileană din secolul al XIXlea dă unicitate acestui municipiu. Grădina Publică a Brăilei ocupă o
suprafață de șase hectare, de-a lungul malului înalt al Dunării.
Amenajată în urmă cu peste 180 de ani, Grădina Publică este o oază
de vegetație a orașului. Aici, pe vremuri, era locul preferat de
promenadă al înaltei clase, dar tot aici se organizau și petreceri
câmpenești cu scop filantropic. Cunoscută în secolul al XIX-lea sub
numele de Grădina Împărătească, astăzi, ea adăpostește Casa
Memorială Panait Istrati.
În Brăila, soprana Mariana Nicolesco a inițiat, începând cu anul 1995,
Concursul internațional de canto Hariclea Darclée, găzduit de Teatrul
„Maria Filotti“ iar din anul 2004, în spațiul aceluiași teatru, se
organizează Festivalul Internațional de Teatru „Zile și Nopți de Teatru
European“.
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Tabel 1. Configurarea identităților Galațiului și Brăilei
Elemente ale
identității Galațiului

Elemente ale identității
Brăilei

Oraș cosmopolit
Universitatea
„Dunărea de Jos“
Universitatea
„Danubius“
Personalități marcante
pentru cultura și
politica românească

Oraș în Muntenia
Arhitectura din secolul al
XIX-lea
Teatrul „Maria Filotti“
(1850)
Personalități marcante
pentru cultura și politica
românească

Complexul Muzeal de
Științele Naturii
Galați
Cel mai mare Parc de
Tehnologie a
Informației din țară.
Fermierii gălățeni
legumicultori

Grădina publică a Brăilei

Personalități
marcante pentru
cultura și politica
românească
Potențial turistic

Vegetal Trading

Șantierele navale

Insula Mare a Brăilei

Potențial agricol

Elemente ale
unei identități
comune
Dunărea
Potențial cultural

Situat pe malul Dunării, la numai o aruncătură de băț de cel mai mare
combinat siderurgic din țară, Galațiul este menționat în cele mai vechi
documente istorice încă din 1445, ca fiind târg. Poziția Galațiului este
asemenea unei peninsule, deoarece este înconjurat de ape din trei
părți. Toate aceste artere hidrografice, prin caracteristicile lor, au dus
la dezvoltarea portului, care, într-o anumită perioadă istorică a fost cel
mai mare port din România. Astfel, viața economică a orașului s-a
dezvoltat în jurul șantierului naval, a portului fluvial și a portului
mineralier (loc.cit.).
În municipiul Galați funcționează Universitatea „Dunărea de Jos“,
alcătuită din 15 facultăți, dintre care două sunt unice: știința și
ingineria alimentelor și arhitectura navală. Complexul Muzeal de
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Științele Naturii Galați a luat ființă în 1990 și reprezintă una dintre
marile instituții muzeale ale României. Acest complex cuprinde cinci
secții: acvariul, planetariul, observatorul astrologic, grădina zoologică
și grădină botanică. Faleza Dunării este una dintre zonele
reprezentative ale Galațiului. Loc de promenadă pentru toți, unde au
loc frecvent concerte muzicale și întreceri sportive (concertele „La
Elice” și Crosul Copiilor). Reprezintă aproape singura zonă unde s-au
valorificat resursele pentru agrement.
2.2. Politică, economie și administrație
Atât județul Galați, cât și județul Brăila au fost orientate puternic spre
stânga, „dată fiind puternica reprezentare a clasei muncitoare”
(Borțun, loc.cit.). Pentru Galați, reperele economice reprezentative
sunt Combinatul siderurgic Arcelor-Mittal și Firma de material de
construcții și finisaje Arabesque. La un moment dat, pe platforma
siderurgică lucrau aproape 40.000 de oameni, iar apogeul producției a
fost atins în 1988, adică 8,2 milioane tone de oțel. Acum au mai rămas
doar 7.000 de oameni.
Șantierul naval din Galați a luat ființă în 1897. „Față de șantierele din
Europa, ceea ce e specific Galațiului e flexibilitatea. N-o să vedeți
foarte multe șantiere în Europa cu o așa mare varietate de proiecte”
(Florin Spătaru, directorul „Damen” Galați).
Șantierul naval de la Brăila a fost construit în 1864. A fost printre
primele fabrici de nave ridicate din țară. În 1911, Brăila a fost numită
grânarul țării, tocmai fiindcă în portul de aici soseau și plecau zilnic
zeci de nave încărcate cu cereale. După privatizare, în 2000, șantierul
devine unul dintre principalii furnizori de nave fluviale și maritime de
mare tonaj din țară.
Insula Mare a Brăilei deține 2,2 procente din suprafața totală agricolă
a României și asigură aproximativ cinci procente din producția totală
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de cereale a țării. Este cea mai mare din Europa, poate hrăni trei
milioane de oameni iar pământul de aici e lucrat cu cele mai
puternice tractoare din lume și cu utilaje prototip, folosite pentru
prima oară la nivel mondial.

3. Reprezentări sociale
Pe parcursul comunicării, individul și grupurile creează reprezentări
sociale, ce reprezintă imagini funcționale asupra lumii. Acestea
îngăduie individului și grupurilor să înțeleagă realitatea, să se adapteze
la aceasta și să dea sens propriilor conduite. Forța reprezentărilor
sociale este dată de combinarea unei structuri cu tradiția care impune
ce anume ar trebui să gândim. Reprezentările sociale oferă sensuri,
încorporează elemente noi în cadre familiar și determină împărtășirea
colectivă a unor sensuri (Arsith, 2010, p. 42).
Reprezentările sociale conferă elementelor lumii o formă precisă, le
localizează într-o categorie dată și le impun, gradual, drept de un
anumit tip, distinct și împărtășit de un grup de persoane. Toate
elementele noi aderă la model și fuzionează cu acesta. „Nicio minte nu
este liberă de efectele unei condiționări preliminare, impuse de
reprezentări, limbaj și cultură.“ (Abric, apud Neculau, 1996, p. 36).
O reprezentare este socială în măsura în care ea contribuie la formarea
conduitelor și la orientarea comunicării sociale.
Considerăm că semnificativ este, pe de o parte, brandul local, ca
ansamblu de valori internalizat și trăit, pe care gălățenii și brăilenii le
degajă prin acțiunile lor, iar pe de altă parte, imaginea publică,
destinată celorlalți, ca ansamblu de reprezentări gestionate și
promovate pentru public. În acest plan al reprezentărilor sociale care
marchează municipiile Galați și Brăila, am identificat reprezentări
specifice, dar și reprezentări comune. Regiunea de dezvoltare Sud 105

Andy PUȘCĂ, Benone PUȘCĂ, Fănel TEODORAȘCU, Cristian SANDACHE (Coord.)

Est își are centrul la Brăila în momentul acesta și care gestionează
fondurile europene pe proiectele specifice din județele Constanța,
Tulcea, Brăila, Galați și Buzău (Mihaela Marcu, loc.cit.).
Galațiul s-a limitat să fie un oraș monoindustrial, depinzând copleșitor
de combinatul siderurgic și nu a atras noi investitori. Acum, plecarea
lui Mittal ar fi o catastrofă pentru regiune (Radu Limpede, loc.cit.).
Brăila are doi antreprenori reprezentativi pentru industria alimentară,
dar nu se compară cu forța ArcelorMittal. Municipiul Brăila nu are o
industrie dezvoltată, în schimb a atras multe fonduri europene. În
municipiul Brăila, o treime din cartiere nu sunt racordate la rețeaua de
apă și canalizare.
Tabel 2. Reprezentările sociale specifice pentru Galați și Brăila
Reprezentări despre
Galați
Oraș moindustrial
Deține singura
facultate de
arhitectură navală din
România.
Infrastructură
insuficientă
Multietnicitate
Orașul industrial de pe
malul Dunării

Reprezentări despre
Brăila
Oraș fără o industrie
semnificativă
Brăila a atras numeroase
fonduri europene

Reprezentări comune
Potențial agricol
nevalorificat
Poziționare superioară a
fiecăruia în raport cu
celălalt municipiu

Infrastructură deficitară

Lipsa podului peste
Dunăre și a aeroportului
Multietnicitate
Multietnicitate
„vamă“ între Occident și Complementaritate
Orient

4. Concluzii
Ambele municipii – Galați și Brăila – sunt complementare, le este
necesară o gândire industrială, concretizată în parcuri industrial
comune. Ele trebuie să se folosească mai bine de avantajul Dunării.
Profesorul Dumitru Borțun (loc. cit.) crede că Brăila este mai
apropiat de Galați decât restul județului și chiar ar fi o soluție un
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megalopolis între cele două orașe, ca o contrapondere la Constanța. Se
vorbește despre o „conurbație”, pentru a înfrunta, de fapt, Constanța,
în lupta pentru statutul de capitală regională (loc.cit.).
Atât Galați, cât și Brăila pot mobiliza antreprenoriatul românesc prin
ceea ce deține fiecare ca potențial. Împreună, cele două municipii pot
valorifica și valoriza superior resursele istorice, economice și culturale
pe care le dețin.
Dacă cele două municipii ar reuși să depășească, la nivel
administrativ, orgoliile și competiția neproductivă, poate că ar reuși
să-și împlinească proiecte mai vechi, cum ar fi podul peste Dunăre sau
aeroportul. Podul peste Dunăre ar urma să lege Brăila de Galați și
Tulcea. Acest pod ar trebui să deschidă noi oportunități de dezvoltare
la Dunărea de Jos și, nu în ultimul rând, să conecteze macroteritorial
coridorul Dunării cu teritoriile din jur și cu teritoriile din spațiul nonUE. Consiliul interministerial și-a dat avizul favorabil pentru acest
proiect, dar după alți zece ani problema este aceeași: lipsa sursei de
finanțare - 300 de milioane de euro, chiar în condițiile unui parteneriat
public-privat. Pentru aeroport terenul se află la 7 kilometri distanță de
Brăila și Galați. Pentru realizarea acestui obiectiv, pot fi accesate
fonduri naționale, dar și fondurile locale brăileano-gălățene.
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STIMULAREA FLUXURILOR DE ISD ÎN REGIUNEA
GALAȚI-BRĂILA, PRIN DEZVOLTAREA UNUI
CLUSTER
Sergiu-Lucian Șorcaru1
Rezumat: Obiectivul lucrării constă în argumentarea și crearea de strategii
pentru dezvoltarea economica a zonei Galați- Brăila. Intenția noastră este de a
îmbunătăți mediul economic, concurențial și productivitatea din orașele GalațiBrăila, scopul demersului este de a stimula și crea noi posibilități de dezvoltare,
investițiile străine directe reprezintă o țintă pentru Romania. Rezultatul obținut
constă în aducerea către atenția cititorilor noi strategii pentru dezvoltarea unui
cluster în regiune și importanța acestuia în atragerea unor fluxuri de ISD.
Valoarea adăugată de noi este analiza mediu business din cele două orașe
aducând în atenție potențialul de dezvoltare atât prin mediul educațional
reprezentat de universitățile și institutele de cercetare cât și prin importanţa
strategică oferită de localizarea geografică a acestei regiuni.
Cuvinte cheie: OECD; Uniune Europeană; Rating de țară; CSI

1. Introducere
Analizele empirice ale factorilor care determină apariția clusterelor
într-o anumită zonă geografică au arătat că acestea determină o
competitivitate benefică în cele trei sectoare respectiv industrie,
Doctorand, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de
Economie și Administrarea Afacerilor, Specializare Economie și Afaceri
Internaționale, România, Adresa: B-dul Carol I, Nr. 20, Iași, România, E-mail:
sorcarusergiu@univ-danubius.ro.
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educație și autorități locale. Zonele alese pentru dezvoltarea unei
formațiuni de tip cluster au o industrie puternica sau prezinta un
interes sporit în dezvoltarea ei. De aceea pentru dezvoltarea unei
formațiuni de tip cluster pentru țara noastră am ales regiunea GalațiBrăila, o zonă considerată de noi cu potențial pentru următoarea
noastră analiză.
Aceste două orașe Brăila și Galați se află în zona de sud-est a
Romaniei, respectiv granița de est a Uniunii Europene. În Europa
poziționarea estică înseamnă dezvoltare mai lentă, respectiv sărăcie cu
cât localizarea este mai apropriată de Rusia cu atât mai mult resimțim
un fior. Acest lucru se poate vedea foarte ușor și în mentalitatea
românească, orașe vestice precum Arad, Timișoara, Oradea sunt
mereu lăudate, nu poate fi spus același lucru despre cele din est. Pana
și tendința de emigrare, care după două momente istorice recente
Revoluția din 1989 respectiv integrarea României în Uniunea
Europeana, este tot una vestică, așa numitul trend spre „o viață mai
bună”. În schimb pe lângă aceste defecte ale Galațiului, noi spunem că
ar avea încă o multe calități, aceste lucruri fiind întărite prin istoria lui,
fiind cunoscut o bună perioadă de timp ca un important târg,
construcția combinatului siderurgic nu a fost una aleatorie la fel și a
șantierului naval; pe lângă acestea ne mai gândim la poziția
geografică, granița triplă cu Republica Moldova și Ucraina și orașul
Brăila, un oraș în primele 10 ca dimensiune, cu istorie în industrie și
cu un potențial pentru industrii viitoare prin bazinul de resurse umane.

2. Conceptul de cluster la nivel internațional
Ideea de a diversifica o zonă prin mai multe puncte de interes, de a o
face mai complexă, o poate ajuta pe aceasta pentru o perioadă de
tranziție și nu numai. In perioada aferentă după 1989, românilor ne
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place să alegem 1989 ca punct de reper, de multe ori să ne blamăm că
istoria ar fi fost alta dacă regimul politic din perioada precedentă
anului 1989 nu ar fi fost comunist și de aici pot începe nenumărate
discuții despre organizare sau reorganizare a industriilor, a mediului
politic, a culturii, sănătății, dar omitem de cele mai multe ori într-un
mod voit istoria altor popoare care după un anumit regim politic sau o
perioadă de recesiune au reușit într-un interval relativ scurt să obțină
rezultate de care să fie mândrii.
Chiar dacă ar fi multe de spus pe aceasta temă, în aceasta lucrare
științifică vom dezbate mai mult zona Galați-Brăila din zilele noastre,
văzută de mulți ca o posibilă zonă metropolitană, o zonă de interes
sporit în dezvoltarea unui cluster prin mediul industrial și cultural, dar
nu în ultimul rând prin resursele oferite și poziționarea strategică la
graniță cu două țări membre PEV1, Republica Moldova și Ucraina.
Revenind la perioada de după 1989 industria din cele două județe
românești apune, supunându-se la o tendință națională, adaptarea la
nou este greoaie la nivelul țării rezultatul fiind unul vizibil. Ideea de a
te adapta la nou este una vitală într-un trend al globalizării. Rezultatele
împărțirii României în macro regiuni sau regiuni de dezvoltare nu au
atins rezultatele așteptate mai ales pentru zona în care cele două orașe
se află.2 Chiar dacă nu ne aflăm în vestul României respectiv la o
distanţa cu cel puțin 8-900 de km faţă de ţările vestice ale Uniunii
Europene sau de avantajul oferit de poziționarea lângă capitala ţării,
dorința noastră este să revitalizam industria din acest sector și să
devenim un punct de interes pentru noi investitori străini.

