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1. Descrierea jude ului Gala i
1.1 Prezentare general a jude ului Gala i
Situat în partea est-central a României, la încruci area unor mari rute comerciale,
jude ul Gala i are o suprafa de 4.466 km2 ce reprezint 1,9% din suprafa a rii. Ca
pozi ie geografic , jude ul Gala i se înscrie în aria jude elor pericarpatice dun rene, fiind
situat în partea cea mai sudic a Moldovei, la confluen a a trei mari ape curg toare Dun rea, Siretul i Prutul - în sectorul fluvio - maritim al rii.
Jude ul Gala i se învecineaz în partea de nord cu jude ul Vaslui, la est Prutul formeaz
grani a natural cu Republica Moldova, spre sud Dunãrea stabile te limita cu jude ul
Tulcea, la sud-vest, pe linia Siretului are ca vecin jude ul Brãila, iar la vest i nord-vest,
în mare parte pe cursul aceluia i râu, se învecineazã cu jude ul Vrancea.
Din punct de vedere administrativ, jude ul Gala i este format din 2 municipii (Gala i –
re edin a jude ului i Tecuci), 2 ora e (Bere ti, Tg. Bujor) i 61 comune.
Popula ia jude ului Gala i num ra 614.449 locuitori la data de 1 iulie 2007, cu o
densitate medie de 137,6 locuitori/km2. Din totalul popula iei, 347.301 locuiesc în
mediul urban i 267.148 în mediul rural. Din punct de vedere al densit ii popula iei,
jude ul Gala i ocup locul al treilea pe ar , iar municipiul Gala i - este al cincilea mare
ora al României, cu o popula ie de 331.360 locuitori.
Municipiul Gala i este cel mai mare ora - port al Dun rii maritime, situat la 80 mile de
Marea Neagr
i la aproximativ 250 km de Bucure ti i de ora ele Ia i, Ploie ti,
Constan a, Chi in u (Republica Moldova).
Zon de confluen între Platoul Covurlui la nord (50% din suprafa a jude ului), câmpiile
Tecuci i Covurlui (34% din suprafa a jude ului) i Lunca Siretului Inferior i a Prutului la
sud (16% din suprafa a jude ului), jude ul Gala i reprezint o structur unitar din punct
de vedere fizico-geografic. Prin pozi ia sa la exteriorul arcului carpatic, jude ul Gala i
ocup zona de întrep trundere a marginilor provinciilor fizico-geografice est - european ,
sud - european i nu în ultimul rând central - european , ceea ce se reflect fidel atât
în condi iile climatice, în înveli ul vegetal i de soluri, cât i în structura geologic a
reliefului.
Condi iile climaterice sunt specifice zonei cu clim temperat - continental , re eaua
hidrografic purtând amprenta râurilor pericarpatice moldovene ti, în solurile
dominante: cernoziomurile, forma iunile vegetale de step
i silvostep sunt
transformate în culturi agricole.
Apele curg toare din jude ul Gala i se încadreaz în tipul de regim continental
accentuat, specific dealurilor i podi ului Moldovei, cu scurgere predominant în
sezonul de prim var i var , cu ape mari prim vara i viituri în timpul verii i toamnei.
Prin amplasarea geografic , existen a zonei libere, accesul la cele trei tipuri de c i de
comunica ii (rutiere, navale i feroviare) care asigur leg turi la nivel regional, jude ul
Gala i reprezint un nod important de circula ie teritorial . Jude ul Galati este str b tut
de una din cele dou magistrale feroviare prezente în cadrul Regiunii de Dezvoltare Sud
- Est, i anume magistrala Bucure ti - Gala i (prin Urziceni - F urei - Br ila).

Prin c ile ferate din jude se asigur transferul de la ecartamentul european la cel
folosit în rile ex-sovietice. Principalul nod feroviar al jude ului este reprezentat de
municipiul Gala i, acesta având leg turi cu toate principalele localit i din regiune i din
ar .
Gala iul este unul din cele mai mari noduri de trafic comercial din România, conectat la
principalele coridoare de comunica ie european . Pe calea fluvial se realizeaz
conectarea la canalul Rhin - Main - Dun re, care leag Marea Nordului de Marea
Neagr . Ora ul Gala i, amplasat pe malul stâng al Dun rii, la 80 km de Delta Dun rii,
are patru porturi: un port pentru transportul de persoane i trei pentru transportul de
m rfuri.
Portul Gala i este pozi ionat între km 145,7 i km 157 pe malul stâng al Dun rii, la
confluen a râurilor Siret i Prut cu fluviul Dun rea, la doar 7,5 km de grani a cu
Republica Moldova i la 14 km pe uscat de portul ucrainean Reni.
Jude ul Gala i reprezint atât din punct de vedere natural, cât i al obiectivelor istorice
i culturale, un teritoriu par ial nevalorificat. Principalele atrac ii turistice ale jude ului
sunt Lunca Prutului inferior, rezerva iile naturale i faleza Dun rii.
Alte atrac ii turistice:
- Vestigii istorice: Castrul Roman Tirighina;
- Edificii religioase, teatre i muzee: Biserica fort rea “Precista”; Biserica Greac ;
Catedrala Ortodox Sf. Nicolae; Muzeul de Arte Vizuale; Muzeul de Istorie; Casa
memorial Alexandru Ioan Cuza; Muzeul Memorial Costache Negri; Casa Colec iilor;
Complexul Muzeal de Itiin ele Naturii; Muzeul Satului.
- Alte obiective turistice din jude ul Gala i: P durea Gârboavele; Lacul Vân tori; Lacul
Brate ; P durile de la Buciumeni, Adam, Viile din nordul jude ului; Faleza Dun rii; 1
gr din zoologic în ora ul Gala i.
Prin dovezile arheologice descoperite pe teritoriul jude ului ce atest o bogat
i
str veche tradi ie a acestor meleaguri i prin pozi ia geografic favorabil , jude ul
dispune ast zi de un ridicat poten ial economic.

1.2. Descrierea economiei jude ului Gala i
Economia jude ului are un pronun at caracter industrial - agrar i se caracterizeaz
printr-o dinamic ascendent . Poten ialul economic al jude ului este sporit i de
a ezarea lui cu adev rat privilegiat .
În economia jude ului Gala i, agricultura ocup un loc important datorit suprafe ei
agricole i arabile exploatate, efectivelor de animale i p s ri i poten ialului tehnic în
amenaj ri de îmbun t iri funciare i dot ri tractoare i ma ini agricole. Se
înregistreaz o eficientizare treptat a metodelor de produc ie, dublat de ac iunile
autorit ilor locale în vederea repunerii în folosin , a între inerii i extinderii
infrastructurii în domeniul agricol.
Suprafa a agricol a jude ului, structurat pe categorii de folosin
i forme de
proprietate la data de 31 decembrie 2007 comparativ cu anul 2006, se prezint astfel:

Categorii de folosin

- arabil
- p uni
- fâne e
- vii i pepiniere viticole
- livezi i pepiniere
pomicole
Total agricol
- pondere (%)

Din care:
Total jude
2007
2006
289308 289308
40283
40283
639
639
19568
19568
1710
1703

Sector privat
2007
2006
287635 286205
25389
25389
38
38
19047
19047
1557
1550

Sector stat
2007
2006
1673
3103
14894 14894
601
601
521
521
153
153

351508
100

333666
95

17842
5

351501
100

332229
94

19272
6

În total suprafa arabil , ponderi de in culturile: cereale (56%), plantele uleioase (20%),
legumele (3%) i plantele de nutre 5%. În jude ul Gala i, datorit solului fertil se cultiv
în principal grâu, secar , orz, orzoaic , ov z, porumb, plante uleioase, legume, vi de
vie (podgoriile de la Nicore ti), etc. În ceea ce prive te legumicultura, Lunca Siretului i
a Prutului prezint condi ii favorabile datorit solurilor aluvionare. Sectorul privat de ine
95% din suprafa a agricol i 99% din suprafa a arabil a jude ului.
Silvicultura - p durile i alte terenuri cu vegeta ie forestier ocup 43.824 ha din
suprafa a jude ului. Suprafa a împ durit a jude ului este de 37.000 ha (cca. 8,3% din
suprafa a total a jude ului).
În ceea ce prive te produsele industriale, jude ul Gala i este cel de-al patrulea centru
industrial al rii ca m rime.
Structura principalelor ramuri industriale este urm toarea:
- industrie i construc ii – 43%;
- servicii – 38%;
- agricultur , silvicultur , exploat ri forestiere – 19%.
În ultimii ani a continuat procesul de restructurare, a crescut produc ia industrial a
sectorului privat i implicit cifra de afaceri, a fost stimulat cre terea produc iei
industriale prin organizarea parcurilor industriale i promovarea industriilor cu impact
semnificativ în economia jude ului.
Indicii produc iei industriale (care caracterizeaz evolu ia produc iei industriale totale la
nivel de jude ) au fost realiza i în anul 2007 în procent de 102,1%, comparativ cu
aceea i perioad a anului 2006. Cre teri semnificative ale produc iei s-au înregistrat în:
industria construc iilor metalice i a produselor din metal (120,4%); produc ia de
mobilier (111,5%); industria metalurgic (102,7%); captarea, tratarea i distribu ia apei
(101,1%). Sc deri ale produc iei s-au remarcat în: industria de ma ini i echipamente
(72,9%); edituri, poligrafie i reproducerea înregistr rilor pe supor i (92,6%), precum i
în industria alimentar i a b uturilor (98,4%).

