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Inițiatorii proiectului
Parcul de Software de la Galați este o inițiativă comună a Guvernului
României și a autorităților locale.
Parcul Științific și Tehnologic de Software de la Galați își propune să contribuie la
dezvoltarea sectorului industrial al tehnologiilor de vârf, la facilitarea transferului de
tehnologie, precum și la crearea unei alternative viabile pe piața muncii din Regiunea de
Sud-Est.
Investiția a fost finanțată din surse locale și guvernamentale.





Consiliul Județului Galați
Consiliul Local Galați
Universitatea “Dunărea de Jos” Galați
S.C. Navrom – Centru de Afaceri S.R.L. Galați

24.10.2002 Ministerul Educatiei si Cercetării acordă primul titlu de
parc stiintific si tehnologic din Romania pentru PARCUL DE SOFTWARE - Galați
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Facilitățile acordate de administratorul parcului
Spații oferite pentru utilizare:
Spații comune:
• 64 de birouri;
• O sală de conferințe cu o capacitate de 50 locuri;
• O sală pentru protocol;
• Spații destinate consultanței și cercetării;
• O sală multimedia;
• O sală servere;
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Facilitățile acordate de administratorul parcului
Servicii centralizate:
• Servicii de receptie-secretariat;
• Servicii de paza;
• Servicii de curățenie;
Utilități oferite:
• Conexiune la rețelele de utilități publice;
• Instalație de climatizare centralizată;
• Grup electrogen de avarie;
• Centrală anti-incendiu;
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Facilitățile acordate de administratorul parcului
Facilități tehnice – Infrastructura, echipamente și dotări:
• Cablare structurată pentru transmisie voce-date;
• Router, file server, firewall, file server Internet;
• Conexiune Internet de mare viteză, cu bandă de acces
garantată;
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Obiectivele stabilite de inițiatori
 Crearea de noi locuri de muncă în domeniul tehnologiilor
avansate;
 Atragerea de fonduri private în învățământ și cercetare;
 Stimularea potențialului inovativ și tehnico-științific al
personalului academic, universitar, al cercetătorilor și al
studenților;
 Transferul tehnologic de rezultate ale cercetării la agenții
economici interesați în producția de software și servicii conexe
 Atragerea companiilor străine pentru a investi în activități de
transfer tehnologic;
 Dezvoltarea potențialului științific, tehnologic și economic la
nivel regional;
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Colaborarea cu mediul universitar
Consecințe universitare:
- Creșterea numărului de stragii de practică productivă motivate;
- Creșterea ofertei de locuri de muncă pentru absolvenți;
- Creșterea gradului de motivare (deci CALITATE) a studenților în privință
cunoștințelor, competențelor și abilităților;
- Implicarea studenților din facultățile de profil în proiectele dezvoltate de
companiile din parc;
- Expertiză cadrelor universitare din facultăți cu profil TIC
- Cursuri de înaltă specializare în domeniul TIC;
- Realizarea în comun a unor contracte de cercetare, dezvoltare și
transfer tehnologic în domeniul TIC;
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Facilități de marketing
• Contacte de afaceri cu parteneri naționali și internaționali, sprijin
pentru dezvoltarea parteneriatelor interne și internaționale;
• Informări periodice dintre parcul de software și reprezentanțele
comerciale ale României din străinătate;
• Elaborarea de materiale promoționale specifice;
• Organizarea de evenimente pe teme de TIC;
• Broșură/Materiale preriodice de prezentare a parcului;
• Sprijin în vederea participării la expoziții, conferințe și
simpozioane naționale și internaționale;
• Facilitarea comunicării cu presă;
• Consultanță economică și de afaceri;
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Suportul acordat membrilor parcului
• Administratorul parcului oferă producătorilor de
software asistență în derularea proiectelor cu
finanțare nerambursabilă, suportul necesar
contractării partenerilor externi și încheierii de
contracte cu aceștia, informații utile derulării
importurilor și exporturilor de tehnologie avansată,
sesiuni de training cu tematică adecvată administrării
afacerilor și condițiile socio-economice actuale
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Concluzii
• Încurajarea dezvoltării pe plan local și regional a afacerilor în
domeniul TIC;
• Diminuarea migrării specialiștilor;
• Utilizarea forței de muncă calificate, precum și reconversia
acesteia;
• Dezvoltarea și utilizarea eficientă a infrastucturii regionale de
comunicații;
• Creșterea atractivității pentru investiții străine;
• Dezvoltarea învățământului de specialitate;
• Creșteri economice în alte sectoare de activitate;
• Accelerarea informatizării administrației și a agenților economici;
• Creșterea competitivității;
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Parcul de Tehnologie a Informației - Galați

S.C. CONS MANAGEMENT PARC DE SOFT S.R.L.
Str.Portului Nr. 23, Corp A, Complex Administrativ, 800025, Galați
Tel. : 0236-306180; Fax : 0236-306181;
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