PEV- Politica Europeana de Vecinătate.
http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo3&lang=ro&ind=FOM102A
accesat la data de 18.11.2016.
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Ideea de cluster nu este una nouă ce este adusă de Alfred Marshall în
scrierile sale, acesta surprindea interdependența dintre forța de muncă,
furnizori și cunoștințe. (Dan, 2011, pp. 165-168)
Porter care a promovat conceputul de cluster îl definește ca fiind „…
un grup apropiat geografic de întreprinderi interconectate și instituții
asociate într-un anumit domeniu, legate prin caracteristici comune și
factori externi.” (Porter, 1998, pp. 215-216) Încercăm în continuare sa
parcurgem literatura de specialitate pentru o înțelegere mai bună a
fenomenului cluster.
Plecând de la ce spunea Michael Porter „Națiunile reușesc în acele
industrii în care dispun de avantaje ce sunt valoroase pentru alte
națiuni și acolo unde inovațiile și îmbunătățirile lor vin în
întâmpinarea nevoilor internaționale” (Porter, 1995, p. 68) încercam sa
subliniem mai mult rolul dezvoltării unui cluster solid în aceasta
regiune, avantajul oferit de acesta atât României cat și comerțului
exterior.
Continuam cu lucrarea Clusters, Convergence, and Economic
Performance în care s-a încercat o împărțire a tarilor din America
Centrala și Orientul Mijlociu în funcție de industrie, cum colaborează
industria, guvernul și educația în cadrul unui cluster și ce beneficii au
adus acestor zone. Ca rezultat al lucrării științifice acesta a concretizat
proiecția formațiunilor de tip cluster și în același timp a oferit rezoluții
pentru probleme de tip creșteri salariale, inovarea tehnologica,
deprecierea monedei, în același timp privind locația ca un factor
primordial pentru dezvoltarea piețelor și ierarhiilor. (Delgado, Porter
& Stern, 2012).
O alta analiza făcută în lucrarea Clusters and entrepreneurship în
urma analizei unor firme de tip start-up divizându-le în trei mari
categorii antreprenoriat, industrie, clustere specializate și forța
112

Galaţi-Brăila. Trecut. Actualitate. Perspective
clusterelor legate și învecinate a avut ca principal rezultat, prezenta
unui cluster în regiune stimulează nivelul de competitivitate în cadrul
companiilor de tip start-up. Tot acestea aduc o contribuție importanta
activităților de tip antreprenorial și performantei economice. Rezoluția
lucrării științifice data de aceștia este că industriile dintr-o formațiune
de tip cluster facilitează apariția unor noi companii, iar regiunea
devine stabilă din punct de vedere economic cu ajutorul industriilor.
(Delgado, Porter & Stern, 2010, pp. 495-518).
Încheind cea de a treia lucrare aleasă de noi Regional Innovation
Cluster for Small and Medium Eterprises (SME): A triple helix
concept, se aproprie cel mai mult de nevoile actuale ale zonei alese de
noi, este actuala prin strategia de inovare a Uniunii Europene1, în
aceasta este reluat conceptul “Triple Helix” inițiat de Etzkowitz, ce
presupunea o interdependență între educație, mediu de afaceri și
guvernul unei țări. (Etzkowitz, 2003, pp. 293-338) Analiza făcută în
această lucrare argumentează efectul benefic al clusterului pentru
dezvoltarea regională, aceasta văzându-l ca un incubator între IMM și
cele trei ramuri respective Educația având ca rol punerea în aplicare și
elaborarea tehnologiilor, mediu de afaceri sprijină economic zona cu
ajutorul industriilor sale și guvernul ce ajută dezvoltarea economică
prin cadrul legislativ. (Sri, 2015, pp. 151-160)
In următoarea parte vom analiza cele trei sectoare în ambele județe.

3. Analiza mediului economic și educațional din regiunea
Galați-Brăila
In orașele Galați-Brăila întâlnim unul dintre cele mai importante
centre universitare din țară, acestea prin programele facultăților sale
1

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
17.11.2016.
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oferă pregătire în vaste domenii precum: arhitectura navală, singura
facultate cu acest profil din țară, alături de alte facultăți de top din
Romania precum: ingineria produselor alimentare, ingineria
materialelor, ingineria mediului, inginerie și management, finanțe,
educație fizică și sport, muzică, toate sunt domenii de studii prim rang
conform ierarhizării din art. 193 din Legea educației naționale nr.
1/2011 și prevederilor hotărârii Guvernului nr. 789/2011, alături de
multe alte specializări ce oferă o bună pregătire pentru ocuparea forței
de muncă în foarte multe domenii1. Universitatea Dunărea de Jos
împreuna cu Universitatea Danubius Galați oferă oameni specializați,
pregătiți pentru a reuși în numeroase domenii de activitate.
Centrele de cercetare din orașele Galați-Brăila oferă de asemenea o
importantă resursă pentru mediul business. In orașul Galați întâlnim
„Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură și
Industrializarea Peștelui Galați”, ce oferă cercetare și dezvoltare
științifică dar și asistență.2 Compania privată de cercetare Icepronav
Engineering SRL Galați bazată pe ingineria tehnologică pentru
construcții navale3, institutul UZINSIDER ENGINEERING S.A.
Galați, ce are ca activitate principală ingineria tehnologică,
proiectarea, consultanța, testările, analizele și expertizările tehnice în
domeniul metalurgiei.4 Universitatea Dunărea de Jos și Universitatea
Danubius din Galați sunt de asemenea implicate în activități de
cercetare și dezvoltare. În Brăila întâlnim Stațiunea de CercetareDezvoltare Agricolă Brăila, ce are ca domeniu de activitate cercetarea,
1

http://uefiscdi.gov.ro/UserFiles/File/PH%20idei/ANEXA_1.pdf
la17.11.2016.

accesat

2

http://ddni.ro/sturgeons/index.php?option=com_content&view=article&id=88&I
temid=110 accesat la 17.11.2016.
3
http://www.icedesign.info/ accesat la 17.11.2016.
4
http://www.uzinsider.ro/ro/index.php?option=content&task=view&id=182
accesat la 19.11.2016.
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dezvoltarea și asistenţa tehnică în ameliorarea și valorificarea solurilor
saturate și a tehnicilor agricole.1 Compania Sembra S.A. enumeră
printre obiectele sale de activitate corectarea științifică în domeniul
legumiculturii și asistenţa tehnică în acest domeniu2.
In industria orașului Galați enumerăm compania ArcelorMittal
GALAȚI SA, fostul combinat siderurgic Galați ce are o cifră de
afaceri de 816,4 milioane euro3, compania ARABESQUE SRL ce are
ca domeniu de activitate comerțul, distribuția, producția și serviciile
este prezentă în 5 țări și este cea mai mare companie antreprenorială
din Galați atingând cifra de afaceri de 341,3 milioane euro4. Imediat
după întâlnim distribuitorul de produse metalurgice Mairon GALATI
SA, ce atinge cifra de afaceri de 260,5 milioane euro5, ce face din
Galați, singurul oraș din Romania cu două afaceri bazate pe
antreprenoriat cu cifre de afaceri ce depășesc 250 milioane de euro.
PRUTUL SA este compania ce se ocupă cu fabricarea uleiurilor și
grăsimilor ce are ca cifră de afaceri 169,5 milioane euro, Șantierul
Naval DAMEN Galați SA astăzi aflat în grupul Holland DAMEN
SHIPYARDS Group ce deține acțiunile majoritare atinge cifra de
afaceri de 113,8 milioane euro.
In județul Brăila cu cea mai mare cifra de afaceri 128,6 milioane euro,
COMISION TRADE SRL activează în domeniul comerțului cu
carburanți, AGRICOST SRL cu cifra de afaceri de 76 milioane euro,
activează în domeniul agriculturii. VARD BRĂILA S.A., șantierul
naval din Brăila atinge cifra de afaceri de 72,6 milioane euro. BONA
1

http://scdabraila.wix.com/romania accesat la 19.11.2016.
http://lege5.ro/Gratuit/heztmnq/statutul-societatii-comerciale-sembra-sa-brailadin-09091994 accesat la 19.11.2016.
3
http://galati.arcelormittal.com/ accesat la 19.11.2016.
4
https://arabesque.ro/despre_noi/despre_noi.html accesat la 19.11.2016.
5
http://www.mairon.ro/despre-noi accesat la 19.11.2016.
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AVIS SRL atinge cifra de afaceri de 24,4 milioane euro prin comerțul
de produse alimentare.
Colaborarea între consiliile locale celor două orașe a fost una
deficitară de-a lungul timpului, multe din politicile de dezvoltare
comună neajungând la un deznodământ. Este grea stabilirea unor
strategii comune între autoritățile celor două orașe, ținând cont de
dimensiunea lor, acestea ocupând locuri în primele 10 orașe din ţară și
necesitatea unei investiții în facilitarea unei infrastructuri de legătura
între cele două orașe. Însă se poate duce o colaborare pentru susținerea
educației, strategii de atragerea investițiilor în regiune și preocuparea
către o dezvoltare sustenabilă și durabilă a mediului de afaceri.
Conform statisticilor BNR, investițiile străine directe în Romania au
atins cifra de 2.953 milioane euro în perioada ianuarie-septembrie
2016, înregistrând o creștere de la 2.439 milioane euro în aceeași
perioada a anului trecut1.
În principal investițiile străine directe se axează pe următoarele
domenii economice în industria prelucrătoare în proporție de 31,8%,
asigurări și intermedieri comerciale în proporție de 13,1%, iar
comerțul și tranzacțiile și construcțiile imobiliare reprezintă fiecare
câte 12,2% din fondul total de investiții străine directe.
În Romania, cea mai mare pondere a investițiilor străine directe se află
în regiunea București-Ilfov în proporție de 59,2%, în regiunea centrală
în proporție de 9,7%, în regiunea de vest în proporție de 7,7%, în
regiunea sud-Muntenia în proporție de 7,0%, în nord-vest în proporție
de 5,6%, iar pe ultimele 3 locuri, întâlnim regiunea sud-est cu 4,8 %,
alături de sud-vest-Oltenia cu 3,3% și nord-est cu 2,7%, la 31
decembrie 2015.
1

http://www.bnr.ro/Investitii-directe---principiul-direc%C8%9Bional12332.aspx accesat la 20.11.2016.
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Tabel 1. Investiții străine directe din Romania în anul 20151

În regiunea de dezvoltare sud-est, întâlnim orașele Brăila împreună cu
Galați, Constanța, Buzău, Tulcea și Vrancea.
În orașul Galați, principalii investitori străini sunt Grupul
ArcelorMittal și Șantierul Naval Damen, ambele alegând Orașul
Galați datorită tradiției în domeniu. Conform Oficiului National al
Registrului Comerțului, în Orașul Galați își desfășoară activitatea
aproape 1700 de firme cu capital străin, de aproximativ 591 milioane
euro ce reprezintă capitalul social2.
În orașul Brăila, întâlnim doar 996 de firme cu capital străin, putem
spune că aceste cifre se datorează neexploatării resurselor GalațiBrăila.

4. Dezvoltarea unui cluster în regiunea analizată și
implicația acestuia în atragerea ISD
În cel de-al a 4-lea capitol ne dorim să emitem o strategie de
dezvoltare a clusterului, conform literaturii de specialitate parcurse,
prin aceasta ne dorim să arătăm avantajele create prin interdependența
1

http://www.bnr.ro/Publicatii-periodice204.aspx#ctl00_ctl00_CPH1_CPH1_9403_lnkTitle accesat la 20.11.2016
2
http://www.onrc.ro/index.php/ro/statistici accesat la 20.11.2016.
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celor trei sectoare ale clusterului nostru și rolul complementar oferit
de industriile din cele două orașe, ne dorim să valorificăm
oportunitățile oferite de centrele universitare și institutelor de
cercetare din Galați și Brăila și nu în ultimul rând al parcului de
softuri care ne menține contactul cu noile tehnologii software. Aceasta
zona a părut în toți acești ani de democrație ca un puzzle imposibil de
terminat.
În strategia noastră de dezvoltare a unui cluster pe această regiune ne
dorim să înaintăm cu pași mici punând în primul rând în partea de
bază a strategiei noastre industriile importante și institutele de
cercetare.
În cea de-a doua parte a strategiei vom avea industrii adiacente celor
din prima parte a strategiei, atenția este în special focusată asupra
industriilor furnizoare, comerț iar în partea de educație putem avea
facultățile și universitățile care au pe lângă rolul de a pregăti persoane
pentru câmpul muncii de a da persoane specializate institutelor de
cercetare.
Iar în partea a 3-a industria va fi reprezentată de firme specializate pe
servicii, firme de recrutare și plasarea forței de muncă, iar în educație
se dorește crearea unui mediu competitiv în şcoli pentru a avea în
cadrul universitar rezultate cât mai bune.
Industria și educația din fiecare etapă trebuie să fie stimulate și
îndrumate de consilii locale și județene, implicația acestora au rol
definitoriu. Importanța în dezvoltarea clusterului nostru o reprezintă
interdependența sectoarelor, continuată de o bună comunicare și de
strategii comune, la care se adaugă o bună conexiune a celor trei părți.
Rezultatele pozitive individuale pot fi mai rapide, exemplul poate fi o
bună comunicare între furnizori, o anumită industrie și comercianți,
printr-o legătură eficientă pot avea un rezultate spectaculoase în
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decursul unui an. În schimb rezultatul clusterului durează deoarece
pregătirea și specializarea persoanelor pe un anumit domeniu se
întinde pe o perioadă mai lungă, de aceea este importantă
continuitatea.
Revenind puțin la idei și proiecte mai vechi privind lipirea GalațiBrăila, dezvoltarea unei zone metropolitane între acestea, cine va
deține controlul acesteia și alte probleme administrative, noi credem
că este în primul rând important o bună comunicare la nivelul celor
trei sectoare din cele două orașe, iar în urma dezvoltării zonei se va
decide dacă aceste lucruri administrative sunt necesare, degeaba
vorbim despre monopol sau duopol când nu există bani pentru un
mijloc de transport în comun modern și rapid care să facă legătura
între acestea.
Cu o tendință universală preponderent spre globalizare și cu efortul
depus de Guvernul României pentru a ne alinia la un standard
internațional, propunem clusterul din regiunea Galați-Brăila, acesta
poate deveni un pol de interes pentru investiții străine în această zonă.
Aderarea României la OCDE1 a devenit primordială în agenda pe
plan internațional al guvernului român, iar aparența noastră la această
organizație poate stimula ISD în ţara noastră, totodată crește ratingul
de țară în 2016 Romania având calificativul “nivel bun”2 acordat de
cele 3 mari agenții de rating. Tot prin aderarea la această organizație
avem șansa să facem parte dintr-un grup select al economiilor
dezvoltate și o imagine internațională mai bună.3
Iar conform bilanțului dat de OCDE observam o creștere de 25% în
2015 faţa de anul precedent a fluxurilor de ISD, acestea depășind 1,7
OCDE- Organizația pentru cooperare şi dezvoltare economică.
http://www.tradingeconomics.com/country-list/rating accesat 24.11.2016.
3
https://www.mae.ro/node/18539 accesat pe 24.11.2016.
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trilioane dolari acesta fiind cel mai înalt nivel atins după criza
mondială.
Prin fluxurile de ISD în viitor putem vedea și alte straturi ale
clusterului nostru prin dezvoltarea unui comerț puternic exterior, unele
industrii pot evolua sau altele le pot lua locul. Clusterul beneficiază de
o locație strategică făcând parte din granița estică a Uniunii Europene
acesta poate fi centru de interes pentru comerț și servicii, o posibilă
legătură între Uniunea Europeană și CSI1 știindu-se legăturile
tensionate ale acesteia cu Turcia.
Produsul nostru este unul hibrid, un cobai în această economie
mondială, de unii poate fi considerat nesemnificativ, dar o victorie
prin revitalizarea și bună comunicare a celor 3 sectoare poate fi un
“boom” reprezentat de atragerea fondurilor spre această zonă,
investiții Europene și nu în ultimul rând o atenție sporită a mediului
business internațional spre aceasta.