Indicele volumului cifrei de afaceri din industrie pe total (pia intern i pia a extern )
s-a realizat în perioada 1 ianuarie 2007 – 31 decembrie 2007 în procent de 111,2%
comparativ cu aceea i perioad a anului 2006.
Indicele volumului lucr rilor de construc ii a fost la data de 31 decembrie 2007 de
149,5%, comparativ cu aceea i perioad a anului 2006.
În anul 2007, la nivelul jude ului Gala i existau 12.357 de unit i locale active din
industrie, construc ii, comer i alte servicii, din care 53,82% aveau ca obiect de
activitate comer ul cu ridicata i cu am nuntul, repararea i între inerea autovehiculelor
i motocicletelor i a bunurilor personale i casnice, 11,39% se ocupau cu tranzac ii
imobiliare, închirieri i activit i de servicii prestate în principal întreprinderilor, 9,42% î i
desf urau activitatea în cadrul industriei prelucr toare, 7,17% în construc ii, 5,74% în
transport, depozitare i comunica ii, 4,44% în hoteluri i restaurante iar 8,02% în alte
activit i.
În ceea ce prive te cifra de afaceri a unit ilor locale active din industrie, comer i alte
servicii, pe activit i ale economiei na ionale în anul 2007, din eviden ele Direc iei
Jude ene de Statistic Gala i se reflect faptul c , la nivelul jude ului Gala i, cifra de
afaceri era de 20.454 miliarde lei din care 47,74% provenea din industria prelucr toare,
31,13% provenea din comer ul cu ridicata i cu am nuntul, repararea i între inerea
autovehiculelor i motocicletelor i a bunurilor personale i casnice, 7,28% din
construc ii, 5,22% din energie electric i termic , gaze i ap , 4,46% din transport,
depozitare i comunica ii iar 4,17% provine din alte activit i.
Referitor la num rul mediu al angaja ilor pe activit i ale economiei na ionale, în anul
2007, în eviden ele Direc iei Jude ene de Statistic Gala i figureaz în jude ul Gala i
74.841 salaria i , din care 46,54% sunt angaja i în industrie, 14,15% în comer , 13,72%
în construc ii, 10,32% în transport, depozitare i comunica ii, 4,51% în tranzac ii
imobiliare i alte servicii, 3,94% în s n tate i asisten social , iar 6,82% în alte
activit i ale economiei na ionale.
IANTIERUL NAVAL DAMEN GALAKI
Construc ia naval reprezint în Gala i o ocupa ie tradi ional . Iantierul naval de la
Gala i are o istorie de mai mult de o sut de ani, fiind cel mai vechi din România.
Iantierul Naval Damen Gala i este bine-cunoscut ca fiind leader în industria român
constructoare de nave de peste 100 de ani, fiind amplasat în Gala i, pe malul Dun rii,
la 80 mile dep rtare de Marea Neagr . În urma unei colabor ri de mai mult de cinci ani
cu Grupul de Iantiere Navale Damen din Olanda, Iantierul Naval Gala i a fost preluat
de c tre Grupul Damen în aprilie 1999, dup care a fost redenumit Iantierul Naval
Damen Gala i.
Principalele obiective care se urm resc a fi realizate de c tre societate sunt construc ia
i repararea de nave conform cerin elor formulate de clien i, în condi ii calitative
superioare, livrarea acestora la termenele contractuale i la pre uri competitive pe plan
mondial, men inerea clien ilor actuali c tre care livr rile reprezint 98,5% din totalul
vânz rilor.

Grupul de Iantiere Navale Damen este un grup interna ional, obiectul de activitate fiind
construc iile i repara iile navale, fiind constituit din 34 companii active în Olanda,
Regatul Unit al Marii Britanii, Germania, Polonia, China, Statele Unite ale Americii,
România, etc.
În ora ul Gala i se afl mai multe unit i specializate în producerea i distribu ia de
produse metalurgice i siderurgice care formeaz un sector metalurgic i siderurgic
puternic.
ARCELOR MITTAL este unul din principalii investitori i ocup primul loc în lume la
produc ia de o el. Arcelor Mittal este o companie multina ional , cu sediul în Luxemburg,
i este cel mai mare produc tor de o el din lume.
Complexul siderurgic Arcelor Mittal Gala i asigur 55% din produc ia de o el a României
i aproximativ o jum tate din produsele sale sunt sub form laminat . 50% din
produc ie este destinat exportului, rezultatele muncii celor din industria metalurgic
g l ean bucurându-se de renume interna ional.
Grupul de firme METALTRADE INTERNAKIONAL
Grupul de societ i METALTRADE este format din societ i cu activitate semnificativ
atât în domeniul prelucr rii produselor siderurgice, produc iei prefabricatelor din beton,
prelucr rii lemnului cât i în domeniul presta iilor portuare.
Societ ile care fac parte din grup sunt urm toarele:
• METALTRADE INTERNAKIONAL SRL
Activitatea societ ii este structurat pe sec ii de produc ie, prelucrare produse
siderurgice i material lemnos, servicii, departamente specializate de comer i importexport, dup cum urmeaz : procesare produse siderurgice, prelucrare material lemnos,
prelucrare produse de balastier , produc ie prefabricate din beton armat, comer intern
cât i interna ional cu produse siderurgice plate, materiale de construc ii i materiale
lemnoase, confec ii metalice, construc ii - montaj civile , industriale i hidrotehnice,
transport, închirieri, expedi ie i comisionare vamal , demolare i dezmembrare diverse
construc ii i utilaje, valorificare de euri.
Societatea este certificata DIN EN ISO 9001 : 2000, de inând certificatul nr. QS - 2909
HH.
• PORTUL BAZINUL NOU SA
Este cel mai important port românesc al Dun rii fluvio - maritime, fiind construit în al
doilea deceniu al secolului trecut. Portul este situat într-o zon strategic deosebit de
important atât din punct de vedere geografic cât i comercial: în sud - estul României,
lâng frontiera cu Republica Moldova i Ucraina, la mila marin 79, în imediata
vecin tate a Zonei Libere Gala i. Portul desf oar activit i de servicii portuare
constând în înc rcare/desc rcare din/în mijloace de transport, depozitarea i
gestionarea m rfurilor destinate exportului sau importului, în magazii i platforme
portuare, expedi ii de m rfuri.
• DOCURI GALAKI
Construit în ultimul deceniu al secolului XIX, Portul Docuri este amplasat pe malul stâng
al Dun rii, la mila marin 80. Portul are ca obiect principal de activitate servicii portuare
constând în înc rcare/desc rcare din/în mijloace de transport, depozitarea i

gestionarea m rfurilor generale, vrac i cerealelor destinate exportului sau importului,
în magazii i platforme portuare, expedi ii de m rfuri. Pentru desf urarea acestor
activit i, societatea dispune de o serie de facilit i portuare având în dotare capacit i
de depozitare, precum i mijloace mecanice pentru ridicat, transportat i pentru
stivuirea m rfurilor. În interiorul portului exist un punct vamal care permite operarea
rapid a navelor.
• SC EUROSTEEL INDUSTRIES S.A. GALAKI, desf oar activitatea de produc ie eav
din band din o el sudat la exterior i interior sub arc electric. Societatea este
certificat conform API spec. Q1 ed. 7:2003, ISO 9001:2000 certificat de APIQR i TÜV
Munchen.
Managementul întregului grup este asigurat de c tre SC Metaltrade Interna ional SRL,
care a avut ca principal obiectiv derularea unui amplu proces investi ional axat atât pe o
intens activitate de dezvoltare de activit i noi, reutilare cât i pe restructurarea
activit ii societ ilor preluate prin privatizare.
ATLAS SA
SC ATLAS SA GALAKI este o firm cu tradi ie în domeniul furniz rii de servicii în
domeniile transporturilor, repara iilor, mecaniz rii construc iilor, inspec iilor tehnice,
dezmembr rilor de autovehicule scoase din uz i de construc ii montaj a construc iilor
metalice.
Atlas a participat la construirea platformelor siderurgice Gala i, C l ra i, Târgovi te i a
asigurat echipamente de construc ii tuturor combinatelor siderurgice din România.
În prezent, Atlas presteaz lucr ri de construc ii civile i industriale, lucr ri de
ecologizare, lucr ri hidrotehnice cu un parc modern care poate permite abordarea celor
mai dificile lucr ri de larg anvergur .
Grupul de firme PROFILAND
Ca unul dintre cei mai respecta i produc tori de pe pia a metalurgiei române ti, grupul
PROFILAND îmbin echipamentele de ultim or cu experien a de aproape un secol
pentru a oferi clien ilor s i produse de cea mai bun calitate la pre uri competitive.
Grupul de firme PROFILAND cuprinde ast zi dou unit i de produc ie industrial , SC
PROFILAND SRL i SC INTFOR SA.
Ca membre ale puternicului grup de firme PROFILAND, cele dou unit i de produc ie
industrial i-au consolidat pozi ia pe pia a evilor sudate longitudinal i a profilelor
formate la rece. Amplasarea societ ilor, deopotriv lâng principalul furnizor de materii
prime din ar cât i în apropierea unuia dintre cele mai importante porturi comerciale
ale Dun rii i a g rii fluviale de m rfuri, faciliteaz atât accesul la resursele materiale
din ar i din import, cât i la livrarea operativ a produselor fabricate.
În ultimii ani, s-a observat o cre tere a num rului de firme care au ca obiect de
activitate construc iile i materialele de construc ii.
ARCADA COMPANY
Înfiin at în anul 1994, Arcada Company ocup un loc important în sectorul
construc iilor civile i industriale atât la nivelul jude ului Gala i cât i la nivel na ional.
Societatea Arcada Company SA Gala i cu sediul administrativ în municipiul Gala i are ca
obiecte principale de activitate: construc ii c i ferate, drumuri i poduri; consolid ri

