Dragi colegi din IT-ul gălățean,

Sunt unul de-al vostru! Lucrez în industria de software
din Galați din anul 2003. Am patruzeci de ani, dintre care
șaptesprezece lucrați ca programator software. Vă spun cu
mâna pe inimă: suntem cea mai faină industrie de aici,
lucrăm cu viitorul! Multe dintre proiectele noastre sunt de-a
dreptul proiecte de cercetare, vor apărea abia peste câțiva
ani pe piață. În industria de IT sunt salarii bune, în acest oraș
a cărui economie, din păcate, nu s-a diversificat deloc în
ultimul deceniu. Mă adresez, cu această candidatură,

tuturor gălățenilor care se gândesc la viitor dar acest
mesaj vă este dedicat în special vouă.
Nicio investiție majoră nu a venit în ultimii ani aici. Galațiul stă
pe un butoi de pulbere care urmează să explodeze în curând.
Criza sanitară deja determină firmele să-și închidă porțile, au fost disponibilizați peste 1000 de
gălățeni în aceste săptămâni. Deviza actualei conduceri a orașului e cel mai bine sintetizată în
declarația Primarului din Ziarul Financiar din 2016: „Nu cad în genunchi pentru investitori!” Nu de
astfel de false mândrii au nevoie gălățenii, ci de locuri de muncă. Avem oameni bine pregătiți aici,
avem firme cu vechime, avem Universitatea. În loc să înflorească firmele de IT în Galați, ele au
scăzut ca număr și au înflorit firmele de... videochat.
Primăria noastră e un boier de modă veche. Deține mii de hectare de teren invadate de
buruieni. În loc să fie date gratuit investitorilor, în loc să le fie construite hale pe fonduri europene, așa
cum s-a făcut în orașele din Vest, în loc să li se dea facilități fiscale, li se pretind alte lucruri. Așa că
singurele investiții care au mai venit aici în zonă s-au dus la Brăila, nu la Galați. Nici măcar un
Decathlon n-am reușit să atragem la noi în oraș, în ultimii 4 ani.
Știu că IT-iștii au pretenții. Circulă mult, stau în conferințe cu toate națiunile pământului, sunt
oameni cool, deschiși la minte, creativi. Ei vor un oraș care se mișcă rapid, o administrație suplă,
performantă, digitalizată, vor să vadă că locul în care stau crește. Altminteri, Cluj, București, Munchen
sau orice alt oraș din lumea asta îi primește cu brațele deschise. Sentimentul meu este că un IT-ist își
dă silința să rămână în Galați, insistă!
Este motivul pentru care am decis să candidez ca primar al acestui oraș! Deja am schimbat
mai multe garnituri de prieteni, mai toți au plecat către orașele care înfloresc în Vest. Dacă nu ne
implicăm noi, cei care știm cum arată o industrie deosebit de eficientă, prosperă și creativă, cei care
lucrăm la privat pe bani buni, cei care știm ce e un deadline, cei care avem criterii clare de
performanță, atunci cine?!? Mă onorează, dragi colegi, mă mândresc în fiecare cartier al acestui
oraș cu faptul că sunt unul dintre voi, indiferent la firma la care lucrați! Dacă aș lua colegii de pe
un proiect de la orice firmă de software din Galați și i-aș transporta, în mod miraculos, în vârful
administrației locale, jar ar mânca Primăria Galați! „E imposibil asta la Galați”, formulă pe care o aud
des prin cartierele muncitorești, ar deveni istorie, am reinventa din temelii acest oraș! Orice IT-ist știe
că nimic nu e imposibil, a demonstrat-o de atâtea ori pe proiecte.

Vorbesc aceeași limbă cu voi, vorbesc C, Python, Java sau TCL, vorbesc PHP sau Javascript.
Dar ceea ce e mai important, știu cum trebuie să arate un oraș în care IT-iștii să stea pentru că
merită, nu doar pentru că se ambiționează să rămână aici. La PACT pentru Galați știm cum să
aducem înapoi cheful de a locui aici! Avem nevoie la Galați ca de aer nu doar de investiții, ci avem
nevoie de un Centru Istoric, avem nevoie de maternități private, de creșe pentru cei mici, de trotuare
drepte pe care să nu ocolești găurile din asfalt atunci când îi plimbi pe cei mici în cărucior. Avem
nevoie de spații verzi, pe care copiii să calce iarba în voie, avem nevoie de un parc pentru căței.
Avem nevoie de pub-uri faine deschise până târziu, la fel cum avem nevoie de piste de biciclete
competente. Și avem nevoie de un aeroport aici! Avem atâtea delegații către străinătate sau din
străinătate. Galațiul a avut cândva un aeroport, puțini știu că de aici a decolat prima cursă civilă din
România. Vrem să redăm Galațiului aeroportul pierdut!
Antreprenorii din IT au nevoie de o zonă de birouri profesionale, de un hub de inovare / creare
de produse software, de competiții și premii în domeniu, de cursuri de reconversie profesională.
Universitatea trebuie să devină un partener strategic al industriei IT din Galați. Voi trage pentru
triplarea numărului de IT-iști, se poate asta într-un mandat!

Dragi colegi, iată câteva link-uri utile:


Prezentarea mea pe larg: https://www.pactpentrugalati.ro/andrei



Planul PACT pentru Galați de reabilitare a Centrului Istoric:
https://www.pactpentrugalati.ro/reabilitarea-centrului-istoric



Pagina pe care puteți citi gratuit despre istoria Galațiului: https://www.pactpentrugalati.ro/istoria



Planul PACT pentru Galați de Relansare Economică a Galațiului: http://bit.ly/relansare

Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să fiți alături de PACT pentru Galați la alegerile locale,
o echipă tânără ca voi prin spirit, liberală prin valori, gălățeană și formată din specialiști în domeniile
lor, pusă pe schimbat lucrurile în administrația locală!
Votați PACT pentru Galați la Primărie, Consiliul Local și Consiliul Județean și înscriețivă pe lista noastră de susținători la www.pactpentrugalati.ro/sustin

Cu drag,
Andrei VELEA
PACT pentru Galați
Candidat pentru Primăria Galați

