
 

 

 
www.poca.ro 

 

Lista probleme dezvoltare locala - in comunitate 

Activitatea A3.2  

TOTAL: 97 DE PROBLEME 

 

 

Nr Domeniu/arie 

de 

manifestare 

Problema Sursa 

         

         I. EDUCATIE SI FORMARE PROFESIONALA – 11 probleme

1  Neadaptarea programelor de FPC la cerintele economiei de piata Analiza document public: Strategia de 

Dezvoltare a Municipilui Galati 2016 – 2025 

 

2  Rata scazuta de promovabilitate la examenele de bacalaureat Analiza document public: Strategia de 

Dezvoltare a Municipilui Galati 2016 – 2025 

 

3  Insuficienta parteneriate între institutiile de învatamânt si mediul de 

afaceri 

Analiza document public: Strategia de 

Dezvoltare a Municipilui Galati 2016 – 2025 

 

4  Distributia neuniforma a retelei educationale în teritoriu (cartiere) Analiza document public: Strategia de 

Dezvoltare a Municipilui Galati 2016 – 2025 
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5  Grad scazut de aplicabilitate a programelor scolare; neadecvare 

abilitati la provocarile sociale si economice 

Fisa identificare probleme 

6  Grad ridicat de discriminare etnica la înscrierea copiilor in scoli si 

gradinite 

 

Fisa identificare probleme 

7  Analfabetismul ridicat si nivelul scazut de educatie al adultilor, in 

mediul rural 

 

Fisa identificare probleme 

8  Acces limitat la cursursuri de formare/reconversie profesionala pentru 

persoanele cu varsta peste 45 de ani 

 

Fisa identificare probleme 

9  Lipsa unei baze de date online, care sa includa stagii de practica 

pentru liceeni si studenti, la nivelul orasului&judetelui, oferite/listate 

de catre diferite companii si firme locale  

Fisa identificare probleme 

10  Lipsa activitati&programe de constientizare a familiilor, din categorii 

vulnerabile referitoare la importanta continuarii studiilor de catre 

copiii acestora 

Fisa identificare probleme 

11  Numar prea mic de centre afterschool 

 

Fisa identificare probleme 
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Nr Domeniu/arie 

de 

manifestare 

Problema Sursa 

            

             II. SOCIAL – 10 probleme

1  Nivel ridicat al fenomenului de saracie si accentuarea excluziunii 

sociale 

Analiza document public: Strategia de 

Dezvoltare a Municipilui Galati 2016 – 2025 

 

2  Cresterea abandonului de catre familii a persoanelor vârstnice Analiza document public: Strategia de 

Dezvoltare a Municipilui Galati 2016 – 2025 

 

3  Lipsa activitatilor&programelor de constientizare a comunitati 

asupra importantei voluntariatului in desfasurarea de proiecte 

sociale&umanitare  

Fisa identificare probleme 

4  Nivel ridicat de discriminare a persoanelor de etnie roma 

 

Fisa identificare probleme 

5  Lipsa centre si locuinte adaptate, care sa sustina autonomia si 

independenta persoanelor cu autism 

 

Fisa identificare probleme 

6  Cresterea infractionalitati, a comportamentelor deviante&violentei in 

randul tinerilor si adolescentilor 

Fisa identificare probleme 

7  Numar mic de adaposturi pentru victimele violentei domestice Fisa identificare probleme 
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8  Locuri insuficiente si capacitate redusa adaposturi pentru persoane 

fara locuinta 

Fisa identificare probleme 

9  Lipsa spatiu sedii pentru grupuri locale, asociatii si fundatii cu 

activitati de sprijin a grupurilor de risc 

Fisa identificare probleme 

10   

Specialisti insuficienti pentru suportul diferitelor tipuri de dizabilitate 

 

Fisa identificare probleme 

 

 

Nr Domeniu/arie 

de 

manifestare 

Problema Sursa 

           

