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1. 1. Caracteristici generale ale Caracteristici generale ale 
polului urbanpolului urban
Caracteristici Caracteristici 
Caracteristici sociale şi demografice ale 

municipiului
Gradul de ocupare a populaţiei
Asistenţa socială

Aspecte cheieAspecte cheie
 Municipiul Galaţi este pe locul al doilea după Constanţa, ca 

număr de locuitori, în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est
 Principalele domenii de activitate ale populaţiei la nivelul 

municipiului: industria prelucrătoare, comerţ, construcţii 
 Caracteristicile socio-demografice  se încadrează în 

tendinţele regiunii/ţării
 Necesitatea de măsuri pentru prevenirea tendinţei de 

creştere a şomajului
 Nevoia de acoperire mai eficientă a cererilor de asistenţă 

socială pentru vârstnici şi categoriile sociale dezavantajate



2. 2. Caracteristici Caracteristici 
economice economice ale municipale municipiuluiiului  
Galaţi în comparaţie cu Galaţi în comparaţie cu 
oraşele regiunii/ţăriioraşele regiunii/ţării
 Forţa de muncă
 Indicatori comparaţi ai activităţii economice
 Turism
 Accesibilitate – reţeaua feroviară, reţeaua 

rutieră, transportul pe apă şi cel aerian
 Serviciile publice – infrastructura străzilor, 

transportul, energia termică, iluminatul public, 
apa şi canalizarea, managementul deşeurilor, 
spaţiile verzi

 Sănătatea
 Educaţia
 Cercetarea 



Caracteristici economiceCaracteristici economice

Oraş cu un puternic profil industrial
Aspecte specifice ale producţiei 

industriale: producţia pentru export de 
produse siderurgice, nave maritime şi 
fluviale, ulei combustibil, textile, 
accesorii metalice

Avantajele competitive ale 
municipalităţii:  producţia de oţel, 
transportul naval, parcul industrial şi 
parcul tehnologic

Activităţile principale de turism: de 
tranzit şi de afaceri 

Aspecte cheieAspecte cheie



3.3.  Dinamica investiţiilor în Dinamica investiţiilor în 
municipiumunicipiu
 Programul de investiţii al Primăriei Galaţi a evaluat ca 

prioritare şi a alocat fonduri majoritar către: 
repararea şi modernizarea străzilor, sistemele de 
energie termică,  apă şi canalizare; pentru spaţii verzi 
şi construcţii de locuinţe

 Principalul investitor privat în regiune este  
ArcelorMittal Galaţi ($130 milioane investiţi în 2001-
2008)

 Creşterea investiţiilor private în domeniul 
construcţiilor şi autovehicule, pentru 2006-2008

 85,7 milioane Euro în fonduri europene au fost atrase 
pentru infrastructură, managementul deşeurilor, 
programe sociale, monitorizarea mediului, 
îmbunătăţirea serviciilor publice

 Peste 1000 de apartamente au fost oferite cu sprijinul 
Consiliului Local către tineri, persoane cu dizabilităţi,  
persoanelor evacuate din clădiri naţionalizate; încă 
2500 apartamente au fost furnizate populaţiei, 
construite de către antreprenori privaţi

 S-a investit in infrastructura parcului industrial



4. 4. Nevoi de dezvoltare Nevoi de dezvoltare 
identificateidentificate
 Dezvoltarea capacităţii infrastructurii de asistenţă socială pentru 

vârstnici
 Modernizarea străzilor şi a liniilor de tramvai
 Îmbunătăţirea managementului traficului rutier
 Îmbunătăţirea calităţii vieţii în conformitate cu normele ecologice
 Reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizare
 Reabilitarea şi extinderea reţelei de apă
 Reabilitarea şi extinderea reţelei de iluminat public
 Reabilitarea reţelei locale de încălzire 
 Construirea unei rampe pentru deşeuri şi a unei staţii pentru tratarea 

deşeurilor
 Reabilitarea parcurilor şi crearea de noi spaţii verzi
 Crearea unei zone de recreere pe malul Dunării
 Reabilitarea cladirilor de patrimoniu cultural identificate
 Reabilitarea şcolilor şi a spitalelor
 Sprijinirea activităţilor economice transfrontaliere
 Programe de reconversie profesională pentru şomeri şi specializare 

