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Întrevederea preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi cu Vice-Ambasadorul Marii 
Britanii la Bucureşti  

 
 

Joi, 10 noiembrie, dl. Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi a avut o 
întrevedere cu Şeful-adjunct de misiune din cadrul Ambasadei Britanice în România, dl. 
Adam Sambrook.  
 
 
La întrevederea care a avut loc la sediul Consiliului Judeţean Galaţi au participat şi primarul 
Municipiului Galaţi, dl. Ionuţ Pucheanu şi City managerul Marius Humelnicu. 
 
Întâlnirea a prilejuit o serie de prezentări şi dezbateri asupra unor teme de interes comun. 
 
Astfel, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea a făcut oaspetelui britanic o 
scurtă prezentare a judeţului, subliniind în special avantajele şi oportunităţile pe care judeţul 
Galaţi le oferă, din punct de vedere economic, potenţialilor investitori britanici precum şi 
proiectele pe care administraţia judeţeană le are în vedere pe termen scurt şi mediu.  
 
La rândul său, Primarul Municipiului Galaţi, dl. Pucheanu a prezentat câteva din proiectele 
municipalităţii pentru îmbunătăţirea infrastructurii locale şi susţinerea mediului de afaceri. 
 
Diplomatul britanic s-a arătat interesat de mai multe aspecte practice care ţin de 
administrarea curentă a judeţului şi municipiului precum şi de implementarea proiectelor 
finanţate din fonduri europene sau participarea ONG-urilor britanice în proiectele din 
domeniul social din Galaţi. 
 
Un subiect de mare interes pentru toţi cei prezenţi a fost legat de situaţia mediului economic 
şi de afaceri a judeţului şi de perspectivele acestuia de a atrage investitori externi în 
contextul în care în 2015 relaţiile comerciale dintre România şi Marea Britanie au atins cel 
mai mare nivel din ultimii ani. 
 

De asemenea, a fost analizat impactul la nivel local a politicii europene pentru migraţie şi 
azil în contextul existenţei la Galaţi a Centrului regional de cazare şi proceduri pentru 
solicitanţii de azil pe care diplomatul britanic l-a vizitat anterior întâlnirii de la sediul CJ 
Galaţi. 

 



 
                                                                                                                                                                          

 
Problema comunităţii româneşti din Regat a fost şi ea adusă în discuţie, iar reprezentantul 
ambasadei britanice a apreciat gradul de implicare a românilor în viaţa publică. 
 
”Într-adevăr, parteneriatul cu Marea Britanie este ancorat şi în realitatea celor peste 270.000 
de români care trăiesc, muncesc sau învaţă în Regat, între care se găsesc numeroşi 
gălăţeni. Sunt mulţi oameni de valoare – medici, arhitecţi, specialişti IT care se pot integra 
foarte bine în societea britanică, dar cărora vrem să le oferim cadrul economic şi social care 
să-i îndemne să nu mai plece sau să se întoarcă acasă pentru că sunt importanţi pentru noi 
şi pentru viitorul acestui judeţ” a declarat preşedintele Costel Fotea. 
 
În finalul întâlnirii autorităţile gălăţene au invitat oaspetele britanic să viziteze şi alte 
obiective economice şi sociale din zonă pentru a-şi face o imagine clară a ceea ce 
reprezintă cu adevărat judeţul Galaţi şi a potenţialului pe care acesta îl oferă. 
 