           III. OCUPARE – 11 probleme

1  Nivel accentuat de imbatrânire a fortei de munca 

 

Analiza document public: Strategia de 

Dezvoltare a Municipilui Galati 2016 – 2025 

2  Gradul ridicat de neutilizare a fortei de munca din spatiul rural Analiza document public: Strategia de 

Dezvoltare a Municipilui Galati 2016 – 2025 

3  Rata ridicata a somajului în rândul tinerilor Analiza document public: Strategia de 

Dezvoltare a Municipilui Galati 2016 – 2025 

4  Migratia fortei de munca calificate în tara si strainatate Analiza document public: Strategia de 

Dezvoltare a Municipilui Galati 2016 – 2025 

5  Nivelul ridicat al somajului în mediul rural, de unde provin peste 80% Analiza document public: Strategia de 
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din somerii judetului dezvoltare a judetului Galati 2021-2028 

6  Lipsa servicii de consiliere vocationala pentru persoanele cu 

dizabilitati, care se afla în cautarea unui loc de munca 

Fisa identificare probleme 

7  Posibilitati limitate de accesare si utilizare de tehnologii si 

dispozitive asistive si tehnologii de acces, în vederea cresterii 

sanselor de ocupare a persoanelor cu dizabilitati 

Fisa identificare probleme 

8  Ponderea ridicata a populatiei rurale ocupata în agricultura de 

subzistenta 

Analiza document public: Strategia de 

dezvoltare a judetului Galati 2021-2028 

 

9  Insuficienta locurilor de munca pentru persoanele cu dizabilitati 

 

Fisa identificare probleme 

10  Implicare redusa a operatorilor economici, pentru organizarea de stagii 

practice&internship-uri, in vederea angajarii ulterioare a tinerilor 

practicanti  

 

Fisa identificare probleme 

11  Lipsa de integrare a informarii si orientarii în cariera, la toate nivelele 

de educatie formala si de învatare non-formala pentru a constientiza 

tinerii cu privire la ocupare si la cerintele pietei muncii locale 

Fisa identificare probleme 
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Nr Domeniu/arie 

de 

manifestare 

Problema Sursa 

 

          

         IV. ANTREPRENORIAT&ECONOMIE SOCIALA - 11 probleme 

 

1  Lipsa unor structuri asociative de tip cluster pentru antreprenori si 

firme din diferite domenii 

Analiza document public: Strategia de 

Dezvoltare a Municipilui Galati 2016 – 2025 

2  Gradul antreprenorial scazut (numar de întreprinderi nou create la 

1.000 locuitori, sub nivelul regional si national) 

 

Analiza document public: Strategia de 

dezvoltare a judetului Galati 2021-2028 

 

3  Inexistenta Parcurilor industriale 

 

Analiza document public: Strategia de 

dezvoltare a judetului Galati 2021-2028 

 

4  Numar redus de întreprinderi sociale si de unitati protejate in judetul 

Galati 

 

Analiza document public: Strategia de 

dezvoltare a judetului Galati 2021-2028 

 

+ 

Fisa identificare probleme 

5  Inexistenta unui sistem stimulativ pentru înfiintarea de IMM-uri în 

domeniile economice deficitare 

Analiza document public: Strategia de 

Dezvoltare a Municipilui Galati 2016 – 2025 

6  Nivel scazut de motivatie a tinerilor de a infiinta propriile afaceri in Fisa identificare probleme 
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comunitatile din care fac parte 

7  Lipsa unui incubator pentru suport afaceri+intreprinderi sociale 

 

Fisa identificare probleme 

8  Precaritate sectoare economice traditionale, la nivel local, care nu mai 

au capacitatea de a asigura ocuparea si cresterea economiei  

 

Fisa identificare probleme 

9  Lipsa initiativelor de asociere în domeniul agricol – lipsa cooperativelor 

in mediul rural 

 

Fisa identificare probleme 

10  Inexistenta unor piete de desfacere dedicate exclusiv micilor 

producatori din oras si din  judet 

 

