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1. Descrierea judeţului Galaţi

1.1 Prezentare generală a judeţului Galaţi
Situat în partea est-centrală a României, la încrucişarea unor mari rute comerciale, 
judeţul Galaţi are o suprafaţă de 4.466 km2 ce reprezintă 1,9% din suprafaţa ţării. Ca 
poziţie geografică, judeţul Galaţi se înscrie în aria judeţelor pericarpatice dunărene, fiind 
situat în partea cea mai sudică a Moldovei, la confluenţa a trei mari ape curgătoare - 
Dunărea, Siretul şi Prutul - în sectorul fluvio - maritim al ţării.  

Judeţul Galaţi se învecinează în partea de nord cu judeţul Vaslui, la est Prutul formează
graniţa naturală cu Republica Moldova, spre sud Dunãrea stabileşte limita cu judeţul 
Tulcea, la sud-vest, pe linia Siretului are ca vecin judeţul Brãila, iar la vest şi nord-vest, 
în mare parte pe cursul aceluiaşi râu, se învecineazã cu judeţul Vrancea. 

Din punct de vedere administrativ, judeţul Galaţi este format din 2 municipii (Galaţi –
reşedinţă a judeţului şi Tecuci), 2 oraşe (Bereşti, Tg. Bujor) şi 61 comune.  
 
Populaţia judeţului Galaţi număra 614.449 locuitori la data de 1 iulie 2007, cu o 
densitate medie de 137,6 locuitori/km2. Din totalul populaţiei, 347.301 locuiesc în 
mediul urban şi 267.148 în mediul rural. Din punct de vedere al densităţii populaţiei, 
judeţul Galaţi ocupă locul al treilea pe ţară, iar municipiul Galaţi - este al cincilea mare 
oraş al României, cu o populaţie de 331.360 locuitori. 

Municipiul Galaţi este cel mai mare oraş - port al Dunării maritime, situat la 80 mile de 
Marea Neagră şi la aproximativ 250 km de Bucureşti şi de oraşele Iaşi, Ploieşti, 
Constanţa, Chişinău (Republica Moldova). 

Zonă de confluenţă între Platoul Covurlui la nord (50% din suprafaţa judeţului), câmpiile 
Tecuci şi Covurlui (34% din suprafaţa judeţului) şi Lunca Siretului Inferior şi a Prutului la 
sud (16% din suprafaţa judeţului), judeţul Galaţi reprezintă o structură unitară din punct 
de vedere fizico-geografic. Prin poziţia sa la exteriorul arcului carpatic, judeţul Galaţi
ocupă zona de întrepătrundere a marginilor provinciilor fizico-geografice est - europeană,
sud - europeană şi nu în ultimul rând central - europeană, ceea ce se reflectă fidel atât 
în condiţiile climatice, în învelişul vegetal şi de soluri, cât şi în structura geologică a
reliefului. 

Condiţiile climaterice sunt specifice zonei cu climă temperat - continentală, reţeaua 
hidrografică purtând amprenta râurilor pericarpatice moldoveneşti, în solurile 
dominante: cernoziomurile, formaţiunile vegetale de stepă şi silvostepă sunt 
transformate în culturi agricole. 

Apele curgătoare din judeţul Galaţi se încadrează în tipul de regim continental 
accentuat, specific dealurilor şi podişului Moldovei, cu scurgere predominantă în 
sezonul de primăvară şi vară, cu ape mari primăvara şi viituri în timpul verii şi toamnei. 
 
Prin amplasarea geografică, existenţa zonei libere, accesul la cele trei tipuri de căi de 
comunicaţii (rutiere, navale şi feroviare) care asigură legături la nivel regional, judeţul 
Galaţi reprezintă un nod important de circulaţie teritorială. Judeţul Galati este străbătut 
de una din cele două magistrale feroviare prezente în cadrul Regiunii de Dezvoltare Sud 
- Est, şi anume magistrala Bucureşti - Galaţi (prin Urziceni - Făurei - Brăila). 
 



Prin căile ferate din judeţ se asigură transferul de la ecartamentul european la cel 
folosit în ţările ex-sovietice. Principalul nod feroviar al judeţului este reprezentat de 
municipiul Galaţi, acesta având legături cu toate principalele localităţi din regiune şi din 
ţară.

Galaţiul este unul din cele mai mari noduri de trafic comercial din România, conectat la 
principalele coridoare de comunicaţie europeană. Pe calea fluvială se realizează
conectarea la canalul Rhin - Main - Dunăre, care leagă Marea Nordului de Marea 
Neagră. Oraşul Galaţi, amplasat pe malul stâng al Dunării, la 80 km de Delta Dunării, 
are patru porturi: un port pentru transportul de persoane şi trei pentru transportul de 
mărfuri.   
 
Portul Galaţi este poziţionat între km 145,7 şi km 157 pe malul stâng al Dunării, la 
confluenţa râurilor Siret şi Prut cu fluviul Dunărea, la doar 7,5 km de graniţa cu 
Republica Moldova şi la 14 km pe uscat de portul ucrainean Reni. 
 
Judeţul Galaţi reprezintă atât din punct de vedere natural, cât şi al obiectivelor istorice 
şi culturale, un teritoriu parţial nevalorificat. Principalele atracţii turistice ale judeţului 
sunt Lunca Prutului inferior, rezervaţiile naturale şi faleza Dunării.  
 
Alte atracţii turistice:
- Vestigii istorice: Castrul Roman Tirighina; 
- Edificii religioase, teatre şi muzee: Biserica fortăreaţă “Precista”; Biserica Greacă;
Catedrala Ortodoxă Sf. Nicolae; Muzeul de Arte Vizuale; Muzeul de Istorie; Casa 
memorială Alexandru Ioan Cuza; Muzeul Memorial Costache Negri; Casa Colecţiilor; 
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii; Muzeul Satului. 
- Alte obiective turistice din judeţul Galaţi: Pădurea Gârboavele; Lacul Vânători; Lacul 
Brateş; Pădurile de la Buciumeni, Adam, Viile din nordul judeţului; Faleza Dunării; 1 
grădină zoologică în oraşul Galaţi. 

Prin dovezile arheologice descoperite pe teritoriul judeţului ce atestă o bogată şi
străveche tradiţie a acestor meleaguri şi prin poziţia geografică favorabilă, judeţul 
dispune astăzi de un ridicat potenţial economic. 

 
1.2. Descrierea economiei judeţului Galaţi
Economia judeţului are un pronunţat caracter industrial - agrar şi se caracterizează
printr-o dinamică ascendentă. Potenţialul economic al judeţului este sporit şi de 
aşezarea lui cu adevărat privilegiată.

În economia judeţului Galaţi, agricultura ocupă un loc important datorită suprafeţei 
agricole şi arabile exploatate, efectivelor de animale şi păsări şi potenţialului tehnic în 
amenajări de îmbunătăţiri funciare şi dotări tractoare şi maşini agricole. Se 
înregistrează o eficientizare treptată a metodelor de producţie, dublată de acţiunile 
autorităţilor locale în vederea repunerii în folosinţă, a întreţinerii şi extinderii 
infrastructurii în domeniul agricol. 

Suprafaţa agricolă a judeţului, structurat pe categorii de folosinţă şi forme de 
proprietate la data de 31 decembrie 2007 comparativ cu anul 2006, se prezintă astfel: 



Categorii de folosinţă Din care:
Total judeţ Sector privat Sector stat

2007 2006 2007 2006 2007 2006
- arabil 289308 289308 287635 286205 1673 3103
- păşuni 40283 40283 25389 25389 14894 14894
- fâneţe 639 639 38 38 601 601
- vii şi pepiniere viticole 19568 19568 19047 19047 521 521
- livezi şi pepiniere 
pomicole 

1710 1703 1557 1550 153 153

Total agricol 351508 351501 333666 332229 17842 19272
- pondere (%) 100 100 95 94 5 6

În total suprafaţă arabilă, ponderi deţin culturile: cereale (56%), plantele uleioase (20%), 
legumele (3%) şi plantele de nutreţ 5%. În judeţul Galaţi, datorită solului fertil se cultivă
în principal grâu, secară, orz, orzoaică, ovăz, porumb, plante uleioase, legume, viţă de 
vie (podgoriile de la Nicoreşti), etc. În ceea ce priveşte legumicultura, Lunca Siretului şi
a Prutului prezintă condiţii favorabile datorită solurilor aluvionare. Sectorul privat deţine 
95% din suprafaţa agricolă şi 99% din suprafaţa arabilă a judeţului. 
 
Silvicultura - pădurile şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră ocupă 43.824 ha din 
suprafaţa judeţului. Suprafaţa împădurită a judeţului este de 37.000 ha (cca. 8,3% din 
suprafaţa totală a judeţului). 
 
În ceea ce priveşte produsele industriale, judeţul Galaţi este cel de-al patrulea centru 
industrial al ţării ca mărime. 
 
Structura principalelor ramuri industriale este următoarea: 
- industrie şi construcţii – 43%; 
- servicii – 38%; 
- agricultură, silvicultură, exploatări forestiere – 19%. 
 
În ultimii ani a continuat procesul de restructurare, a crescut producţia industrială a
sectorului privat şi implicit cifra de afaceri, a fost stimulată creşterea producţiei 
industriale prin organizarea parcurilor industriale şi promovarea industriilor cu impact 
semnificativ în economia judeţului.  

Indicii producţiei industriale (care caracterizează evoluţia producţiei industriale totale la 
nivel de judeţ) au fost realizaţi în anul 2007 în procent de 102,1%, comparativ cu 
aceeaşi perioadă a anului 2006. Creşteri semnificative ale producţiei s-au înregistrat în: 
industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal (120,4%); producţia de 
mobilier (111,5%); industria metalurgică (102,7%); captarea, tratarea şi distribuţia apei 
(101,1%). Scăderi ale producţiei s-au remarcat în: industria de maşini şi echipamente 
(72,9%); edituri, poligrafie şi reproducerea înregistrărilor pe suporţi (92,6%), precum şi
în industria alimentară şi a băuturilor (98,4%). 



Indicele volumului cifrei de afaceri din industrie pe total (piaţă internă şi piaţa externă)
s-a realizat în perioada 1 ianuarie 2007 – 31 decembrie 2007 în procent de 111,2% 
comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2006. 