terasamente i lucr ri de art ; construc ii civile, social-culturale, industriale.
Întreprinderea de construc ii are ca obiect de activitate construirea, reabilitarea i
modernizarea podurilor, pode elor, c ilor ferate, a drumurilor precum i executarea altor
lucr ri de inginerie civil .
ARABESQUE
Compania ARABESQUE a fost înfiin at în anul 1994 i are ca obiect de activitate
comer ul cu materiale de construc ii. Firma i-a conturat i consolidat imaginea de cel
mai important distribuitor de materiale de construc ii de pe pia a de profil din România
prin gama variat de produse distribuite, materiale de construc ii, hidroizola ii i
acoperi uri, corpuri pentru iluminat, instala ii termice i materiale pentru mobilier. În
România, compania de ine un portofoliu de peste 13.000 clien i, din mai multe domenii
de activitate, cei mai mul i dintre ace tia activând în domeniul construc iilor.
Pe plan extern, Arabesque i-a f cut sim it prezen a înc din anul 2005, cu un prim
centru în Chi in u, Republica Moldova. A urmat în scurt timp Ucraina, având
actualmente o re ea consistent în principalele ora e din Ucraina. În luna septembrie
2007, compania a inaugurat o filial la Sofia, în Bulgaria iar la sfâr itul aceluia i an a
deschis i în Serbia un centru comercial.
Alte produse industriale realizate de întreprinderile g l ene sunt: energie electric la
termocentrala din Gala i, ambalaje metalice la Tecuci, mobila la Gala i, confec ii la
Tecuci, Târgu Bujor, produse alimentare la Tecuci i Gala i.
Industria alimentar este reprezent în jude ul Gala i de SC GALMOPAN SA, cel mai
mare produc tor de produse de panifica ie, patiserie, mor rit, cofet rie, lactate,
înghe at . Cu o istorie de peste 116 ani, grupul de firme GALMOPAN este în plin
ascensiune atât pe pia a na ional cât i pe cea interna ional . În prezent, în cadrul
grupului func ioneaz 17 firme i activeaz peste 1800 de angaja i.
CONTEC FOODS TECUCI
Industria fructelor i a legumelor conservate este reprezentat de compania CONTEC
FOODS Tecuci. Aici se produc o larg gam de conserve de legume, gemuri de fructe
amestec precum i siropuri, b uturi r coritoare, etc., destinate pie ii locale precum i
exportului. În anul 2006, gra ie investi iilor care s-au efectuat, CONTEC FOODS ob ine
certificarea International Food Standard, certificare realizat în conformitate cu
procedurile de auditare i certificare T V NORD CERT. Produsele CONTEC sunt prezente
în multe magazine din România, printre care Metro Cash & Carry, Real, Carrefour, Cora,
Billa, Selgros, Penny XXL.
ZONA LIBERT
Zona Libera Galati este situat in partea de sud-est a României, în apropierea imediat
a Municipiului Gala i, pe malul fluviului Dun rea la mic dep rtare de Marea Neagr i
foarte aproape de grani a cu Ucraina i Republica Moldova.
Având o suprafa utilizabil de 139 ha, Zona Liber Gala i pune la dispozi ia viitorilor
s i clien i, prin licita ii publice organizate periodic, suficiente terenuri libere pentru
dezvoltarea oric rui tip de proiect investi ional.

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 lun i 5 ani, de asemenea, cu
posibilitate de prelungire.
Terenul Zonei Libere se afl în imediata apropiere a c ilor de acces terestre i navale i
a utilit ilor de ap -canal, energie-electric , gaz metan.
Facilit i oferite de Zona Liber :
pozi ie strategic la grani a de est a Uniunii Europene cu acces rapid i eficient la
pie ele de consum din Europa si Orient;
acces facil la c i de comunica ie terestre (drum european, cale ferat cu
ecartament european i CSI) i navale (acces la cheuri fluvio-maritime);
terenuri libere pentru orice tip de investi ii la pre uri competitive;
deschidere total la orice idei i propuneri din partea clien ilor no tri;
standarde înalte în rela iile cu clien ii.
PARCUL PENTRU TEHNOLOGIA INFORMAKIEI
Parcul de Software de la Gala i este o ini iativ comun a Guvernului României i a
autorit ilor locale.
Parcul Itiin ific i Tehnologic de Software de la Gala i î i propune s contribuie la
dezvoltarea sectorului industrial al tehnologiilor de vârf, la facilitarea transferului de
tehnologie, precum i la crearea unei alternative viabile pe pia a muncii din Regiunea
de Sud-Est.
Investi ia a fost finan at din surse locale i guvernamentale, având urm toarele
obiective: crearea de noi locuri de munc în domeniul tehnologiilor avansate; atragerea
de fonduri private în înv mânt i cercetare, stimularea poten ialului inovativ i
tehnico- tiin ific al personalului academic, universitar, al cercet torilor i al studen ilor,
transferul tehnologic de rezultate ale cercet rii la agen ii economici interesa i în
produc ia de software i servicii conexe cu valoare concuren ial
i valorificarea
acestora pe pia a intern sau extern , atragerea companiilor str ine pentru a investi în
activit i de transfer tehnologic, dezvoltarea poten ialului tiin ific, tehnologic i
economic la nivel regional.
Prin dot rile Parcului de Software (64 de birouri, o sal pentru instruire de 70 mp, o
sal de conferin e cu o capacitate de 60-70 locuri, o sal pentru protocol, spa ii
destinate consultan ei i cercet rii, o sala multimedia, sala servere), în cadrul acestuia
se desf oar activit i de consultan , activit i de instruire, sunt g zduite laboratoare
software ale firmelor locale sau na ionale.
OFICIUL JUDEKEAN DE CONSULTANKT AGRICOLT GALAKI
Prin activitatea desf urat , Oficiul Jude ean de Consultan Agricol se adreseaz
produc torilor agricoli individuali, fermelor mici i mijlocii cât i exploata iilor agricole de
tip comercial. Speciali tii din cadrul Oficiului Jude ean de Consultan Agricol i din
cadrul Centrelor Locale de Consultan Agricol organizeaz i desf oar ac iuni prin
care se urm re te ac iuni care au ca scop îmbun t irea cuno tin elor, schimbarea
atitudinii i a aptitudinilor produc torilor agricoli, pentru a-i face capabili s ia decizii
eficiente într-un context concuren ial i de pia
i de aliniere la cerin ele Uniunii
Europene.
Oficiul Jude ean de Consultan Agricol Gala i desf oar activit i de popularizare,
acord asisten tehnic de specialitate, ofer instruire, formare i perfec ionare

profesional pentru produc torii agricoli, întocme te proiecte de finan are în vederea
acces rii fondurilor europene, planuri de afaceri în vederea ob inerii de fonduri.
În Gala i deja se afl mai multe centre comerciale: Selgros, dou magazine Billa,
Kaufland, Praktiker, Metro, Real, Penny Market i WinMarkt. De asemenea, în zona g rii
de nord, Euromall a început construc ia celui mai mare mall din ar ce va fi deschis în
cursul anului 2009.

1.3. Descrierea furnizorilor de servicii pentru mediul de afaceri din jude ul
Gala i
CENTRUL INTEGRAT DE PROMOVARE II DEZVOLTARE ECONOMICT TRANSFRONTALIERT
În cadrul proiectului „Centru Integrat de Promovare i Dezvoltare Economic
Transfrontalier ”, finan at prin Programul de Vecin tate România – Republica Moldova,
linia de buget PHARE 2005, a fost înfiin at aceast structur specializat de informare,
promovare i rela ionare ce deserve te zona de grani , care va deveni func ional
începând cu luna august 2009. Acest centru multifunc ional furnizeaz servicii integrate
de sprijin actorilor institu ionali din România i Republica Moldova, respectiv agen ilor
economici existen i în regiune.
Centrul Integrat de Promovare i Dezvoltare Economic Transfrontalier ofer un pachet
integrat de servicii agen ilor economici care s permit atât crearea unei imagini de
ansamblu cu privire la principalele aspecte ce in de managementul general al
afacerilor transfrontaliere, dar i informa ii sectoriale, în func ie de domeniile de interes
ale beneficiarilor.
Centrul sus ine din punct de vedere logistic activitatea agen ilor economici interesa i,
faciliteaz organizarea de manifest ri specifice i furnizeaz servicii specializate de
asisten prin structura creat în acest scop. Acest complex multifunc ional î i propune,
astfel, s pun la dispozi ia tuturor actorilor interesa i un pachet de servicii dând
eficien
i coeren m surilor de sprijin pentru dezvoltarea economic i social a
zonei vizate, facilitând schimbul de informa ii 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 JUDEKULUI GALAKI – DIRECKIA DE DEZVOLTARE REGIONALT
Direc ia de Dezvoltare Regional din cadrul Consiliului Jude ului Gala i a fost înfiin at
în luna august 2000. Principala sarcin a Direc iei este promovarea, sus inerea i
derularea ac iunilor ce vizeaz dezvoltarea jude ului, ac iuni ini iate de c tre autorit ile
locale sau de c tre al i actori locali la nivelul jude ului sau la nivel regional.
Direc ia de Dezvoltare Regional are rolul de catalizator al ini iativelor principalilor actori
locali implica i în dezvoltarea regional la nivelul jude ului. Direc ia de Dezvoltare
Regional este structurat în 3 compartimente: Programe, Cooperare interna ional i
Centrul Europe Direct.

