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Dezvoltare imobiliară într-un oraș mic, într-o semi-periferie de semi-periferie a capitalismului global 

Ioana Florea și Livia Pancu 

 

A. Rezumat al studiului de caz al Bârladului 

Bârladul este un municipiu în partea de sud a județului Vaslui, unul dintre cele mai sărace județe la nivel 
național, la granița cu Republica Moldova. Bârladul a fost dintotdeauna un centru cultural, economic, 
industrial mai mare decât municipiul Vaslui, care l-a înlocuit drept reședință de județ începând din anul 
1968 odată cu reorganizarea administrativ-teritorială a țării.  

Am ales acest studiu de caz din mai multe motive: 

- Întreprinderea Rulmentul Bârlad (IRB) a fost una dintre cele mai mari fabrici din regiune și chiar la nivel 
național, cu peste 11.000 muncitori/muncitoare în perioadele de vârf de dinainte de 1990. 

- Bârladul avea o dezvoltare industrială importantă înainte de 1990, cu alte întreprinderi precum FEPA 
(echipamente și aparate de măsură pneumatice de înaltă calitate) și Confecții având peste 3000 de 
muncitori/muncitoare fiecare, cu fabrici mari precum Abrazive (a 2a pe țară în domeniu, după Carbochim 
Cluj), Vigotex, Vigonia.  

- Toate acestea au suferit un declin treptat după 1990, cele mai multe fiind în prezent închise sau sub 
presiunea închiderii. IRB a devenit societate pe acțiuni – SC Rulmenți SA – în anul 1993, prin ordin 
ministerial (de la Ministerul Industriilor), apoi a fost privatizată în anul 2000, pachetul majoritar de acțiuni 
fiind vândut de statul român și cumpărat de compania turcă Kombassan, membră a trustului trans-
național BERA Holding (listat la bursă din anul 2012). Activitatea acesteia s-a diminuat în timp, ajungând 
în prezent la sub 1000 de muncitori. O mare parte din halele de producție au rămas nefolosite. În anul 
2019, SC Rulmenți SA a făcut pre-contracte de vânzare a unor bucăți semnificative din terenul 
întreprinderii către compania PK Vanilla SRL – parte a fondului de investiții Prime Kapital, care dezvoltă 
Silk District, cel mai mare complex mixt (rezidențial, office, retail) din Iași, care este de asemenea un studiu 
de caz pentru proiectul nostru.  

- Prime Kapital este un fond de investiții de tip equity, înființat în Africa de Sud, gestionat de cei care au 
înființat NEPI – unul dintre cei mai mari investitori imobiliari din România, prezenți în mai multe dintre 
orașele noastre studii de caz, listat la bursă. 

- În noiembrie 2021, PK Vanilla SRL a deschis Bârlad Value Centre – primul mare centru comercial din 
Bîrlad, pe terenul de aproape 47.000 m2 cumparat de la SC Rulmenți SA, avansând un proces intens de 
transformare a zonei, unde apoi s-a deschis un magazin Dedeman și urmează un hipermarket Kaufland 
(care a inițiat un PUZ în zonă din anul 2018). Astfel, principala platformă industrială a Bârladului – de 
importanță națională înainte de 1990 – a fost reconvertită, și-a pierdut funcțiunea industrială (prin 
PUZurile aprobate de primărie, inițiate de SC Rulmenți SA în toamna anului 2020, pentru beneficiarul PK 
Vanilla SRL) și a devenit zonă comercială.  

- Astfel, capitalul global interesat de dezvoltări imobiliare (comerciale) ca „alternative asset class” a 
pătruns într-un municipiu mic precum Bârladul, pe o fostă platformă industrială convertită, facilitat de 
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(transformările și strategiile trans-naționale ale) BERA Holding – tot o companie purtătoare a capitalului 
global, aceasta având profil predominant industrial.  

Aceste caracteristici fac Bârladul și, respectiv, Bârlad Value Centre, un studiu de caz interesant pentru 
proiectul nostru. Ne întrebăm de ce fondul de investiții cu capital global Prime Kapital a decis să vină la 
Bârlad și să dezvolte un centru comercial; încercăm să identificăm din condițiile (istorice, socio-economice 
locale/naționale și globale, politice și instituționale naționale și locale) care au facilitat această dezvoltare; 
încercăm să identificăm din actorii social-politici care au facilitat această dezvoltare. 