Indicele volumului lucrărilor de construcţii a fost la data de 31 decembrie 2007 de 
149,5%, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2006.  

În anul 2007, la nivelul judeţului Galaţi existau 12.357 de unităţi locale active din 
industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, din care 53,82% aveau ca obiect de 
activitate comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi întreţinerea autovehiculelor 
şi motocicletelor şi a bunurilor personale şi casnice, 11,39% se ocupau cu tranzacţii 
imobiliare, închirieri şi activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor, 9,42% îşi
desfăşurau activitatea în cadrul industriei prelucrătoare, 7,17% în construcţii, 5,74% în 
transport, depozitare şi comunicaţii, 4,44% în hoteluri şi restaurante iar 8,02% în alte 
activităţi. 
 
În ceea ce priveşte cifra de afaceri a unităţilor locale active din industrie, comerţ şi alte 
servicii, pe activităţi ale economiei naţionale în anul 2007, din evidenţele Direcţiei 
Judeţene de Statistică Galaţi se reflectă faptul că, la nivelul judeţului Galaţi, cifra de 
afaceri era de 20.454 miliarde lei din care 47,74% provenea din industria prelucrătoare, 
31,13% provenea din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi întreţinerea 
autovehiculelor şi motocicletelor şi a bunurilor personale şi casnice, 7,28% din 
construcţii, 5,22% din energie electrică şi termică, gaze şi apă, 4,46% din transport, 
depozitare şi comunicaţii iar 4,17% provine din alte activităţi. 
 
Referitor la numărul mediu al angajaţilor pe activităţi ale economiei naţionale, în anul 
2007, în evidenţele Direcţiei Judeţene de Statistică Galaţi figurează în judeţul Galaţi
74.841 salariaţi , din care 46,54% sunt angajaţi în industrie, 14,15% în comerţ, 13,72% 
în construcţii, 10,32% în transport, depozitare şi comunicaţii, 4,51% în tranzacţii 
imobiliare şi alte servicii, 3,94% în sănătate şi asistenţă socială, iar 6,82% în alte 
activităţi ale economiei naţionale.  
 

ŞANTIERUL NAVAL DAMEN GALAŢI

Construcţia navală reprezintă în Galaţi o ocupaţie tradiţională. Şantierul naval de la 
Galaţi are o istorie de mai mult de o sută de ani, fiind cel mai vechi din România.  
 
Şantierul Naval Damen Galaţi este bine-cunoscut ca fiind leader în industria română
constructoare de nave de peste 100 de ani, fiind amplasat în Galaţi, pe malul Dunării, 
la 80 mile depărtare de Marea Neagră. În urma unei colaborări de mai mult de cinci ani 
cu Grupul de Şantiere Navale Damen din Olanda, Şantierul Naval Galaţi a fost preluat 
de către Grupul Damen în aprilie 1999, după care a fost redenumit Şantierul Naval 
Damen Galaţi. 

Principalele obiective care se urmăresc a fi realizate de către societate sunt construcţia 
şi repararea de nave conform cerinţelor formulate de clienţi, în condiţii calitative 
superioare, livrarea acestora la termenele contractuale şi la preţuri competitive pe plan 
mondial, menţinerea clienţilor actuali către care livrările reprezintă 98,5% din totalul 
vânzărilor. 



Grupul de Şantiere Navale Damen este un grup internaţional, obiectul de activitate fiind 
construcţiile şi reparaţiile navale, fiind constituit din 34 companii active în Olanda, 
Regatul Unit al Marii Britanii, Germania, Polonia, China, Statele Unite ale Americii, 
România, etc. 
 
În oraşul Galaţi se află mai multe unităţi specializate în producerea şi distribuţia de 
produse metalurgice şi siderurgice care formează un sector metalurgic şi siderurgic 
puternic.  
 
ARCELOR MITTAL este unul din principalii investitori şi ocupă primul loc în lume la 
producţia de oţel. Arcelor Mittal este o companie multinaţională, cu sediul în Luxemburg, 
şi este cel mai mare producător de oţel din lume. 
Complexul siderurgic Arcelor Mittal Galaţi asigură 55% din producţia de oţel a României 
şi aproximativ o jumătate din produsele sale sunt sub formă laminată. 50% din 
producţie este destinată exportului, rezultatele muncii celor din industria metalurgică
gălăţeană bucurându-se de renume internaţional. 
 
Grupul de firme METALTRADE INTERNAŢIONAL 
 
Grupul de societăţi METALTRADE este format din societăţi cu activitate semnificativă
atât în domeniul prelucrării produselor siderurgice, producţiei prefabricatelor din beton, 
prelucrării lemnului cât şi în domeniul prestaţiilor portuare. 
Societăţile care fac parte din grup sunt următoarele:  
• METALTRADE INTERNAŢIONAL  SRL  
Activitatea societăţii este structurată pe secţii de producţie, prelucrare produse 
siderurgice şi material lemnos, servicii, departamente specializate de comerţ şi import-
export, după cum urmează: procesare produse siderurgice, prelucrare material lemnos,   
prelucrare produse de balastieră, producţie prefabricate din beton armat, comerţ intern 
cât şi internaţional cu produse siderurgice plate, materiale de construcţii şi materiale 
lemnoase, confecţii metalice, construcţii - montaj civile , industriale şi hidrotehnice, 
transport, închirieri, expediţie şi comisionare vamală, demolare şi dezmembrare diverse 
construcţii şi utilaje, valorificare deşeuri. 
Societatea este certificata DIN EN ISO 9001 : 2000, deţinând certificatul nr. QS - 2909 
HH.   
 
• PORTUL BAZINUL NOU SA 
Este cel mai important port românesc al Dunării fluvio - maritime, fiind construit în al 
doilea deceniu al secolului trecut. Portul este situat într-o zonă strategică deosebit de 
importantă atât din punct de vedere geografic cât şi comercial: în sud - estul României, 
lângă frontiera cu Republica Moldova şi Ucraina, la mila marină 79, în imediata 
vecinătate a Zonei Libere Galaţi. Portul desfăşoară activităţi de servicii portuare 
constând în încărcare/descărcare din/în mijloace de transport, depozitarea şi
gestionarea mărfurilor destinate exportului sau importului, în magazii şi platforme 
portuare, expediţii de mărfuri. 
 
• DOCURI GALAŢI
Construit în ultimul deceniu al secolului XIX, Portul Docuri este amplasat pe malul stâng 
al Dunării, la mila marină 80. Portul are ca obiect principal de activitate servicii portuare 
constând în încărcare/descărcare din/în mijloace de transport, depozitarea şi



gestionarea mărfurilor generale, vrac şi cerealelor destinate exportului sau importului, 
în magazii şi platforme portuare, expediţii de mărfuri. Pentru desfăşurarea acestor 
activităţi, societatea dispune de o serie de facilităţi portuare având în dotare capacităţi
de depozitare, precum şi mijloace mecanice pentru ridicat, transportat şi pentru 
stivuirea mărfurilor. În interiorul portului există un punct vamal care permite operarea 
rapidă a navelor.  
 
• SC EUROSTEEL INDUSTRIES S.A. GALAŢI, desfăşoară activitatea de producţie ţeavă
din bandă din oţel sudată la exterior şi interior sub arc electric. Societatea este 
certificată conform API spec. Q1 ed. 7:2003, ISO 9001:2000 certificat de APIQR şi TÜV 
Munchen.  
 
Managementul întregului grup este asigurat de către SC Metaltrade Internaţional SRL, 
care a avut ca principal obiectiv derularea unui amplu proces investiţional axat atât pe o 
intensă activitate de dezvoltare de activităţi noi, reutilare cât şi pe restructurarea 
activităţii societăţilor preluate prin privatizare. 
 
ATLAS SA 
SC ATLAS SA GALAŢI este o firmă cu tradiţie în domeniul furnizării de servicii în 
domeniile transporturilor, reparaţiilor, mecanizării construcţiilor, inspecţiilor tehnice, 
dezmembrărilor de autovehicule scoase din uz şi de construcţii montaj a construcţiilor 
metalice. 
Atlas a participat la construirea platformelor siderurgice Galaţi, Călăraşi, Târgovişte şi a
asigurat echipamente de construcţii tuturor combinatelor siderurgice din România. 
În prezent, Atlas prestează lucrări de construcţii civile şi industriale, lucrări de 
ecologizare, lucrări hidrotehnice cu un parc modern care poate permite abordarea celor 
mai dificile lucrări de largă anvergură.

Grupul de firme PROFILAND 
Ca unul dintre cei mai respectaţi producători de pe piaţa metalurgiei româneşti, grupul 
PROFILAND îmbină echipamentele de ultimă oră cu experienţa de aproape un secol 
pentru a oferi clienţilor săi produse de cea mai bună calitate la preţuri competitive.  
Grupul de firme PROFILAND cuprinde astăzi două unităţi de producţie industrială, SC 
PROFILAND SRL şi SC INTFOR SA. 
Ca membre ale puternicului grup de firme PROFILAND, cele două unităţi de producţie 
industrială şi-au consolidat poziţia pe piaţa ţevilor sudate longitudinal şi a profilelor 
formate la rece. Amplasarea societăţilor, deopotrivă lângă principalul furnizor de materii 
prime din ţară cât şi în apropierea unuia dintre cele mai importante porturi comerciale 
ale Dunării şi a gării fluviale de mărfuri, facilitează atât accesul la resursele materiale 
din ţară şi din import, cât şi la livrarea operativă a produselor fabricate. 
 
În ultimii ani, s-a observat o creştere a numărului de firme care au ca obiect de 
activitate construcţiile şi materialele de construcţii.

ARCADA COMPANY 
Înfiinţată în anul 1994, Arcada Company ocupă un loc important în sectorul 
construcţiilor civile şi industriale atât la nivelul judeţului Galaţi cât şi la nivel naţional. 
Societatea Arcada Company SA Galaţi cu sediul administrativ în municipiul Galaţi are ca 
obiecte principale de activitate: construcţii căi ferate, drumuri şi poduri; consolidări 



terasamente şi lucrări de artă; construcţii civile, social-culturale, industriale. 
Întreprinderea de construcţii are ca obiect de activitate construirea, reabilitarea şi
modernizarea podurilor, podeţelor, căilor ferate, a drumurilor precum şi executarea altor 
lucrări de inginerie civilă.

