




































































































































OBSERVAŢII

Referiri pozitive la iniţiativa de a elabora o strategie. 
 
- Datele din Registrul Comerţului preluate în material sunt 
din 2008, irelevante în prezent.

- Datele statistice din 2008-2007 sunt irelevante în 
prezent:  * indicatorii economici 
 * ponderea în PIB-ul ţării. 
 
- Cum s-au ales participanţii la eşantioanele pentru 
chestionare (societăţi comerciale) din domeniul economic. 
 
- Pag. 58, se vorbeşte de ZONA LIBERĂ dar de PARCUL 
INDUSTRIAL nicăieri. 
 
- Industria metalurgică, alimentară şi reciclarea deşeurilor 
reiese că sunt domenii potrivite de dezvoltare din punct de 
vedere al managerilor şi al populaţiei chestionate. La 
manageri mai există şi domeniul naval, extrem de curios 
şi, în general, nu suntem de acord cu o astfel de concluzie.  
 
- Nu se regăseşte domeniul energetic, cel eolian şi în 
principal solar. 
 
- Tabelul nr. III.2.22. Domenii care ar trebuie dezvoltate 
cu precădere în comunele judeţului:
* Cuza Vodă – turismul 
* Jorăşti       - turismul  
Nu credem în aşa ceva. 
 



- Pag. 74 – Sectorul IMM:
* Nu se face nicio referire la Patronatul IMM şi

nici la CNIPMMR.  
 * Nu s-a folosit Carta Albă a IMM-urilor, 
degeaba este trecută la Bibliografie.  
 
- Se prezintă Top-ul Firmelor, dar este irelevant, gradul de 
înnoire anual este de 50-60%.  
 
- Pag. 137 Rata Şomajului a scăzut în continuu 2000-2005.  
Din 2008 până în 2010 numai în domeniul privat şi-au 
pierdut locurile de muncă (pierdere netă) aproximativ 
54000 de salariaţi. 
 
- Pag. 249 III.5.2. CONSULTANŢĂ „Cele mai importante 
organizaţii ce oferă consultanţă şi suport pentru informaţii 
în judeţul Galaţi sunt: 1. CCIA Galaţi şi urmează o
detaliere dar ca numărătoare în continuare 2 nu mai 
există.
Mai există PIMM Galaţi şi alte societăţi comerciale 
care acordă consultanţă de cea mai bună calitate la 
modul lapidar. Dorim o dezvoltare.  
 
- Analiza SWOT pe domenii 
* La activităţi economice 
Puncte tari = „în zona de nord al oraşului se dezvoltă cel 
mai mare MALL din ţară”!?!?  
 = „economia judeţului este puternică şi
diversificată, susţinută de tradiţia industrială, poziţia geo-
economică favorabilă”

= suprafaţă considerabilă amenajată pentru 
irigaţii” 
Concluzii: Nu suntem de acord cu aceste Puncte tari. 
 



- Capitolul V VIZIUNE, OBIECTIVE, PRIORITĂŢI ŞI
DIRECŢII DE ACŢIUNE:  
„La nivelul judeţului funcţionează instituţii cu rol de suport 
în viaţa economică şi socială precum: 
* CCIA Galaţi
* FPPIPMM  
* Şcoala Română de Afaceri 
* Bursa Română de Mărfuri  
* Centrul Euro Info 
* PIMM Galaţi
* UGIR 907 (97) 
Observaţii: - Să se treacă doar CCIA şi nu toate celelalte 
care aparţin de CCIA, multe dintre ele irelevante 
 - Să dispară UGIR, pentru că nu există în 
Galaţi. 
 
- Capitolul V. 1.3. SCHIŢAREA VIZIUNII DE 
DEZVOLTARE 
Arată ca un crochiu cu prezentarea unui decalog de ţinte 
sau destinaţii pe un sfert de pagină în mod lapidar.  
 
OBIECTIVE STRATEGICE: până în 2015!?!? AEROPORT – 
POD- PARC TEHNOLOGIC – PARC AGROALIMENTAR – 
SISTEME DE IRIGAŢII – DRUMURI EXPRESE 
Concluzii: Iluzii, încă nu am intrat în Campania Electorală.

OBIECTIVE SPECIFICE: la 09 mediul de afaceri: numai 
două direcţii, extrem de lapidar. Cum atragem capitalul 
străin? Cum atragem investitorii străini? Despre asta nu 
vorbim, vorbim doar despre atragerea fondurilor de la 
Uniunea Europeană.