5. Concluzii
Prioritatea acestei lucrări constă în strategii de dezvoltare a zonei
Galați-Brăila prin formarea unui cluster în regiune. Dezvoltarea pe tip
cluster aduce o mai bună colaborare atât în educație, industrie cât și în
administrația orașelor. Comunicarea între sectoarele acestuia oferă
posibilitatea unor noi locuri de muncă, un sistem competitiv ce
stimulează dezvoltarea durabilă și oferă oportunități atât firmelor mari
cât și celor mici.
Prin specularea bazinului de resurse umane oferit de această zonă
precum și de interdependența celor trei sectoare ale clusterului
dezvoltat de noi, dorim să atragem atenția asupra unui nou mod de
1

CSI- Comunitatea Statelor Independente.
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dezvoltare primordial pentru orașele Galați-Brăila și atragerea
investitorilor străini.
O importanta implicație în dezvoltarea celor două orașe o au și
autoritățile locale, o bună comunicare între cele două și formarea unei
echipe ce are ca scop dezvoltarea economică a regiunii este un cadru
fundamental în îndeplinirea strategiei de dezvoltare.
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ZONA GALAȚI-BRĂILA ÎN DISCURSUL
CANDIDAȚILOR LA ALEGERILE PENTRU FUNCȚIA
DE PRIMAR (ÎN MUNICIPIILE GALAȚI ȘI BRĂILA)
DIN IUNIE 2016
Fănel Teodorașcu1
Rezumat: Rolul jucat de presă în procesul de transmitere a mesajelor politice
dinspre omul politic spre electorat a devenit, în ultimele decenii, atât de
însemnat, încât oratoria, în accepțiunea sa clasică, reprezintă pentru cei mai
mulți dintre practicienii politicii un fel de artă antică. Este adevărat că, în
vremurile pe care le trăim, comunicarea directă a candidatului cu alegătorii încă
mai ocupă un loc important într-o campanie electorală. În ciuda acestui fapt,
importanța rolului deținut de presă este, parcă, din ce în ce mai mare. Pentru a
vedea ce loc a ocupat proiectului de realizarea a Megalopolisului/Zonei
Metropolitane Galați-Brăila în strategiile politice ale celor care conduc cele
două municipii, vor fi analizate discursurile ținute de cei implicați în campania
electorală pentru alegerile locale din iunie 2016. Interesul nostru se va concentra
pe funcția de primar. Vom folosi în studiul nostru doar textele publicate în cele
mai importante ziare din Galați (Viața Liberă) și Brăila (Obiectiv-Vocea
Brailei). În ciuda faptului că metoda noastră de lucru prezintă câteva neajunsuri,
credem că nu există motive pentru a pune valabilitatea concluziilor prezentei
lucrări la îndoială.

Lect.univ.dr., Universitatea „Danubius” din Galaţi, Facultatea de Comunicare
şi Relaţii Internaţionale, România, Adresa: Bulevardul Galaţi, nr. 3, 800654
Galaţi, România, Tel.: +40.372.361.102, Fax: +40.372.361.290, E-mail:
teodorascu.fanel@univ-danubius.ro.
123
1

Andy PUȘCĂ, Benone PUȘCĂ, Fănel TEODORAȘCU, Cristian SANDACHE (Coord.)

Cuvinte cheie: discurs politic; campanie electorală; mass-media; oratorie;
administrație

Câte ceva despre oratorie
Rolul jucat de presă1 în procesul de transmitere a mesajelor politice
dinspre omul politic spre electorat a devenit, în ultimele decenii, atât
de însemnat, încât oratoria, în accepțiunea sa clasică, reprezintă
pentru cei mai mulți dintre practicienii politicii un fel de artă antică.
Chestiunea nu reprezintă, totuși, o noutate. Oamenii de stat români ai
epocii interbelice o semnalau și ei. I.G. Duca, de pildă, făcea
următoarele precizări:
„Da, am de mult convingerea, care din nenorocire zilnic se verifică și
se întărește, că oratoria dispare. Ea nu poate să reziste loviturilor
mortale și concentrice ale stenografiei, pe de o parte, ale fonografului
și ale radiodifuziunii, pe de altă parte.
A fi orator e a prinde sufletul unei săli, a stabili instinctiv între tine și
auditoriu acea tainică comunitate care îți îngăduie pe urmă să-l
stăpânești, să-l convingi, să-l miști până la lacrimi, să-l înalți până la
delir.
Oratorul nu se impune atât prin puterea verbului și splendoarea
formei, cât printr-un complex de elemente, ambianță, gest, prestanță,
voce, imponderabile.
Azi nu se mai vorbește, azi nu se mai poate vorbi pentru sală. Se
vorbește pentru cornetul acustic unde, fără să fii văzut, ești redat
deformat și strident. Se vorbește pentru ziar care reproduce numai
litera rece. Se vorbește cu avântul oprit, sfărâmat la fiecare pas, de

1

A se înţelege nu doar ziare şi reviste, ci şi televiziuni şi radiouri.
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implacabilul control al neiertătoarei stenograme.” (Duca, 1990, p.
108)
E drept că la întrunirile politice din anii de comunism cel care ținea o
cuvântare era răsfățat de ascultători cu aplauze, de cele mai multe ori
regizate cu mare grijă, ce puteau dura minute bune. Numeroase
exemple în acest sens găsim în presa acelor vremuri:
„Primit cu aplauze însuflețite, tovarășul I. Chișinevschi, secretar al
C.C. al P.M.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a transmis
asistenței un călduros salut din partea Consiliului Central al F.D.P. și a
președintelui său, tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej. (Întreaga adunare,
în picioare, ovaționează puternic).”1
Un al doilea exemplu are în centrul său un alt lider al României
comuniste:
„Vineri, în Piața Victoriei, tov[arășa] Ana Pauker, ministrul Afacerilor
Străine al R.P.R., care prezida grandiosul meeting, a spus următoarele:
Cetățeni și cetățene,
dragi tovarăși și tovarășe!
Cu nespusă bucurie salutăm azi în mijlocul nostru pe solii Republicii
Populare Bulgare, în frunte cu marele ei luptător și conducător,
Gheorghi Dimitrov (aplauze puternice, ovații; mulțimea scandează:
Di-mi-trov, Di-mi-trov!).
Acum câteva minute s-a semnat Pactul de Prietenie, Colaborare și
Asistență Mutuală între cele două Republici Populare ale noastre. Prin
pactul încheiat, am pus pecetea închegării prieteniei pe veci între
poporul bulgar și poporul român; prin pactul încheiat, popoarele
noastre se leagă să-și unească puterile și mijloacele pentru a apăra
***(1952). Proiectul de Constituție în dezbaterea maselor. Scânteia, anul XXI,
nr. 2459, 21 septembrie, p. 1.
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Republicile noastre Populare, democrația, libertatea și independența
noastră împotriva oricui ar îndrăzni să le atace.
După Pactul pe care l-am încheiat cu Republica Populară Iugoslavă,
prin Tratatul Româno-Bulgar semnat astăzi, se întărește lagărul păcii,
în fruntea căruia stă marea Uniune Sovietică, în frunte cu genialul
Stalin (aplauze puternice, ovații; mulțimea scandează: U.R.S.S.,
U.R.S.S., Sta-lin, Sta-lin!).”1
Cele două fragmente redau fidel realitatea acelor timpuri.
E limpede că nu oricine poate fi un bun orator. În sprijinul acestei idei
venim cu un fragment dintr-o lucrare semnată Vasile V. Haneș:
„Oratoria prezintă o însușire pe care n-o au celelale genuri literare: e
promptitudinea inspirației. Oratorul trebuie să compună repede, de
multe ori să improvizeze. Pe orator îl apreciezi dacă frazează repede și
îi refuzi epitetul ca atare aceluia care nu e fluid, care nu-și înlănțuie
gândurile prompt și nu-și face o frază bine construită, imediat și
natural. Nu însemnează că marii oratori nu se pregătesc, după cum
marii poeți nu reflectează îndelung; dar frazarea materialului strâns și
sistematizat trebuie să rămână opera momentului.” (Haneș, p. 4)
Astăzi, oamenii politici comunică cu electoratul, în cele mai multe
cazuri, prin intermediul presei. Acest lucru face ca discursul politic să
nu mai aibă decât într-o mică măsură amprenta celui care-l rostește.
Înainte de a fi prezentată publicului, cuvântarea politică este
„curățată” de tot ce ar putea aduce atingere imaginii celui ce o
rostește. Programul politic al unui candidat la funcția de primar, de
pildă, nu are mai mult de 4-5 pagini. Este puțin probabil ca activitatea
ce urmează să fie desfășurată de un primar, pe parcursul a 4 ani, să
poată fi prezentată, în mod serios, în doar câteva pagini.
***(1948). Cuvântările rostite la meetingul de Vineri din Piața Victoriei Cuvântarea tovarășei Ana Pauker. Scânteia, seria III, anul XVII, nr. 1024, p. 1.
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O posibilă explicație a acestei stări de fapt ar putea fi aceea că, în mod
eronat, publicul consideră că exprimarea în puține cuvinte este
apanajul oamenilor politici serioși. De altfel, românilor le place să
facă trimitere, atunci când le cade bine, la proverbul „vorba multă,
sărăcia omului”. Dacă politica românească ar fi funcționat tot timpul
pe baza unui astfel de principiu, oameni ca N. Iorga, Mihail
Kogălniceanu, Barbu Ștefănescu Delavrancea sau Take Ionescu
(aceste exemple sunt doar câteva din multe altele ce ar putea fi
menționate aici cu ușurință) ar fi fost astăzi niște anonimi.
Vom profita de ocazie pentru a puncta câteva dintre punctele tari ale
unora dintre cei mai importanți oratori dați de țara noastră. Așadar,
într-o lucrare semnată Petre I. Ghiață, apărută în 1938, se arată că
oratoria omului de stat I.G. Duca, caracterizată de o autentică
orginalitate, a fost cea care l-a poziționat pe acesta în rândul marilor
debateri parlamentari: „Un glas metalic, mediu ca tonalitate, fără o
prea mare gamă de inflexiuni; fraza scurtă, precisă, lipsită de
înflorituri, chiar atunci când utiliza - mai ales în întruniri politice expresiuni bombastice.” (Ghiață, 1938, p. 43) Constantin Stere, deși
„vorbea greoi, cu accent basarabean”, avea o oratorie ce impresiona
„prin forma literară aleasă, prin nervul expunerii, gestul tăios și
mimica severă a unei figuri masive, cioplită în bronz.
Ori de câte ori se urca la tribună - apărea, de altfel, rar - era pregătit,
documentat până la epuizarea amănuntului asupra problemei în
discuție; nu spunea nimic de prisos, colora expunerea cu amintiri
personale, prindea pe nesimțite auditorul în logica sa de fier și
originala interpretare a faptelor analizate.” (Ghiață, 1938, p. 50)
Oratoria lui A.C. Cuza era de o „vioiciune de spirit dezarmantă,
având replica nervoasă, usturătoare, surprinzător de promptă. Așa se
explică succesele sale parlamentare și prețuirea de care s-a bucurat tot
timpul, în cercurile elitei intelectuale românești.” (Ghiață, 1938, p. 58)
127

Andy PUȘCĂ, Benone PUȘCĂ, Fănel TEODORAȘCU, Cristian SANDACHE (Coord.)

Un ultim exemplu este cel al lui Duiliu Zamfirescu, care, după cum se
arată într-o lucrare semnată Ion Petrovici, „venea cu cuvântarea scrisă
și o citea onest de la tribună. În anumite împrejurări sistemul se
potrivea foarte bine, în altele mai puțin, întotdeauna însă farmecul
literar al textului, intonat cu meșteșug de autor, îl făcea pe acesta
gustat de adunare, deși - firește - nu ca orator.” (Petrovici, 1937, pp.
31-32) Detalii despre cum trebuie să se prezinte un orator în fața
publicului găsim într-un manual de retorică din 1904. Manualul, care
are ca autori pe Gheorghe Adamescu și pe Mihail Dragomirescu, se
adresa elevilor din învățământul secundar. Venim în sprijinul celor
arătate de noi până în acest punct cu următorul fragment:
„A fi orator însemnează, în general, a vorbi bine, adică a spune așa
lucrurile ca să convingi pe cei ce te ascultă despre adevărul ziselor tale
și ai hotărî, dacă este nevoie, la vreo acțiune anumită. Acesta este un
dar natural. Întâlnim adesea oameni care au această calitate de a te
impresiona când spun ceva. Zicem atunci despre ei că au elocvență
naturală.
Darul natural nu este însă de ajuns; se cere o anume cultură, se cer
anume calități intelectuale și morale. Așa au fost oratorii al căror
nume a trecut peste veacuri. [...]
Oratorul perfect, cum l-au înțeles cei vechi, este un bărbat de o
onestitate exemplară, om învățat, cunoscător adânc al filosofiei, un
observator minuțios al vieții și obiceiurilor omenești, cu vorbire
convingătoare, cu înfățișare plăcută, cu glasul simpatic, cu pasiuni
puternice, însă destul de bine stăpânite.” (Adamescu, 1904, p. 182)
Este adevărat că în vremurile noastre comunicarea directă a
candidatului cu alegătorii încă mai are un rol important în campania
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electorală.1 În ciuda acestui fapt, importanța rolului deținut de presă
este, parcă, din ce în ce mai mare.

Scurt istoric
Pe data de 9 decembrie 2006, publicația electronică gandul.info
anunța că „Galațiul se unește cu Brăila începând cu cartierul Dimitrie
Cantemir”. Mai exact, într-un text din ziarul online amintit se arăta că
un eveniment petrecut cu doar câteva zile înaintea datei precizate mai
sus, darea în folosință „a primelor șase blocuri ANL din cartierul
Dimitrie Cantemir”, reprezenta „primul pas al proiectului de
megalopolis ce prevede unirea Galațiului cu Brăila.”2
Sursa citată arăta că, deși era mai vechi, proiectul de unire a celor
două orașe nu a putut fi pus în aplicare din cauza oamenilor politici
din Brăila:
„Extinderea Galațiului spre Brăila se face pe firul Dunării, prin
cartierul din care s-au dat în folosință 247 de apartamente, ale căror
chei au fost deja înmânate de primarul Dumitru Nicolae. Aglomerarea
urbană care tinde să ia naștere astfel va fi în viitor, ca număr de
locuitori, a două după București și va avea o dinamică economică mult
peste cea a celor două municipii riverane Dunării.
Proiectul, mai vechi, a întâmpinat numeroase piedici din cauza
problemelor puse de realizarea infrastructurii, dar și de ordin
administrativ. Cele 1.000 de hectare pe care a început construcția
Oamenii politici au făcut un obicei din a se lăuda că sunt adepţii tipului de
campania electorală cunoscut sub numele de „din poartă în poartă”.
2
*** „Galaţiul se uneşte cu Brăila începând cu cartierul Dimitrie Cantemir”, în
gandul.info, 9 decembrie 2006, preluat pe 14.10.2016, la ora 12.00, de la adresa:
http://www2.gandul.info/stiri/galatiul-se-uneste-cu-braila-incepand-cu-cartieruldimitrie-cantemir-273832.
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cartierului Dimitrie Cantemir au fost rupte din teritoriul județului
Brăila, printr-o hotărâre de guvern, fapt care a înfuriat atât
administrația brăileană, cât și pe politicienii locali.”1
La aproape 6 luni de la evenimentul anunțat de gandul.info, pe pagina
electronică a ziarului Obiectiv – Vocea Brăilei, era publicat un
interviu cu Gheorghe Bunea Stancu, președintele Consiliului Județean
Brăila de la acea dată. Din text se înțelegea că reprezentanții
autorităților locale de la Brăila nu-i priveau cu prietenie pe omologii
de la Galați:
„Trebuie să luptăm pentru crezul nostru. Vom face scandal o zi, o
săptămână, o lună, un an, un cincinal, oricât va fi nevoie, în speranța
că în cele din urmă gălățenii vor ceda psihic și vor accepta condițiile
noastre. Avem nevoie să devenim parteneri cu drepturi egale în
Cartierul Siret. Sunt bani mulți acolo și ar fi păcat să nu punem și noi
mâna pe vreo 3-4 fișicuri.”2
În martie 2013, autoritățile din Galați și Brăila dădeau impresia că pot
colabora în sensul constituirii unei zone metropolitane. Mai mult decât
atât, în discuție apare și Tulcea:
„Apropierea momentului la care va fi pusă în practică regionalizarea a
făcut ca autoritățile din Galați, Brăila și Tulcea, să renunțe la unele
diferende și să demareze discuțiile pe tema colaborării în dezvoltarea
unor proiecte comune. Prefecții, președinții consiliilor județene,
primarii municipiilor reședință de județ și o parte dintre parlamentarii
1