Fisa identificare probleme 

11  Lipsa recunoasterii si recompensarii cuvenite a eforturilor 

antreprenoriale din domeniul economie sociale, precum si a absentei 

publicitatii pentru antreprenorii sociali de succes, ca modele demne de 

urmat care creeaza locuri de munca si venituri, pentru categorii 

vulnerabile  

 

Fisa identificare probleme 
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Nr Domeniu/arie 

de 

manifestare 

Problema Sursa 

            

             V. SANATATE - 11 probleme

1  Infrastructura de sanatate nu este suficient de adaptata pentru a 

deservi numarul mare de locuitori 

Analiza document public: Strategia de 

dezvoltare a judetului Galati 2021-2028 

 

2  Accesibilitate redusa la servicii de sanatate de specialitate (clinici, 

medici specialisti, spitale) 

 

Analiza document public: Strategia de 

dezvoltare a judetului Galati 2021-2028 

 

3  Lipsa personalului medical specializat în orasele mici si în mediul rural Analiza document public: Strategia de 

dezvoltare a judetului Galati 2021-2028 

4  Lipsa lucrari de reabilitare si dotare cu echipamente modern a 

unitatilor spitalicesti din orasul Galati  

Analiza document public: Strategia de 

Dezvoltare a Municipilui Galati 2016 – 2025 

5  Numar redus de programe de preventie a bolilor 

 

Fisa identificare probleme 

6  Numar insuficient de terapii specifice, desfasurate pentru minorii cu 

dizabilitati institutionalizati si pentru cei care provin din familii cu 

posibilitati financiare reduse 

Fisa identificare probleme 

7  Insuficienta programe de educatie, în rândul cetatenilor, pentru o 

viata sanatoasa 

Fisa identificare probleme 
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8  Inexistenta nici unei sali de recuparare cu LOKOMAT (aparat de elita 

pe plan mondial, special pentru recuperarea mersului, fiind indicat 

pentru persoane cu accidente vasculare cerebrale, traumatisme 

vertebra-medulare, traumatisme cranio-cerebrale, scleroza multipla, 

paralizie etc.) 

Fisa identificare probleme 

9  Lipsa unor unor cursuri&programe de prim ajutor si de reactie in 

situatii de urgenta si la dezastre  

 

Fisa identificare probleme 

10  Lipsa unor structuri medicale cu personal de specialitate (minim 

stomatolog si asistent generalist), care sa activeze atât pentru 

beneficiarii/persoane cu dizabilitati din centre rezidentiale, cât si 

pentru persoanele cu dizabilitati de la domiciliu. 

Fisa identificare probleme 

11  Nivel crescut de expunere a copiilor si tinerilor la produse de tip fast 

food, care afecteaza sanatatea si dezvoltarea 

Fisa identificare probleme 

 

Nr Domeniu/arie 

de 

manifestare 

Problema Sursa 

          

         VI. MEDIU - 13 probleme

1  Existenta unei halde de steril la Combinatul Siderurgic Analiza document public: Strategia de 

Dezvoltare a Municipilui Galati 2016 – 2025 

2  Lipsa unui depozit de deseuri industriale nepericuloase (inerte) Analiza document public: Strategia de 
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Dezvoltare a Municipilui Galati 2016 – 2025 

3  Expunere ridicata la un nivel de poluare fonica/zgomot peste limita 

admisa a unei parti importante din populatia municipiului (peste 

57.000 de persoane ziua, si 71.000 noaptea)  