În vederea realiz rii scopului pentru care a fost înfiin at , prin serviciile sale de
specialitate, Direc ia de Dezvoltare Regional asigur :
• promovarea diferitelor oportunit i de finan are din partea Comunit ii Europene i a
altor finan atori interni i externi;
• consultan
i asisten tehnic în redactarea cererilor de finan are prin Serviciul
Programe i Centrul Europe Direct;
• identific , disemineaz programele de finan are i alc tuie te baza de date privind
finan atorii;
• elaboreaz proiecte în care Consiliul Jude ului Gala i este aplicantul principal;
• identific poten ialii parteneri - actori locali, na ionali i interna ionali - i colaboreaz
cu ace tia în vederea elabor rii proiectelor de interes comun;
• leg tura cu diverse organisme interna ionale, dezvoltarea rela iilor de colaborare cu
parteneri din str in tate, promovarea imaginii jude ului prin Serviciul Cooperare
Interna ional ;
• ofer servicii gratuite de informare, documentare i asisten privind activitatea
Uniunii Europene: legisla ia, programele i oportunit ile de finan are active oferite de
Uniunea European , prin Centrul Europe Direct;
• organizeaz diverse manifest ri pe teme europene, campanii de informare cu
tematic european care se adreseaz tuturor categoriilor de vârst din jude ului
Gala i;
Date de contact:
Consiliul Jude ului Gala i – Direc ia de Dezvoltare Regional
Strada Eroilor, nr. 7, Galati
Cod 800119, jude ul Gala i, 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 COMERK, INDUSTRIE II AGRICULTURT GALAKI
Camera de Comer , Industrie i Agricultur Gala i este o organiza ie autonom ,
neguvernamental , apolitic , f r scop patrimonial, cu personalitate juridic , creat în
scopul de a reprezenta, ap ra i sus ine interesele membrilor s i i ale comunit ii de
afaceri în raport cu autorit ile publice i cu organismele din ar i din str in tate.
Camera de Comer , Industrie i Agricultur Gala i, membru de drept al Camerei de
Comer i Industrie a României, a dezvoltat rela ii de cooperare la nivel na ional i
interna ional cu camerele de comer , precum i cu institu ii i autorit i ale
administra iei locale i centrale.
Serviciile oferite de Camera de Comer , Industrie i Agricultur Gala i privind
promovarea comer ului interna ional, dezvoltarea industriei i serviciilor într-o manier
care s sprijine firmele în fa a exigen elor impuse de competi ia pe pia a intern i
interna ional sunt îndreptate c tre:
• Asisten
i formalit i pentru începerea unei afaceri: acord consultan
i informare
juridic preliminar înfiin rii de societ i comerciale; ofer consultan
privind
procedurile de înfiin are i documentele necesare; ofer consultan
privind
modificarea documentelor societ ii; elibereaz acte constatatoare i certificate de

membru, prin Centrul de Consultan : str. Portului nr. 25, bloc Siret, Gala i, tel.: 0040236-416919;
• Rela ii economice i de promovare: organizeaz târguri i expozi ii i presteaz
servicii la cererea expozan ilor (servicii tehnice, administrative, de pres i publicitate);
organizeaz misiuni economice i parteneriate; identific poten ialii parteneri de afaceri
i de surse de m rfuri; elibereaz certificate de origine, certificate de for major i
alte certific ri de documente legate de activit ile de import-export; întocme te scrisori
de recomandare i coresponden comercial ; portrete de firm , organizeaz seminarii
i simpozioane; ofer publicitate firmelor locale în cataloagele anuale ale Topului
firmelor; ofer oportunit i de afaceri (oferte, cereri, propuneri de cooperare);
desf oar activitatea de arhiv electronic pentru garan ii reale imobiliare.
• Arbitraj comercial: ofer informa ii ini iale pentru prevenirea incidentelor în afaceri;
acord consultan procedural ; conciliaz , pentru rezolvarea pe cale amiabil , litigiile
comerciale; rezolv litigiile comerciale prin decizii definitive cu titlu executoriu, prin
Curtea de Arbitraj de pe lâng Camera de Comer , Industrie i Agricultur Gala i: str.
Eroilor, nr. 13A, Gala i, tel./fax: 0040-236-460302, e-mail: arbitraj@cciagl.ro.
• Asigurarea calit ii: ofer asisten în elaborarea documenta iei i Sistemelor de
Management al Calit ii i Mediului; organizeaz cursuri de perfec ionare pentru
auditori interni; realizeaz activit i de evaluare în vederea certific rii conformit ii cu
standardele ISO; efectueaz audituri interne calitate i mediu i asigur mentenan a
Sistemelor de Management ale Calit ii i Mediului implementate, prin Centrul de
Consultan pentru Managementul Calit ii i Mediului: str. Eroilor, nr. 13A, Gala i,
tel./fax: 0040-236-460302.
• Bursa Român de M rfuri – Terminalul Gala i: organizeaz licita ii publice deschise
pentru achizi ii i vânz ri de m rfuri, servicii i lucr ri; organizeaz licita ii pentru
vânzarea i cump rarea de bunuri mobile i m rfuri; presteaz servicii de selectare a
ofertelor de achizi ie produse, servicii i lucr ri, la sediul din Gala i, str. Eroilor, nr. 13A,
tel.: 0040-236-460302, e-mail: galati@brm.ro.
Date de contact:
CAMERA DE COMERK, INDUSTRIE II AGRICULTURT GALAKI
Strada Mihai Bravu, nr. 46, Galati
Cod 800208, jude ul Gala i, 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
Lansat în februarie 2008, noua re ea “Enterprise Europe Network” constituie o
ini iativ semnificativ a Comisiei Europene de a sprijini întreprinderile mici i mijlocii s
î i dezvolte la maximum poten ialul i capacitatea de inovare. Oferind servicii de calitate
ridicat
i la pre redus, scopul s u este de a spori competitivitatea societ ilor
comerciale. Re eaua are, în primul rând, calitatea de a aduce laolalt pentru prima dat
dou dimensiuni: regiunile i inovarea.
Pe de o parte, re eaua sprijin IMM-urile de pe întreg teritoriul Europei, iar pe de alt
parte, va servi drept cale prin care i se vor transmite Comisiei Europene punctele de
vedere, experien ele i observa iile antreprenorilor. Acest factor reprezint practic o

contribu ie extrem de valoroas pentru dezvoltarea propunerilor de politici care s
raspund cel mai bine nevoilor întreprinderilor mici.
Re eaua, administrat de Directoratul General Întreprinderi i Industrie al Comisiei
Europene, creaz premisele existen ei unui singur punct de contact unde se acord
consultan
i asisten specific afacerii i inovarii.
Centrul Europe Enterprise Network Gala i reprezint o structur a Camerei de Comer ,
Industrie i Agricultur Gala i i ofer urm toarele servicii:
• Furnizarea de informa ii i asisten practic asupra oportunit ilor de pia ,
legisla iei europene i politicilor relevante unei companii sau unui sector. Ajut IMMurile s g seasc parteneri de afaceri potrivi i prin folosirea de baze de date de
cooperare în afaceri sau cooperare tehnologic , furnizând informa ii despre licita ii
publice sau re ele interna ionale;
• Dezvoltarea de abilit i în domeniul cercet rii i inov rii în IMM-uri prin sprijinirea
cre rii de sinergii cu al i actori în domeniul cercet rii, prin sprijinirea cooper rii
tehnologice i prin facilitarea particip rii la evenimente de brokeraj na ionale i
interna ionale;
• Sprijinirea IMM-urilor s beneficieze de rezultate ale cercet rii, s participe în
programe de cercetare i s acceseze fonduri, în special cele finan ate prin Seventh
Framework Programme for Research and Technological Development (FP7 - al Iaptelea
Program Cadru pentru cercetare i dezvoltare tehnologic al UE);
• Implicarea IMM-urilor i mediului de afaceri în procesul de policy-making, prin
transmiterea de feedback c tre Comisia European
i monitorizarea implement rii
politicilor UE în domeniul competitivit ii i inov rii.
Date de contact:
Centrul Europe Enterprise Network Gala i
Strada Eroilor, nr. 13 A, Galati
Cod 800119, jude ul Gala i, România
Tel./Fax: 0040-236- 460312
e-mail: eic@galati.astral.ro, een@ccigl.ro.
FUNDAKIA PENTRU PROMOVAREA ÎNTREPRINDERILOR PRIVATE MICI II MIJLOCII
(CENPRO)
Funda ia pentru Promovarea întreprinderilor Private Mici i Mijlocii Gala i (CENPRO) a
fost înfiin at în anul 1993 conform prevederilor Legii nr. 21/1924, din ini iativa
Camerei de Comer , Industrie i Agricultur Gala i.
Membrii fondatori sunt: Camera de Comer , Industrie i Agricultur Gala i, Consiliul
Jude ului Gala i, Prefectura Gala i, Universitatea ‘’Dun rea de Jos’’ Gala i. În anul 2002
a devenit membru al Funda iei i Consiliului Local Gala i.
CENPRO este o organiza ie neguvernamental , autonom , apolitic i nonprofit. Scopul
activit ii Funda iei este sprijinirea dezvolt rii firmelor private mici i mijlocii prin
servicii de consultan financiar i de afaceri, asisten pentru intreprinderi cu capital
de stat i privat, proiectarea sistemului de asigurare a calit ii, identificarea i
diseminarea unor programe de asisten cu finan atori interni sau externi.