Ibidem.
*** „Bunea Stancu: Bine ar fi sa nu se mai numeasca Cartierul «Dimitrie
Cantemir», pentru ca gagiul asta nu a contribuit cu nimic la recunoasterea lui
ca apartinind si Brailei. Corect mi s-ar parea sa i se spuna Cartierul «Gheorghe
Bunea Stancu»”, în Obiectiv – Vocea Brăilei, 23 iunie 2007, preluat pe
14.10.2016, la ora 12.50, de la adresa: http://obiectivbraila.ro/content/buneastancu-bine-ar-fi-sa-nu-se-mai-numeasca-cartierul-dimitrie-cantemir-pentru-cagagiul.
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județelor Brăila, Galați și Tulcea s-au întâlnit la Galați, în cadrul celei
de-a doua sesiuni de dezbatere a proiectului comun «Cooperare pentru
dezvoltare Brăila-Galați-Tulcea». S-a discutat despre proiectul de
statut și proiectul unei legi speciale privind constituirea Zonei
Metropolitane Galați-Brăila, dar și despre statutul juridic al Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară Brăila-Galați-Tulcea. În cadrul
întâlnirii, decanul Universității de Arhitectură «Ion Mincu» din
București a prezentat un studiu a cărui concluzie a fost că Zona
Metropolitană Brăila-Galați poate deveni primul sistem urban de acces
la teritoriul european prin intermediul Dunării.”1
În fine, într-un text din aprilie 2014, publicat de jurnalul.ro, se arăta
că relațiile autorităților locale din Brăila cu cele din Galați încă erau
tensionate:
„Gunoiul din cartierul «Dimitrie Cantemir», situat la granița dintre
Brăila și Galați, reprezintă motiv de dispută între autoritățile brăilene
și gălățene, președintele Consiliului Județean Brăila, Gheorghe Bunea
Stancu, amenințând că va sesiza Garda de Mediu în acest caz.
Cartierul «Dimitrie Cantemir» a constituit, chiar înainte de a fi
construit, motiv de neînțelegere între cele două administrații, pentru
că, deși se află pe raza administrativ-teritorială a județului Brăila,
certificatele de urbanism și autorizațiile de construcție au fost emise
de Primăria Galați.
Președintele Consiliului Județean Brăila, Gheorghe Bunea Stancu
(PSD), este nemulțumit de faptul că actualul primar de Galați, Marius
Stan (PNL), nu strânge gunoaiele aruncate de-a lungul șoselei din
Ticu Ciubotaru, „Colaborare Galaţi-Brăila-Tulcea în pregătirea regionalizării”,
în România Liberă, 17 martie 2013, preluat pe 17.10.2016, ora 15.07, de la
adresa:
http://www.romanialibera.ro/actualitate/proiecte-locale/colaboraregalati-braila-tulcea-in-pregatirea-regionalizarii-296373.
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dreptul cartierului Cantemir, așa cum făcea fostul primar Dumitru
Nicolae (PSD), și astfel este afectată imaginea județului Brăila.”1
În continuare, vom urmări pozițiile luate de cadidații pentru funcția de
primar în campaniile elecorale din cele două orașe, din vara lui 2016,
în ceea ce privește chestiunea tratată de noi în prezenta lucrare.

Zona Galați-Brăila în discursul electoral
Pentru a vedea ce loc ocupă Megalopolisul/Zona Metropolitană
Galați-Brăila în strategiile politice ale celor care conduc cele două
orașe, am urmărit discursurile ținute de cei implicați în campania
electorală pentru alegerile locale din iunie 2016. Ne-a interesat funcția
de primar. Am folosit în studiul nostru doar textele publicate în cele
mai importante ziare din Galați (Viața Liberă) și Brăila (ObiectivVocea Brailei). Publicațiile alese de noi apar atât în format print, cât și
în format electronic. Au fost urmărite doar textele publicate în format
electronic, dintr-un motiv pe care îl vom explica în cele ce urmează.
Conform brat.ro și trafic.ro, variantele online ale celor două publicații
au aproximativ de două ori mai mulți cititori decât variantele tipărite.2
De altfel, într-o lucrare semnată Jock Lauterer se arată că în Statele
Unite ale Americii au existat încă de acum mai bine de un deceniu
semne că tinerii încep să prefere ca sursă de știri site-urile ziarelor, în
detrimentul publicațiilor tipărite. Afirmația autorului citat se sprijină
pe datele furnizate de „State of the News Media 2004”. (Lauterer,

*** „Gunoiul din cartierul Dimitrie Cantemir, motiv de dispută între
autorităţile brăilene şi gălăţene”, în jurnalul.ro, preluat pe 14.10.2016, la ora
13.05, de la adresa: http://jurnalul.ro/stiri/observator/gunoiul-din-cartieruldimitrie-cantemir-motiv-de-disputa-intre-autoritatile-brailene-si-galatene665753.html.
2
A se vedea Tabelul 1 şi Tabelul 2 de la Anexe.
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2010, p. 267) Astăzi, conform „State of the News Media 2016”1, mulți
dintre adulții americani consumatori de știri (38 la sută) caută online
informațiile de care au nevoie.
Monitorul de Galați (www.monitoruldegalati.ro), cel de-al doilea
cotidian ca importanță care apare la Galați, a avut pe varianta sa
electronică, în perioada urmărită de noi, 71 673 de vizitatori unici,
adică de aproape cinci ori mai puțin decât Viața Liberă. În ceea ce
privește municipiul Brăila, publicul mai are ca sursă electronică de
informații și infobrăila (www.infobrăila.ro), care a înregistrat, în mai
2016, 104 878 de vizitatori unici, adică cu peste 20 de mii de vizitatori
unici mai puțin decât varianta electronică a ziarului Obiectiv-Vocea
Brailei.
Campania electorală s-a desfășurat în perioada 6 mai – 4 iunie 2016.2
Au fost urmărite textele publicate la categoriile PoliticăAdministrație (Viața Liberă) și Politică (Obiectiv-Vocea Brailei).
Viața Liberă
În perioada urmărită de noi, la categoria precizată mai sus, au fost
publicate 46 de articole. Dintre acestea, doar 25 privesc campania
electorală pentru algerea noului primar al municipiului Galați (Tabelul
3). Numărul textelor care fac referire directă la unul dintre candidați a
fost și mai mic de atât. Doar în 10 texte publicul a putut citit despre
programele candidaților (Tabelul 4). Trebuie precizat faptul că doar
trei din cei 12 candidați pentru funcția de primar al municipiului
Galați3 sunt prezenți în publicația urmărită.
Documentul poate fi descărcat accesând următoarea adresă:
http://www.journalism.org/2016/06/15/state-of-the-news-media-2016/.
2
Hotărârea Guvernului României pentru aprobarea calendarului acţiunilor din
cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale din anul 2016.
3
Lista candidaţilor pentru funcţia de primar al municipiulu Galaţi: Cătălin
Cristache (PMP), Constantin Telegan (Partidul Mişcarea Liberală), Daniela
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Printre problemele abordate de candidați (Tabelul 5) se numără:
nevoia modernizării administrației locale, nevoia creări de noi locuri
de muncă, rezolvarea problemei reprezentate de câinii fără stăpân de
pe străzile orașului, rezolvarea problemei furnizării apei calde și
căldurii cu care orașul se confruntă de mai mulți ani etc.
Facem precizarea că au fost analizate doar acele chestiuni ce prezintă
un caracter programatic, care fac referire la ceea ce candidații își
propuneau să facă în cazul în care ar fi ieșit învingători în cursa
electorală.
Obiectiv-Vocea Brăilei
În aceeași perioadă, pe pagina electronică a ziarului de la Brăila, la
categoria Politică, au fost publicate 86 de articole, după cum se poate
vedea în Tabelul 6. Și aici observăm că doar unii dintre candidați1 sunt
prezenți în textele apărute în perioada urmărită de noi. Din cei 13
participanți la cursa electorală, doar 8 au fost identificați de noi ca
fiind prezenți în articole publicate în varianta electronică a ziarului
brăilean. (Tabelul 7)
Și în acest caz, dintre cele 19 texte ce apar în Tabelul 7, au fost
reținute pentru analiză doar acelea în care erau prezentate probleme a
căror rezolvarea era asumată de unul sau de mai mulți candidați.
Dintre chestiunile abordate de candidați (Tabelul 8) enumerăm:
Chelaru (PND), Dorin Butunoiu (independent), Eugen Durbacă (ALDE), Ionel
Goldura (independent), Ionuţ Pucheanu (PSD), Iulian Nicuşor Aramă (PSRO),
Marius Stan (UNPR), Monica Roman (PRU), Nicuşor Ciumacenco (PNL),
Simona Daniela Vreme (independent).
1
Candidații pentru funcția de primar al municipiului Brăila la alegerile din mai
2016: Marian Dragomir (PSD), Cătălin Boboc (PNL), Dan Păun
(ALDE), Mărioara Nistor (UNPR), Simona Drăghincescu (PND), Gheorghe
Chiru (PNTCD), Viorel Botea (PMP), Silviu Petrea (PSRO), Nicuşor Cîrîc
(PRU), Adrian Râureanu (PRM), Marian Ion (independent), Mariana Bâtcă
(independent), Cristian Techiu (independent).
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îmbunătățirea iluminatului public, finanțarea activităților culturale,
modernizarea piețelor, amenajarea de noi parcări, reducerea taxelor și
impozitelor locale etc..
După cum se poate observa în Tabelul 8, nu am identificat în textele
analizate referiri la problema care ne interesează. Vom semnala, însă,
faptul că, după cum se arată într-un reportaj ce redă o întâlnire
„neconvențională” ce a avut loc între o parte din candidații la fotoliul
de primar al municipiului Brăila și câțiva alegători, Silviu Petrea
(PSRO) s-a declarat susținătorul dezvoltării zonei Brăila - Galați.1

Concluzii
După cum se poate observa din cele arătate până aici, referitor la ceea
ce ar trebui să apără după „unirea” municipiului Galați cu municipiul
Brăila, cei implicați în negocierile purtate pe marginea acestei
chestiuni au folosit două formule. Într-o primă etapă, reprezentanții
celor două orașe au vorbit despre apariția unui megalopolis. Apoi,
discuțiile au fost purtate în sensul organizării unei zone metropolitane.
Astăzi, formula propusă de cei interesați de această chestiune este cea
a conurbației.
Urmărind problemele abordate de candidații din cele două municipii,
au fost observate câteva chestiuni interesante. Programele politice ale
candidaților pentru funcția de primar au conținut, în mare măsură,
aceleași probleme. Cam toți au promis străzi curate, rezolvarea
problemei câinilor fără stăpân, reducerea unor taxe și impozite locale
etc.. Această situație este foarte vizibilă în special în cazul Brăilei,
Alexandru Necula, „Candidații, luați la întrebări de brăileni”, în ObiectivVocea Brăilei, preluat pe 17.10.2016, la ora 14.15, de la adresa:
http://obiectivbr.ro/content/candida%C5%A3ii-lua%C5%A3i-la%C3%AEntreb%C4%83ri-de-br%C4%83ileni.
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unde cel mai important ziar local a acordat, parcă, mai multă atenție
evenimentelor cu caracter electoral.
Se poate observa în tabelele de la Anexe cum candidații de aceeași
culoarea politică din cele două municipii promit cam aceleași lucruri.
Mai exact, un candidat din Galați avea proiecte asemănătoare, dacă nu
chiar identice, cu cele ale colegului său de partid care candida în
Brăila. În opinia noastră, acest fapt nu poate fi interpretat decât în
două moduri: fie realitățile din cele două municipii sunt identice, fie
programele politice ale candidaților la alegerile locale din toată țara au
fost redactate la București, fără să se țină cont de specificul local.
În demersul nostru am identificat doar doi candidați care au abordat în
discursurile lor tema cooperării între Galați și Brăila, câte unul pentru
fiecare municipiu. În aceste două cazuri a fost vorba doar despre niște
referiri vagi la nevoia reluării discuțiilor pentru înființarea Zonei
Metropolitane Galați-Brăila.
Admitem că metoda noastră de lucru prezintă câteva neajunsuri.
Există posibilitatea ca nu toate articolele publicate în variantele
tipărite ale celor două ziare să se regăsească în variantele lor online,
această chestiune ținând de politica editorială a fiecărei publicații în
parte. Apoi, în demersul nostru ne-am confruntat cu problema de a nu
putea consulta, din cauza unor probleme tehnice, toate textele care neau interesat. În fine, sunt voci ce susțin că soluțiile folosite de site-uri
pentru contorizarea indivizilor care vizitează un site, într-un anumit
interval de timp, nu sunt tocmai exacte. Cu toate acestea, considerăm
valabile concluziile prezentei lucrări.
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ANEXE
Tabelul 1
VIAȚA LIBERĂ
Audiență

Variantă
Tipărită

tiraj brut:
5402

Online

vizitatori
unici:
339624

total
vânzări:
4583
vizite:
749091

total
difuzat:
4680
afișări:
1642588

Perioada
Sursa
urmărită
apriliewww.brat.ro
iunie
2016
mai 2016 www.trafic.ro

Tabelul 2
OBIECTIV-VOCEA BRĂILEI
Variantă

Audiență

Perioada
urmărită

Sursa

Tipărită

tiraj brut:
2845

total
vânzări:
2395

total
difuzat:
2406

aprilieiunie 2016

www.brat.ro

Online

vizitatori
unici:
130694

vizite:
347356

afișări:
903363

mai 2016

www.trafic.ro

Tabelul 3
NR.

ARTICOL

ZIUA
APARIȚIEI

1

Agenda electorală/Manifestări de campanie

06.05.2016

2

PNL își suspendă activitatea electorală până marți

06.05.2016

3

„Tu votezi, MAI te informează”

07.05.2016

4

Ionuț Pucheanu – „Schimbarea în care credem”. Candidatul
PSD, primul în opțiunile de vot ale gălățenilor

09.05.2016
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5

Ce facem cu sistemul centralizat de termoficare? Candidații
la Primărie, invitați de CET la dezbatere publică

10.05.2016

6

Ionuț Pucheanu - Galațiul poate renaște economic și
industrial. „Obiectivul meu este crearea locurilor de muncă”

11.05.2016

7

Ofertă electorală a PSRO pentru gălățeni / Experiență,
tinerețe și proiecte

14.05.2016

8

Ionuț Pucheanu - Investițiile în infrastructură, pariul meu
pentru un Galați modern

18.05.2016

9

Când și cum vor fi desemnați președinții secțiilor de votare
la alegerile din 5 iunie

21.05.2016

10

Iulian Aramă, apel către autorități pentru salvarea
termoficării

21.05.2016

11

Președinții și locțiitorii secțiilor de votare dau bir cu fugiții.
Val de cereri de retragere

24.05.2016

12

Ionuț Pucheanu și principalul său deziderat: investiția în
tineri, cel mai bun lucru pentru viitorul orașului

25.05.2016

13

Cum și unde pot vota bolnavii din spitalele din Galați

31.05.2016

14

Ionuț Pucheanu, candidatul PSD pentru Primărie / Tinerii
din Galați au șansa să aleagă un primar tânăr!

01.05.2016

15

Iulian Aramă, candidatul PSRO pentru Primărie: „Galațiul
are nevoie de aleși onești și profesioniști”

02.05.2016

16

Mesajul candidatului PNL la Primăria Galați, Nicușor
Ciumacenco

03.05.2016

17

Ionuț Pucheanu: „Votul fiecăruia contează! Duminică
alegem schimbarea de care Galațiul are nevoie!”

03.05.2016

18

Vedeți aici dacă s-a schimbat secția de votare la care sunteți
arondați

03.05.2016

19

Vrei să votezi și nu ai carte de identitate valabilă? Evidența
persoanei, deschisă și sâmbătă, și duminică

04.05.2016

20

Doar astăzi puteți solicita urna mobilă. Află care sunt
secțiile de votare arondate spitalelor și căminelor

04.05.2016
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21

Cum arată buletinele de vot la Galați

04.05.2016

22

Vă pasă de viitorul Galațiului? Mie îmi pasă și merg la vot!

04.05.2016

23

Nu încercați să fraudați alegerile! Sistemul informatic nu
poate fi atacat și nici păcălit

04.05.2016

24

Apel din Italia, cu ocazia alegerilor de duminică: „Votați și
pentru noi!”

04.05.2016

Tabelul 4
CANDIDAT

ARTICOL

ZIUA
APARIȚIEI

Ionuț
Pucheanu

Ionuț Pucheanu – „Schimbarea în care credem”.
Candidatul PSD, primul în opțiunile de vot ale
gălățenilor

09.05.2016

Ionuț Pucheanu - Galațiul poate renaște economic și
industrial. „Obiectivul meu este crearea locurilor de
muncă”

11.05.2016

Ionuț Pucheanu - Investițiile în infrastructută, pariul
meu pentru un Galați modern

18.05.2016

Ionuț Pucheanu și principalul său deziderat:
investiția în tineri, cel mai bun lucru pentru viitorul
orașului

25.05.2016

Ionuț Pucheanu, candidatul PSD pentru Primărie /
Tinerii din Galați au șansa să aleagă un primar tânăr!