În aceste note, schițăm o primă etapă de organizare a principalelor observații (punctul B), din principalele 
surse de informare (punctul D), pentru analiza pe care o vom dezvolta în lunile viitoare (eventuale linii de 
analiză prezentate la punctul C).  

 

B. Principalele observații 

1. Localizarea Bârladului în regiune și a zonelor industriale și foste industriale din Bârlad: 

- la sudul județului Vaslui; 

- la mai puțin de 2 ore cu trenul de Iași; 

- la distanțe aproximativ egale de Iași, Bacău, Galați; 

- la 1:20 ore de vama Oancea, respectiv la 1:35 ore de vama Albița, cu Republica Moldova, cu mașina (pe 
drumul E581); 

- zone industriale: marea platformă din nordul orașului, unde au fost IRB, FEPA, Vigonia, Vigotex, Abrazive, 
Fabrica de Bucșe (din care funcționale au mai rămas doar părți din IRB în prezent, iar FEPA a fost închisă 
foarte recent), precum și fabrici mai mici continuând platforma către Nord-Est: Fabrica de Prefabricate, 
Ciment, Cărămidă (acestea din urmă fiind închise demult). Această zonă avea la apogeu probabil circa 
20.000 salariați. Zona dinspre gară, în est, cu Fabrica de Ulei Mândra (închisă recent), ateliere CFR, mari 
depozite de cereale care aparțin încă (din 2003) de SC Comcereal SA (firma unuia dintre cei mai bogați 
români, Adrian Porumboiu). Zona de sud-vest a Fabricii de Confecții Bârlad, una dintre privatizările reușite 
prin metoda MEBO, care încă dăinuie, chiar dacă cu un personal mult redus față de cele 3000-4000 
persoane angajate în anii 1980, alături de zona militară în care lucrează circa 1200 persoane. Zona de sud-
est în care sunt doar ruine ale unor fabrici precum cea de tutun sau cea de reparații utilaj agricol. 

 

2. Zona de interes pentru studiu: 

- Este zona marii platforme din nordul orașului, și în special zona fostei IRB, numită apoi SC Rulmenți SA 
(de la privatizare, din anul 1993), pentru că acolo este epicentrul noii dezvoltări imobiliare Bârlad Value 
Centre, care s-a continuat cu un magazin Dedeman și în prezent se lucrează la 2 noi construcții de mari 
dimensiuni, dintre care una este un magazin Kaufland, probabil pe un teren care a aparținut de FEPA (din 
analiza extraselor de carte funciară, nu am reușit încă să găsim proprietarul inițial pentru toate terenurile 
care sunt acum în dezvoltare imobiliară). Iar pe un teren apropiat au apărut deja reclame pentru 
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achiziționarea de apartamente într-un bloc de locuințe, cu un preț mare pentru zonă – începând cu 1000 
euro/m2. 

 

 

3. Scurtă istorie a IRB, respectiv SC Rulmenți SA: 

- S-a înființat în anul 1951, a început producția în anul 1953. A fost cea mai mare fabrică a municipiului, a 
județului și chiar una dintre cele mai mari din regiunea Moldovei. La apogeu în anii 1980 a avut circa 
11.000 salariați (în unele interviuri s-au menționat 12.000 sau chiar 14.000), precum și cantină, cămine 
pentru muncitori, școală cu internat pentru tinerii care se specializau, echipament moderne, o întindere 
uriașă a halelor de aproximativ 125 hectare (din interviul din noiembrie 2021 cu primarul orașului) dar 
posibil cu un patrimoniu total de teren de peste 300 hectare (dintr-un interviu din august 2021 cu un 
consilier local). 
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Fotografii din arhiva Bârlad online 

 

- A fost privatizată deci transformată în societate pe acțiuni în anul 1993, prin ordinul Ministerului 
Industriilor MO 0596 din 02.11.1993. Apoi, în anul 2000 acțiunile majoritare ale statului au fost vândute 
companiei turce Kombassan, parte din trustul BERA Holding, care a și devenit proprietar majoritar de 
atunci. Producția a continuat, echipamentele chiar au fost modernizate în continuare în anii 1990 înainte 
de vânzarea ei (după cum spune chiar pagina de web a companiei https://www.urbgroup.com/our-
history/), dar deja treptat din anii 1990 mulți muncitori au ieșit la pensie, au plecat la muncă în alte 
domenii mai bine plătite sau în străinătate, au fost disponibilizați. De asemenea, din interviuri reiese că o 
parte din echipamentul modern al fabricii a fost mutat de Kombassan la fabricile sale din alte țări precum 
Turcia, India, Ungaria (dezvoltate ulterior). Deci deși producția a continuat, ea s-a diminuat treptat din anii 
1990, 2000, apoi tot mai mult în ultimele decenii, ajungându-se în prezent la sub 1000 de salariați. Tot 
dintr-un interviu (din decembrie 2022 cu un lider sindical local) reiese că există și a existat sindicat la SC 
Rulmenți SA, dar nu au existat conflicte de muncă, disponibilizările făcându-se fără proteste vizibile. 