ARABESQUE 
Compania ARABESQUE a fost înfiinţată în anul 1994 şi are ca obiect de activitate 
comerţul cu materiale de construcţii. Firma şi-a conturat şi consolidat imaginea de cel 
mai important distribuitor de materiale de construcţii de pe piaţa de profil din România 
prin gama variată de produse distribuite, materiale de construcţii, hidroizolaţii şi
acoperişuri, corpuri pentru iluminat, instalaţii termice şi materiale pentru mobilier. În 
România, compania deţine un portofoliu de peste 13.000 clienţi, din mai multe domenii 
de activitate, cei mai mulţi dintre aceştia activând în domeniul construcţiilor.  
 
Pe plan extern, Arabesque şi-a făcut simţită prezenţa încă din anul 2005, cu un prim 
centru în Chişinău, Republica Moldova. A urmat în scurt timp Ucraina, având 
actualmente o reţea consistentă în principalele oraşe din Ucraina. În luna septembrie 
2007, compania a inaugurat o filială la Sofia, în Bulgaria iar la sfârşitul aceluiaşi an a 
deschis şi în Serbia un centru comercial.  
 
Alte produse industriale realizate de întreprinderile gălăţene sunt: energie electrică la 
termocentrala din Galaţi, ambalaje metalice la Tecuci, mobila la Galaţi, confecţii la 
Tecuci, Târgu Bujor, produse alimentare la Tecuci şi Galaţi. 
 
Industria alimentară este reprezentă în judeţul Galaţi de SC GALMOPAN SA, cel mai 
mare producător de produse de panificaţie, patiserie, morărit, cofetărie, lactate, 
îngheţată. Cu o istorie de peste 116 ani, grupul de firme GALMOPAN este în plină
ascensiune atât pe piaţa naţională cât şi pe cea internaţională. În prezent, în cadrul 
grupului funcţionează 17 firme şi activează peste 1800 de angajaţi. 
 
CONTEC FOODS TECUCI 
Industria fructelor şi a legumelor conservate este reprezentată de compania CONTEC 
FOODS Tecuci. Aici se produc o largă gamă de conserve de legume, gemuri de fructe 
amestec precum şi siropuri, băuturi răcoritoare, etc., destinate pieţii locale precum şi
exportului. În anul 2006, graţie investiţiilor care s-au efectuat, CONTEC FOODS obţine 
certificarea International Food Standard, certificare realizată în conformitate cu 
procedurile de auditare şi certificare TŰV NORD CERT. Produsele CONTEC sunt prezente 
în multe magazine din România, printre care Metro Cash & Carry, Real, Carrefour, Cora, 
Billa, Selgros, Penny XXL. 
 
ZONA LIBERĂ
Zona Libera Galati este situată in partea de sud-est a României, în apropierea imediată
a Municipiului Galaţi, pe malul fluviului Dunărea la mică depărtare de Marea Neagră şi
foarte aproape de graniţa cu Ucraina şi Republica Moldova. 
Având o suprafaţă utilizabilă de 139 ha, Zona Liberă Galaţi pune la dispoziţia viitorilor 
săi clienţi, prin licitaţii publice organizate periodic, suficiente terenuri libere pentru 
dezvoltarea oricărui tip de proiect investiţional. 



Terenurile pot fi date in concesiune pe o perioada de 49 de ani cu posibilitate de 
prelungire, sau pot fi inchiriate pe perioade între 1 lună şi 5 ani, de asemenea, cu 
posibilitate de prelungire. 
Terenul Zonei Libere se află în imediata apropiere a căilor de acces terestre şi navale şi
a utilităţilor de apă-canal, energie-electrică, gaz metan. 
Facilităţi oferite de Zona Liberă:
� poziţie strategică la graniţa de est a Uniunii Europene cu acces rapid şi eficient la 
pieţele de consum din Europa si Orient; 
� acces facil la căi de comunicaţie terestre (drum european, cale ferată cu 
ecartament european şi CSI) şi navale (acces la cheuri fluvio-maritime); 
� terenuri libere pentru orice tip de investiţii la preţuri competitive; 
� deschidere totală la orice idei şi propuneri din partea clienţilor noştri; 
� standarde înalte în relaţiile cu clienţii. 
 
PARCUL PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI 
Parcul de Software de la Galaţi este o iniţiativă comună a Guvernului României şi a
autorităţilor locale.
Parcul Ştiinţific şi Tehnologic de Software de la Galaţi îşi propune să contribuie la 
dezvoltarea sectorului industrial al tehnologiilor de vârf, la facilitarea transferului de 
tehnologie, precum şi la crearea unei alternative viabile pe piaţa muncii din Regiunea 
de Sud-Est. 
Investiţia a fost finanţată din surse locale şi guvernamentale, având următoarele 
obiective: crearea de noi locuri de muncă în domeniul tehnologiilor avansate; atragerea 
de fonduri private în învăţământ şi cercetare, stimularea potenţialului inovativ şi
tehnico-ştiinţific al personalului academic, universitar, al cercetătorilor şi al studenţilor, 
transferul tehnologic de rezultate ale cercetării la agenţii economici interesaţi în 
producţia de software şi servicii conexe cu valoare concurenţială şi valorificarea 
acestora pe piaţa internă sau externă, atragerea companiilor străine pentru a investi în 
activităţi de transfer tehnologic, dezvoltarea potenţialului ştiinţific, tehnologic şi
economic la nivel regional. 
 
Prin dotările Parcului de Software (64 de birouri, o sală pentru instruire de 70 mp, o
sală de conferinţe cu o capacitate de 60-70 locuri, o sală pentru protocol, spaţii 
destinate consultanţei şi cercetării, o sala multimedia, sala servere), în cadrul acestuia 
se desfăşoară activităţi de consultanţă, activităţi de instruire, sunt găzduite laboratoare 
software ale firmelor locale sau naţionale.   
 
OFICIUL JUDEŢEAN DE CONSULTANŢĂ AGRICOLĂ GALAŢI
Prin activitatea desfăşurată, Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă se adresează
producătorilor agricoli individuali, fermelor mici şi mijlocii cât şi exploataţiilor agricole de 
tip comercial. Specialiştii din cadrul Oficiului Judeţean de Consultanţă Agricolă şi din 
cadrul Centrelor Locale de Consultanţă Agricolă organizează şi desfăşoară acţiuni prin 
care se urmăreşte acţiuni care au ca scop îmbunătăţirea cunoştinţelor, schimbarea 
atitudinii şi a aptitudinilor producătorilor agricoli, pentru a-i face capabili să ia decizii 
eficiente într-un context concurenţial şi de piaţă şi de aliniere la cerinţele Uniunii 
Europene.   
 
Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă Galaţi desfăşoară activităţi de popularizare, 
acordă asistenţă tehnică de specialitate, oferă instruire, formare şi perfecţionare 



profesională pentru producătorii agricoli, întocmeşte proiecte de finanţare în vederea 
accesării fondurilor europene, planuri de afaceri în vederea obţinerii de fonduri. 
 
În Galaţi deja se află mai multe centre comerciale: Selgros, două magazine Billa,
Kaufland, Praktiker, Metro, Real, Penny Market şi WinMarkt. De asemenea, în zona gării 
de nord, Euromall a început construcţia celui mai mare mall din ţară ce va fi deschis în 
cursul anului 2009. 
 
1.3. Descrierea furnizorilor de servicii pentru mediul de afaceri din judeţul 
Galaţi

CENTRUL INTEGRAT DE PROMOVARE ŞI DEZVOLTARE ECONOMICĂ TRANSFRONTALIERĂ
În cadrul proiectului „Centru Integrat de Promovare şi Dezvoltare Economică
Transfrontalieră”, finanţat prin Programul de Vecinătate România – Republica Moldova, 
linia de buget PHARE 2005, a fost înfiinţată această structură specializată de informare, 
promovare şi relaţionare ce deserveşte zona de graniţă, care va deveni funcţional 
începând cu luna august 2009. Acest centru multifuncţional furnizează servicii integrate 
de sprijin actorilor instituţionali din România şi Republica Moldova, respectiv agenţilor 
economici existenţi în regiune.  
Centrul Integrat de Promovare şi Dezvoltare Economică Transfrontalieră oferă un pachet 
integrat de servicii agenţilor economici care să permită atât crearea unei imagini de 
ansamblu cu privire la principalele aspecte ce ţin de managementul general al 
afacerilor transfrontaliere, dar şi informaţii sectoriale, în funcţie de domeniile de interes 
ale beneficiarilor. 
 
Centrul susţine din punct de vedere logistic activitatea agenţilor economici interesaţi, 
facilitează organizarea de manifestări specifice şi furnizează servicii specializate de 
asistenţă prin structura creată în acest scop. Acest complex multifuncţional îşi propune, 
astfel, să pună la dispoziţia tuturor actorilor interesaţi un pachet de servicii dând 
eficienţă şi coerenţă măsurilor de sprijin pentru dezvoltarea economică şi socială a
zonei vizate, facilitând schimbul de informaţii cu structuri similare din Cahul, Republica 
Moldova. 
 
Date de contact: 
Galati 
Tel/Fax: 0040-236-410530 
E-mail: cipdet@yahoo.com
www.cipdet.ro

CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI – DIRECŢIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ
Direcţia de Dezvoltare Regională din cadrul Consiliului Judeţului Galaţi a fost înfiinţată
în luna august 2000. Principala sarcină a Direcţiei este promovarea, susţinerea şi
derularea acţiunilor ce vizează dezvoltarea judeţului, acţiuni iniţiate de către autorităţile 
locale sau de către alţi actori locali la nivelul judeţului sau la nivel regional. 
Direcţia de Dezvoltare Regională are rolul de catalizator al iniţiativelor principalilor actori 
locali implicaţi în dezvoltarea regională la nivelul judeţului. Direcţia de Dezvoltare 
Regională este structurată în 3 compartimente: Programe, Cooperare internaţională şi
Centrul Europe Direct.