Analiza document public: Strategia de 

Dezvoltare a Municipilui Galati 2016 – 2025 

4  Insuficienta dezvoltare a capacitatilor de productie de energie 

regenerabila fata de potential 

Analiza document public: PLANUL TERITORIAL 

PENTRU O TRANZITIE JUSTA ÎN JUDETUL 

GALATI 

5  Grad ridicat de saracie energetica  - lipsa panouri 

fotovoltaice/fototermice la nivel de gospodarie 

Analiza document public: PLANUL TERITORIAL 

PENTRU O TRANZITIE JUSTA ÎN JUDETUL 

GALATI 

6  Calitatea scazuta/lipsa spatiilor verzi din jurul blocurilor Fisa identificare probleme 

7  Lipsa spatiilor verzi si parcuri in mediul rural in judetul Galati Fisa identificare probleme 

8  Lipsa gradini urbane, ca forma de regenerare urbana si sursa de hrana 

sanatoasa 

Fisa identificare probleme 

9  Lipsa ”trasee verzi”, ca drum de conectare cartiere din orasele jud. 

Galati, cu natura din proximitate (paduri, lacuri, lunci etc.) 

Fisa identificare probleme 

10  Reducerea fondului forestier în judet, aspect care afecteaza calitatea 

mediului si sanatatea 

Fisa identificare probleme 

11  Lipsa resurse/ghiduri multimedia privind biodiversitatea si mediul în 

municipiul Galati 

Analiza document public: Strategia de 

Dezvoltare a Municipilui Galati 2016 – 2025 

12  Nivel ridicat de poluare a apelor cu diferite substante daunatoare 

sanatatii oamenilor 

Fisa identificare probleme 

13  Cantitate ridicata de deseuri aruncate în zone private si/sau publice Fisa identificare probleme 
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Nr Domeniu/arie 

de 

manifestare 

Problema Sursa 

            

           VII. CULTURA - 10 probleme

1  Stare avansata de degradare a monumentelor istorice din judet; 

nevalorificare corespunzator în scop cultural&turistic 

Analiza document public: STUDIU DE 

CERCETARE PRIVIND POTENTIALUL TURISTIC 

DE PIATA AL TURISMULUI ECOLOGIC SI 

ISTORIC/CULTURAL ÎN JUDETUL GALATI 

2  Insuficienta valorificare a monumentelor istorice prin amenajari 

arhitecturale specifice 

Analiza document public: STUDIU DE 

CERCETARE PRIVIND POTENTIALUL TURISTIC 

DE PIATA AL TURISMULUI ECOLOGIC SI 

ISTORIC/CULTURAL ÎN JUDETUL GALATI 

3  Lipsa unei strategii culturale asumate la nivel judetean Analiza document public: Strategia de 

dezvoltare a judetului Galati 2021-2028 

4  Dezvoltarea neechilibrata a infrastructurii culturale si accesibilitatea 

scazuta pentru locuitorii din mediul rural 

Analiza document public: Strategia de 

dezvoltare a judetului Galati 2021-2028 

5  Numar insuficient de evenimente culturale creative unice, non-

repetitive 

 

Fisa identificare probleme 

6  Nivel scazut de valorificare a traditiilor si obiceiurilor locale specifice Analiza document public: STUDIU DE 

CERCETARE PRIVIND POTENTIALUL TURISTIC 
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DE PIATA AL TURISMULUI ECOLOGIC SI 

ISTORIC/CULTURAL ÎN JUDETUL GALATI 

+ Fisa identificare probleme 

7  Modalitati limitate de acces la cultura, pentru categorii vulnerabile si 

pe grupuri de varsta: copii, tineri, varstnici 

Fisa identificare probleme 

8  Numar insuficient de tabere&ateliere de creatie gratuite pentru copii si 

tineri 

Fisa identificare probleme 

9  Spatii si fond imobiliar neutilizat si/sau putin utilizat în diverse zone 

ale orasului, care ar putea fi atribuit operatorilor culturali 

Fisa identificare probleme 

10  Lipsa unor centre, ”hub-uri” cu spatii gratuite si/sau la pret acceptabil 

si amenajari adecvate pentru tinerii artisti 

 

Fisa identificare probleme 

 

Nr Domeniu/arie 

de 

manifestare 

Problema Sursa 

          

          VIII. SPORT&TIMP LIBER&TURISM - 10 probleme 

 