- Înca nu am urmărit toate ordinele din anii 1990 legate de privatizare în care apare SC Rulmenți SA, dar 
urmează să le analizăm pentru a căuta mai multe informații despre primele valuri de disponibilizări. În 
același timp, așteptăm răspuns de la Casa de Pensii pentru a urmări numărul de pensionări din anii 
respectivi din Bârlad, de unde am putea trage concluzii despre această cale de diminuare a numărului de 
salariați din industria orașului.  

 

4. Bârlad Value Centre: 

- În luna august 2019, extrasele de carte funciară arată promisiunea de vânzare-cumpărare a unei bucăți 
de teren, între SC Rulmenți SA și PK Vanilla SRL. Este o bucată de teren dezmembrată dintr-o bucată mai 
mare, rezultată din alipiri anterioare și probabil alte dezmembrări din istoria terenului amplu al IRB. Tot 
în istoricul terenului, este înregistrat faptul că această bucată a fost (parte dintr-o) garanție pentru ipoteci 
de 6 și respectiv 3 milioane de USD, în anul 2014 respectiv 2016, luate de SC Rulmenți SA de la OPT Bank 
– ceea ce corespunde cu informații dintr-o discuție informală din septembrie 2021 cu un fost inginer la 
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IRB, care spunea că SC Rulmenți SA are ipoteci luate pe teren, că terenul fostului IRB este folosit în acest 
fel – deci o dovadă a unei transformări spre financializare a companiei industriale deținute de BERA 
Holding, încă mult înaintea vânzării terenului.  

- Odată cu această promisiune de vânzare, SC Rulmenți SA a dezvoltat documentația pentru un PUZ în 
beneficiul PK Vanilla SRL, pentru reconversia zonei (de la funcțiunea numită „construcții cu caracter 
industrial” la funcțiunea foarte amplă numită „instituții și servicii”, unde intră și comerțul, 
hypermarketurile etc) și dezvoltarea unui „retail park Bârlad și magazin bricolaj” – după cum apare în 
documentația depusă la Primăria Bârlad în noiembrie 2020, după un certificat de urbanism luat încă din 
septembrie 2019 (deci la doar o lună după înregistrarea promisiunii de vânzare-cumpărare). 
Documentația pentru PUZ (în partea numită Memoriu general) menționează ecologizarea zonei și 
îmbunătățirea mediului înconjurător prin această transformare, încadrarea în prevederile din PUG 2013 
care prevedeau transformarea zonei din zonă industrială, precum și faptul că „se vor crea sute de locuri 
de muncă” – fără a se preciza câte anume și în ce domenii exact (dintr-un interviu în luna decembrie 2022, 
cu un lider sindical local, sunt estimate 600 de locuri de muncă în total). Dar documentația prezintă și 
informații eronate precum faptul că „veniturile populației vor fi consumate pe plan local” - pentru că de 
fapt profiturile firmelor și taxele pe profit merg în localitățile în care firmele au sediul social – acestea fiind 
adesea Bucureștiul pentru firmele mari și corporațiile multi-naționale care sunt principalele chiriașe din 
retail park-uri.  
- În același timp, administrația actuală din Primăria Bârlad a susținut această dezvoltare. Într-un comunicat 
de presă din aprilie 2021 apar aceleași informații eronate despre taxe și impozite – singurele care vor 
ajunge la taxele locale fiind impozitele pe salarii: „Probabil este cea mai mare investiție a mediului privat 
din Bârlad, din ultimele decenii. În ce ne privește, am susținut demersurile invetitorului întrucât 
deschiderea retail park-ului și a hipermarket-ului vor crea foarte multe locuri de muncă, care vor fi 
fiscalizate și, în plus, municipiul va beneficia și de taxele și impozitele aferente. Din câte am discutat cu cei 
care în această fază au demarat lucrările de amenajare a investiției, se estimează ca până la finele acestui 
an noul centru comercial să fie deschis publicului. Important este că această investiție va polariza toată 
zona municipiului Bârlad și va veni în întâmpinarea nevoilor a peste 200.000 de oameni din toată partea 
de sud a județului, dar și a celor din mai multe comune din județele învecinate Galați sau Bacău, aflate 
mai aproape de localitatea noastră”, a declarat primarul Dumitru Boroș, prin Biroul de Presă și Relații 
Publice al Primăriei Municipiului Bârlad (https://barladeanul.ro/a-inceput-constructia-celui-mai-mare-
centru-comercial-al-barladului/). 