În vederea realizării scopului pentru care a fost înfiinţată, prin serviciile sale de 
specialitate, Direcţia de Dezvoltare Regională asigură:
• promovarea diferitelor oportunităţi de finanţare din partea Comunităţii Europene şi a
altor finanţatori interni şi externi;  
• consultanţă şi asistenţă tehnică în redactarea cererilor de finanţare prin Serviciul 
Programe şi Centrul Europe Direct; 
• identifică, diseminează programele de finanţare şi alcătuieşte baza de date privind 
finanţatorii; 
• elaborează proiecte în care Consiliul Judeţului Galaţi este aplicantul principal; 
• identifică potenţialii parteneri - actori locali, naţionali şi internaţionali - şi colaborează
cu aceştia în vederea elaborării proiectelor de interes comun; 
• legătura cu diverse organisme internaţionale, dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu 
parteneri din străinătate, promovarea imaginii judeţului prin Serviciul Cooperare 
Internaţională;
• oferă servicii gratuite de informare, documentare şi asistenţă privind activitatea 
Uniunii Europene: legislaţia, programele şi oportunităţile de finanţare active oferite de 
Uniunea Europeană, prin Centrul Europe Direct; 
• organizează diverse manifestări pe teme europene, campanii de informare cu 
tematică europeană care se adresează tuturor categoriilor de vârstă din judeţului 
Galaţi; 
 
Date de contact:
Consiliul Judeţului Galaţi – Direcţia de Dezvoltare Regională
Strada Eroilor, nr. 7, Galati   
Cod 800119, judeţul Galaţi, România 
Tel.: 0040-236-470264; 410530; 413031, 470009 
Fax: 0040-236-470264, 410530 
e-mail:directiadezvoltare@yahoo.com; cie_galati@yahoo.com 
www.cjgalati.ro

CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ GALAŢI
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi este o organizaţie autonomă,
neguvernamentală, apolitică, fără scop patrimonial, cu personalitate juridică, creată în 
scopul de a reprezenta, apăra şi susţine interesele membrilor săi şi ale comunităţii de 
afaceri în raport cu autorităţile publice şi cu organismele din ţară şi din străinătate. 
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi, membru de drept al Camerei de 
Comerţ şi Industrie a României, a dezvoltat relaţii de cooperare la nivel naţional şi
internaţional cu camerele de comerţ, precum şi cu instituţii şi autorităţi ale 
administraţiei locale şi centrale. 
 
Serviciile oferite de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi privind 
promovarea comerţului internaţional, dezvoltarea industriei şi serviciilor într-o manieră
care să sprijine firmele în faţa exigenţelor impuse de competiţia pe piaţa internă şi
internaţională sunt îndreptate către: 
• Asistenţă şi formalităţi pentru începerea unei afaceri: acordă consultanţă şi informare 
juridică preliminară înfiinţării de societăţi comerciale; oferă consultanţă privind 
procedurile de înfiinţare şi documentele necesare; oferă consultanţă privind 
modificarea documentelor societăţii; eliberează acte constatatoare şi certificate de 



membru, prin Centrul de Consultanţă: str. Portului nr. 25, bloc Siret, Galaţi, tel.: 0040-
236-416919; 
• Relaţii economice şi de promovare: organizează târguri şi expoziţii şi prestează
servicii la cererea expozanţilor (servicii tehnice, administrative, de presă şi publicitate); 
organizează misiuni economice şi parteneriate; identifică potenţialii parteneri de afaceri 
şi de surse de mărfuri; eliberează certificate de origine, certificate de forţă majoră şi
alte certificări de documente legate de activităţile de import-export; întocmeşte scrisori 
de recomandare şi corespondenţă comercială; portrete de firmă, organizează seminarii 
şi simpozioane; oferă publicitate firmelor locale în cataloagele anuale ale Topului 
firmelor; oferă oportunităţi de afaceri (oferte, cereri, propuneri de cooperare); 
desfăşoară activitatea de arhivă electronică pentru garanţii reale imobiliare. 
• Arbitraj comercial: oferă informaţii iniţiale pentru prevenirea incidentelor în afaceri; 
acordă consultanţă procedurală; conciliază, pentru rezolvarea pe cale amiabilă, litigiile 
comerciale; rezolvă litigiile comerciale prin decizii definitive cu titlu executoriu, prin 
Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi: str. 
Eroilor, nr. 13A, Galaţi, tel./fax: 0040-236-460302, e-mail: arbitraj@cciagl.ro. 
• Asigurarea calităţii: oferă asistenţă în elaborarea documentaţiei şi Sistemelor de 
Management al Calităţii şi Mediului; organizează cursuri de perfecţionare pentru 
auditori interni; realizează activităţi de evaluare în vederea certificării conformităţii cu 
standardele ISO; efectuează audituri interne calitate şi mediu şi asigură mentenanţa
Sistemelor de Management ale Calităţii şi Mediului implementate, prin Centrul de 
Consultanţă pentru Managementul Calităţii şi Mediului: str. Eroilor, nr. 13A, Galaţi, 
tel./fax: 0040-236-460302. 
• Bursa Română de Mărfuri – Terminalul Galaţi: organizează licitaţii publice deschise 
pentru achiziţii şi vânzări de mărfuri, servicii şi lucrări; organizează licitaţii pentru 
vânzarea şi cumpărarea de bunuri mobile şi mărfuri; prestează servicii de selectare a 
ofertelor de achiziţie produse, servicii şi lucrări, la sediul din Galaţi, str. Eroilor, nr. 13A,  
tel.: 0040-236-460302, e-mail: galati@brm.ro. 

Date de contact:
CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ GALAŢI
Strada Mihai Bravu, nr. 46, Galati   
Cod 800208, judeţul Galaţi, România 
Tel.: 0040-236-460545; 460312; 461188 
Fax: 0040-236-460650 
e-mail: ccia@cciagl.ro; camcomin@cciagl.ro 
www.cciagl.ro 
 
CENTRUL EUROPE ENTERPRISE NETWORK 
Lansată în februarie 2008, noua reţea “Enterprise Europe Network” constituie o 
iniţiativă semnificativă a Comisiei Europene de a sprijini întreprinderile mici şi mijlocii să
îşi dezvolte la maximum potenţialul şi capacitatea de inovare. Oferind servicii de calitate 
ridicată şi la preţ redus, scopul său este de a spori competitivitatea societăţilor 
comerciale. Reţeaua are, în primul rând, calitatea de a aduce laolaltă pentru prima dată
două dimensiuni: regiunile şi inovarea. 
 
Pe de o parte, reţeaua sprijină IMM-urile de pe întreg teritoriul Europei, iar pe de altă
parte, va servi drept cale prin care i se vor transmite Comisiei Europene punctele de 
vedere, experienţele şi observaţiile antreprenorilor. Acest factor reprezintă practic o 



contribuţie extrem de valoroasă pentru dezvoltarea propunerilor de politici care să
raspundă cel mai bine nevoilor întreprinderilor mici.  
 
Reţeaua, administrată de Directoratul General Întreprinderi şi Industrie al Comisiei 
Europene, crează premisele existenţei unui singur punct de contact unde se acordă
consultanţă şi asistenţă specifică afacerii şi inovarii.  
 
Centrul Europe Enterprise Network Galaţi reprezintă o structură a Camerei de Comerţ,
Industrie şi Agricultură Galaţi şi oferă următoarele servicii: 
• Furnizarea de informaţii şi asistenţă practică asupra oportunităţilor de piaţă,
legislaţiei europene şi politicilor relevante unei companii sau unui sector. Ajută IMM-
urile să găsească parteneri de afaceri potriviţi prin folosirea de baze de date de 
cooperare în afaceri sau cooperare tehnologică, furnizând informaţii despre licitaţii 
publice sau reţele internaţionale; 
• Dezvoltarea de abilităţi în domeniul cercetării şi inovării în IMM-uri prin sprijinirea 
creării de sinergii cu alţi actori în domeniul cercetării, prin sprijinirea cooperării 
tehnologice şi prin facilitarea participării la evenimente de brokeraj naţionale şi
internaţionale; 
• Sprijinirea IMM-urilor să beneficieze de rezultate ale cercetării, să participe în 
programe de cercetare şi să acceseze fonduri, în special cele finanţate prin Seventh 
Framework Programme for Research and Technological Development (FP7 - al Şaptelea 
Program Cadru pentru cercetare şi dezvoltare tehnologică al UE);  
• Implicarea IMM-urilor şi mediului de afaceri în procesul de policy-making, prin 
transmiterea de feedback către Comisia Europeană şi monitorizarea implementării 
politicilor UE în domeniul competitivităţii şi inovării.  
 
Date de contact:
Centrul Europe Enterprise Network Galaţi
Strada Eroilor, nr. 13 A, Galati   
Cod 800119, judeţul Galaţi, România 
Tel./Fax: 0040-236- 460312 
e-mail: eic@galati.astral.ro, een@ccigl.ro.

FUNDAŢIA PENTRU PROMOVAREA ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE MICI ŞI MIJLOCII 
(CENPRO) 
Fundaţia pentru Promovarea întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii Galaţi (CENPRO) a 
fost înfiinţată în anul 1993 conform prevederilor Legii nr. 21/1924, din iniţiativa 
Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi. 
 

Membrii fondatori sunt: Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi, Consiliul 
Judeţului Galaţi, Prefectura Galaţi, Universitatea ‘’Dunărea de Jos’’ Galaţi. În anul 2002 
a devenit membru al Fundaţiei şi Consiliului Local Galaţi. 
 

CENPRO este o organizaţie neguvernamentală, autonomă, apolitică şi nonprofit. Scopul 
activităţii Fundaţiei este sprijinirea dezvoltării firmelor private mici şi mijlocii prin 
servicii de consultanţă financiară şi de afaceri, asistenţă pentru intreprinderi cu capital 
de stat şi privat, proiectarea sistemului de asigurare a calităţii, identificarea şi
diseminarea unor programe de asistenţă cu finanţatori interni sau externi. 
 



Fundaţia este structurată în două Centre:
- Centrul de Consultanţă pentru Dezvoltare Economică;
- Centrul de Consultanţă pentru Managementul Calităţii. 
 
Centrul de Consultanţă pentru Dezvoltare Economică este specializat în acordarea de 
consultanţă pentru proiecte de finanţare, întocmire de studii de restructurare, 
prezentări de firme, planuri de afaceri, studii de fezabilitate, studii de marketing, 
rapoarte de evaluare, elaborarea de cereri de finanţare nerambursabilă, servicii de 
asistenţă şi monitorizare pentru implementarea proiectelor.  

