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GL – 01 / 09.07.2021 

 

Către: Consiliul Județului Galați / Primăria Municipiului Galați 
 

 

 

 

 Asociația Centrul de Dezvoltare SMART implementează proiectul “START UP SMART 2.0,” 

finanțat prin Programul Operațional Capital Uman. În cadrul acestuia, analizăm masuri necesare pentru 

stimularea mediului de afaceri la nivel local, identificand solutii pentru dezvoltarea activitatii 

economice si in special a start-up-urilor din județul Galați. 

 Vă trimitem atașat propunerea noastră privind identificarea unor măsuri de sprijin necesare 

stimulării afacerilor din domeniul HORECA. Soluțiile au fost identificate în cadrul unei dezbateri publice 

organizate în cadrul proiectului, la care au participat reprezentanți ai mediului de afaceri local.  

 De la instituirea stării de urgență în România, IMM-urile și în special cele din domeniul 

HORECA, se confruntă cu probleme determinate fie de lipsa consumatorilor, fie de faptul că activitățile 

desfășurate au fost interzise prin ordonanțe militare sau au fost îngrădite în perioada stării de alertă. 

 Vă rugăm să sprijiniți mediul de afaceri din judetul Galati, prin considerarea următoarelor 

propuneri: 

 Realizarea unui Program de finanțare și sprijinire a start-up-urilor din județul Galați. 

 Înființarea unui Incubator de afaceri HoReCa în Galați.  

 Înființarea unui consiliu consultativ al mediului de afaceri pentru identificarea de politici 

publice de stimulare a mediului economic la nivel local. 

 "Invest in Galati" - identificarea de facilități fiscale și de piață pentru atragerea de investitori 

în județul Galați 

 Realizarea unei hărți a investițiilor publice planificate pe o perioadă de 3-5 ani și promovarea 

acesteia către întreprinzători și investitori, în vederea corelării investițiilor din fonduri publice 

cu cele din fonduri private.  

 

Vă mulțumim pentru interesul acordat sprijinirii mediului de afaceri și vă rugăm să ne trimiteți 

răspunsul dumneavoastră la email office@smart.org.ro 

 

 Cu stimă, 

Iulian Cazacu 

Președinte 
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Propuneri de de masuri de sprijin necesare stimularii 

afacerilor din domeniul HORECA, in judetul Galati 
 

 

Context 
Judetul Galati se confrunta cu o serie de probleme care afecteaza negativ mediul de afaceri 
local, cum ar fi: gradul antreprenorial scazut (numar de intreprinderi nou create la 1000 
locuitori, sub nivelul regional si national), rata ridicata a somajului, necompetitivitatea fortei 
de munca, productivitatea scazuta a muncii, ponderea ridicata a populatiei rurale ocupata 
in agricultura de subzistenta, lipsa initiativelor de asociere in domeniul agricol, productia 
agricola locala se rezuma in principal la materii prime, pe fondul lipsei unitatilor de 
procesare, sectoare economice cu o valoare adaugata ridicata slab dezvoltate (ex. informatii 
si comunicatii), necorelarea competentelor fortei de munca cu cerintele pietei, dificultati 
referitoare la recrutarea de personal, competitivitate redusa in context national a 
sectoarelor economice din judet, balanta comerciala negativa, inexistenta parcurilor 
industriale, infrastructura de transport inadecvata, lipsa corelarii intre rata de crestere a 
salariilor si rata de crestere a productivitatii care poate afecta grav competitivitatea firmelor, 
majoritatea somerilor inregistrati sunt tineri din mediul rural al caror domiciliu este situat la 
distante mai mari de 30 km fata de centrele urbane Galati, Tecuci sau Targu Bujor, 
insuficienta locurilor de muncă pentru absolventii cu studii superioare (Strategia de 
dezvoltare a judetului Galati 2021 - 2028). 
 
De la instituirea starii de urgenta in Romania, IMM-urile si in special cele din domeniul 
HORECA, se confrunta cu probleme determinate fie de lipsa consumatorilor (caz in care 
activitatile sunt puternic afectate prin scaderea cifrei de afaceri iar personalul angajat a fost 
trimis in somaj tehnic), fie de faptul ca activitatile desfasurate au fost interzise prin 
ordonante militare sau au fost ingradite in perioada starii de alertă (situatie in care de 
asemenea personalul angajat al IMM-urilor a fost trimis in somaj tehnic). Masurile impuse 
de criza sanitara au condus la un blocaj al activitatilor economice la nivel national. Fara 
masuri de sprijin eficiente, IMM-urile se confrunta cu grave dificultati in desfasurarea 
activitatilor curente si de investitii, cu impact direct asupra veniturilor bugetului de stat si 
cresterii somajului. 

 
 
 

Criterii 
 
Stimularea economiei locale reprezinta o prioritate pentru autoritatile publice, deoarece 
resursele financiare ale acestora provin, in mare masura, de la mediul privat sub forma de 
taxe si impozite. De asemenea, firmele genereaza si un efect de multiplicare in societate, 
prin plata de salarii, contractarea si subcontractarea de servicii si lucrari. 
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Opţiuni 
 
1. Non-intervenția 
 
In conditiile in care firmele care activeaza in domeniul HORECA nu sunt sprijinite prin 
facilitati care pot fi adoptate la nivel local, acestea isi vor reveni mai greu din lipsa sau 
incetarea activitatii in context COVID, sau se vor reloca in judete care sunt prietenoase cu 
mediul de afaceri. In consecinta, autoritatiel locale vor avea incasari mai mici fata de anii 
precedenti, iar serviciile publice vor avea de suferit. 
 
2. Adoptarea unui pachet de masuri de sprijin pentru firmele din domeniul HORECA 
 

Nr. 

crt. 