- Din interviuri cu jurnaliști locali realizate în martie 2022 (precum și câteva confirmări ulterioare, de 
exemplu 2 interviuri cu aleși locali, în vara 2022, un interviu cu un lider sindical local, în decembrie 2022), 
reiese faptul că fosta administrație nu a susținut astfel de investiții comerciale, fiind în schimb susținătoare 
a capitalului local mai dezvoltat, care administra propriile magazine și centre en-gros. De asemenea, în 
diverse discuții informale a fost dezbătut rolul investițiilor comerciale străine ca aducând consumerism în 
loc de producție, ca ducând la închiderea micilor comercianți, ca fiind în sine nu foarte sustenabile în 
condițiile unei populații cu venituri mici. Pe de altă parte, interviurile cu un consilier local și familia sa (în 
septembrie și noiembrie 2021, precum și martie 2022) au amintit de mai multe ori faptul că o dezvoltare 
comercială mare de tip hypermarket și shopping-mall era demult dorită și așteptată de clasele cu venituri 
mai mari – profesorii din liceul de elită așteptând asta ca o formă de civilizație, elevii din familiile cu 
venituri mai mari așteptând firmele de haine și fast-food populare. Iar dintr-o discuție informală cu un mic 
antreprenor HORECA local din septembrie 2021, a reieșit că deschiderea Bârlad Value Centre îl va 
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determina să meargă mai rar (cu mașina) la centrul comercial Palas din Iași, unde își făcea anumite 
cumpărături personale până atunci.  

- În interviurile cu aleși PSD, a fost dezbătut faptul că dezvoltarea comercială pe o fostă zonă industrială 
importantă duce la pierderea identității orașului și a unei părți de istorie. Liderul sindical local a menționat 
de asemenea că astfel de transformări vor continua în oraș, că cea a mai rămas din producție este mereu 
în pericol să se închidă, pe când interesele imobiliare mai ales comerciale/ retail continuă să crească 
pentru terenurile foste sau încă industriale (pentru care ar exista deja câteva oferte de cumpărare).   

- Din toamna anului 2021, PK Vanilla SRL apare în extrasele de carte funciară ca proprietară a imobilului 
de aproximativ 4,7 hectare cu centrul comercial Bârlad Value Centre, și ca vânzătoare către Dedeman SRL 
a unei alte bucăți de teren (lipită de prima) de 2,4 hectare. De asemenea, PK Vanilla SRL apare cu o ipotecă 
luată în luna martie 2022 de 125 milioane de euro de la Alpha Bank si Raiffeisen Bank – ceea ce arată încă 
o dată dimensiunea financializată a acestor dezvoltări și a rolului jucat de terenurile și funcțiunile lor 
comerciale în acest proces de circulare/ acumulare/ fixare de capital. 

- PK Vanilla SRL este una dintre firmele-satelit dezvoltate de fondul de investiții Prime Kapital; vom reveni 
în viitor cu mai multe detalii despre aceste companii. 

- Pe data de 30 noiembrie 2021, s-a deschis oficial Bârlad Value Centre https://barladvaluecentre.ro/ 
(BVC). Au fost prezente la deschidere persoane precum primarul și președintele consiliului județean. 
Apropierea Crăciunului și a zilelor libere de 1 Decembrie a adus multă lume, mai ales din localitate. Dar 
faptul că locația este chiar la drumul E581, îi conferă un vad bun – astfel încât am observat destulă lume 
în mod constant la cumpărături, la vizitele de teren ulterioare din martie și decembrie 2022. Din interviuri, 
reiese faptul că pacienții care vin din regiune la Spitalul Municipal de Urgență, la tratamente, la 
stomatologie, respectiv persoanele care vin la piața mare, își fac și alte cumpărături – până acum de la 
magazinele locale (Cleopatra, Berlin, Nelcor, magazinele chinezești, magazinele locale de haine) și cele 
câteva lanțuri de magazine cu capital străin (Lidl, Penny, Profi), iar de acum încolo probabil și la BVC. Faptul 
că în acest centru comercial există magazin amanet, iar atracția principală este hypermarketul, arată totuși 
că vizitatorii/utilizatorii centrului comercial nu sunt persoane predominant cu venituri mari.  