Funda ia este structurat în dou Centre:
- Centrul de Consultan pentru Dezvoltare Economic ;
- Centrul de Consultan pentru Managementul Calit ii.
Centrul de Consultan pentru Dezvoltare Economic este specializat în acordarea de
consultan
pentru proiecte de finan are, întocmire de studii de restructurare,
prezent ri de firme, planuri de afaceri, studii de fezabilitate, studii de marketing,
rapoarte de evaluare, elaborarea de cereri de finan are nerambursabil , servicii de
asisten
i monitorizare pentru implementarea proiectelor.
În cadrul Funda iei, Centrul de Dezvoltare Economic a elaborat proiecte la care au fost
folosite metodologiile b ncilor locale i a fondului Propriet ii de Stat, adaptându-se
cerin elor clien ilor în func ie de scopul pentru care a fost întocmit fiecare lucrare.
Centrul de Consultan pentru Managementul Calit ii s-a înfiin at în septembrie 1994
în cadrul Camerei de Comer , Industrie i Agricultur Gala i, Departamentul de
Asigurare a Calit ii. Rolul acestui departament a fost de a proiecta i implementa un
Sistem de Management al Calit ii în toate structurile Camerei de Comer , Industrie i
Agricultur Gala i.
Începând cu anul 1997, Departamentul de Asigurare a Calit ii, a trecut din cadrul
C.C.I.A. Gala i, în cadrul Funda iei pentru Promovarea Întreprinderilor Private Mici i
Mijlocii (F.P.I.P.M.M.), sub forma unui Centru de Consultan
pe probleme de
management, pentru întreprinderile mici i mijlocii.
Centrul de Consultan pentru Managementul Calit ii i Mediului are ca misiune
promovarea sistemelor performante de organizare i management func ionabile în
conformitate cu cerin ele standardelor i normelor na ionale i interna ionale. Din anul
2001 pân în prezent, Centrul de Consultan în domeniul Managementului Calit ii a
implementat, în vederea certific rii, sisteme de management i sisteme de
management integrat pentru un num r de 42 organiza ii din diverse domenii de
activitate. În paralel cu proiectarea i implementarea Sistemelor de Management al
Calit ii sau Sistemelor de Management a Mediului, Centrul de Consultan în
domeniul Managementului Calit ii a organizat, împreun cu TÜV Süddeutschland i
SGS România, cursuri de calificare auditori interni calitate, mediu, bechmarking,
costurile calit ii, HACCP.
Date de contact:
Funda ia pentru Promovarea Întreprinderilor Private Mici i Mijlocii Gala i
Strada Eroilor nr. 13 A, Galati
Cod 800119, jude ul Gala i, România
Tel./Fax: 0040-236-460302
e-mail: fpipmm@galati.astral.ro
ICOALA ROMÂNT DE AFACERI
În anul 1992, Camera de Comer , Industrie i Agricultur Gala i, împreun cu celelalte
camere teritoriale au pus bazele Funda iei Icoala Român de Afaceri, adaptându- i i
pliindu- i oferta pe cerin ele pie ei form rii profesionale.
În anul 1995 a fost înfiin at Filiala Gala i a Funda iei Icoala Român de Afaceri a
Camerelor de Comer i Industrie care a fost gândit i structurat ca o continuare a

departamentului de Formare profesional existent în cadrul Camerei de Comer ,
Industrie i Agricultur Gala i.
Funda ia Icoala Român de Afaceri – Filiala Gala i, pe parcursul devenirii sale, s-a
afirmat ca un dezvolt tor în domeniul instruirii profesionale de calitate, i s-a impus cu
profesionalism i corectitudine pe pia a form rii profesionale.
Funda ia Icoala Român de Afaceri – Filiala Gala i ofer urm toarele servicii:
• Organizeaz cursuri de perfec ionare autorizate conform metodologiei Consiliului
Na ional de Formare Profesional a Adul ilor, cu durata între 40 i 80 de ore –
certificatele de absolvire sunt recunoscute la nivel na ional, respectiv de Ministerul
Muncii, Familiei i Egalit ii de Ianse i de Ministerul Educa iei i Cercet rii;
• Organizeaz cursuri de calificare autorizate cu durata între 320 i 720 de ore –
certificatele de absolvire sunt recunoscute la nivel na ional, respectiv de Ministerul
Muncii, Familiei i Egalit ii de Ianse i de Ministerul Educa iei i Cercet rii;
• Organizeaz cursuri ECDL cu certificare interna ional ;
• Organizeaz cursuri la cerere, cu durat variabil ;
• Organizeaz colocvii, mese rotunde, simpozioane;
• Elaboreaz , implementeaz i monitorizeaz proiecte cu finan are extern .
Date de contact:
Funda ia Icoala Român de Afaceri a Camerelor de Comer i Industrie – Filiala Gala i
Sediu social: Strada Eroilor nr. 13 A, Gala i
Cod 800119, jude ul Gala i, România
Tel/Fax: 0040-236-460312
E-mail: sra@cciagl.ro
Sediul unde î i desf oar activitatea: Strada Portului nr. 23, Gala i
Cod 800025, jude ul Gala i (în cl direa Parcului de Tehnologie a Informa iei), România
Tel/Fax: 0040-236-414777
e-mail: sra@cciagl.ro
www.cciagl.ro
ASOCIAKIA PATRONATUL ÎNTREPRINDERILOR MICI II MIJLOCII GALAKI
Asocia ia Patronatul Întreprinderilor Mici i Mijlocii Gala i (A.P.I.M.M. Gala i) este o
asocia ie neguvernamental , nonprofit având reprezentativitate jude ean , cu
personalitate juridic , independent i apolitic . Are caracter de asocia ie de utilitate
public în România. Membrii fondatori sunt IMM-uri g l ene i Consiliul Na ional al
Întreprinderilor Private Mici i Mijlocii din România (C.N.I.P.M.M.R.).
Asocia ia are ca misiune promovarea i ap rarea intereselor economice, de produc ie,
comerciale, financiare, juridice i de orice natur ale întreprinderilor private mici i
mijlocii din România la nivel interna ional, na ional, regional i local.
Obiectivele asocia iei sunt:
• Promovarea i ap rarea intereselor întreprinderilor private în rela ia cu autorit ile
publice, precum i cu alte organisme i organiza ii din România i din str in tate;
• Ini ierea i propunerea de proiecte de legi i alte acte normative organelor abilitate
care s faciliteze i s încurajeze înfiin area i func ionarea IMM-urilor i protec ia lor
juridic ;
• Crearea unui mediu legislativ i institu ional favorizant pentru sectorul privat, în
special pentru IMM-uri;

• Participarea activ la dialogul social tripartit (Guvern - Patronate - Sindicate);
• Stimularea prin modalit i specifice a înfiin rii i dezvolt rii întreprinderilor mici i
mijlocii cu capital privat autohton sau cu participare str in ;
• Ap rarea i promovarea intereselor membrilor s i în rela iile cu organele
administra iei publice i cu sindicatele;
• Conlucrarea cu patronatele, sindicatele, camerele de comer sau alte organiza ii
profesionale i cu institu iile administra iei publice în adoptarea solu iilor ce prezint
interes pentru IMM-uri.
Asocia ia Patronatul Întreprinderilor Mici i Mijlocii Gala i ofer servicii de informare,
consultan
i training în domenii relevante obiectivelor men ionate. Pentru îndeplinirea
obiectivelor organiza iei sunt puse la dispozi ie cele mai moderne facilit i de acces la
informa ie. Este vorba despre loca ia A.P.I.M.M. Gala i, cu un ambient modern, care
permite accesul la publica ii de specialitate, legisla ie specific , baze de date,
consultan gratuit în domenii diverse de activitate. Aici g sim spa ii pentru întâlniri de
afaceri, pentru activit i de informare i consiliere, seminarii i conferin e, cu dot rile
specifice fiec rei activit i. La nivelul organiza iei exist o ofert de pachete de
informa ii, asisten
i servicii puse la dispozi ie membrilor.
Date de contact:
Asocia ia Patronatul Întreprinderilor Mici i 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 general a raionului Cahul
Raionul Cahul este unul din cele 32 raioane ale Republicii Moldova, conform Legii
privind organizarea administrativ - teritorial 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 M rii Negre i Podi ul Tigheciului. Raionul se
învecineaz la nord cu raionul Cantemir, la nord-est cu UTA G g uzia, la est cu raionul
Taraclia, la vest pe râul Prut cu jude ul Gala i (România), la sud-vest cu jude ul Tulcea
(România), la sud cu raionul Reni, regiunea Odesa (Ucraina) .
Raionul Cahul include 37 prim rii cu 55 localit i, inclusiv - ora ul Cahul, suprafa a
total fiind de 1540 km2, reprezentând 4,6% din teritoriul rii. Raionul Cahul are o
popula ie de 124.100 locuitori, ceea ce reprezint 3,5% din popula ia Republicii. Mediul
rural al raionului Cahul concentreaz cea mai mare parte a popula iei (68,4%), restul
31,6% reprezint popula ia urban care este concentrat în ora ul Cahul. Densitatea
popula iei este de 80,6 locuitori/km2.
Re edin a raionului este ora ul Cahul, cu o popula ie de 40.500 locuitori, reprezentând
32,6 % din întreaga popula ie a raionului. În prezent, ora ul Cahul este cel mai mare