01.05.2016

Ionuț Pucheanu: „Votul fiecăruia contează!
Duminică alegem schimbarea de care Galațiul are
nevoie!”

03.05.2016

Iulian Aramă Ofertă electorală a PSRO pentru gălățeni /
Experiență, tinerețe și proiecte

14.05.2016

Iulian Aramă, apel către autorități pentru salvarea
termoficării

21.05.2016

Iulian Aramă, candidatul PSRO pentru Primărie:
„Galațiul are nevoie de aleși onești și profesioniști”

02.05.2016
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Nicușor
Mesajul candidatului PNL la Primăria Galați,
Ciumacenco Nicușor Ciumacenco

03.05.2016

Tabelul 5
Candidat

Principalele elemente ale programelor politice

Ionuț Pucheanu - schimbarea fundamentală a administrației locale;
- crearea de locuri de muncă sigure și bine plătite;
- asfaltarea străzilor și a trotuarelor;
- amenajarea corespunzătoare a parcărilor și a spațiilor verzi;
- scutirea parțială sau totală de la plata taxelor și impozitelor
pentru societățile care creează cel puțin 10 locuri de muncă;
- reînnoirea parcului auto al Transurb;
- piste pentru bicicliști;
- realizarea unui sistem propriu de producere, transport și
distribuție a apei calde și căldurii;
- eliminarea câinilor fără stăpân de pe străzi;
- modernizarea sistemului de sănătate;
- transformarea orașului Galați într-un centru IT.
Iulian Aramă

- aleși onești și profesioniști;
- modernizarea străzilor;
- atragerea de investitori străini și crearea de locuri de muncă;
- reluarea discuțiilor pentru înființarea Zonei Metropolitane
Galați-Brăila;
- gestionarea câinilor fără stăpân;
- rezolvarea problemei încălzirii centralizate.

Nicușor
Ciumacenco

- le propune gălățenilor „revenirea la normal”.
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Tabelul 6
NR.

ARTICOL

ZIUA
APARIȚIEI

1

Scorțaru Nou - munca în echipă a schimbat fața comunei

6 mai

2

Proiectul meu - Brăila

6 mai

3

Liberalii propun centre after school și mini-UPU în fiecare
cartier

6 mai

4

Conflict preelectoral stins de Biroul Electoral Scorțaru Nou

6 mai

5

Dragomir susține că soarta maxi-taxi în Brăila va fi tranșată în
2018

6 mai

6

PSD-iștii fac apel pentru o campanie curată

7 mai

7

Ordinea candidaților la alegerile locale pe buletinele de vot

7 mai

8

Ordinea finală a candidaților pe buletinele de vot pentru
municipiu și CJ

7 mai

9

Jirlău, comuna cu singurul drum agricol din județ

9 mai

10

Cu listele curate. Consilierii lui DRAGOMIR VIOREL
MARIAN, candidatul PSD la Primăria Brăilei

9 mai

11

Tichilești, comuna cu pretenții și condiții de oraș

10 mai

12

Dezbatere publică cu candidații la Primărie, într-un mediu
atipic

10 mai

13

Rotaru vrea cursuri administrative pentru candidații la
Primărie

10 mai

14

Zăvoaia, comuna unde primarul stă pe șantier

11 mai

15

„Șapte centre after-school, în toate cartierele orașului,
înseamnă o mână de ajutor dată familiilor tinere”

11 mai

16

Mărașu, comuna în care trăinicie înseamnă educație și
credință

12 mai

17

PAR îl sprijină pe Chiru la Primăria Brăila

12 mai

18

PSD-iștii, «pentru» montarea de GPS-uri pe mașinile
administrative

12 mai

19

Candidații, luați la întrebări de brăileni

12 mai
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20

Salcia Tudor, comuna în care „Brânza de Gulianca” și
păturile de lână ar putea crea zeci de locuri de muncă

13 mai

21

Cu listele curate. Consilierii Simonei Drăghincescu

13 mai

22

Varga și Boboc iau atitudine după tragedia din «Stația Morții»

13 mai

23

Scandal pe panouri electorale între independenți și PSD-iști

13 mai

24

Candidatura Marianei Bâtcă ține pe bară Pro Democrația la
alegerile din vară

14 mai

25

Mircea Vodă, comuna în care florile au propriul festival

16 mai

26

Păun a „spart sacul” cu proiecte

16 mai

27

Cătălin Boboc propune regândirea transportului public în oraș
și investiții europene în transport ecologic

16 mai

28

Cireșu, comuna în care infrastructura este o prioritate

17 mai

29

Experții electorali se întâlnesc la Prefectură

17 mai

30

Candidații la Primărie se bat în idei pentru dezvoltarea
Piețelor

17 mai

31

Măxineni, comuna care caută investitori serioși pentru a-și
aduce tinerii acasă

18 mai

32

2.000 de lei pentru mămici

18 mai

33

„Investițiile se vor realiza mai ușor și transparent, după
modificarea procedurilor de achiziții publice propuse de
liberali”

18 mai

34

„Prin refacerea Centrului vechi și a Falezei Dunării putem
recupera identitatea Brăilei”

18 mai

35

Șuțești, locul de poveste al familiei princiare Șuțu

19 mai

36

Educația, o prioritate pentru ALDE

19 mai

37

Candidatul independent Cristian Techiu, chemat la audieri la
Poliție

19 mai

38

Dezbatere cu «mușcături»

19 mai

39

Techiu, despre tinerii care-l susțin în campanie: „Nu am
autoritatea de a-i legitima pe toți, să văd ce vârste au”

20 mai

40

Dragomir amenință conducerea CUP «Dunărea», după

21 mai
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inundații: «Cineva va trebui să răspundă!»
41

Tudose: „Nu spun nu unui nou mandat de ministru”

21 mai

42

Drăghincescu își prezintă primul lot de proiecte

21 mai

43

Păun nu renunță: „Dacă nu mai sunt hrăniți, câinii se vor
înmulți mai greu!”

21 mai

44

Unirea, comuna în care s-a înființat primul after-school din
județul Brăila

23 mai

45

Educația, o prioritate pentru ALDE

23 mai

46

Victoria, comuna unde elevii și școala sunt la loc de cinste

24 mai

47

Au fost aleși președinții și locțiitorii secțiilor de votare

24 mai

48

Cu listele curate. Consilierii Marioarei Nistor

24 mai

49

Cătălin Boboc. Al cincilea proiect cu demisia pe masă: «Peste
10.000 de apartamente din Brăila vor fi reabilitate termic cu
fonduri

24 mai

50

Ziua PNL-iștilor le-a adus Poliția pe cap. Liberalii brăileni
sărbătoresc astăzi 141 de ani de la înființarea partidului

24 mai

51

Boboc așteaptă dosarul lui Tăriceanu la Comisia juridică din
Senat

24 mai

52

Frecăței, comuna care s-a dezvoltat în 4 ani cât altele în zece

25 mai

53

„Propun locuitorilor Brăilei un alt mod de a face politică, axat
pe cetățeni, pe dreptate și corectitudine”

25 mai

54

Proiectul Marianei Bâtcă. Bugetul public al municipiului
Brăila în vizorul brăilenilor

25 mai

55

Cadou de ziua PNL-iștilor, un echipaj al Poliției la sediu

25 mai

56

Brăila, orașul meu, o nouă perspectivă

25 mai

57

Vădeni, comuna dintre două ape și două mari orașe

26 mai

58

Dragomir, menționat în „Lista Neagră a alegerilor locale
2016”

26 mai

59

Cu listele curate. Consilierii lui Gheorghe Chiru

26 mai

60

Administrația PSD, proiecte de 750 milioane lei

26 mai

61

Marioara Nistor: Prețuri mici pentru servicii publice - taxă

27 mai
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zero la salubrizare și apa pluvială!
62

Piețe moderne, susținere pentru producătorii locali și
produsele bio

27 mai

63

Verdict ANI: Arbunea, incompatibil

27 mai

64

PSD-iștii, stresați că brăilenii nu știu când se va merge la vot

28 mai

65

Boboc critică pliantele contracandidatului său PSD-ist

28 mai

66

Stanca Coman, singura femeie primar din județul Brăila

30 mai

67

Zeci de locuri de joacă și zeci de parcări în doi ani

30 mai

68

Campania „Bătălia pe proiecte” s-a încheiat! Colțul rușinii

30 mai

69

Valeriu Steriu, președintele UNPR, vine astăzi la Brăila

31 mai

70

Brăila făra corupție! Brăila fără sărăcie! Numai cetățeanul
contează!

31 mai

71

Marian Fusea, candidat PNL la Consiliul Local Brăila,
propune locuri de joacă sigure și comerț stradal civilizat

31 mai

72

Campania „Bătălia pe proiecte” s-a încheiat! Colțul rușinii

31 mai

73

Campania „Bătălia pe proiecte” s-a încheiat! Colțul rușinii

1 iunie

74

Activitatea de campanie a Marioarei Nistor, pe placul șefilor
de la centru

1 iunie

75

„Încă de acum șapte ani, de la venirea în primărie, am vrut să
înființez în Brăila un skate park pentru tineri”

1 iunie

76

„Peste 50 de kilometri de trotuare, 2.000 noi locuri de parcare
și peste 100 de hectare de spații verzi amenajate”

1 iunie

77

Blaga, convins de victoria PNL la Brăila

2 iunie

78

„Propun un Festival Internațional al bucătăriei Dunărene”

2 iunie

79

Acuzații grave la adresa candidatului ALDE la Primăria
Vădeni

2 iunie

80

INFOGRAFIE FREEDOM HOUSE ALEGERI LOCALE
2016. BRĂILA: Candidații penali – puțini, dar „răi”

2 iunie

81

Deputatul Vasile Varga: „Cătălin Boboc și echipa PNL sunt
cele mai bune opțiuni pentru brăileni”

3 iunie
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82

Marian Ion, independent: „Campania electorală care tocmai sa încheiat a fost totuși un pas înainte pentru Brăila”

3 iunie

83

Boboc - 29,2%, Dragomir - 26,4%

3 iunie

84

Cătălin Boboc și echipa liberală: noi „Deschidem Brăila”!

3 iunie

85

Previziunile lui Simionescu pentru alegeri: Dragomir 35% Boboc 28%

3 iunie

86

Cât valorează votul unui brăilean? O tonă de mici

4 iunie

Tabelul 7
CANDIDAT
Marian
Dragomir

ARTICOL

DATA
PUBLICĂRII

- Proiectul meu - Brăila

06.05.2016

- Dragomir susține că soarta maxi-taxi în Brăila va
fi tranșată în 2018

07.05.2016
27.05.2016

- Piețe moderne, susținere pentru producătorii
locali și produsele bio
Dan Păun

Cătălin
Boboc

- Păun a „spart sacul” cu proiecte

16.05.2016

- Păun nu renunță: „Dacă nu mai sunt hrăniți,
câinii se vor înmulți mai greu!”

21.05.2016

- „Șapte centre after-school, în toate cartierele
orașului, înseamnă o mână de ajutor dată
familiilor tinere”

11.05.2016

- Cătălin Boboc propune regândirea transportului
public în oraș și investiții europene în transport
ecologic

16.05.2016
18.05.2016

- „Prin refacerea Centrului vechi și a Falezei
Dunării putem recupera identitatea Brăilei”

24.05.2016

- Cătălin Boboc. Al cincilea proiect cu demisia pe
masă: „Peste 10.000 de apartamente din Brăila vor
fi reabilitate termic cu fonduri europene”

28.05.2016

- Boboc critică pliantele contracandidatului său
PSD-ist
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- Cătălin Boboc și echipa liberală: noi „Deschidem
Brăila”!
- „Peste 50 de kilometri de trotuare, 2.000 noi
locuri de parcare și peste 100 de hectare de spații
verzi amenajate”
Simona
- Drăghincescu își prezintă primul lot de proiecte
Drăghincescu - Brăila fără corupție! Brăila fără sărăcie! Numai
cetățeanul contează!

21.05.2016

- „Propun locuitorilor Brăilei un alt mod de a face
politică, axat pe cetățeni, pe dreptate și
corectitudine”

25.05.2016

Mărioara
Nistor

- Mărioara Nistor: Prețuri mici pentru servicii
publice - taxă zero la salubrizare și apa pluvială!

31.05.2016

27.05.2016

Proiectul Marianei Bâtcă. Bugetul public al
municipiului Brăila în vizorul brăilenilor

25.05.2016

Gheorghe
Chiru

Brăila, orașul meu, o nouă perspectivă

25.05.2016

Marian Ion

„Propun un Festival Internațional al bucătăriei
Dunărene”

02.06.2016

Mariana
Bâtcă

Tabelul 8
Candidat
Marian
Dragomir

Principalele elemente ale programelor politice
- internetul, tehnologia și elementele de inovație;
- îmbunătățirea iluminatului public;
- asfaltarea trotuarelor;
- amenajarea de parcări;
- amenajarea de parcuri moderne;
- rezolvarea problemei câinilor fără stăpâni;
- spălarea străzilor;
- dezvoltarea infrastructurii sportive;
- dezvoltarea transportului public de călători;
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- modernizarea piețelor;
- finanțarea activităților culturale;
- atragerea de investiții.
Cătălin Boboc - crearea de centre after school în fiecare cartier din municipiu;
- crearea unor centre de permanență, pe modelul vechilor
dispensare sanitare;
- modernizarea transportului public;
- modernizarea piețelor;
- refacerea Centrului Vechi și a Falezei Dunării;
- reabilitarea termică a peste 10.000 de apartamente.
Dan Păun

- asigurarea curățeniei în oraș;
- înfrumusețarea spațiilor verzi;
- controlul populației de câini fără stăpân;
- reducerea sărăciei din municipiul Brăila;
- crearea de locuri de muncă;
- eliminarea corupției din administrația locală.

Simona
Drăghincescu

- transparență totală în administrația publică a municipiului
Brăila;
- reducerea taxelor și impozitelor locale;
- facilități pentru agenții economici care angajează tineri până în
30 de ani, fără experiență, femei cu vârstă peste 40 de ani și
bărbați peste 45 de ani precum și pentru cei care își deschid
afaceri în Brăila;
- soluționarea problemelor cu care se confruntă asociațiile de
proprietari;
- modernizarea bazelor sportive și de agrement ce aparțin
autorității publice;
- amenajarea de noi parcări;
- construirea a cinci mii de apartamente, prin mansardarea
blocurilor din Brăila;
- modernizarea piețelor, târgurilor și oboarelor;
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- crearea unor „standarde de cost" pentru lucrările ce se vor
executa la Primăria Brăila.
Mărioara
Nistor

- un alt mod de a face politică, axat pe cetățeni, pe dreptate și
corectitudine, pe proiecte în acord cu nevoile comunității, pe
responsabilitate și consecvență;
- reducerea taxelor locale.

Mărioara
Bâtcă

- cetățeni informați, implicați și responsabili;
- buna gestionare a banilor publici;
- protecția mediului și promovarea unui consum responsabil;
- planificare, modelare și regenerare urbană;
- economie locală dinamică și sustenabilă;
- susținerea programelor de educație pe tot parcursul vieții;
- renașterea culturală a Brăilei;
- sprijinirea sportului pentru toți.