- Astfel, încercăm să arătăm în continuare contextul socio-economic al orașului Bârlad și al județului Vaslui, 
câteva detalii despre viețile locuitorilor, care au devenit sau nu clienți ai acestei noi dezvoltări din orașul 
lor, care au susținut sau nu apariția ei.  
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Fotografii de la deschiderea BVC, 30 noiembrie 2021 

 

5. Contextul socio-economic al orașului – blocuri și cartiere: 

- Cartierele mai sărace sunt Munteni și Podeni (doar cu case), în fosta vatră a orașului, cu multe străzi 
neasfaltate, dar și aici au apărut case mari mai recente sau renovari mai recente; cartierele cele mai 
bogate sunt cele de case Eminescu (cel mai nou cartier, cu circa 200 de case dintre care unele foarte mari 
și bogate, cu un parc nou realizat cu fonduri europene) și Deal II (cu circa 1000 de case, din care unele 
sunt mari și bogate, cu străzi asfaltate recent tot din fonduri europene). De asemenea, dintre casele din 
zona centrală sunt destule mari și cu condiții bune. 

- Există și un cartier ANL la margine de oraș, izolat în zona de est. Există și un cartier în planificare, liderul 
sindical local intervievat având informații (pe care nu le-am verificat încă) despre faptul că primăria ar 
pune la dispoziție loturi de casă pentru tineri, precum ar și vinde loturi de casă în zona de vest – Bariera 
Puiești.  

- Cartierele de blocuri sunt în condiții modeste dar bune – am vizitat un bloc din zona de centru-nord, 
probabil construit înainte de 1977. Având în vedere că multe blocuri au izolații termice fragmentate pe 
apartamente, pare că locuitorii acestor cartiere au condiții materiale diverse, în funcție de care își permit 
sau nu izolarea apartamentelor. 
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- Mai jos vom da mai multe detalii despre evoluția fondului de locuințe în ultimii ani, din Strategiile de 
Dezvoltare ale Municipiului Bârlad 2008-2025. 

 

Captură de ecran – hartablocuri.ro/barlad 

 

6. Contextul socio-economic al orașului – Strategia de Dezvoltare a Municipiului Bârlad, perioada 2009-
2020  

- Strategia 2009-2020 a fost realizată în anul 2010, în fosta administrație, printr-un proiect cofinanţat din 
Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2009-2010. 
Redăm mai jos câteva fragmente relevante pentru evoluția socio-economică a municipiului Bârlad. 

- “La 1 ianuarie 2010, populaţia municipiului Bârlad se cifra la 69.049 persoane [dar de fapt 55.837 
locuitori la Recensământul din 2011, notă autoare], cu aproape 3% mai puţine decât la 1 iulie 2004. 
Principalul motiv al involuţiei demografice din Bârlad este mişcarea migratorie a populaţiei” (pag 12). „Din 
cei 68.984 locuitori stabili, 32.216 fiind înregistraţi ca pensionari” (pag 44, este de remarcat acest număr 
foarte mare de pensionari înregistrați la nivelul anului 2010). O treime sunt populatie sub 25 ani. „Numărul 
total de elevi înscrişi în anul 2008 a fost de 12.917” (pag 44). Circa 35% dintre familiile bârlădene au cel 
puţin un membru plecat la muncă în străinătate (pag 70, conform unui sondaj de opinie, nu unui studiu 
reprezentativ, este totuși o cifră foarte mare).  

- Fondul locativ = 25.199 locuinţe, reprezentând aprox 38% din totalul locuinţelor din mediul urban 
vasluian. Locuinţe la bloc (16.499 apartamente), iar o treime case la curte (8.700 locuinţe). Suprafaţa 
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medie a unei case la curte este, însă, aproape dublă faţă de suprafaţa medie a unui apartament: 94 m2 , 
faţă de 49,1 m2 (pag 13). 