centru economic i cultural din sudul Republicii Moldova i se afl la 175 km de ora ul
Chi in u, capitala Republicii Moldova i la 60 km de municipiul Gala i, România.
Ora ul Cahul este situat pe Câmpia Prutului Inferior, care reprezint o vale larg a râului
Prut, învecinat cu terase, întret iat de v i i versan i abrup i.
Re eaua hidrografic este reprezentat de râul Prut i fluviul Dun rea, care formeaz
de-a lungul cursurilor lunci, b l i, lacuri naturale. În raion se afl cele mai mari lacuri din
Moldova: Manta i Beleu. Prin por iunea de 1200 metri la Dun re este asigurat accesul
la Marea Neagr i bazinul acvatic al Europei Centrale i de Est.
Transportul este unul din principalele componente ale infrastructurii raionului. Re eaua
de transporturi în ora ul Cahul, la ora actual , este constituit din autostr zi i drumuri,
calea ferat i un aeroport. În ora este amplasat Aeroportul Cahul cu o suprafa total
de 107 ha. În perspectiv se va dezvolta transportul naval în baza Portului de m rfuri i
pasageri la Dun re în localitatea Giurgiule ti .
Cahul are statut de ora - sta iune balnear . Sanatoriul „Nuf rul Alb” a început s
func ioneze în anul 1986. Apa mineral din sta iune este unic , având un con inut
bogat în s ruri sulfuroase, clorur de natriu, iod i brom.

2.2 Descrierea economiei raionului Cahul
Ramura de baz a economiei raionului este agricultura. Din suprafa a total , 64%
reprezint terenurile agricole. Ponderea cea mai mare în terenurile agricole o au
terenurile arabile - 81% . În structura sem n turilor, ponderea major a suprafe elor o
de in culturile cerealiere - 72%, urmate de culturi tehnice - 27%, legume - 1%. Suprafa a
planta iilor multianuale constituie 17,9 mii ha. Planta iile viticole constituie 83,4% din
suprafa a planta iilor multianuale.
În prezent, în raion î i desf oar activitatea 11 cooperative agricole de produc ie, care
prelucreaz 7.520,7 ha, 12 societ i pe ac iuni cu prelucrarea a 3.448 ha, 78 societ i
cu r spundere limitat care prelucreaz 31.938 ha, 8 gospod rii agricole care
prelucreaz 428 ha iar 44.565 ha sunt prelucrate de 24.401 gospod rii r ne ti.
Direc iile principale ale strategiei de dezvoltare a agriculturii sunt axate pe urm toarele
obiective: valorificarea poten ialului existent în agricultur , diversificarea
i
modernizarea sectorului agrar; constituirea i dezvoltarea pie ei funciare, dinamizarea
i monitorizarea tranzac iilor funciare; restructurarea, dezvoltarea i modernizarea
pomiculturii, viticulturii i legumiculturii; implementarea tehnologiilor de cre tere a
produc iei agricole ecologice pure; consolidarea terenurilor agricole i dezvoltarea
cooperativelor agricole; crearea minifermelor; restabilirea sectorului de achizi ionare a
produselor agricole; reglementarea rela iilor de pia , promovarea comer ului i a
concuren ei; atragerea investi iilor proprii, precum i str ine, în industrializarea materiei
prime agricole; protejarea produc torului agricol autohton; cre terea veniturilor din
exportul m rfurilor agricole pe pia a extern ;
Din punct de vedere al dezvolt rii economice, raionul Cahul se caracterizeaz printr-o
dezvoltare a ramurilor care se bazeaz în primul rând pe diversele materii prime proprii,
tradi iile popula iei, pe de o parte, cât i prezen a unei re ele de transport cum ar fi:

portul fluvial Giurgiule ti; calea ferat Cahul–Giurgiule ti; aeroportul interna ional
Cahul; drumul na ional auto Chi in u–Cahul–Giurgiule ti.
Industria este o component dominant în strategia economic a tuturor rilor.
Valorificând eficient productivitatea capitalului uman i inând cont de competitivitatea
specific pe pia a mondial sau regional , o politic industrial propice asigur
stabilitatea cre terii economice, dezvoltarea capacit ilor de export, ocuparea for ei de
munc , ridicarea nivelului de calificare i bun st rii popula iei.
În raionul Cahul practic activitatea industrial 92 întreprinderi, cele mai importante
fiind 2 fabrici ale industriei u oare, 11 fabrici de vin, 8 combinate de panifica ie, fabrica
de brânzeturi, 2 întreprinderi de colectare i prelucrare a produselor cerealiere, o
fabric de bere, o uzin de beton armat, uzina de cheramzit .
În anul 2007, volumul produc iei industriale în pre uri curente a fost de 254.324 mii lei
moldovene til i s-a mic orat cu 5,9%. Ii industria prelucr toare a sc zut cu 6,5%,
reprezentând 248.400 mii lei. Aceast mic orare este influen at de reducerea
produc iei de vin. În schimb, produc ia industriei u oare a fost de 72.684 mii lei, cu
10% mai mult decât în anul 2006.
Odat cu trecerea la economia de pia , pe teritoriul ora ului i-au început activitatea
agen ii economici (persoane fizice i juridice) cu capital privat (2.520 la 01.01.2002),
ponderea acestora fiind în continu cre tere. Num rul întreprinderilor din raionul Cahul
reprezint 3,514% din totalul întreprinderilor din Republica Moldova, cu un volum al
produc iei de 1,45% din totalul produc iei pe întreaga republic . Num rul mediu anual
al personalului industrial productiv din raionul Cahul reprezint 2,86% raportat la
personalul industrial productiv al rii. În ceea ce prive te popula ia ocupat , din 3,46%
cât reprezint popula ia ocupat la nivelul raionului Cahul, 31,62% se afl în mediul
urban iar 69,47% se afl în mediul rural.
Aeroportul Cahul prezint pentru raion un punct strategic de colaborare transfrontalier
în cadrul Euroregiunii „Dun rea de Jos”. Dezvoltarea Aeroportului va fi influen at de
activitatea Terminalului de la Giurgiule ti i Portului maritim interna ional Giurgiule ti.

2.3 Prezentarea furnizorilor de servicii pentru mediul de afaceri din raionul
Cahul
Ora ul Cahul prezint semnalele unei transform ri într-o capital a businessului în
regiunea sudic a Republicii Moldova. Recent au început s fie înregistrate anumite
realiz ri în eliminarea dificult ilor legislative în ob inerea autoriza iilor de ini iere a unei
afaceri sau activit ilor de prest ri servicii, de pe urma c rora sufereau antreprenorii.
La Cahul s-a format primul cel mai avansat “ghi eu unic” on line în Moldova - "Unic Plus
On-line". Ghi eul „Unic Plus On-line” reprezint unicul oficiu local unde se depun actele
i se elibereaz autoriza iile pentru activitatea comercial în ora ul Cahul. Ghi eul unic
contribuie la crearea unui teren mai fertil de ini iere a afacerilor în comunitate, astfel
sporind num rul locurilor de munc nou create pentru locuitorii ora ului Cahul.
Din anul 1991, odat cu formarea bazei legislative i normative, în municipiul Cahul a
început s se dezvolte activitatea antreprenorial . La 1 ianuarie 2002, se înregistrau

2.520 de agen i economici reprezentând o cre tere cu 470 a întreprinderilor (respectiv
o cre tere de 22,9%) fa de anul 1999.
În cea mai mare parte, cre terea num rului întreprinderilor înregistrate are loc în sfera
micului business, noile afaceri fiind fondate atât din ini iativa particular , cât i ca
rezultat al restructur rii întreprinderilor mari.
Activitatea întreprinderilor mici este orientat îndeosebi în domeniul prest rilor de
servicii, comer ului i agriculturii. În prezent, pe teritoriul raionului Cahul activeaz 302
puncte comerciale, dintre care: 96 magazine, 81 întreprinderi de alimenta ie public ,
125 chio curi i tarabe.
Pentru sus inerea i încurajarea antreprenoriatului i micilor întreprinz tori au fost
instituite un ir de organiza ii. Astfel, ca rezultat al desf ur rii proiectului TACIS „Ora e
înfr ite”, Prim ria ora ului Cahul, în parteneriat cu Prim ria ora ului Moncada
(Valencia, Spania), a fondat Centrul de sus inere a antreprenoriatului (PECSA).
Agen ia pentru Cooperare Transfrontalier i Integrare European Cahul
Agen ia î i propune s contribuie, prin activitatea desf urat , la dezvoltarea economic
durabil , în special în regiunile frontaliere, la dezvoltarea comunitar , a infrastructurilor
locale i regionale economice durabile, în special în regiunile frontaliere, la dezvoltarea
comunitar , a infrastructurilor locale i regionale.
Obiectul de activitate al Agen iei vizeaz : dezvoltarea resurselor umane prin informare
i instruire, îmbun t irea accesului la pia a for ei de munc a grupurilor socialvulnerabile i diminuarea omajului în regiune, implementarea altor ac iuni în domeniul
serviciilor sociale; dezvoltarea turismului regional, elaborarea i realizarea diverselor
proiecte de protec ie a mediului, contribuirea la educarea civic a tinerilor din Republica
Moldova, promovarea egalit ii de anse, elaborarea i realizarea unor programe de
instruire i consultan
pentru diverse categorii de beneficiari, promovarea i
popularizarea experien elor de activitate în societate, prin elaborarea unor programe
sociale, educative, culturale, de agrement, corespunz toare intereselor i aspira iilor
beneficiarilor, ini ierea i dezvoltarea unor rela ii permanente de dialog i parteneriat cu
structuri similare din ar i str in tate, în vederea promov rii obiectivelor i principiilor
asocia iei, organizarea conferin elor, seminarelor, reuniunilor, meselor rotunde, colilor
de var , forumurilor etc. cu participarea local , republican i interna ional în vederea
schimbului de experien , c utarea i contactarea posibililor sponsori din ar i de
peste hotare pentru desf urarea activit ilor, derularea proiectelor pentru realizarea
scopurilor statutare, desf urarea schimbului de experien cu organiza ii similare i
speciali ti din domeniile proprii de activitate.
Date de contact:
Agen ia pentru Cooperare Transfrontalier
Strada 31 August 23/4
Cod 3900, Cahul, Republica Moldova
Tel.: 00 299 26968
Fax: 00 299 33767
Camera de Comer