Marian Ion

- crearea la Brăila a unui Festival Internațional al Bucătăriei
Dunărene;
- crearea unui skate park destinat tinerilor brăileni.
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ARGUMENTE PENTRU DEZVOLTAREA
REGIONALĂ ÎN SUD-ESTUL ROMÂNIEI
Florin Iftode1
Abstract: Când vorbim de orașele Galați și Brăila trebuie să ne gândim ca la
acele așezări umane care se înscriu în peisaj prin clădiri, rețea de drumuri etc. și
care presupun o asociere teritorială și corelație funcțională între un nucleu
central (aglomerația) și un spațiu înconjurător de întindere variabilă, de la caz la
caz și de la epocă la epocă. Odată cu concentrarea mai accentuată de bunuri
(materii prime, produse fabricate și semifabricate, forța de muncă, mijloace de
întreținere, bunuri spirituale etc.) începe de obicei funcția urbană. Un ansamblu
de orașe care se dezvoltă independent, sunt aproape între ele și au de rezolvat
probleme comune (alimentarea cu apă, cu energie, amenajarea și protecția
mediului înconjurător) formează conurbația. Conurbația ca geneză rezultă prin
juxtapunerea a două sau mai multe orașe care până la un moment dat s-au
dezvoltat independent ele rămânând distincte chiar daca sunt înglobate într-un
ansamblu. Totodată când vorbim despre conurbație trebuie să existe o anumită
densitate a orașelor și a populației precum şi un număr mare de locuitori. Despre
posibila existență a unei astfel de conurbații, pe malul stâng al Dunării, în sudestul României dorim să ne exprimăm în această lucrare. Vom arăta care sunt
proiectele, strategiile, politicile europene și oportunitățile de la care trebuie să
plece decidenții politici şi autoritățile publice centrale şi locale atunci când
abordăm problematica legată de conurbația Galați - Brăila.
Cuvinte cheie: SUERD; politică de vecinătate; cooperare transfrontalieră;
dezvoltare.
Conf.univ.dr., Universitatea „Danubius” din Galaţi, Facultatea de Comunicare
şi Relaţii Internaţionale, România, Adresa: Bulevardul Galaţi, nr. 3, 800654
Galaţi, România, Tel.: +40.372.361.102, Fax: +40.372.361.290, E-mail:
floriniftode@univ-danubius.ro.
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1. Introducere
În decursul devenirii sale istorice omul și -a creat un mediu artificial
pentru a se feri de o natură când darnică, când ostilă-locuință. Prin
grupare ateritorială a mai multor locuințe și realizarea unui mod de
conviețuire socială specifică au rezultat așezările umane. Ele au
cunoscut în evoluția lor perioade de declin și de înflorire, unele au
dispărut iar altele s-au păstrat până în zilele noastre. Ele împodobesc
astăzi suprafața Terrei aidoma unei imense constelații de pe bolta
cerească, unele având o “strălucire” puternică, altele abia “licărind”,
minuscule între cei doi poli ai planetei. Așezările pot fi permanente și
temporare, cu o largă arie de răspândire geografică.
Orașele în evoluția lor cunosc o permanentă extensiune teritorială și
remodelare intensă. Datorită acestor fenomene dinamice prin
extensiune nu rezultă lipsa orașului, ci dimpotrivă întâlnim pe
suprafața globului zone continuu urbanizate alături de apariția insulară
a orașului ori absența lui. Formele de evoluție și concentrare urbană
sunt diferite de la epocă la alta și de la o regiune la alta. Ele diferă atât
că geneză cât și ca mărime. În funcție de aceste două elemente
deosebim următoarele forme de concentrare urbană: aglomerațiile,
conurbației și megalopolisurile.
Aglomerația.1 În cazul aglomerației realitatea urban-geografică se
compune din orașul propriu-zis și un teritoriu care “suportă”
În studiul așezărilor umane, o aglomerare urbană se definește ca fiind o
concentrare urbană formată de un oraș de talie mijlocie sau mare și zona
limitrofă care gravitează spre acesta, incluzând alte orașe, mai mici, dar și sate,
care manifestă o mare dependență. Grație creșterii demografice și funcționale
continue, orașele se extind teritorial și își sporesc influența în jur, unele
impunându-se în mod deosebit. Ca urmare rezultă aglomerări urbane, care
influențează și polarizează activitatea economico-socială dintr-o anumită
regiune, în unele cazuri sfera lor de influență în teritoriu întâlnindu-se cu a altor
centre similare.
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influențele directe ale acestuia, constituind împreună aglomerația
urbană. Ea este o întruchipare a difuziunii treptate a spațiului
urbanizat care pornește de la un nucleu central, limitele sale
modificând-se mereu. Definirea depinde de relațiile cu nucleul central,
distingând-se astfel mai multe zone în cuprinsul aglomerației.
1. zona aglomerată propriu-zisă, care înglobează comunele limitrofe
legate între ele prin continuitatea zonei urbane (și pe care o
considerăm de obicei oraș);
2. zona de întrepătrundere, căreia fără a exista o continuitate a
construcțiilor, activitățile urbane îi dau un caracter comun.
3. zona marginală în care populația, în cea mai mare parte, are o
activitate sau un mod de viață urban și trebuie să se deplaseze pentru
lucru, cumpărături sau agrement în comunele vecine.
În cadrul aglomerației fiecare element are personalitatea sa, dar este
indispensabil în întregirea și funcționarea ansamblului (terenuri
clădite, livezi, grădini de zarzavat, spaţii verzi, locuri de recreere
etc.).1
Conurbația reprezintă un ansamblu de orașe care se dezvoltă
independent, sunt aproape între ele și au de rezolvat probleme comune
(alimentarea cu apa, cu energie, amenajarea și protecția mediului
înconjurător). Orașele mici chiar dacă sunt vecine nu pot constitui o
conurbație deoarece ele nu au de rezolvat probleme comune.
Conurbației apar și se dezvoltă de obicei în legătură cu prezența unor
importante probleme de ordin economic.
Megalopolisul constituie stadiul de gigantism al conurbațiilor,
teritoriul organizat într-o imensă conurbație policentrică. Denumirea
de megalopolis a fost data de geograful Jean Gottman în 1961 pentru a
defini concentrarea urbană de pe coasta nord-estică a S.U.A. Aici pe o
1

http://www.ccasp.ase.ro/e-city/E-CITYeng/p1.pdf.
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lungime de aproximativ 400 de km, de la Boston la Philadelphia se
concentrează mai multe orașe milionare între care sunt intercalate
orașe mai mici. Aceasta conurbație a beneficiat în dezvoltarea ei de
condiții excepționale: prezenţa în apropiere a Apallachilor cu resurse
minerale și energetice, legături lesnicioase pe calea apei cu “lumea
veche” și nu numai cu aceasta, condiții foarte prielnice pentru
amenajări portuare, substrat litologic foarte rezistent etc.
Caracteristica actuală a urbanizării o constituie fenomenul de
concentrare a populației în orașe mari și foarte mari. Astăzi peste 40%
din populația urbană a globului trăiește în orașe milionare, numărul lor
ridicând-se la 155. Daca fenomenul urbanizării în secolul trecut se
manifestă mai puternic doar în Europa, azi el este caracteristic tuturor
continentelor. În prezent în mediul urban trăiesc aproximativ 900 de
milioanele oameni, cifra care suferă modificări rapide în sens pozitiv.1

2. Despre avantajele pe care le oferă zona Galați-Brăila
Pornim de la faptul că județele Galați și Brăila fac parte din Regiunii
Sud-Est a României. Galați-Brăila reprezintă a doua mare aglomerare
urbană din Romania. Fie că vorbim de dimensiunea economică,
socială sau administrativă, conurbația Galați – Brăila se manifestă ca
un „centru de greutate” al Regiunii Sud-Est a României. Distanța
dintre Galați și Brăila este de doar 23 km, chiar 12 km în limitele sale
mărginașe. Ca populație, potrivit datelor statistice furnizate de INS,
dintr-un total de aproape 2,8 milioane de locuitori la nivelul Regiunii
Sud-Est, Galațiul și Brăila au împreună 960.000 de locuitori. Județele
Galați și Brăila dețin peste 32 la sută din populația ocupată în diverse
activități economice din Regiunea Sud-Est a României, din care cea
1

http://www.referatele.com/referate/geografie/online11/Aglomeratia-Conurbatia--Megalopolisul--Aspecte-geografice-ale-asezarilor-umane--sporulnatural-al-p.php.
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mai mare populație ocupată în activități industriale. Elemente
favorabile conurbației Galați – Brăila sunt, la nivelul Regiunii SudEst, și cele ce țin de infrastructura de sănătate și cea pentru calitatea
vieții. In ceea ce privește infrastructura de asistență medicală, numărul
cel mai mare paturi în spitale se regăsește în zona Galați – Brăila, cu
peste 4.800 de locuri din cele aproape 14.000 de paturi la nivelul
regiunii, adică 34,6 la suta din total. Pe partea de calitate a vieții,
Galați – Brăila deținea la sfârșitul anului trecut peste o treime din
fondul de locuințe și al suprafeței locuibile a regiunii, cele mai multe
localități cu instalații de apa și cu rețele de gaze naturale pentru
consumul populației, peste 900 km de străzi orășenești și 1.311 de
hectare cu spații verzi. De asemenea, Galațiul și Brăila dețin cea mai
mare lungime de drumuri publice, județene și comunale, dar și
modernizate din regiune. La fel, cele două județe, împreună au cea
mai mare lungime de cale electrificată și singura cale ferată cu
ecartament larg, care înlesnește transportul mărfurilor în și din țările
est-europene și asiatice.
Orașul Galați este unul dintre cele mai mari noduri de trafic comercial
din Romania, racordat la Uniunea Europeană prin Canalul Rin-MainDunăre, ce leagă Marea Nordului de Marea Neagra. Amplasarea
parcului industrial în imediata vecinătate a granițelor cu Republica
Moldova și Ucraina este motivată de accesul la drumul național DN
2B și de faptul că transportul feroviar din cadrul zonei este conectat
atât la rețelele de cale ferata cu ecartament lat, folosit în CSI și unele
țări asiatice, cât și la rețelele standard de cale ferată europene.
Pe lângă faptul că transportul feroviar din cadrul zonei este conectat
atât la rețelele de cale ferata cu ecartament lat, folosit în CSI și unele
țări asiatice, cât și la rețelele standard de cale ferată europene, firmele
au acces la servicii portuare precum: încărcarea/descărcarea unei game
variate de mărfuri; stivuirea/amararea mărfurilor pe orice fel de
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mijloace de transport; depozitarea pe platforme din beton și/sau în
depozite. Galațiul este situat la granița cu Republica Moldova și
Ucraina, la 80 de km de Marea Neagră. Traversat de un important
coridor pan-european nr. 7 (Nuremberg – Viena – Budapesta –
Bratislava – Belgrad – Drobeta Turnu Severin – Vidin/Calafat –
Giurgiu/Ruse – Galați – Marea Neagra). De asemenea, este înconjurat
de trei ape curgătoare – fluviul Dunărea și râurile Siret și Prut.
Zona Libera Galați este un punct important de depozitare,
antrepozitare și tranzit intre piețele Europei și Orientului. Este un
punct strategic în zona de est a orașului, pe teritoriul acesteia
întâlnindu-se toate căile de comunicație: rutier, feroviar mixt rusoeuropean și naval; are stație de triaj Barboși Triaj în satul Movileni
In Galați se găsește sigurul parc de software din Romania. Parcul de
software de la Galați a fost inaugurat în martie 2004 și a avut de la
bun început un grad de ocupare de 100%. In prezent, în parcul de
software Galați lucrează 500 de angajați permanenți plus încă aproape
100 de colaboratori, la un număr de 31 de firme, dintre care patru,
Oracle, HP, Microsoft și Sun Microsystems, au deschis, împreună cu
Universitatea „Dunărea de Jos”, centre de cercetare și dezvoltare.
Universitatea „Dunărea de Jos” este singura instituție din regiune care
are o facultate de calculatoare.1
2.1. Vecinii non-UE ai conurbației Galați-Brăila
Raionul Cahul este un raion în sud-vestul Republicii Moldova, situat
la frontieră cu România (județul Galați) și Ucraina (regiunea Odessa).
Centrul administrativ este orașul Cahul. Majoritatea populației
(76,1 %) se compune din moldoveni, la care se adaugă ucraineni
1

http://www.parculindustrialgalati.ro/atuuri-galati/.
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(6,6%), ruși (6,5%), bulgari (4,9%) sau găgăuzi (3,1%). În raionul
Cahul se află extremitatea sudică a Republicii Moldova (în comuna
Giurgiulești). Raionul Cahul este situat în partea sud-vestică a
Republicii Moldova, la o distanță de 168 km față de capitala Chișinău,
la 45° 50’ grade latitudine nordică și 28° 11’ grade longitudine estică.
Raionul este așezat pe câmpia Prutului Inferior, la o altitudine de 119
m deasupra nivelului mării. Este învecinat la vest cu România (pe linia
râului Prut), la sud cu Ucraina, la nord cu Raionul Cantemir, la nordest cu Găgăuzia iar la est cu Raionul Taraclia.
La recensământul de la data de 1 ianuarie 2008 populația stabilă a
raionului era de 123808 locuitori dintre care 31,5 % (39004 loc.)
reprezintă populația urbană iar 68,5 % (84804 loc.) populația rurală,
densitatea fiind de 80,6 loc/km2. Din totalul populației 76,3 % o
reprezintă moldoveni, la care se adaugă ucraineni (6,6%), ruși (6,5%),
bulgari (4,9%) sau găgăuzi (3,1%). În ceea ce privește împărțirea
populației pe sexe, 59636 (48,2%) din totalul locuitorilor o reprezintă
bărbații iar restul de 64172 (51,8%) femeile. Raionul Cahul are 56
localități: 1 oraș, 37 comune și 18 sate.1
Regiunea Odessa (în ucraineană Одеська область, transliterat Odeska
oblast) este o regiune din Ucraina. Capitala sa este orașul Odessa. Ea a
fost înființată la data de 27 februarie 1932 în cadrul Republicii
Sovietice Socialiste Ucrainene, și nu cuprindea atunci Bugeacul. În
vara anului 1941 este ocupată de regimul antonescian al României
care procedează aici la „curățirea terenului” de toate elementele
bănuite c-ar fi susținut dictatura sovietică, printre care toți Evreii din
Odessa fără deosebire. Mulți Evrei din restul României sunt atunci
deportați aici; o parte dintre ei mor de frig și boli. Regiunea este
inclusă în Transnistria, anexată formal de România dar administrată de
armată. În martie 1944, redevine sovietică. În august 1944 sovieticii
1

https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Cahul.
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ocupă Bugeacul, pe care îl organizează, așa cum o făcuseră și în
august 1940, ca regiune Ismail. Dar aceasta este desființată și
încorporată în regiunea Odessa după anul 1956. Regiunea a devenit
parte a Ucrainei în 1991.
Raionul Ismail (în ucraineană Ізмаїльський район) este unul din cele
26 raioane administrative din regiunea Odessa din Ucraina, cu
reședința în orașul Ismail. A fost înființat în 1959, fiind inclus în
componența RSS Ucrainene. Începând din anul 1991, acest raion face
parte din Ucraina independentă.
Acest raion are o suprafață de 1.254 km² și 54.692 locuitori (2001), în
majoritate de naționalitate ruși. Din componența raionului fac parte
orașul Șichirlichitai și 22 sate. Deși este reședința raionului, orașul
Ismail nu face parte din raion, fiind oraș de subordonare regională.
Înainte de ocuparea Basarabiei și Bucovinei de nord de către Uniunea
Sovietică în 1940, teritoriul său a făcut parte din județul Ismail al
României Mari. Acest raion nu are o populație predominantă, existând
comunități importante de ucraineni, români (moldoveni), bulgari și
ruși.
Raionul Reni (în ucraineană Ренійський район) este unul din cele 26
raioane administrative din regiunea Odessa din Ucraina, cu reședința
în orașul Reni. A fost înființat în martie 1969, fiind inclus în
componența RSS Ucrainene. Începând din anul 1991, acest raion face
parte din Ucraina independentă.
Acest raion are o suprafață de 861 km² și 39.903 locuitori (2001), în
majoritate de naționalitate moldoveni (români). Din componența
raionului fac parte orașul Reni și 7 comune rurale.
Înainte de ocuparea Basarabiei și Bucovinei de nord de către Uniunea
Sovietică în 1940, teritoriul său a făcut parte din județul Ismail al
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României Mari. În prezent, Reni a rămas singurul raion din Bugeac,
care încă mai are o populație majoritară românească.
Raionul Reni este situat în partea de sud-vest a regiunii Odessa, în
Câmpia Dunării. El este cel mai îndepărtat raion de centrul regional
Odessa, de care îl desparte o distanță de 300 km.
Raionul ocupă un teritoriu înconjurat de ape (Dunărea și lacurile
dunărene de luncă) pe o mare porțiune. Raionul Reni este străbătut la
limita de sud de fluviul Dunărea (care este frontieră de stat între
Ucraina și România), iar pe teritoriul său se află mai multe lacuri de
câmpie cum sunt Cahul, Cartal, Cugurlui și Ialpug (ultimele două fiind
și frontiera naturală a raionului cu raioanele Ismail și Bolgrad).
În prezent, raionul se învecinează în partea de nord-vest cu raionul
Cahul și UTA Găgăuzia din Republica Moldova, în partea de nord-est
cu raionul Bolgrad, în partea de est cu raionul Ismail și în părțile de
sud și sud-vest cu județul Tulcea din România (de care este separată
prin fluviul Dunărea).
Raionul Reni este frontieră de stat cu România și cu Republica
Moldova. În acest raion, funcționează mai multe puncte de trecere a
frontierei și anume:


1 punct de trecere a frontierei în/din România:
o



Reni - Tulcea - punct de trafic internațional de frontieră cu
specific portuar.