În cadrul Fundaţiei, Centrul de Dezvoltare Economică a elaborat proiecte la care au fost 
folosite metodologiile băncilor locale şi a fondului Proprietăţii de Stat, adaptându-se 
cerinţelor clienţilor în funcţie de scopul pentru care a fost întocmită fiecare lucrare. 
 
Centrul de Consultanţă pentru Managementul Calităţii s-a înfiinţat în septembrie 1994 
în cadrul Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi, Departamentul de 
Asigurare a Calităţii. Rolul acestui departament a fost de a proiecta şi implementa un 
Sistem de Management al Calităţii în toate structurile Camerei de Comerţ, Industrie şi
Agricultură Galaţi. 
Începând cu anul 1997, Departamentul de Asigurare a Calităţii, a trecut din cadrul 
C.C.I.A. Galaţi, în cadrul Fundaţiei pentru Promovarea Întreprinderilor Private Mici şi
Mijlocii (F.P.I.P.M.M.), sub forma unui Centru de Consultanţă pe probleme de 
management, pentru întreprinderile mici şi mijlocii.  
 

Centrul de Consultanţă pentru Managementul Calităţii şi Mediului are ca misiune 
promovarea sistemelor performante de organizare şi management funcţionabile în 
conformitate cu cerinţele standardelor şi normelor naţionale şi internaţionale. Din anul 
2001 până în prezent, Centrul de Consultanţă în domeniul Managementului Calităţii a 
implementat, în vederea certificării, sisteme de management şi sisteme de 
management integrat pentru un număr de 42 organizaţii din diverse domenii de 
activitate. În paralel cu proiectarea şi implementarea Sistemelor de Management al 
Calităţii sau Sistemelor de Management a Mediului, Centrul de Consultanţă în 
domeniul Managementului Calităţii a organizat, împreună cu TÜV Süddeutschland şi
SGS România, cursuri de calificare auditori interni calitate, mediu, bechmarking, 
costurile calităţii, HACCP.  
 
Date de contact:
Fundaţia pentru Promovarea Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii Galaţi
Strada Eroilor nr. 13 A, Galati   
Cod 800119, judeţul Galaţi, România 
Tel./Fax: 0040-236-460302 
e-mail: fpipmm@galati.astral.ro 
 
ŞCOALA ROMÂNĂ DE AFACERI 
În anul 1992, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Galaţi, împreună cu celelalte 
camere teritoriale au pus bazele Fundaţiei Şcoala Română de Afaceri, adaptându-şi şi
pliindu-şi oferta pe cerinţele pieţei formării profesionale. 
În anul 1995 a fost înfiinţată Filiala Galaţi a Fundaţiei Şcoala Română de Afaceri a 
Camerelor de Comerţ şi Industrie care a fost gândită şi structurată ca o continuare a 



departamentului de Formare profesională existent în cadrul Camerei de Comerţ,
Industrie şi Agricultură Galaţi. 
Fundaţia Şcoala Română de Afaceri – Filiala Galaţi, pe parcursul devenirii sale, s-a 
afirmat ca un dezvoltător în domeniul instruirii profesionale de calitate, şi s-a impus cu 
profesionalism şi corectitudine pe piaţa formării profesionale. 
 
Fundaţia Şcoala Română de Afaceri – Filiala Galaţi oferă următoarele servicii: 
• Organizează cursuri de perfecţionare autorizate conform metodologiei Consiliului 
Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, cu durata între 40 şi 80 de ore – 
certificatele de absolvire sunt recunoscute la nivel naţional, respectiv de Ministerul 
Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării; 
• Organizează cursuri de calificare autorizate cu durata între 320 şi 720 de ore – 
certificatele de absolvire sunt recunoscute la nivel naţional, respectiv de Ministerul 
Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării; 
• Organizează cursuri ECDL cu certificare internaţională;
• Organizează cursuri la cerere, cu durată variabilă;
• Organizează colocvii, mese rotunde, simpozioane; 
• Elaborează, implementează şi monitorizează proiecte cu finanţare externă.

Date de contact:
Fundaţia Şcoala Română de Afaceri a Camerelor de Comerţ şi Industrie – Filiala Galaţi
Sediu social: Strada Eroilor nr. 13 A, Galaţi
Cod 800119, judeţul Galaţi, România 
Tel/Fax: 0040-236-460312 
E-mail: sra@cciagl.ro  
Sediul unde îşi desfăşoară activitatea: Strada Portului nr. 23, Galaţi
Cod 800025, judeţul Galaţi (în clădirea Parcului de Tehnologie a Informaţiei), România 
Tel/Fax: 0040-236-414777 
e-mail: sra@cciagl.ro 
www.cciagl.ro

ASOCIAŢIA PATRONATUL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII GALAŢI
Asociaţia Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Galaţi (A.P.I.M.M. Galaţi) este o 
asociaţie neguvernamentală, nonprofit având reprezentativitate judeţeană, cu 
personalitate juridică, independentă şi apolitică. Are caracter de asociaţie de utilitate 
publică în România. Membrii fondatori sunt IMM-uri gălăţene şi Consiliul Naţional al 
Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (C.N.I.P.M.M.R.). 
Asociaţia are ca misiune promovarea şi apărarea intereselor economice, de producţie, 
comerciale, financiare, juridice şi de orice natură ale întreprinderilor private mici şi
mijlocii din România la nivel internaţional, naţional, regional şi local. 
 
Obiectivele asociaţiei sunt: 
• Promovarea şi apărarea intereselor întreprinderilor private în relaţia cu autorităţile 
publice, precum şi cu alte organisme şi organizaţii din România şi din străinătate; 
• Iniţierea şi propunerea de proiecte de legi şi alte acte normative organelor abilitate 
care să faciliteze şi să încurajeze înfiinţarea şi funcţionarea IMM-urilor şi protecţia lor 
juridică;
• Crearea unui mediu legislativ şi instituţional favorizant pentru sectorul privat, în 
special pentru IMM-uri; 



• Participarea activă la dialogul social tripartit (Guvern - Patronate - Sindicate); 
• Stimularea prin modalităţi specifice a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii cu capital privat autohton sau cu participare străină;
• Apărarea şi promovarea intereselor membrilor săi în relaţiile cu organele 
administraţiei publice şi cu sindicatele; 
• Conlucrarea cu patronatele, sindicatele, camerele de comerţ sau alte organizaţii 
profesionale şi cu instituţiile administraţiei publice în adoptarea soluţiilor ce prezintă
interes pentru IMM-uri. 
 
Asociaţia Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Galaţi oferă servicii de informare, 
consultanţă şi training în domenii relevante obiectivelor menţionate. Pentru îndeplinirea 
obiectivelor organizaţiei sunt puse la dispoziţie cele mai moderne facilităţi de acces la 
informaţie. Este vorba despre locaţia A.P.I.M.M. Galaţi, cu un ambient modern, care 
permite accesul la publicaţii de specialitate, legislaţie specifică, baze de date, 
consultanţă gratuită în domenii diverse de activitate. Aici găsim spaţii pentru întâlniri de 
afaceri, pentru activităţi de informare şi consiliere, seminarii şi conferinţe, cu dotările 
specifice fiecărei activităţi. La nivelul organizaţiei există o ofertă de pachete de 
informaţii, asistenţă şi servicii puse la dispoziţie membrilor. 
 
Date de contact: 
Asociaţia Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Galati 
Galati, Str. Al. I. Cuza, nr. 45, bloc Cristal, scara IV, etaj 1, apartament 2-3, Cod 800216 
Tel/Fax: 0040- 236-310917 
E-mail: pimmgl@galati.rdsnet.ro, pimmgalati@yahoo.com 
 
Si alte institutii  
 
2. Descrierea raionului Cahul 
 
2.1 Prezentare generală a raionului Cahul 
Raionul Cahul este unul din cele 32 raioane ale Republicii Moldova, conform Legii 
privind organizarea administrativ - teritorială a Republicii Moldova nr. 764-XV din 
24.12.2001. 
Geografic, raionul Cahul este situat în partea de sud - vest a Republicii Moldova, pe 
Câmpia Prutului Inferior, Câmpia de Vest a Mării Negre şi Podişul Tigheciului. Raionul se 
învecinează la nord cu raionul Cantemir, la nord-est cu UTA Găgăuzia, la est cu raionul 
Taraclia, la vest pe râul Prut cu judeţul Galaţi (România), la sud-vest cu judeţul Tulcea 
(România), la sud cu raionul Reni, regiunea Odesa (Ucraina) . 
 
Raionul Cahul include 37 primării cu 55 localităţi, inclusiv - oraşul Cahul, suprafaţa
totală fiind de 1540 km2, reprezentând 4,6% din teritoriul ţării. Raionul Cahul are o 
populaţie de 124.100 locuitori, ceea ce reprezintă 3,5% din populaţia Republicii. Mediul 
rural al raionului Cahul concentrează cea mai mare parte a populaţiei (68,4%), restul 
31,6% reprezintă populaţia urbană care este concentrată în oraşul Cahul. Densitatea 
populaţiei este de 80,6 locuitori/km2.

Reşedinţa raionului este oraşul Cahul, cu o populaţie de 40.500 locuitori, reprezentând 
32,6 % din întreaga populaţie a raionului. În prezent, oraşul Cahul este cel mai mare 



centru economic şi cultural din sudul Republicii Moldova şi se află la 175 km de oraşul 
Chişinău, capitala Republicii Moldova şi la 60 km de municipiul Galaţi, România. 
 
Oraşul Cahul este situat pe Câmpia Prutului Inferior, care reprezintă o vale largă a râului 
Prut, învecinată cu terase, întretăiată de văi şi versanţi abrupţi. 
 
Reţeaua hidrografică este reprezentată de râul Prut şi fluviul Dunărea, care formează
de-a lungul cursurilor lunci, bălţi, lacuri naturale. În raion se află cele mai mari lacuri din 
Moldova: Manta şi Beleu. Prin porţiunea de 1200 metri la Dunăre este asigurat accesul 
la Marea Neagră şi bazinul acvatic al Europei Centrale şi de Est. 
 
Transportul este unul din principalele componente ale infrastructurii raionului. Reţeaua 
de transporturi în oraşul Cahul, la ora actuală, este constituită din autostrăzi şi drumuri, 
calea ferată şi un aeroport. În oraş este amplasat Aeroportul Cahul cu o suprafaţă totală
de 107 ha. În perspectivă se va dezvolta transportul naval în baza Portului de mărfuri şi
pasageri la Dunăre în localitatea Giurgiuleşti . 
 