PRIORITĂŢI ŞI DIRECŢII DE ACŢIUNE:
*Nu vorbim de facilităţi de taxe şi impozite.  
*Lipsa unor obiective şi surse de finanţare ce vin în 
sprijinul direct al mediului de afaceri cum ar fi: Parcul 



Industrial (vorbiţi de Parcul Tehnologic care este cu totul 
altceva) sau Centrul de Afaceri (de lângă Prefectură). 
 



Urmare a invitatiei dvs. de a face parte din Grupul Local de Sprijin si a analizarii 
continutului proiectului Strategiei de dezvoltare a judetului Galati, va transmit in cele ce 
urmeaza punctele de vedere: 
- in capitolul III Cadrul de referinta, sunt descrise in detaliu multe aspecte ale 

judetului, de la cadrul natural si activitatile economice pana la educatie, cultura, 
sanatate si protectia mediului. Am inteles ca acest capitol se refera la ceea ce 
exista la momentul analizei in judetul nostru.  

- La pg. 285, dupa ce este prezentata in detaliu situatia existenta in domeniul 
sanitar s-a trecut la descrierea aspectelor legate de asistenta sociala. Am 
observat ca s-a limitat descrierea doar la protectia sociala a somerilor, 
pensionarilor si s-a specificat pe scurt ca exista 2 cantine de ajutor social. Tin sa 
precizez aici ca asistenta sociala nu se limiteaza doar la aceste aspecte. 
Exista in judetul Galati, pe langa serviciile din sectorul public, o importanta forta 
care contribuie la rezolvarea multor probleme sociale, si anume sectorul ONG si 
mai exact furnizorii de servicii sociale, acreditati in conditiile legii si care asigura 
servicii de calitate, diferentiate pe categorii de beneficiari (copii, persoane cu 
dizabilitati, varstnici, victime ale violentei domestice, etc.), servicii care raspund 
nevoilor reale ale acestora.  

- Consider ca specificarea acestor aspecte la Cadrul de referinta ar fi dus la 
aparitia unui punct tare in Analiza SWOT, domeniul sanatate si asistenta 
sociala (pg. 330) si anume „x furnizori de servicii sociale sau x ONG-uri care 
ofera servicii sociale de calitate, diferentiate pe categorii de beneficiari, care pot fi 
folosite ca modele de buna practica si transfer de cunostinte pentru infiintarea 
altor centre similare, mai ales in mediul rural. Acest punt tare corelat cu 
oportunitatea Regio – AP 3 Imbunatatirea infrastructurii sociale ar putea duce, 
alaturi de alte initiative, la indeplinirea obiectivului specific constructia/ 
reabilitarea/ modernizarea infrastructurii de protectie socială, contribuind la 
cresterea calitatii vietii membrilor comunitatii.  

- Pe langa infiintarea de centre sociale in mediul rural mai este necesara si 
asigurarea unei echipe interdisciplinare care sa implementeze activitatile 
specifice, si asta s-ar realiza prin instruirea personalului existent (POS DRU) 
sau angajarea unor specialisti  

- Din experienta personala si in urma discutiilor purtate cu familiile care au in 
ingrijire persoane cu dizabilitati grave (intelectuale, fizice sau asociate), a rezultat 
necesitatea infiintarii unui Centru de respiro, deoarece aceste familii au nevoie 
si de momente de odihna si de destindere pentru a putea continua. De-a lungul 
anilor, datorita lipsei de servicii alternative si complementare si acumularii 
oboselii, familiile persoanelor cu dizabilitati grave se rup de viata lor anterioara, 
renunta chiar si la cele mai simple bucurii ale vietii in afara ingrijirii propriului copil 
sau parinte. Unul din principalele scopuri ale serviciilor tip respiro este acela de a 
oferi membrilor familiilor persoanei cu dizabilitati oportunitatea de a se elibera 
temporar de stresul pe care il resimt atunci cand ii ofera ingrijire. Furnizarea unor 
astfel de servicii poate preveni abuzul si neglijarea persoanei cu dizabilitati si 
contribuie la unitatea familiei.  

- De asemenea, consider ca ar fi oportun pentru judetul nostru sa se infiinteze un  
Centru regional de resurse pentru economia sociala, care sa contribuie la  
imbunatatirea participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii si promovarea 
incluziunii sociale prin incurajarea si sustinerea dezvoltarii de intreprinderi 
sociale. 


