i Industrie Cahul

i Integrare European Cahul

Filiala Cahul a fost înfiin at în anul 2000, Camera de Comer , Industrie i Agricultur
fiind o organiza ie neguvernamental , de utilitate public , apolitic . Filiala a jucat i
joac un rol important în activitatea de trecere la economia de pia în Moldova.
Camera de Comer i Industrie filiala Cahul are drept scop principal promovarea
intereselor membrilor s i la nivel na ional i interna ional, sus inerea agen ilor
economici în rela iile cu autorit ile publice locale, cu organismele specializate din ar
i din str in tate. În climatul economic general, tipic perioadei de tranzi ie la economia
de pia , Filiala Cahul a devenit un catalizator esen ial pentru dezvoltarea economic , în
special la nivel microeconomic. Prin activit ile sale, institu ia a dobândit un rol
important în procesul de cre tere economic , având atribu ii decisive în extinderea
activit ilor de produc ie industrial , în agricultur , cât i în comer sau servicii.
Filiala dispune în prezent de o ampl baz de date, racordat la sistemul na ional de
informa ii de afaceri al Camerei de Comer i Industrie. Ea poate facilita contracte de
afaceri între membrii s i i parteneri din str in tate, putând oferi toate informa iile care
i-ar interesa pe investitorii str ini. Filiala are acorduri de colaborare cu Camerele de
Comer
i Industrie din Tulcea, Gala i, Br ila, Maramure (România); Odesa,
Chirovograd (Ucraina); Zamojski (Polonia), Ruse (Bulgaria). La ini iativa Institu iei
camerale din Cahul, în octombrie 2004, a fost constituit Asocia ia Camerelor din
Euroregiunea “Dun rea de Jos”.
Camera de Comer i Industrie filiala Cahul este locul unde întreprinz torii î i pot începe
propria afacere i este un centru de informare i consultan în toate aspectele i
problemele ce intervin în activitatea oamenilor de afaceri. Din aprilie 2005, în incinta
Filialei, func ioneaz Oficiul “Unic-Plus online” care permite întreprinz torilor s se
adreseze o singur dat pentru a ob ine autoriza ia de activitate comercial i prest ri
servicii. Gama variat de servicii oferite urm re te s acopere toate aspectele ce
influen eaz derularea afacerilor agen ilor economici într-un cadru legislativ, economic
i social în continu schimbare.
Servicii oferite:
• Documente pentru export - import: întocmirea i legalizarea certificatelor de origine a
m rfurilor; întocmirea rapoartelor de expertiz ; servicii de broker vamal (opera iuni
prealabile v muirii; perfectarea actelor în scopuri vamale; servicii de garantare/achitare
a drepturilor de import/export, alte servicii);
• Servicii informa ionale privind legisla ia Republicii Moldova; adrese a firmelor i
întreprinderilor str ine; pre uri mondiale, pre uri orientative; târguri i expozi ii externe i
autohtone; acces la internet; tarife vamale, accize, indici statistici i economici; po ta
electronic ;
• Instruire managerial : instruirea managerilor în spiritul metodelor moderne de
antreprenoriat; organizarea seminariilor, cursurilor de perfec ionare a speciali tilor din
diferite domenii; consultan privind tematica cursurilor de perfec ionare a speciali tilor
din Republica Moldova i de peste hotare;
• Expozi ii i târguri: organizarea i desf urarea expozi iilor în Republica Moldova i în
str in tate; organizarea particip rii întreprinderilor autohtone la expozi ii interna ionale;
• Traducerea contractelor, prospectelor de reclam , a mesajelor de afaceri i a
faxurilor;

• Linia Fierbinte: recep ionarea operativ a informa iei privind reglement rile ce
împiedic afluxul de investi ii i dezvoltarea afacerilor; modalitate de expunere a
opiniilor din partea antreprenorilor; înregistrarea întreb rilor i oferirea r spunsurilor;
posibilitatea de comunicare între sectoarele public-privat;
• Serviciul Oficiul “Unic-Plus online”: colectarea cererilor i expedierea lor în regim
online; ob inerea rezultatelor i prezentarea informa iei finale; înmânarea Autoriza iei.
• Sistemul “Info Total Prim”: crearea Registrului electronic al actelor oficiale de nivelul
întâi; revizuirea actelor oficiale privind corespunderea lor cerin elor Legii Republicii
Moldova nr. 424-XV din 16 decembrie 2004 privind revizuirea i optimizarea cadrului
normativ de reglementare a activit ii de întreprinz tor; asigurarea accesului liber al
antreprenorilor la Registrul electronic al actelor oficiale de nivelul întâi cu caracter de
reglementare a activit ii de întreprinz tor.
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
Sec ia Expertize i Certificate: tel.(00373 299) 33625
Oficiul “Unic-Plus online”: tel. (00373 299) 31111
Linia fierbinte: tel. (00373 299) 31111
e-mail: cahul@chamber.md
Asocia ia Ob teasc „Asisten , Sprijin i Instruire în Agricultur ” – ASIA Cahul
ASIA este o organiza ie ce î i desf oar activitatea în raionul Cahul, Republica Moldova,
fiind înregistrat la Ministerul Justi iei în luna mai 2001, având urm toarele scopuri:
realizarea i ap rarea drepturilor civile, economice i sociale i altor drepturi i libert i
legitime ale întreprinz torilor i fermierilor locali, popula iei rurale, contribuirea la
consolidarea tuturor factorilor din Republica Moldova în vederea dezvolt rii sectorului
agroindustrial, dezvoltarea activismului social i spiritului de ini iativ al antreprenorilor
locali, promovarea i facilitarea afacerilor în cadrul Euroregiunii „Dun rea de Jos”,
contribuirea la sprijinirea i asisten a cooper rii antreprenorilor rurali, contribuirea la
procesul de educa ie i instruire a popula iei în domeniul agriculturii.
Date de contact:
Asocia ia Ob teasc „Asisten , Sprijin i Instruire în Agricultur ” – 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 i consultan Cahul a Federa iei Na ional a Fermierilor din
Moldova
Scopul Federa iei Na ionale a Fermierilor din Moldova este realizarea i ap rarea
drepturilor civile, economice, sociale i culturale a tuturor proprietarilor de p mânt i
persoanelor, care practic genurile de activitate agricol i prest ri de servicii pentru
agricultori, organiza iilor ob te ti ale acestora, prin dezvoltarea serviciilor profesioniste
de informare, consultare, asisten
i instruire.

Centrul de Informare i Consultan presteaz urm toarele servicii:
• de ordin tehnologic – procurarea semin elor, tehnicii i a echipamentului agricol,
tehnologiilor avansate de cultivare a culturilor agricole;
• de ordin juridic – întocmirea contractelor de arend a terenurilor agricole, perfectarea
contractelor de vânzare-cump rare a produc iei agricole, etc.;
• de ordin economic – suport informa ional la ini ierea unei afaceri în agricultur ,
elaborarea planurilor de afaceri, efectuarea analizelor economice, ajutor practic i
tehnic pentru elaborarea propunerilor de proiecte i microproiecte;
• marketing – identificarea pie elor de desfacere a produc iei agricole; oferirea
informa iei despre pre urile zilnice pe pia a din Republica Moldova (Cahul, Chi in u,
B l i), România, Ucraina, Rusia; plasarea ofertelor i cererilor la Bursa Agricol on-line.
Activit ile desf urate:
• Identificarea necesit ilor de instruire i informare a fermierilor în domeniul
agriculturii;
• Promovarea tehnologiilor avansate;
• Promovarea cooper rii fermierilor pentru comercializarea produselor agricole
(crearea grupurilor de marketing);
• Desf urarea instruirilor i seminariilor cu implicarea speciali tilor de nivel local i
na ional;
• Promovarea activit ilor fermierilor avansa i, cu scopul multiplic rii experien ei lor
pozitive;
• Organizarea loturilor demonstrative;
• Asisten la solu ionarea litigiilor funciare;
• Colaborarea cu administra ia public local ;
• Stabilirea rela iilor de colaborare cu institu iile tiin ifice din Republica Moldova;
• Elaborarea i editarea materialelor informative utile pentru produc torii agricoli.
Date de contact:
Centrul de informare i consultan Cahul a Federa iei Na ional
Moldova
Strada Ovidiu nr. 4, Cahul, Republica Moldova
Telefon (00373 299) 2 07 14
e-mail: cahul@agroinform.md