Cahul are statut de oraş - staţiune balneară. Sanatoriul „Nufărul Alb” a început să
funcţioneze în anul 1986. Apa minerală din staţiune este unică, având un conţinut 
bogat în săruri sulfuroase, clorură de natriu, iod şi brom.  
 
2.2 Descrierea economiei raionului Cahul 
Ramura de bază a economiei raionului este agricultura. Din suprafaţa totală, 64% 
reprezintă terenurile agricole. Ponderea cea mai mare în terenurile agricole o au 
terenurile arabile - 81% . În structura semănăturilor, ponderea majoră a suprafeţelor o 
deţin culturile cerealiere - 72%, urmate de culturi tehnice - 27%, legume - 1%. Suprafaţa
plantaţiilor multianuale constituie 17,9 mii ha. Plantaţiile viticole constituie 83,4% din 
suprafaţa plantaţiilor multianuale. 
 
În prezent, în raion îşi desfăşoară activitatea 11 cooperative agricole de producţie, care 
prelucrează 7.520,7 ha, 12 societăţi pe acţiuni cu prelucrarea a 3.448 ha, 78 societăţi
cu răspundere limitată care prelucrează 31.938 ha, 8 gospodării agricole care 
prelucrează 428 ha iar 44.565 ha sunt prelucrate de 24.401 gospodării ţărăneşti. 
 
Direcţiile principale ale strategiei de dezvoltare a agriculturii sunt axate pe următoarele  
obiective: valorificarea potenţialului existent în agricultură, diversificarea şi
modernizarea sectorului agrar; constituirea şi dezvoltarea pieţei funciare, dinamizarea 
şi monitorizarea tranzacţiilor funciare; restructurarea, dezvoltarea şi modernizarea 
pomiculturii, viticulturii şi legumiculturii; implementarea tehnologiilor de creştere a 
producţiei agricole ecologice pure; consolidarea terenurilor agricole şi dezvoltarea 
cooperativelor agricole; crearea minifermelor; restabilirea sectorului de achiziţionare a 
produselor agricole; reglementarea relaţiilor de piaţă, promovarea comerţului şi a
concurenţei; atragerea investiţiilor proprii, precum şi străine, în industrializarea materiei 
prime agricole; protejarea producătorului agricol autohton; creşterea veniturilor din 
exportul mărfurilor agricole pe piaţa externă;

Din punct de vedere al dezvoltării economice, raionul Cahul se caracterizează printr-o 
dezvoltare a ramurilor care se bazează în primul rând pe diversele materii prime proprii, 
tradiţiile populaţiei, pe de o parte, cât şi prezenţa unei reţele de transport cum ar fi: 



portul fluvial Giurgiuleşti; calea ferată Cahul–Giurgiuleşti; aeroportul internaţional 
Cahul; drumul naţional auto Chişinău–Cahul–Giurgiuleşti. 
 
Industria este o componentă dominantă în strategia economică a tuturor ţărilor. 
Valorificând eficient productivitatea capitalului uman şi ţinând cont de competitivitatea 
specifică pe piaţa mondială sau regională, o politică industrială propice asigură
stabilitatea creşterii economice, dezvoltarea capacităţilor de export, ocuparea forţei de 
muncă, ridicarea nivelului de calificare şi bunăstării populaţiei. 
 
În raionul Cahul practică activitatea industrială 92 întreprinderi, cele mai importante 
fiind 2 fabrici ale industriei uşoare, 11 fabrici de vin, 8 combinate de panificaţie, fabrica 
de brânzeturi, 2 întreprinderi de colectare şi prelucrare a produselor cerealiere, o 
fabrică de bere, o uzină de beton armat, uzina de cheramzită.

În anul 2007, volumul producţiei industriale în preţuri curente a fost de 254.324 mii lei 
moldoveneştil şi s-a micşorat cu 5,9%. Şi industria prelucrătoare a scăzut cu 6,5%, 
reprezentând 248.400 mii lei. Această micşorare este influenţată de reducerea 
producţiei de vin. În schimb, producţia industriei uşoare a fost de 72.684 mii lei, cu 
10% mai mult decât în anul 2006. 
 
Odată cu trecerea la economia de piaţă, pe teritoriul oraşului şi-au început activitatea 
agenţii economici (persoane fizice şi juridice) cu capital privat (2.520 la 01.01.2002), 
ponderea acestora fiind în continuă creştere. Numărul întreprinderilor din raionul Cahul 
reprezintă 3,514% din totalul întreprinderilor din Republica Moldova, cu un volum al 
producţiei de 1,45% din totalul producţiei pe întreaga republică. Numărul mediu anual 
al personalului industrial productiv din raionul Cahul reprezintă 2,86% raportat la 
personalul industrial productiv al ţării. În ceea ce priveşte populaţia ocupată, din 3,46% 
cât reprezintă populaţia ocupată la nivelul raionului Cahul, 31,62% se află în mediul 
urban iar 69,47% se află în mediul rural. 
 
Aeroportul Cahul prezintă pentru raion un punct strategic de colaborare  transfrontalieră
în cadrul Euroregiunii „Dunărea de Jos”. Dezvoltarea Aeroportului va fi influenţată de 
activitatea Terminalului de la Giurgiuleşti şi Portului maritim internaţional Giurgiuleşti. 
 
2.3 Prezentarea furnizorilor de servicii pentru mediul de afaceri din raionul 
Cahul 
Oraşul Cahul prezintă semnalele unei transformări într-o capitală a businessului în 
regiunea sudică a Republicii Moldova. Recent au început să fie înregistrate anumite 
realizări în eliminarea dificultăţilor legislative în obţinerea autorizaţiilor de iniţiere a unei 
afaceri sau activităţilor de prestări servicii, de pe urma cărora sufereau antreprenorii. 
 
La Cahul s-a format primul cel mai avansat “ghişeu unic” on line în Moldova - "Unic Plus 
On-line". Ghişeul „Unic Plus On-line” reprezintă unicul oficiu local unde se depun actele 
şi se eliberează autorizaţiile pentru activitatea comercială în oraşul Cahul. Ghişeul unic 
contribuie la crearea unui teren mai fertil de iniţiere a afacerilor în comunitate, astfel 
sporind numărul locurilor de muncă nou create pentru locuitorii oraşului Cahul. 
 
Din anul 1991, odată cu formarea bazei legislative şi normative, în municipiul Cahul a 
început să se dezvolte activitatea antreprenorială. La 1 ianuarie 2002, se înregistrau 



2.520 de agenţi economici reprezentând o creştere cu 470 a întreprinderilor (respectiv 
o creştere de 22,9%) faţă de anul 1999. 
 
În cea mai mare parte, creşterea numărului întreprinderilor înregistrate are loc în sfera 
micului business, noile afaceri fiind fondate atât din iniţiativa particulară, cât şi ca 
rezultat al restructurării întreprinderilor mari. 
 
Activitatea întreprinderilor mici este orientată îndeosebi în domeniul prestărilor de 
servicii, comerţului şi agriculturii. În prezent, pe teritoriul raionului Cahul activează 302 
puncte comerciale, dintre care: 96 magazine, 81 întreprinderi de alimentaţie publică,
125 chioşcuri şi tarabe. 
 
Pentru susţinerea şi încurajarea antreprenoriatului şi micilor întreprinzători au fost 
instituite un şir de organizaţii. Astfel, ca rezultat al desfăşurării proiectului TACIS „Oraşe
înfrăţite”, Primăria oraşului Cahul, în parteneriat cu Primăria oraşului Moncada 
(Valencia, Spania), a fondat Centrul de susţinere a antreprenoriatului (PECSA).  
 
Agenţia pentru Cooperare Transfrontalieră şi Integrare Europeană Cahul 
Agenţia îşi propune să contribuie, prin activitatea desfăşurată, la dezvoltarea economică
durabilă, în special în regiunile frontaliere, la dezvoltarea comunitară, a infrastructurilor 
locale şi regionale economice durabile, în special în regiunile frontaliere, la dezvoltarea 
comunitară, a infrastructurilor locale şi regionale. 
 
Obiectul de activitate al Agenţiei vizează: dezvoltarea resurselor umane prin informare 
şi instruire, îmbunătăţirea accesului la piaţa forţei de muncă a grupurilor social-
vulnerabile şi diminuarea  şomajului în regiune, implementarea altor acţiuni în domeniul 
serviciilor sociale; dezvoltarea turismului regional, elaborarea şi realizarea diverselor 
proiecte de protecţie a mediului, contribuirea la educarea civică a tinerilor din Republica 
Moldova, promovarea egalităţii de şanse, elaborarea şi realizarea unor programe de 
instruire şi consultanţă pentru diverse categorii de beneficiari, promovarea şi
popularizarea experienţelor de activitate în societate, prin elaborarea unor programe 
sociale, educative, culturale, de agrement, corespunzătoare intereselor şi aspiraţiilor 
beneficiarilor, iniţierea şi dezvoltarea unor relaţii permanente de dialog şi parteneriat cu 
structuri similare din ţară şi străinătate, în vederea promovării obiectivelor şi principiilor 
asociaţiei, organizarea conferinţelor, seminarelor, reuniunilor, meselor rotunde, şcolilor 
de vară, forumurilor etc. cu participarea locală, republicană şi internaţională în vederea 
schimbului de experienţă, căutarea şi contactarea posibililor sponsori din ţară şi de 
peste hotare pentru desfăşurarea activităţilor, derularea proiectelor pentru realizarea 
scopurilor statutare, desfăşurarea schimbului de experienţă cu organizaţii similare şi
specialişti din domeniile proprii de activitate. 
 
Date de contact:
Agenţia pentru Cooperare Transfrontalieră şi Integrare Europeană Cahul 
Strada 31 August 23/4   
Cod 3900, Cahul, Republica Moldova 
Tel.: 00 299 26968  
Fax: 00 299 33767 
 
Camera de Comerţ şi Industrie Cahul 



Filiala Cahul a fost înfiinţată în anul 2000, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură
fiind o organizaţie neguvernamentală, de utilitate publică, apolitică. Filiala a jucat şi
joacă un rol important în activitatea de trecere la economia de piaţă în Moldova.  
 