- „Conform datelor publicate pentru anul 2010 de Camera Notarilor Publici, un apartament în zona 
centrală a Bârladului (zona Stadion) porneşte de la un preţ minim de 900 RON/mp, cu 10% mai ieftin decât 
un apartament în zona centrală din municipiul Vaslui. Faţă de un apartament în zona centrală din 
municipiul Iaşi, care are un preţ de pornire de minim 4000 RON/mp” (pag 13). 

- Referitor la trăsăturile generale ale mediul economic al municipiului, la nivelul anului 2010 aflăm că: 

• Cifra de afaceri maximă se atingea în domenii în care se încheiau contracte cu autoritatea publică 
(servicii publice externalizate – apa, transport etc). 

• „Referitor la activităţile economice, din prisma mediului de afaceri local, cel mai mare potenţial 
de dezvoltare în perioada următoare îl are comerţul. Afirmaţia este considerată pertinentă având 
în vedere profitabilitatea mare raportată de firmele locale active în acest domeniu şi faptul că în 
municipiu nu au pătruns încă marii retail-eri internaţionali” (pag 40) 

• „Situaţia economică a municipiului Bârlad încă mai prezintă efecte ale modificărilor majore din 
ultimele decenii, mai exact a declinului industrial ce a marcat România postdecembristă. Industria 
încă reprezintă cel mai important sector economic la nivel local, dar rezultatele economico-
financiare ale industriei bârlădene nu se mai ridică la nivelul la care au fost înainte de 1989” (pag 
34) 

• „Dispariţia unor unităţi cu produse specifice precum: AMBROM, VIGOTEX ce afectează producţia 
altor unităţi locale (ex. Rulmenţii SA erau clienţi AMBROM)” (pag 42) 

- Trăsăturile specifice ale mediului economic din anul 2010: 

• „Numărul unităţilor locale active din punct de vedere juridic şi economic din municipiul Bârlad era 
de 1.165 unităţi în anul 2008, cu aproape 77% mai mult decât în anul 2004. Peste jumătate din 
unităţile locale activează în sectorul Comerț, secundă este ocupată de domeniul „Construcţiilor” 
(9,4%), iar cea terţă de „Industrie” (9%). Ponderea întreprinderilor mici şi mijlocii (cu până la 249 
angajaţi) în total unităţi locale este de 99,8% la nivel municipal. În anul 2008 existau doar două 
întreprinderi mari (cu peste 250 angajaţi): SC Rulmenţi SA (2.924 salariaţi, conform Ministerului 
Finanţelor Publice); SC Confecţii Bârlad SA (1.235 salariaţi, conform Ministerului Finanţelor 
Publice) (pag 13).  

• Observăm faptul că în anul 2008, SC Rulmenți SA era încă destul de mare ca angajator, deși 
departe de cei peste 10.000 de salariați cu 20 de ani înainte. Împreună cele 2 firme mari angajau 
33,4% din salariaţii economiei locale (într-un interviu cu o lideră de sindicat local din decembrie 
2022 a reieșit faptul că multe persoane care au lucrat și mai lucrează în confecții fac naveta din 
localitățile limitrofe) şi formau 20,7% din cifra de afaceri a municipiului. 

• În acel moment, mai funcționau și firmele medii SC Mobila SA şi SC Mandra SA, care s-au închis 
între timp, recent. 

- Structura salariaților: 
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• „Şomajul a înregistrat o creştere foarte mare în municipiul Bârlad începând cu luna aprilie 2009, 
perioada considerată drept începutul crizei economice şi financiare care afectează şi România. [...] 
Pentru iunie 2010, AJOFM a raportat un număr de 1.754 de şomeri înregistraţi” (pag 35). 

• Cadre didactice = 841. Personal medico-sanitar = 916. 

• Numărul total de salariaţi ai firmelor bârlădene active era de 12.440 (pag 34) 

• Industria prelucrătoare angajează aproape jumătate din salariaţii din Bârlad (48,2%), pe când în 
comerţ activează doar 20,7% dintre salariaţi. „Având în vedere faptul că salariul mediu la nivel de 
judeţ din industria prelucrătoare este cu aproape 40% mai mare faţă de cel din comerţ (conform 
datelor INS, la nivelul anului 2008 salariul mediu din industrie era de 845 de lei, iar cel din comerţ 
de 607 lei), se poate afirma că cea mai importantă ramură economică la nivelul municipiului 
Bârlad este industria prelucrătoare” (pag 34) 

• „O pondere notabilă în economia locală o deţine activitatea de construcţii, care formează 7% din 
cifra de afaceri totală şi angajează 7,9% din salariaţii înregistraţi” [urmează agricultura cu 5%, 
notă autoare] (pag 34). 