4 puncte de trecere a frontierei în/din Republica Moldova:
o
o

o

Reni - Giurgiulești - punct internațional de trecere auto;
Reni - Giurgiulești - punct internațional de trecere
feroviară;
Frecăței - Etulia - punct internațional de trecere feroviară;
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o

Anadol - Cișmichioi - punct interstatal de trecere auto.

Din suprafața raionului de 86.100 ha, apele ocupă o suprafață de
33.000 ha, iar terenurile cu destinație agricolă ocupă 41.646 ha
(suprafața de teren arabil fiind de 34.008 ha). Clima raionului Reni
este temperat-continentală.1
2.2. Regiunea de Dezvoltare Sud-Est
Regiunea de Sud-Est a României este un colt magic datorita oamenilor
care primesc și dăruiesc atât de multe lucruri, datorita căldurii lor
sufletești și a ospitalității, dar mai ales a caracterului unic oferit de
formele de relief. Este singura regiune a României unde toate formele
de relief se îmbină și se contopesc într-o perfecțiune divina. De la
țărmul Marii Negre, în județele Constanta și Tulcea trecem prin
podișul Dobrogei, străjuit la nord de Munții Măcinului, pentru ca mai
apoi să traversăm prin lunca Dunării în câmpia Bărăganului și
Covurluiului, în județele Brăila și Galați, și să ajungem la Subcarpații
de Curbură și Carpații de Curbură, în județele Vrancea și Buzău. Estul
regiunii este străjuit de Delta Dunării, unica în Europa, și care atrage
an de an, prin farmecul ei, turiști din toata lumea. Si cum parcă atât nu
ar fi fost de ajuns, natura ne-a oferit privilegiul ca bătrânul fluviu
Dunărea să străbată regiunea prin județele Constanţa, Brăila și Galați,
pentru ca mai apoi, în județul Tulcea, să se verse prin Delta direct în
Marea Neagră.
Fie că sunteți un turist înfocat sau un iubitor al naturii și al
frumuseților sale, fie ca sunteți un împătimit al celor două, aici la noi
ați găsit locul pe care îl căutați. Locul unde veți primi binecuvântarea
naturii, dar și aroma vinurilor, mai ales a celor negre, precum Feteasca
Neagră, considerate pe bună dreptate ca fiind sângele Domnului, atât
datorită gustului divin, cât și calităților lor curative. Puțini știu că de
1

https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Reni.
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fapt vinurile vrâncene, buzoiene sau dobrogene au făcut celebră atât
regiunea de Sud-Est, cât și Romania, încântând și înveselind prin
savoarea și parfumul lor, încă din timpuri străvechi, simțurile
curtezanilor marilor case regale europene.
Toate acestea sunt încununate de rodul bogat al pământurilor din
câmpii, din lunca Dunării, sau din dealurile și podișurile din regiune.
Puţini sunt cei ce nu știu că aceste locuri, în special Câmpia
Bărăganului, au fost considerate din totdeauna „grânarul Europei”.
De menționat este și faptul că Regiunea Sud-Est este a doua ca
mărime din Romania și, în contextul integrării în Uniunea Europeana
va reprezenta o granița importantă cu Moldova și Ucraina, constituind
astfel extremitatea estică a Europei continentale. Granița cu aceste
state, dar și cu Bulgaria la sud, precum și deschiderea la Marea
Neagră, atât prin litoralul românesc, cât și prin gurile de vărsare ale
Dunării, îi oferă Regiunii Sud-Est o importanță geopolitică și
geostrategică deosebită, atât pentru UE, cat și pentru NATO.1

3. Planul de Dezvoltare Regională Sud-Est 2014-2020
Pentru perioada următoare de programare financiară europeană, la
nivelul orașelor Regiunii Sud-Est pot fi identificate o serie de nevoi de
dezvoltare, esențiale pentru calitatea vieții urbane. Aceste nevoi de
dezvoltare se transformă în priorități de dezvoltare ce vor fi susținute
prin intermediul fondurilor structurale ale Uniunii Europene, prin
programele operaționale, fonduri naționale sau fonduri locale.
Ținte de dezvoltare pentru anul 2020 în Regiunea Sud-Est
Dezvoltarea României depinde într-o economie de piață fundamental
de inițiativa privată și de capacitatea antreprenorială existentă.
1

http://www.adrse.ro/Regiunea/Regiunea.aspx.
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Resursele financiare, umane sau naturale nu au nici o valoare dacă nu
există antreprenori capabili să le combine în idei de afaceri de succes
și să le transforme în profit, nu doar pentru ei ci și pentru societate în
ansamblu (care va avea astfel la dispoziție bunuri mai multe, mai
ieftine și de calitate în creștere). Încurajarea creșterii intensității cu
care se desfășoară activitatea economică prin înființarea și dezvoltarea
de afaceri noi este benefică nu doar pentru bugetul local (care mai
degrabă așa poate încasa taxe mai multe și nu prin introducerea de
taxe noi aberante), ci și pentru consumatorul final care va avea de
unde alege și care va observa o îmbunătățire radicală a raportului
calitate–preț. Mecanismele pieței au rol fundamental în dezvoltare
facilitând schimburile și posibilitatea de valorificare a avantajelor
comparative și competitive pe care fiecare localitate le are cu
prisosință. Fără piețe puternice și dinamice schimburile se vor
desfășura anevoios și existența unor dificultăți în a valorifica roadele
actului antreprenorial ridică semne de întrebare serioase cu privire la
durabilitatea proceselor de dezvoltare economică. Orice strategie de
dezvoltare economică din România trebuie să își reconsidere poziția
acordată pieței, capitalistului (cel care deține capitalul și oferă
finanțare) și antreprenorului autohton.
Dezvoltarea unor proiecte comune care să grupeze mai multe orașe,
chiar localizate în județe diferite și care să consolideze conectarea la
nivel regional a mai multor orașe și municipii – rețele de transport
regionale, rețele de afaceri regionale care să permită promovarea unor
investitori locali și a unor idei de afaceri de succes;.
Planul de Dezvoltare Regională Sud-Est 2014-2020 identifică în mod
comprehensiv toate nevoile legate de educația și baza de infrastructură
necesară, considerând acest obiectiv ca fiind unul extrem de important
în perspectiva obiectivelor strategiei Europa 2020, care pune accentul
pe dezvoltare bazată pe inovare și creativitate.
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Odată obiectivul de modernizare al infrastructurii definit, un al doilea
obiectiv al orașelor vizează adaptarea actului educațional la cerințele
pieței muncii, un pas esențial pentru creșterea competitivității
învățământului la nivel de orașe. Acest pas va trebui să fie realizat
corelat cu prioritatea de creștere a competitivității economice la nivel
local, pentru ca școala să producă acele resurse umane necesare pentru
investițiile din sectoarele definite ca având potențial.
Așadar, prioritatea cheie se referă la realizarea și modernizarea
infrastructurii educaționale, scoli, campusuri școlare, campusuri
universitare, universități etc, în timp ce componenta a doua este legată
de strategia de ocupare a forței de muncă și trebuie în acest sens
dezvoltată la nivelul mai multor actori cheie: UAT-uri, Inspectorate
Școlare, AJOFM, firmele, camerele de comerț etc.
Prioritățile de infrastructură majore pentru mediul urban al Regiunii
Sud Est urmăresc îmbunătățirea accesibilității acestor orașe în corelare
cu țintele privind creșterea calității locuitorilor. Astfel, nevoile de
dezvoltare ale infrastructurii se referă la dezvoltarea infrastructurii de
transport, reabilitarea și extinderea rețelelor de apă-canal, epurare a
apelor uzate, dezvoltare a proiectelor de mediu și eficiență energetică
necesare dezvoltării durabile.
Pentru realizarea obiectivelor de infrastructură, autoritățile publice
locale au evidențiat importanța realizării unor proiecte de
infrastructură de transport, de modernizare a rețelelor edilitare, de
mediu și eficiență energetică. Aceste proiecte pot fi realizate sinergic,
folosind cadrul strategic de finanțare europeană pentru perioada 20142020, pentru implementarea politicii de coeziune la nivelul statelor
membre UE. Orașele Regiunii Sud-Est au nevoi similare în ceea ce
privește dezvoltarea infrastructurii, nevoi care răspund unor deziderate
mai ample de dezvoltare socio-economică.
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Pentru realizarea obiectivelor de infrastructură, autoritățile publice
locale au evidențiat importanța realizării unor proiecte de
infrastructură de transport, de modernizare a rețelelor edilitare, de
mediu și eficiență energetică. Aceste proiecte pot fi realizate sinergic,
folosind cadrul strategic de finanțare europeană pentru perioada 20142020, pentru implementarea politicii de coeziune la nivelul statelor
membre UE. Orașele Regiunii Sud-Est au nevoi similare în ceea ce
privește dezvoltarea infrastructurii, nevoi care răspund unor deziderate
mai ample de dezvoltare socio-economică.
Prioritățile de infrastructură majore pentru mediul urban al Regiunii
Sud-Est urmăresc îmbunătățirea accesibilității acestor orașe în
corelare cu țintele privind creșterea calității vieții locuitorilor.1

4. Strategia UE pentru regiunea Dunării
Pe 8 decembrie 2010 Comisia Europeană a aprobat și a publicat
Strategia UE pentru regiunea Dunării, concretizate într-o Comunicare
și un Plan de Acțiune. Documentele discutate și agreate la nivel
comunitar și care formează nucleul cooperării regionale la Dunăre,
reprezintă efortul concentrat de elaborare al statelor riverane, care,
alături de Comisia Europeană, au analizat și au evaluat nevoile reale
ale regiunii Dunării și au propus un document agreat, atât la nivel
politic, cât și tehnic. Așadar, Strategia Dunării este un proiect al
Uniunii Europene la care sunt invitate să participe și statele terțe
riverane. Cele patru axe prioritare ale Strategiei sunt: conectivitatea
(transport inter modal, cultură și turism, rețele de energie), protecția
mediului (managementul resurselor de apă, protecția biodiversității și
1

http://www.adrse.ro/Documente/Planificare/PDR/2014/Studiu_Urban_ADR_Ra
port_final.pdf.
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managementul riscurilor), creșterea prosperității regiunii Dunării
(educație, cercetare, competitivitate) și îmbunătățirea sistemului de
guvernare (capacitate instituțională și securitate internă).
Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării vizează
dezvoltarea potențialului economic și îmbunătățirea condițiilor de
mediu ale regiunii. Totodată, încurajează cooperarea pe termen lung,
atât între autoritățile locale și regionale, cât și între autorități, mediul
privat și ONG-uri, prin generarea de proiecte pentru dezvoltarea
regiunii.
Țările incluse în Strategie sunt cele acoperite de Procesul de cooperare
dunăreană: Germania (landurile Baden-Württemberg și Bavaria),
Austria, Slovacia, Republica Cehă, Ungaria, Slovenia, Croația, Serbia,
Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, România, Bulgaria, Republica
Moldova și Ucraina. Dintre aceste state, opt sunt state membre ale
Uniunii Europene, iar celelalte sunt implicate în diferite inițiative de
cooperare cu Uniunea Europeană, unele din ele cu scopul declarat de a
deveni într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat membre ale UE.
Planul este grupat în patru ”piloni” (axele principale) și 11 domenii
prioritare.
I. Interconectarea regiunii Dunării
Obiectivul este de a îmbunătăți conectivitatea regiunii Dunării cu
restul Europei, în trei domenii prioritare: transport, energie și
cultură/turism. Interconectarea regiunii poate fi realizată prin
îmbunătățirea coordonării în realizarea lucrărilor de infrastructură,
îmbunătățirea funcționării sistemelor de transport și energie,
schimburi de experiență cu privire la energie curată și promovarea
culturii și turismului Dunării.
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II.

Protejarea mediului în regiunea Dunării

Strategia schițează trei priorități pentru conservarea biodiversității și
protejarea calității vieții oamenilor care locuiesc pe malurile și în
bazinul hidrografic al Dunării: restabilirea și menținerea calității apei;
gestionarea riscurilor de mediu; conservarea biodiversității, a
peisajelor și a calității aerului și solurilor.
III. Creșterea prosperității în regiunea Dunării
De la cele mai înalte niveluri de trai din UE până la cele mai scăzute,
de la personalul cu cel mai înalt nivel de calificare până la angajații cu
cele mai puține studii, de la unele dintre cele mai competitive regiuni
ale UE până la unele dintre cele mai sărace – în ceea ce privește
prosperitatea, Dunărea este o regiune a contradicțiilor. Strategia
prezintă trei priorități care vor reduce eterogenitatea regiunii:
dezvoltarea societății bazate pe cunoaștere prin cercetare, educație și
tehnologiile informației; sprijinirea competitivității în afaceri;
investițiile în oameni și competențe (resurse umane).
IV. Consolidarea regiunii Dunării
Crima organizată și corupția reprezintă o provocare în anumite părți
ale regiunii, iar Strategia definește acțiuni pentru schimbarea acestei
situații. Pentru impulsionarea creșterii economice durabile și
prosperității în această zonă, este necesară transformarea regiunii
Dunării într-o zonă în care se poate trăi în siguranță și consolidarea
integrării acesteia în cadrul UE. Acest pilon se axează pe două
priorități care vor contribui la consolidarea regiunii: îmbunătățirea
capacității și a cooperării instituționale; conlucrarea pentru abordarea
problemei securității și a crimei.
Totodată, Strategia trebuie să aibă în vizor și proiecte de anvergură,
capabile să creeze infrastructura regională, care să pună baza unei
dezvoltări regionale durabile, eficiente și de lungă durată, să
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contribuie la intensificarea relațiilor politice și economice între statele
riverane și să permită valorificarea întregului potențial economic și
comercial al Dunării. Doar prin eforturile comune ale actorilor
interesați, Dunărea poate deveni o magistrală fluvială modernă, cu
sisteme bazate pe cele mai noi cunoștințe științifice și inovații
tehnologice, capabile să protejeze eficient mediul ambiant și să
contribuie la dezvoltarea potențialului economic și cultural al statelor
riverane.1

5. Politica Europeană de Vecinătate (PEV)
Politica europeană de vecinătate (PEV) reglementează relațiile UE cu
16 dintre vecinii săi Estici și Sudici. La sud: Algeria, Egipt, Israel,
Iordania, Liban, Libia, Maroc, Palestina, Siria și Tunisia și la est:
Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina. Rusia
ia parte la activități de cooperare transfrontalieră în cadrul PEV și nu
este o parte dintre PEV ca atare.
Obiectivul PEV al UE revizuit este de a sprijini partenerii care își
asumă reformele în domeniul democrației, statului de drept și
drepturilor omului; de a contribui la dezvoltarea lor economică
favorabilă incluziunii și să promoveze un parteneriat viabil. PEV
reînnoită prevede consolidarea cooperării în sfera politică și de
securitate, sprijinirea dezvoltării economice și sociale, stimularea
creșterii economice și crearea de locuri de muncă, stimularea
comerțului și consolidarea cooperării în alte sectoare.