1  Accesul cu mijloacele de transport în comun spre majoritatea ariilor 

protejate majore este limitat; transportul public catre obiectivele 

turistice este slab organizat si promovat 

Analiza document public: STUDIU DE 

CERCETARE PRIVIND POTENTIALUL TURISTIC 

DE PIATA AL TURISMULUI ECOLOGIC SI 

ISTORIC/CULTURAL ÎN JUDETUL GALATI 
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2  Insuficienta valorificare a gastronomiei locale in turismul local; lipsa 
produsele locale traditionale 
 

Analiza document public: STUDIU DE 

CERCETARE PRIVIND POTENTIALUL TURISTIC 

DE PIATA AL TURISMULUI ECOLOGIC SI 

ISTORIC/CULTURAL ÎN JUDETUL GALATI 

3  Numarul redus de sali&terenuri de sport 

 

Fisa identificare probleme 

4  Modalitati limitate de petrecere a timpului liber si a practicarii 

sportului, pe categorii de varsta: copii, tineri, varstnici 

Fisa identificare probleme 

5  Precaritate infrastructura culturala, comunitara si de agreement 

 

Fisa identificare probleme 

6  Lipsa centre comunitare in cartiere si in mediul rural – ca spatiu de 

întâlnire, in care se pot desfasura activitati civice, educative, sociale, 

de petrecere a timpului liber 

Fisa identificare probleme 

7  Acces limitat pentru persoanele cu dezabilitati la numeroase puncte de 

atractie turistica 

Fisa identificare probleme 

8  Lipsa unei sali de sport adaptata, la care sa aiba acces persoane cu 

diferite tipuri de dizabilitati din comunitate 

Fisa identificare probleme 

9  Lipsa unui mega parc (multifunctional) cu fitness urban, cu piste de 

bicicleta/trotinete/carucioare rulante/role/biciclete de familie/ 

calarie etc. 

Fisa identificare probleme 

10  Lipsa unor structuri turistice dedicate persoanelor, care provin din 

grupuri vulnerabile 

Fisa identificare probleme 
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Nr Domeniu/arie 

de 

manifestare 

Problema Sursa 

           

         IX. TRANSPORT&MOBILITATE - 10 probleme 

 

1  Gradul avansat de uzura fizica si morala a infrastructurii portuar Analiza document public: Strategia de 

Dezvoltare a Municipilui Galati 2016 – 2025 

2  Numar ridicat de zone de congestionare a traficului în interiorul 

municipiului 

Analiza document public: Strategia de 

Dezvoltare a Municipilui Galati 2016 – 2025 

3  Numarul redus de parcari cu plata din municipiu Analiza document public: Strategia de 

Dezvoltare a Municipilui Galati 2016 – 2025 

4  Acces greoi al masinilor la carosabil si acces greoi al pietonilor pe 

trotuare si aleile dintre blocuri  

Fisa identificare probleme 

5  Stare precara a strazilor orasenesti de la periferia si a celor din 

comune si sate 

Fisa identificare probleme 

6  Mijloace de transport in comun putine si invechite, care pun in pericol 

calatorii 

Fisa identificare probleme 

7  Insuficienta locurilor de parcare la sol, inexistenta parcarilor etajate 

 

Fisa identificare probleme 

8  Lipsa unui serviciu permanent transport persoane cu dizabilitati si 

vârstnici nevoiasi sau lipsiti de sprijin familial 

Fisa identificare probleme 

9  Insuficienta pistelor pentru biciclisti si a zonelor pietonale, ca Analiza document public: Strategia de 
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alternative ecologice de deplasare Dezvoltare a Municipilui Galati 2016 – 2025 

10  Frecventa redusa a transportului public judetean în unele localitati Analiza document public: Strategia de 

dezvoltare a judetului Galati 2021-2028 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Proiect cofinantat din Fondul Social European, prin Programului Operational  

Capacitate Administrativa 2014-2020” 