Propunere măsură Probleme vizate1 

1 Înființarea unui birou județean de sprijinire a 

mediului de afaceri în cadrul Consiliului 

Județean Galați format din persoane cu 

atribuții privind programele și proiectele IMM. 

Exemple de atributii necesare dezvoltării 

mediului de afaceri local: 

 identificarea de oportunități de 
investiții în județul Galați. 

 one-stop-shop pentru investitori. 

 promovarea oportunităților de 
investiții din județul Galați. 

 sprijinirea investitorilor în vederea 
obținerii avizelor necesare, racordarea 
la utilități și contractarea serviciilor 
suport necesare demarării activității. 

 atragerea firmelor de consultanță în 
județul Galați. 

 Ritm de creștere a nivelului de trai 
inferior ritmului de creștere 
regional și național. 

 Gradul antreprenorial scăzut 
(număr de întreprinderi nou create 
la 1000 locuitori, sub nivelul 
regional și național). 

 Competitivitate redusă în context 
național a sectoarelor economice 
din județ, peste jumătate din 
diviziunile economice fiind în declin 
(necompetitive și cu o concentrare 
scăzută). 

 Nivel scăzut de atractivitate pentru 
investitori pe fondul infrastructurii 
de transport inadecvate, în special 
în mediul rural. 

 Concentrarea economiei județene 
în Municipiul Galați și mai puțin în 
mediul rural contribuie la nivelul 
ridicat al șomajului în mediul rural 
de unde provin peste 80% din 
șomerii județului. 

                                                           
1 Identificate prin Strategia de dezvoltare a județului Galați pentru perioada 2021-2028 elaborată în cadrul 

proiectului „Capacitate administrativă ridicată prin investiții integrate și complementare - CARIC”, SMIS 126291 
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2 Realizarea unui Program de finanțare și 

sprijinire a start-up-urilor din județul Galați. 

 

Gradul antreprenorial scăzut. 

3 Înființarea unui Incubator de afaceri HoReCa în 

județul Galați.  

 

Gradul antreprenorial scăzut. 

4 Înființarea unui consiliu consultativ al mediului 

de afaceri pentru identificarea de politici 

publice de stimulare a mediului economic la 

nivel local. 

 Lipsa inițiativelor de asociere în 
domeniul agricol. 

 Ritm de creștere a nivelului de trai 
inferior ritmului de creștere 
regional și național. 

5 Sprijinirea derulării unui program de educație 

antreprenorială în școlile din Județul Galați. 

Gradul antreprenorial scăzut. 

6 Susținerea antreprenoriatului social prin 

identificarea de servicii publice care pot fi 

externalizate prin modele de afaceri sociale.  

Gradul antreprenorial scăzut. 

7 "Invest in Galati" - identificarea de facilități 

fiscale și de piață pentru atragerea de 

investitori în județul Galați 

Balanța comercială negativă. 

8 Înființarea unui centru logistic HoReCa pentru 

sprijinirea colectării și distribuției producției 

agricole și alimentare; reducerea costurilor 

privind distribuția produselor agricole realizate 

de companiile de la nivel local. 

Lipsa spațiilor de depozitare 

specializate conform normelor UE 

pentru agricultori. 

9 Realizarea unei hărți a investițiilor publice 

planificate pe o perioadă de 3-5 ani și 

promovarea acesteia către întreprinzători și 

investitori, în vederea corelării investițiilor din 

fonduri publice cu cele din fonduri private.  

Nivel scăzut de atractivitate pentru 

investitori pe fondul infrastructurii de 

transport inadecvate, în special în 

mediul rural. 

 

Gradul antreprenorial scăzut. 
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10 Acțiuni de prevenire și informare a 

antreprenorilor cu privire la obligațiile fiscale, 

reguli, protecția consumatorilor etc. 

Gradul antreprenorial scăzut. 

11 Înființarea de parcuri industriale la Tecuci și 

Târgu Bujor 

Inexistența Parcurilor industriale. 

 

 
Recomandări 

 
Adoptarea acestor masuri de stimulare a mediului economic local vor duce la poziționarea 
județului Galati ca un veritabil HUB în domeniul HoReCa, beneficiind de următoarele 
avantaje identificate prin Strategia de dezvoltare a județului Galați pentru perioada 2021-
2028 elaborată în cadrul proiectului „Capacitate administrativă ridicată prin investiții 
integrate și complementare - CARIC”, SMIS 126291: 
• Potențialul agricol ridicat datorat condițiilor geografice favorabile și a dinamicii pozitive a 
sectorului agricol. 
• Concentrarea suprafețelor agricole pe culturi cu importanță alimentară și industrială 
ridicată. 
• Existența resurselor necesare (naturale și umane) pentru dezvoltarea sectorului piscicol. 
• Interesul ridicat al actorilor locali în accesarea de fonduri nerambursabile pentru sprijinirea 
și dezvoltarea agriculturii - valoarea contractată prin PNDR 2014-2020 poziționează județul 
în prima jumătatea a clasamentului național (locul 16). 
• Dorința unor locuitori din județ de a-și dezvolta spiritul antreprenorial. 
• Existența Universității Dunărea de Jos Galați care poate furniza forță de muncă bine 
pregătită în domenii importante precum economie, inginerie, piscicultură, industire 
alimentară. 
• Poziționarea geografică cu acces la Dunăre și la graniță cu Republica Moldova și Ucraina și 
potențial de dezvoltare a infrastructurii de transport rutier, feroviar și fluvial. 
• Condiții favorabile pentru obținerea produselor ecologice a căror cerere este în creștere. 
• Facilitățile acordate de stat în domeniul agricol și zootehnic: subvenții, etc.  
• Existența Institutului de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit și 
Acvacultură Galați. 
• Potențial viticol ridicat. 
 

 