a Fermierilor din

3. CONCLUZII
Republica Moldova este cunoscut ca fiind cea mai s rac ar din Europa. Astfel, în
cazul unei compara ii între România i Republica Moldova, rezultatul este unul deloc
surprinz tor: România este în fa a Moldovei la orice capitol.
România este membru al Uniunii Europene (UE), Moldova este membru Comunit ii
Statelor Independente (CSI). Republica Moldova a devenit i membr a Acordului
Central European al Comer ului Liber (CEFTA). Astfel, Republica Moldova este ara care
se constituie ca o punte de leg tur între Vest i Est, unde prin „Est” în elegându-se
spa iul ex-sovietic.
Fiind membr a CSI, Moldova este mai mult conectat la economia Rusiei decât la cea
european . De mic anvergur i cu performan e reduse, economia moldoveneasc i a
raionului Cahul scoate produse de o calitate dubitabil , cu investi ii insignifiante în
marketing
i prezentarea produselor, singurul avantaj fiind cantitatea mare de
ingrediente naturale utilizate.
Constat m c fosta Republic Sovietic Socialist Moldoveneasc (RSSM) juca în URSS
rolul zonei agricole, a peisajelor pastorale, cu o economie mai mult agrar sau bazat
pe industria alimentar . Cele câteva elemente ale industriei se puteau reg si mai mult
în estul teritoriului, pe teritoriul actualei Transnistrii separatiste i nu în zona de sud a
Republicii Moldova. În ciuda faptului c ocupa un teritoriu foarte mic i are o popula ie
cu o pondere neglijabil în spa iul ex-sovietic, Republica Moldova are o economie
puternic interconectat la economia acestui spa iu i fabric circa 10% din vinuri, fructe,
diverse sortimente de fructe sau legume îmbuteliate la conserve sau borcan (gem,
compot...) i aproape 5% din produc ia de legume.
Solu ia Moscovei la un eventual crah cauzat de ruperea leg turilor economice dintre
republicile ex-sovietice a fost cea denumit în epoc drept „divor ul amiabil”. Mai exact,
fondarea Comunit ii Statelor Independente (CSI) conserv într-o nou formul
leg turile economiei sovietice pentru evitarea a 15 crize, câte una în fiecare ar i nu a
încurajat pân în prezent dezvoltarea leg turilor economice cu spa iul Uniunii Europene
i pe cel al României în mod special.
În afar de disolu ia sistemului rela ional din perioada sovietic , economia Moldovei a
mai suferit o lovitur : conflictele cu separati tii. Nu ne referim la efectele directe ale
unui r zboi, ci la amputarea economiei moldovene prin pierderea controlului
guvernamental asupra zonei de intens concentrare economic dintre fluviul Nistru i
grani a de est cu Ucraina, unde s-a înfiripat Transnistria. Conflictul cu turcii din sudul
Republicii Moldova a fost finalizat prin apari ia unui teritoriu administrativ autonom,
G g uzia, care oricum nu are mare relevan economic . 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 i în România au avut costuri sociale imense, alimentate de
infla ia galopant .
Dac arunc m o privire asupra datelor referitoare la PIB/cap de locuitor i a evolu iei
acestui indicator din ultimii ani, observ m c Republica Moldova a fost constant i la
mare distan sub România. Pragul psihologic de 1.000 dolari a fost dep it de

Moldova în 2006, în timp ce România a fost mereu deasupra acestei valori, cu excep ia
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, i Republica Moldova va fi lovit
de criz , iar PIB/cap de locuitor va sc dea la 1.500 dolari. Astfel, în anul 2008
moldovenii tr iesc - în medie - cum tr iam noi în 1995. Sc derea abrupt este
justificat de faptul c 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 avanseaz pân în 2014. În viitor, economia Moldovei ar urma s
creasc de la anul, astfel încâ în 2012 s ating nivelul din 2008. Ultimul an al
prognozei, 2014, va fi i 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 s consemneze 13.151 dolari/cap
de locuitor, ceea ce atunci va reprezenta o valoarea de apte ori mai mare decât cea a
Moldovei. A adar, cel pu in în urm torii 10 ani, Moldova nu va avea capacitatea de a
avea un nivel de trai comparabil cu cel din România.
La categoria venituri salariale, s r cia din Moldova se contureaz 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 dou domenii
precum agricultur , silvicultur , piscicultur i „economia vânatului” (a a cum apare
specificat în statisticile moldovene), salariul este chiar foarte aproape de nivelul minim
de cheltuieli necesar traiului. Având în vedere faptul c statisticile reprezint cifrele
medii pe ramurele respective, ne putem da seama c exist oameni care muncesc pe
mai pu in decât bani necesari pentru a tr i.
Concret, în agricultur salariul mediu este de 1.322 lei moldovene ti (357 RON), iar în
piscicultur salariul este de 1.413 lei moldovene ti (382 RON). Trebuie specificat c
nivelul minim necesar existen ei este de 1.338 lei (361 RON). Ca i la noi, în Moldova
domeniul financiar este cel bine pl tit, media salarial fiind la 5.577 lei moldovene ti
(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) justific mai multe aspecte ale acestui domeniu. În al doilea rând, având în
vedere aceste venituri infime, este explicabil de ce turismul de i are un poten ial
deosebit în raionul Cahul, nu este dezvoltat.
Cel mai mare salariu din sectorul bugetar este în administra ia public . Administra ia
public din Moldova în compara ie cu aparatul similar din România pare un organism
suplu, flexibil i chiar transparent. Salariul mediu al administra iei vecine este de 3.232
MDL (873 RON).

Pre urile din Moldova sunt incomparabil mai mici decât cele din România. Având în
vedere c i salariile sunt cu mult mai mici, exist un echilibru sensibil care permite
unui angajat moldovean cu un venit atât de mic s poat tr i.
La capitolul de cheltuieli, exist o pondere procentual comparabil la produse
alimentare. În timp ce românii cheltuiesc 40% pe mâncare, moldovenii dau 46,4% din
salariu pe produse necesare hranei. Având o mentalitate similar , dar un venit mult mai
mic, moldovenii cheltuiesc mai pu in pe produsele de viciu (tutun i alcool), doar 3,3%,
în timp ce românii î i dau 6,9% din venituri.
Din cheltuielile moldovenilor, 12,6% se duc pe haine i încâl minte, în timp ce noi
cheltuim în medie 7,4%. Mentalitatea de consum este similar , moldovenii ca i românii
dau dovad de aceea i dorin de a ar tat o bog ie 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 imens
pentru a face sc derea pre ului mai mare (în loc de 3%, a sc zut cu 5%). La electricitate,
pre urile au sc zut în jur, la noi au r mas la fel. Astfel, traiul a devenit la noi destul de
scump, iar costul utilit ilor ocup 16,4% din cheltuielile românilor. Valoarea este
comparabil cu nivelul de peste Prut: 14,9%.
La dotarea locuin ei, românii cheltuiesc 4,7% iar moldovenii 5%. Trebuie observat faptul
c în Moldova, cheltuielile de vacan sunt doar 1,4% din totalul cheltuielilor, iar cele cu
înv mântul un infim 0,1%.
O diferen între cele dou
ri este aceea c , din Moldova, un sfert din for a de munc
este plecat din ar . Prin compara ie cu România, unde fenomenul nu are o asemenea
amploare. Astfel, cet enii moldoveni care lucreaz în ri mai dezvoltate trimit bani
acas , bani care nu apar în veniturile oficiale ale locuitorilor. Astfel se explic situa iile
bizare din statistici potrivit c rora, exist oameni care câ tig pe lun mai pu in decât ar
avea nevoie pentru a supravie ui.
Spre deosebire de România, ar membr UE, în Moldova nu exist un aflux de cet eni
str ini din ri mai s race, care au venit la munc . În România, exist cet eni din
Pakistan, India, RP Chinez , Turcia i Republica Moldova, care au venit aici la lucru
deoarece salariile pe care le încaseaz în ara noastr sunt mai mari decât sumele pe
care le-ar câ tiga în rile de origine pentru relativ aceea i munc .
Nivelul de investi ii str ine în Republica Moldova i în raionul Cahul este foarte redus.
Astfel, out-sourcing-ul i mutarea produc iei din Vest în Est (în zone cu regimuri fiscale
blânde i for de munc ieftin ) a ocolit Moldova. Republica Moldova are un regim
fiscal inflexibil, un h i legislativ. F r ie ire la mare, f r mun i, f r puncte de atrac ie
naturale i cu investi ii neglijabile, Moldova nu exceleaz la turism chiar dac turismul
balnear are un poten ial turistic deosebit. Pe de alt parte, infrastructura rutier este
învechit .
Totu i, se poate consemna o prezen timid a unor companii str ine, dar f r o mare
pondere în economie i un mic trafic în zona frontierei efectuat de românii care cu un
salariu mediu pot cump ra 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 European – http://ec.europa.eu
Consiliul Uniunii Europene – http://www.consilium.europa.eu
Parlamentul European – http://www.europarl.europa.eu
Curtea European de Conturi – http://eca.europa.eu
Comitetul Economic i Social – http://eesc.europa.eu
Portalul European pentru IMM-uri - http://ec.europa.eu/enterprise/sme/envoy_ro.htm