profesională pentru populaţia ocupată



5. 5. Potenţialul de dezvoltarePotenţialul de dezvoltare
 Galaţi este unul dintre cei 13 poli desemnaţi de 

dezvoltare, bazat pe indicatori socio-economici
 Galaţi înregistrează una din cele mai ridicate rate 

de profitabilitate din Regiunea de Sud-Est
 Tradiţie in construcţia maritimă si cercetarea 

fluvială
 Dezvoltarea schimburilor comerciale atât la nivel 

naţional, cât şi cu ţările învecinate, Ucraina şi 
Moldova

 Tendinţa de a încuraja activitatea economică, în 
special cea inovativă (Parcul tehnologic de 
software, Parcul industrial)

 Măsuri de protecţie a mediului pentru o zonă 
puternic industrializată

 Tendinţa de expansiune urbanistică a spaţiilor 
rezidenţiale şi comerciale în nordul municipiului 
şi în aria metropolitană cu Brăila

 Finanţare publică majoră pentru reabilitarea şi 
extinderea infrastructurii de utilităţi publice 
(inclusiv fonduri europene)



Analiza SWOTAnaliza SWOT
PotenPotenţial de dezvoltareţial de dezvoltare

 Al doilea oraş din Regiunea Sud-Est, după indicatori socio-economici
 Porturi industriale
 Accesibilitatea rutieră
 Punct de graniţă cu Moldova şi Ucraina
Reţea feroviară TEN 
Coridor IX, la limita judeţului Galaţi
 Rata de profitabilitate ridicată a companiilor din municipiul Galaţi
 Investiţii publice majore în reabilitări de străzi, energie termică şi construcţia de 
noi locuinţe
Importanţa sectorului siderurgic în economia locală
Existenţa parcului tehnologic
 Existenţa Zonei Libere
Densitate relativ scăzută a populaţie
Şomaj scăzut
Câştig salarial mediu brut, al doilea ca valoare absolută pe judeţ după 
Constanţa pentru regiunea Sud Est
Existenţa unor institute de cercetare
Raport sosiri de reşedinţă/plecări de reşedinţă pozitiv
Excelenta acoperire la nivelul populaţiei a sistemului de alimentare cu apă 
(deserveşte circa 99,7% din populaţia oraşului)

Puncte tariPuncte tari



Analiza Analiza SWOTSWOT  
Potenţial de dezvoltarePotenţial de dezvoltare

 Spor de populaţie negativ
 Scăderea nivelului investiţiilor străine directe în 

regiunea Sud Est
 Îmbătrânirea populaţiei
 Existenţa unui număr mare de vârstnici care 

solicită asistenţă socială
 Depăşirea limitelor de zgomot pentru anumite 

zone de carosabil, şi carosabil cu şină
 Starea precară a unor tronsoane de drum  
 Starea precară a unor parcuri
 Rampă de deşeuri neconformă
 Rata mare de pierderi de energie termică pe 

instalaţiile de apă caldă
 Zone de iluminat nefuncţionale

Puncte slabePuncte slabe



Analiza Analiza SWOTSWOT  
PotenPotenţial de dezvoltareţial de dezvoltare

Dezvoltarea parcului industrial
Programe europene de reabilitare a 

infrastructurii
Crearea unor zone de agrement la Dunăre
Colaborare transfrontalieră
Reconversie profesională pentru cei 

disponibilizaţi
Realizarea managementului integrat al 

deşeurilor prin fonduri europene
Dezvoltarea zonei metropolitane Cantemir
Dezvoltarea Euroregiunii Dunărea de Jos
Construcţie aeroport 
Cel mai mare procent din ISD, industrie 

prelucrătoare sunt direcţionate către 
sectorul metalurgie

OportunităţiOportunităţi



Analiza Analiza SWOTSWOT  
PotenPotenţial de dezvoltareţial de dezvoltare

Creşterea nivelelor de trafic
Restructurarea marilor companii 

industriale
Scăderea fluxurilor de investiţii 

străine

AmeninţăriAmeninţări



Vă mulţumimVă mulţumim!!
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