Camera de Comerţ şi Industrie filiala Cahul are drept scop principal promovarea 
intereselor membrilor săi la nivel naţional şi internaţional, susţinerea agenţilor 
economici în relaţiile cu autorităţile publice locale, cu organismele specializate din ţară
şi din străinătate. În climatul economic general, tipic perioadei de tranziţie la economia 
de piaţă, Filiala Cahul a devenit un catalizator esenţial pentru dezvoltarea economică, în 
special la nivel microeconomic. Prin activităţile sale, instituţia a dobândit un rol 
important în procesul de creştere economică, având atribuţii decisive în extinderea 
activităţilor de producţie industrială, în agricultură, cât şi în comerţ sau servicii.  
 
Filiala dispune în prezent de o amplă bază de date, racordată la sistemul naţional de 
informaţii de afaceri al Camerei de Comerţ şi Industrie. Ea poate facilita contracte de 
afaceri între membrii săi şi parteneri din străinătate, putând oferi toate informaţiile care 
i-ar interesa pe investitorii străini. Filiala are acorduri de colaborare cu Camerele de 
Comerţ şi Industrie din Tulcea, Galaţi, Brăila, Maramureş (România); Odesa, 
Chirovograd (Ucraina); Zamojski (Polonia), Ruse (Bulgaria). La iniţiativa Instituţiei 
camerale din Cahul, în octombrie 2004, a fost constituită Asociaţia Camerelor din 
Euroregiunea “Dunărea de Jos”.  
 
Camera de Comerţ şi Industrie filiala Cahul este locul unde întreprinzătorii îşi pot începe 
propria afacere şi este un centru de informare şi consultanţă în toate aspectele şi
problemele ce intervin în activitatea oamenilor de afaceri. Din aprilie 2005, în incinta 
Filialei, funcţionează Oficiul “Unic-Plus online” care permite întreprinzătorilor să se 
adreseze o singură dată pentru a obţine autorizaţia de activitate comercială şi prestări 
servicii. Gama variată de servicii oferite urmăreşte să acopere toate aspectele ce 
influenţează derularea afacerilor agenţilor economici într-un cadru legislativ, economic 
şi social în continuă schimbare. 
 
Servicii oferite:
• Documente pentru export - import: întocmirea şi legalizarea certificatelor de origine a 
mărfurilor; întocmirea rapoartelor de expertiză; servicii de broker vamal (operaţiuni 
prealabile vămuirii; perfectarea actelor în scopuri vamale; servicii de garantare/achitare 
a drepturilor de import/export, alte servicii); 
• Servicii informaţionale privind legislaţia Republicii Moldova; adrese a firmelor şi
întreprinderilor străine; preţuri mondiale, preţuri orientative; târguri şi expoziţii externe şi
autohtone; acces la internet; tarife vamale, accize, indici statistici şi economici; poşta 
electronică;
• Instruire managerială: instruirea managerilor în spiritul metodelor moderne de 
antreprenoriat; organizarea seminariilor, cursurilor de perfecţionare a specialiştilor din 
diferite domenii; consultanţă privind  tematica cursurilor de perfecţionare a specialiştilor 
din Republica Moldova şi de peste hotare; 
• Expoziţii şi târguri: organizarea şi desfăşurarea expoziţiilor în Republica Moldova şi în 
străinătate; organizarea participării întreprinderilor autohtone la expoziţii internaţionale; 
• Traducerea contractelor, prospectelor de reclamă, a mesajelor de afaceri şi a
faxurilor; 



• Linia Fierbinte: recepţionarea operativă a informaţiei privind reglementările ce 
împiedică afluxul de investiţii şi dezvoltarea afacerilor; modalitate de expunere a 
opiniilor din partea antreprenorilor; înregistrarea întrebărilor şi oferirea răspunsurilor; 
posibilitatea de comunicare între sectoarele public-privat; 
• Serviciul Oficiul “Unic-Plus online”: colectarea cererilor şi expedierea lor în regim 
online; obţinerea rezultatelor şi prezentarea informaţiei finale; înmânarea Autorizaţiei. 
• Sistemul “Info Total Prim”: crearea Registrului electronic al actelor oficiale de nivelul 
întâi; revizuirea actelor oficiale privind corespunderea lor cerinţelor Legii Republicii 
Moldova nr. 424-XV din 16 decembrie 2004 privind revizuirea şi optimizarea cadrului 
normativ de reglementare a activităţii de întreprinzător; asigurarea accesului liber al 
antreprenorilor la Registrul electronic al actelor oficiale de nivelul întâi cu caracter de 
reglementare a activităţii de întreprinzător. 
 
Date de contact: 
OFICIUL CENTRAL  
Adresa: or. Cahul, str. Mihai Eminescu nr.43, Republica Moldova  
Anticamera: tel.: (00373 299) 26971, fax: (00373 299) 31113  
Director: tel./fax: (00373 299) 22192  
Contabilitatea: tel.(00373 299) 23408  
Secţia Expertize şi Certificate: tel.(00373 299) 33625  
Oficiul “Unic-Plus online”: tel. (00373 299) 31111  
Linia fierbinte: tel. (00373 299) 31111  
e-mail: cahul@chamber.md  

Asociaţia Obştească „Asistenţă, Sprijin şi Instruire în Agricultură” – ASIA Cahul 
ASIA este o organizaţie ce îşi desfăşoară activitatea în raionul Cahul, Republica Moldova, 
fiind înregistrată la Ministerul Justiţiei în luna mai 2001, având următoarele scopuri: 
realizarea şi apărarea drepturilor civile, economice şi sociale şi altor drepturi şi libertăţi
legitime ale întreprinzătorilor şi fermierilor locali, populaţiei rurale, contribuirea la 
consolidarea tuturor factorilor din Republica Moldova în vederea dezvoltării sectorului 
agroindustrial, dezvoltarea activismului social şi spiritului de iniţiativă al antreprenorilor 
locali, promovarea şi facilitarea afacerilor în cadrul Euroregiunii „Dunărea de Jos”,  
contribuirea la sprijinirea şi asistenţa cooperării antreprenorilor rurali, contribuirea la 
procesul de educaţie şi instruire a populaţiei în domeniul agriculturii.  

Date de contact:
Asociaţia Obştească „Asistenţă, Sprijin şi Instruire în Agricultură” – ASIA Cahul 
Cahul, B-dul. Victoriei nr. 18, 3900, Republica Moldova 
Tel/Fax: (00373 299) 3 36 17  
e-mail: asia@mtc-ch.md 
 
Centrul de informare şi consultanţă Cahul a Federaţiei Naţională a Fermierilor din 
Moldova 
Scopul Federaţiei Naţionale a Fermierilor din Moldova este realizarea şi apărarea 
drepturilor civile, economice, sociale şi culturale a tuturor proprietarilor de pământ şi
persoanelor, care practică genurile de activitate agricolă şi prestări de servicii pentru 
agricultori, organizaţiilor obşteşti ale acestora, prin dezvoltarea serviciilor profesioniste 
de informare, consultare, asistenţă şi instruire. 
 



Centrul de Informare şi Consultanţă prestează următoarele servicii: 
• de ordin tehnologic – procurarea seminţelor, tehnicii şi a echipamentului agricol, 
tehnologiilor avansate de cultivare a culturilor agricole; 
• de ordin juridic – întocmirea contractelor de arendă a terenurilor agricole, perfectarea 
contractelor de vânzare-cumpărare a producţiei agricole, etc.; 
• de ordin economic – suport informaţional la iniţierea unei afaceri în agricultură,
elaborarea planurilor de afaceri, efectuarea analizelor economice, ajutor practic şi
tehnic pentru elaborarea propunerilor de proiecte şi microproiecte; 
• marketing – identificarea pieţelor de desfacere a producţiei agricole; oferirea 
informaţiei despre preţurile zilnice pe piaţa din Republica Moldova (Cahul, Chişinău, 
Bălţi), România, Ucraina, Rusia; plasarea ofertelor şi cererilor la Bursa Agricolă on-line. 

Activităţile desfăşurate: 
• Identificarea necesităţilor de instruire şi informare a fermierilor în domeniul 
agriculturii; 
• Promovarea tehnologiilor avansate; 
• Promovarea cooperării fermierilor pentru comercializarea produselor agricole 
(crearea grupurilor de marketing); 
• Desfăşurarea instruirilor şi seminariilor cu implicarea specialiştilor de nivel local şi
naţional; 
• Promovarea activităţilor fermierilor avansaţi, cu scopul multiplicării experienţei lor 
pozitive; 
• Organizarea loturilor demonstrative; 
• Asistenţă la soluţionarea litigiilor funciare; 
• Colaborarea cu administraţia publică locală;
• Stabilirea relaţiilor de colaborare cu instituţiile ştiinţifice din Republica Moldova; 
• Elaborarea şi editarea materialelor informative utile pentru producătorii agricoli. 
 
Date de contact:
Centrul de informare şi consultanţă Cahul a Federaţiei Naţională a Fermierilor din 
Moldova 
Strada Ovidiu nr. 4, Cahul, Republica Moldova 
Telefon (00373 299) 2 07 14 
e-mail: cahul@agroinform.md



3. CONCLUZII

Republica Moldova este cunoscută ca fiind cea mai săracă ţară din Europa. Astfel, în 
cazul unei comparaţii între România şi Republica Moldova, rezultatul este unul deloc 
surprinzător: România este în faţa Moldovei la orice capitol. 
 
România este membru al Uniunii Europene (UE), Moldova este membru Comunităţii 
Statelor Independente (CSI). Republica Moldova a devenit şi membră a Acordului 
Central European al Comerţului Liber (CEFTA). Astfel, Republica Moldova este ţara care 
se constituie ca o punte de legătură între Vest şi Est, unde prin „Est” înţelegându-se 
spaţiul ex-sovietic. 
 
Fiind membră a CSI, Moldova este mai mult conectată la economia Rusiei decât la cea 
europeană. De mică anvergură şi cu performanţe reduse, economia moldovenească şi a
raionului Cahul scoate produse de o calitate dubitabilă, cu investiţii insignifiante în 
marketing  şi prezentarea produselor, singurul avantaj fiind cantitatea mare de 
ingrediente naturale utilizate. 
 