Hotărârea Guvernului RM nr. 694 din 04.08.2010, Publicat: 10.08.2010 în
Monitorul Oficial Nr. 141-144, art. Nr: 778, http://infoeuropa.md/rm-privindue/hotarire-cu-privire-la-aprobarea-contributiei-propunerilor-republiciimoldova-la-strategia-uniunii-europene-pentru-regiunea-dunarii/.
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În cadrul noii PEV se aplică o abordare bazată pe stimulente („mai
mult pentru mai mult”). Acesta oferă flexibilitate pentru un regim
modulant al asistenței financiare pe baza progreselor înregistrate de
statele din cadrul PEV în domeniul democrației și respectării
drepturilor omului.
Avantajele politicii europene de vecinătate
Politica europeană de vecinătate prezintă avantaje economice care pot
fi considerabile. O mai mare convergență legislativă și normativă cu
UE, în special în domenii importante pentru îmbunătățirea accesului
pe piață, ar trebui să conducă la accelerarea investițiilor și la
intensificarea ritmului de creștere economică, mai ales dacă la aceasta
se adaugă un grad mai ridicat de liberalizare a comerțului, în sectorul
serviciilor și al produselor agricole.
În comparație cu acordurile-cadru semnate de UE și țările vecine,
PEV își asumă un rol mai important de catalizator în realizarea
reformelor structurale și în aplicarea unor politici macroeconomice
solide. Dar progresele concrete la acest capitol vor depinde în
continuare de angajarea acestor țări în procesul de reformă. Pentru a
asigura reușita PEV, țările vecine participante vor trebui să garanteze
că angajamentele asumate în cadrul acestei politici sprijină strategiile
naționale de dezvoltare și corespund capacității lor instituționale și
tehnice. În același timp, UE va trebui să garanteze integritatea și
funcționarea concretă a pieței sale interne.
În marea lor majoritate fondurile PEV se utilizează în scopul
cooperării bilaterale, adaptate fiecărei țări partenere de vecinătate. Un
element-cheie în acest context sunt planurile bilaterale de acțiune PEV
(PA), care sunt stabilite de comun acord între UE și fiecare țară
parteneră. PA stabilesc agende a reformelor politice și economice cu
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priorități pe termen scurt și mediu și servesc drept cadru politic de
ghidare a priorităților de cooperare.
Prioritățile cooperării bilaterale includ


buna guvernare (inclusiv justiție și securitate),



dezvoltarea economică durabilă (inclusiv. Comerț, transport,
energie, mediu) și



dezvoltarea socială și umană (incluzând educație, sănătate,
oameni-contactelor și a societății civile).

Programele de cooperare regională sunt menite să facă față unor
provocări cu caracter regional și promovează cooperarea interstatală în
domeniul problemelor de interes comun în diferite regiuni ale PEV
(programe regionale din vecinătatea sudică și Programe regionale din
vecinătatea estică).
Сadrul strategic prioritare și domeniile de cooperare regională în
2014-2020 sunt stabilite în Documentul de strategie regională ENI
Est. Aceste domenii prioritare sunt completate de acțiuni pentru
vecinătatea lărgită 2014-2017, care abordează aspecte de interes
comun pentru cele 16 state vecine UE, care sunt parteneri în cadrul
politicii europene de vecinătate.
Cooperarea regională este, de asemenea, finanțată din alte instrumente
ale UE care acoperă întreaga lume și nu numai regiunea de vecinătate.
Aceste programe includ în special la nivel mondial: Instrumentul care
contribuie la pace și stabilitate, Instrumentul european pentru
democrație și drepturile omului, programe tematice ale Instrumentului
de cooperare pentru dezvoltare, Instrumentul pentru cooperare în
materie de securitate nucleară.
Cooperarea regională promovează dialogul între parteneri și
construiește punți de legătură între UE și șase țările vecine din Est și
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între aceste țări din Europa de Est însele. Programele regionale
completează programe de asistență la nivel național și susțin
prioritățile Parteneriatului Estic.
Vecinătatea lărgită. De programele de cooperare regională
beneficiază țările din ambele regiuni geografice vecine. Acesta
include o varietate de programe și instrumente, cum ar fi Facilitatea de
investiții pentru vecinătate (FIV) care se bazează pe granturi și capital
de risc cu credite acordate de instituțiile financiare europene pentru
proiecte în domeniile: energie, infrastructura de transport, mediu și
asistență pentru întreprinderile mici și mijlocii.
Majoritatea asistenței furnizate regiunii europene de vecinătate este
canalizată prin programe de cooperare bilaterale și regionale. Cu toate
acestea, pentru a completa programele de teze, de asemenea, au fost
stabilite programelor de cooperare la nivel de vecinătate, deoarece
unele activități de ajutor pot fi gestionate mai eficient și flexibil la
nivel interregional.
O abordare la nivel de vecinătate poate, de exemplu, spori vizibilitatea
unor acțiuni și să conducă la punerea în aplicare mai coerentă a
mecanismelor de sprijin.
Cooperarea Interregională este utilă în special pentru


acțiunile la scară mică în cazul în care este nevoie de un răspuns
rapid și flexibil;



unele activități puse în aplicare de către organizațiile
internaționale;



programe care sunt noi pentru o regiune, în cazul în care este
dificil de a anticipa cererea sau alocarea de fonduri între țări.

169

Andy PUȘCĂ, Benone PUȘCĂ, Fănel TEODORAȘCU, Cristian SANDACHE (Coord.)

Programele de cooperare la nivel de vecinătate, includ:


Promovarea reformei administrative și consolidarea instituțiilor
= Promoting administrative reform and institution-building;



Promovarea
education;



Promovarea dialogului interregional=Promoting interregional
dialogue;



Promovarea investițiilor prin Facilitatea de investiții pentru
vecinătate (FIV).

învățământului

superior=Promoting

higher

Cooperarea Transfrontalieră este modelată pe principiile de
cooperare teritorială a UE, dar adaptată la specificul relațiilor externe
ale UE. Ceea ce caracterizează programele de cooperare
transfrontalieră și o face un mecanism de cooperare unic este un
angajament puternic și de proprietate din partea țărilor participante în
funcție de:


un parteneriat echilibrat între țările participante, fiecare pe partea
sa a frontierei: statele membre și țările vecine au de spus un
cuvânt de la egal la egal în deciziile și proiectele de programe
pot beneficia de finanțare doar dacă acestea sunt puse în aplicare
de către partenerii de pe ambele părți;



dacă managementul este încredințat unei autorități locale sau
naționale al unui stat membru, selectate în comun de către toate
țările participante la program;



norme cadru și de implementare juridice comune: Pentru
viitoarea perioada ENI, normele stabilite pentru ENPI Cooperare
Transfrontalieră au fost simplificate și adaptate pe baza
experienței anterioare. Vezi documentele de programare IEVP și
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ENI, precum și aplicarea normelor ENPI și ENI privind
Cooperarea Transfrontalieră.
Cooperarea Transfrontalieră (CBC) are trei obiective principale:
1. promovarea dezvoltării economice și sociale în zonele de
frontieră;
2. abordarea provocărilor comune (mediu, sănătate publică,
siguranță și securitate);
3. punerea în aplicare a mobilității persoanelor, mărfurilor și a
capitalului.
Exemple de planuri de cooperare regionala:


Programul Operațional Comun de Cooperare în bazinului Mării
Negre;



Cooperare transfrontalieră Moldova România Ucraina;



Program Transnațional de Cooperare în Sud-Estul Europei.1

5.1. Programul Operațional Comun România - Republica
Moldova 2014-2020
În perioada 2014-2020, Uniunea Europeană va finanța Programul
Operațional Comun România-Republica Moldova, prin intermediul
Instrumentului European de Vecinătate (ENI). Programul se adresează
zonei aflate la frontiera dintre România și Republica Moldova, și va
contribui la atingerea obiectivului general al Instrumentului European
de Vecinătate: evoluția către o regiune de prosperitate și bună
vecinătate, realizată prin acțiuni de cooperare transfrontalieră în
beneficiul statelor membre și nemembre ale UE care se învecinează.

1

http://infoeuropa.md/politica-europeana-de-vecinatate-pev/
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Bugetul programului: 89.1 milioane euro (89.1 milioane buget total –
dintre care 81 milioane finanțate de UE prin Instrumentul European de
Vecinătate – ENI și 8.1 milioane euro cofinanțare asigurată de statele
partenere)
Obiectivele și prioritățile programului
Obiectivul tematic 2: Sprijin pentru educație, cercetare, dezvoltare
tehnologică și inovare


Prioritatea 1.1 Cooperare instituțională în domeniul educațional
în vederea creșterii accesului la educație și a calității acesteia



Prioritatea 1.2 Promovare și sprijin pentru cercetare și inovare

Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale și protejarea
patrimoniului istoric


Prioritatea 2.1 Promovarea și conservarea patrimoniului cultural
și istoric

Obiectivul tematic 7: Îmbunătățirea accesibilității în regiuni,
dezvoltarea transportului și a rețelelor și sistemelor comune de
transport


Prioritatea 3.1 Dezvoltarea infrastructurii
transfrontalier și a infrastructurii TIC

de

transport

Obiectivul tematic 8: Provocări comune în domeniul siguranței și
securității


Prioritatea 4.1 Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate
și a accesului la sănătate



Prioritatea 4.2 Sprijin pentru activități comune în vederea
prevenirii dezastrelor naturale și antropice, precum și acțiuni
comune în timpul situațiilor de urgență
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Prioritatea 4.3 Prevenirea și combaterea criminalității organizate
și cooperarea poliției.1

5.2. Programul Operațional comun România - Ucraina 2014-2020
În perioada 2014-2020, Uniunea Europeană va finanța Programul
Operațional
Comun
România-Ucraina,
prin
intermediul
Instrumentului European de Vecinătate (ENI).
Programul se adresează zonei aflate la frontiera dintre România și
Ucraina, și va contribui la atingerea obiectivului general al
Instrumentului European de Vecinătate: evoluția către o regiune de
prosperitate și bună vecinătate, realizată prin acțiuni de cooperare
transfrontalieră în beneficiul statelor membre și nemembre ale UE
care se învecinează.
Aria de cooperare:


România, județele: Botoșani, Suceava, Tulcea, Maramureș, SatuMare;



Ucraina, oblasturile: Odessa, Ivano-Frankivsk, Zakarpatska,
Cernăuți.

Bugetul programului: 66 milioane euro (66 milioane buget total –
dintre care 60 milioane finanțate de UE prin Instrumentul European de
Vecinătate – ENI și 6 milioane euro cofinanțare asigurată de statele
partenere)
Obiectivele și prioritățile programului
Obiectivul tematic 2: Sprijin pentru educație, cercetare, dezvoltare
tehnologică și inovare

1

http://www.fonduri-ue.ro/ro-md
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Prioritatea 1.1 Cooperare instituțională în domeniul educațional
în vederea creșterii accesului la educație și a calității acesteia;



Prioritatea 1.2 Promovare și sprijin pentru cercetare și inovare.

Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale și protejarea
patrimoniului istoric


Prioritatea 2.1 Promovarea și conservarea patrimoniului cultural
și istoric.

Obiectivul tematic 7: Îmbunătățirea accesibilității în regiuni,
dezvoltarea transportului și a rețelelor și sistemelor comune de
transport


Prioritatea 3.1 Dezvoltarea infrastructurii
transfrontalier și instrumentelor TIC.

de

transport

Obiectivul tematic 8: Provocări comune în domeniul siguranței și
securității

1



Prioritatea 4.1 Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate
și a accesului la sănătate;



Prioritatea 4.2 Sprijin pentru activități comune în vederea
prevenirii dezastrelor naturale și antropice, precum și acțiuni
comune în timpul situațiilor de urgență;



Prioritatea 4.3 Prevenirea și combaterea criminalității organizate
și cooperarea poliției.1

http://www.fonduri-ue.ro/ro-ua.
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6. Concluzii
Județele Galați și Brăila fac parte din Regiunii Sud-Est a României.
Galați - Brăila reprezintă a doua mare aglomerare urbană din
Romania. Fie ca vorbim de dimensiunea economică, socială sau
administrativă, conurbația Galați – Brăila se manifesta ca un „centru
de greutate” al Regiunii Sud-Est a României. În vecinătatea acestei
conurbații tot pe malul stâng al Dunării, dar în spațiul non-UE avem
ca și vecini, Raionul Cahul este un raion în sud-vestul Republicii
Moldova, situat la frontieră cu România (județul Galați) și Ucraina
(regiunea Odessa). Raionul Cahul are 56 localități: 1 oraș, 37 comune
și 18 sate.1 Raionul Ismail este unul din cele 26 raioane administrative
din regiunea Odessa din Ucraina, cu reședința în orașul Ismail. A fost
înființat în 1959, fiind inclus în componența RSS Ucrainene. Începând
din anul 1991, acest raion face parte din Ucraina independentă.
Raionul Reni este unul din cele 26 raioane administrative din regiunea
Odessa din Ucraina, cu reședința în orașul Reni. A fost înființat în
martie 1969, fiind inclus în componența RSS Ucrainene. Cu aceste
comunități se pot dezvolta proiecte comune de cooperare în cadrul
PEV.
Pentru perioada următoare de programare financiară europeană, la
nivelul orașelor Regiunii Sud-Est pot fi identificate o serie de nevoi de
dezvoltare, esențiale pentru calitatea vieții urbane. Aceste nevoi de
dezvoltare se transformă în priorități de dezvoltare ce vor fi susținute
prin intermediul fondurilor structurale ale Uniunii Europene, prin
Planul de Dezvoltare Regională Sud-Est 2014-2020.
O altă oportunitate pe care cele două orașe o pot valorifica este aceia
pe care o oferă Strategia UE pentru regiunea Dunării. Așadar,
Strategia Dunării este un proiect al Uniunii Europene la care sunt
1

https://ro.wikipedia.org/wiki/Raionul_Cahul.
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invitate să participe și statele terțe riverane. Cele patru axe prioritare
ale Strategiei sunt: conectivitatea (transport inter modal, cultură și
turism, rețele de energie), protecția mediului (managementul
resurselor de apă, protecția biodiversității și managementul riscurilor),
creșterea prosperității regiunii Dunării (educație, cercetare,
competitivitate)
Obiectivul este de a îmbunătăți conectivitatea regiunii Dunării cu
restul Europei, în trei domenii prioritare: transport, energie și
cultură/turism. Interconectarea regiunii poate fi realizată prin
îmbunătățirea coordonării în realizarea lucrărilor de infrastructură,
îmbunătățirea funcționării sistemelor de transport și energie,
schimburi de experiență cu privire la energie curată și promovarea
culturii și turismului Dunării. Strategia schițează trei priorități pentru
conservarea biodiversității și protejarea calității vieții oamenilor care
locuiesc pe malurile și în bazinul hidrografic al Dunării: restabilirea și
menținerea calității apei; gestionarea riscurilor de mediu; conservarea
biodiversității, a peisajelor și a calității aerului și solurilor. De la cele
mai înalte niveluri de trai din UE până la cele mai scăzute, de la
personalul cu cel mai înalt nivel de calificare până la angajații cu cele
mai puține studii, de la unele dintre cele mai competitive regiuni ale
UE până la unele dintre cele mai sărace
O altă oportunitate o reprezintă Politica Europeană de Vecinătate
(PEV). Se pot dezvolta proiecte comune având ca obiective: buna
guvernare (inclusiv. Justiție și securitate), dezvoltarea economică
durabilă (inclusiv. Comerț, transport, energie, mediu) și dezvoltarea
socială și umană (incluzând Educație, sănătate, oameni-contactelor și
a societății civile). Totodată în perioada 2014-2020, Uniunea
Europeană va finanța Programul Operațional Comun RomâniaRepublica Moldova și Programul Operațional comun România 176

Galaţi-Brăila. Trecut. Actualitate. Perspective
Ucraina 2014-2020 prin intermediul Instrumentului European de
Vecinătate (ENI).
Programele se adresează zonei aflate la frontiera dintre România,
Ucraina și Republica Moldova, și va contribui la atingerea
obiectivului general al Instrumentului European de Vecinătate:
evoluția către o regiune de prosperitate și bună vecinătate, realizată
prin acțiuni comune cu unitățile administrative din apropierea
granițelor cu aceste state. Totul depinde de decizia politică, de
consensul factorilor de decizie la nivel central și local. Apreciem ca
inițiativa trebuie construită și promovată, pornind de la oportunitățile
pe care le-am prezentat în lucrare, de către mediul academic, al
oamenilor de afaceri, ONG-uri. Este o mare șansă pe care comunitățile
din cele două orașe (Galați, Brăila) nu trebuie să o rateze.
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