Constatăm că fosta Republică Sovietică Socialistă Moldovenească (RSSM) juca în URSS 
rolul zonei agricole, a peisajelor pastorale, cu o economie mai mult agrară sau bazată
pe industria alimentară. Cele câteva elemente ale industriei se puteau regăsi mai mult 
în estul teritoriului, pe teritoriul actualei Transnistrii separatiste şi nu în zona de sud a 
Republicii Moldova. În ciuda faptului că ocupa un teritoriu foarte mic şi are o populaţie 
cu o pondere neglijabilă în spaţiul ex-sovietic, Republica Moldova are o economie 
puternic interconectată la economia acestui spaţiu şi fabrică circa 10% din vinuri, fructe, 
diverse sortimente de fructe sau legume îmbuteliate la conserve sau borcan (gem, 
compot...) şi aproape 5% din producţia de legume.  
 
Soluţia Moscovei la un eventual crah cauzat de ruperea legăturilor economice dintre 
republicile ex-sovietice a fost cea denumită în epocă drept „divorţul amiabil”. Mai exact, 
fondarea Comunităţii Statelor Independente (CSI) conservă într-o nouă formulă
legăturile economiei sovietice pentru evitarea a 15 crize, câte una în fiecare ţară şi nu a 
încurajat până în prezent dezvoltarea legăturilor economice cu spaţiul Uniunii Europene 
şi pe cel al României în mod special.  
 
În afară de disoluţia sistemului relaţional din perioada sovietică, economia Moldovei a 
mai suferit o lovitură: conflictele cu separatiştii. Nu ne referim la efectele directe ale 
unui război, ci la amputarea economiei moldovene prin pierderea controlului 
guvernamental asupra zonei de intensă concentrare economică dintre fluviul Nistru şi
graniţa de est cu Ucraina, unde s-a înfiripat Transnistria. Conflictul cu turcii din sudul 
Republicii Moldova a fost finalizat prin apariţia unui teritoriu administrativ autonom, 
Găgăuzia, care oricum nu are mare relevanţă economică. Conflictul cu regimul de la 
Tiraspol nu s-a finalizat nici în ziua de azi. Reformele economice începute în 1992 atât 
în Republica Moldova cât şi în România au avut costuri sociale imense, alimentate de 
inflaţia galopantă.

Dacă aruncăm o privire asupra datelor referitoare la PIB/cap de locuitor şi a evoluţiei 
acestui indicator din ultimii ani, observăm că Republica Moldova a fost constant şi la 
mare distanţă sub România. Pragul psihologic de 1.000 dolari a fost depăşit de 



Moldova în 2006, în timp ce România a fost mereu deasupra acestei valori, cu excepţia 
anului 1992. 
 
De asemenea, nivelul PIB/cap de locuitor din Moldova a fost în 2008, potrivit FMI, 
undeva în jurul valorii de 1.800 USD. Acest nivel reflecta nivelul de trai din România de 
la începutul anului 2001. Potrivit prognozelor Fondului, şi Republica Moldova va fi lovită
de criză, iar PIB/cap de locuitor va scădea la 1.500 dolari. Astfel, în anul 2008 
moldovenii trăiesc - în medie - cum trăiam noi în 1995. Scăderea abruptă este 
justificată de faptul că anul 2008 a fost unul de vârf, nivelul de trai fiind statistic de trei 
ori mai mare decât în 2003 (când PIB/cap de locuitor era 547 dolari). 
 
Prognozele FMI avansează până în 2014. În viitor, economia Moldovei ar urma să
crească de la anul, astfel încâ în 2012 să atingă nivelul din 2008. Ultimul an al 
prognozei, 2014, va fi şi cel mai bun, cu un PIB/cap de locuitor de 2.100 dolari, la 
nivelul României anului 2002. Ca exemplu, indicatorul era în cazul României la 9.291 
dolari în 2008, anul acesta ar fi 7.773 dolari, iar la începutul lui 2012 se va atinge din 
nou nivelul anului trecut. În 2014, România ar urma să consemneze 13.151 dolari/cap 
de locuitor, ceea ce atunci va reprezenta o valoarea de şapte ori mai mare decât cea a 
Moldovei. Aşadar, cel puţin în următorii 10 ani, Moldova nu va avea capacitatea de a 
avea un nivel de trai comparabil cu cel din România. 
 
La categoria venituri salariale, sărăcia din Moldova se conturează deja foarte clar. 
Salariul mediu pe economie este de 2.530 MDL (683 RON), în timp ce în România este 
de 1.408 RON. 
 
În sectorul privat, salariul mediu este de 2.746 MDL (741 RON). În două domenii 
precum agricultură, silvicultură, piscicultură şi „economia vânatului” (aşa cum apare 
specificată în statisticile moldovene), salariul este chiar foarte aproape de nivelul minim 
de cheltuieli necesar traiului. Având în vedere faptul că statisticile reprezintă cifrele 
medii pe ramurele respective, ne putem da seama că există oameni care muncesc pe 
mai puţin decât bani necesari pentru a trăi. 
 
Concret, în agricultură salariul mediu este de 1.322 lei moldoveneşti (357 RON), iar în 
piscicultură salariul este de 1.413 lei moldoveneşti (382 RON). Trebuie specificat că
nivelul minim necesar existenţei este de 1.338 lei (361 RON). Ca şi la noi, în Moldova 
domeniul financiar este cel bine plătit, media salarială fiind la 5.577 lei moldoveneşti 
(1.506 RON). 
 
În sectorul bugetar, salariul mediu este mai mic decât în cel privat: 2.455 MDL (663 
RON). Cel mai mic salariu este în domeniul turismului. Un incredibil nivel de 875 MDL 
(236 RON) justifică mai multe aspecte ale acestui domeniu. În al doilea rând, având în 
vedere aceste venituri infime, este explicabil de ce turismul deşi are un potenţial 
deosebit în raionul Cahul, nu este dezvoltat. 
 
Cel mai mare salariu din sectorul bugetar este în administraţia publică. Administraţia 
publică din Moldova în comparaţie cu aparatul similar din România pare un organism 
suplu, flexibil şi chiar transparent. Salariul mediu al administraţiei vecine este de 3.232 
MDL (873 RON). 
 



Preţurile din Moldova sunt incomparabil mai mici decât cele din România. Având în 
vedere că şi salariile sunt cu mult mai mici, există un echilibru sensibil care permite 
unui angajat moldovean cu un venit  atât de mic să poată trăi. 
 
La capitolul de cheltuieli, există o pondere procentual comparabilă la produse 
alimentare. În timp ce românii cheltuiesc 40% pe mâncare, moldovenii dau 46,4% din 
salariu pe produse necesare hranei. Având o mentalitate similară, dar un venit mult mai 
mic, moldovenii cheltuiesc mai puţin pe produsele de viciu (tutun şi alcool), doar 3,3%, 
în timp ce românii îşi dau 6,9% din venituri. 
 
Din cheltuielile moldovenilor, 12,6% se duc pe haine şi încâlţăminte, în timp ce noi 
cheltuim în medie 7,4%. Mentalitatea de consum este similară, moldovenii ca şi românii 
dau dovadă de aceeaşi dorinţă de a arătat o bogăţie pe care nu o au. Având salariile 
mici, procentul este mai mare. 
 
În timp ce în Bulgaria gazul s-a ieftinit cu 33%, în România a fost o presiune imensă
pentru a face scăderea preţului mai mare (în loc de 3%, a scăzut cu 5%). La electricitate, 
preţurile au scăzut în jur, la noi au rămas la fel. Astfel, traiul a devenit la noi destul de 
scump, iar costul utilităţilor ocupă 16,4% din cheltuielile românilor. Valoarea este 
comparabilă cu nivelul de peste Prut: 14,9%. 
 
La dotarea locuinţei, românii cheltuiesc 4,7% iar moldovenii 5%. Trebuie observat faptul 
că în Moldova, cheltuielile de vacanţă sunt doar 1,4% din totalul cheltuielilor, iar cele cu 
învăţământul un infim 0,1%. 
 
O diferenţă între cele două ţări este aceea că, din Moldova, un sfert din forţa de muncă
este plecată din ţară. Prin comparaţie cu România, unde fenomenul nu are o asemenea 
amploare. Astfel, cetăţenii moldoveni care lucrează în ţări mai dezvoltate trimit bani 
acasă, bani care nu apar în veniturile oficiale ale locuitorilor. Astfel se explică situaţiile 
bizare din statistici potrivit cărora, există oameni care câştigă pe lună mai puţin decât ar 
avea nevoie pentru a supravieţui. 
 
Spre deosebire de România, ţară membră UE, în Moldova nu există un aflux de cetăţeni 
străini din ţări mai sărace, care au venit la muncă. În România, există cetăţeni din 
Pakistan, India, RP Chineză, Turcia şi Republica Moldova, care au venit aici la lucru 
deoarece salariile pe care le încasează în ţara noastră sunt mai mari decât sumele pe 
care le-ar câştiga în ţările de origine pentru relativ aceeaşi muncă.

Nivelul de investiţii străine în Republica Moldova şi în raionul Cahul este foarte redus. 
Astfel, out-sourcing-ul şi mutarea producţiei din Vest în Est (în zone cu regimuri fiscale 
blânde şi forţă de muncă ieftină) a ocolit Moldova. Republica Moldova are un regim 
fiscal inflexibil, un hăţiş legislativ. Fără ieşire la mare, fără munţi, fără puncte de atracţie 
naturale şi cu investiţii neglijabile, Moldova nu excelează la turism chiar dacă turismul 
balnear are un potenţial turistic deosebit. Pe de altă parte, infrastructura rutieră este 
învechită.

Totuşi, se poate consemna o prezenţă timidă a unor companii străine, dar fără o mare 
pondere în economie şi un mic trafic în zona frontierei efectuat de românii care cu un 
salariu mediu pot cumpăra foarte multe lucruri din Moldova. 
 



Linkuri utile:  
www.cjgalati.ro 
www.mdrl.ro 
www.cipdet.ro 
www.cciagl.ro 
 

Linkuri catre institiile Uniunii Europene: 
Comisia Europeană – http://ec.europa.eu 
Consiliul Uniunii Europene – http://www.consilium.europa.eu 
Parlamentul European – http://www.europarl.europa.eu 
Curtea Europeană de Conturi – http://eca.europa.eu 
Comitetul Economic şi Social – http://eesc.europa.eu 
Portalul European pentru IMM-uri - http://ec.europa.eu/enterprise/sme/envoy_ro.htm 
 