 

7. Contextul socio-economic al orașului – Strategia de Dezvoltare a Municipiului Bârlad, perioada 2015-
2020  

- Reprezintă o aducere la zi a Strategiei anterioare, realizată în 2014, cu date actualizate în 2011-2014. 

- Schimbările pe care le observăm sunt o scădere a populației totale cu 3% și o scădere a procentului 
populației tinere la 25%, în timp ce fondul de locuințe a crescut cu 5% - posibil pe fondul remitențelor din 
străinătate care au dus la construcția de noi locuințe în regie proprie.  

- În anul 2013 existau patru întreprinderi mari (cu peste 250 angajaţi) (pag 13): 

• SC Rulmenţi SA (2.066 salariaţi) [o scădere destul de mare, n. aut.];  

• SC Confecţii Bârlad SA (917 salariaţi, conform Ministerului Finanţelor Publice);   

• SC Conda Tex SRL (326 salariaţi, conform Ministerului Finanţelor Publice);  

• SC Agrocomplex Bârlad SA (326 salariaţi, conform Ministerului Finanţelor Publice).   

- Structura economiei locale și a salariaților nu s-a schimbat mult, dar industria prelucrătoare a mai pierdut 
din angajați (44,4% din salariații municipiului), pe când în comerţ a crescut procentul de salariați la 26,1%. 
Jumătate din numărul de salariaţi angajaţi în industria prelucrătoare din municipiul Bârlad erau la SC 
Rulmenți SA, iar 33,8% în domeniul fabricării de articole de lenjerie de corp. Asemănător cu perioada 
anterioară: 

• „Având în vedere faptul că salariul mediu net la nivel de judeţ din industria prelucrătoare este 
cu aproape 25% mai mare faţă de cel din comerţ (conform datelor furnizate de Institutul Naţional 
de Statistică, la nivelul anului 2013, salariul mediu din industrie era de 1.014 lei, iar cel din comerţ 
de 816 lei), se poate afirma că cea mai importantă ramură economică la nivelul municipiului 
Bârlad este industria prelucrătoare.  O pondere importantă în economia locală o deţine 
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agricultura, silvicultura și pescuitul, activitatea care a realizat la nivelul anului 2013 o pondere de 
9,9% din cifra de afaceri locală. În acest sector sunt angajaţi 4,9% dintre salariaţii municipiului. Un 
alt sector important în economia municipiului Bârlad îl reprezintă activitatea de construcţii, care 
formează 4,1% din cifra de afaceri totală şi angajează 6,4% din salariaţii înregistraţi” (pag 28). 

• Totuși, observăm o scădere mare a salariului mediu net din industria prelucrătoare relativ la cel 
din comerț, ceea ce confirmă informațiile dintr-un interviu cu o lideră de sindicat, din martie 2022, 
cum că mulți salariați au plecat din industria de confecții către salarii mai bune relativ la muncă, 
în comerț. 

• Numărul de șomeri înregistrat în anul 2013 în municipiul Bârlad a fost de 1.056 persoane. 

• „Municipiul Bârlad se confruntă cu o serie de provocări majore în ceea ce priveşte dezvoltarea 
socială a localităţii. Cu o pondere de 11,9% a populaţiei de 65 ani și peste care are nevoie de o 
pensie, administraţia publică trebuie să facă faţă unor cheltuieli din ce în ce mai ridicate cu 
sectorul asigurărilor sociale“ (pag 32). 

 

8. Contextul socio-economic al orașului – Strategia de Dezvoltare a Municipiului Bârlad, perioada 2018-
2025  

- A fost realizată în anul 2018, de noua administrație. Observăm câteva afirmații foarte importante din 
partea autorității locale, legate de disponibilizările masive din industrie (aproape 20.000 de salariați, care, 
conform interviurilor și discuțiilor cu muncitori și muncitoare, din 2021 și 2022, par a fi avut loc treptat, 
lent, niciodată în numere foarte mari dintr-o dată, cu foarte puține conflicte de muncă – deși au existat și 
acestea, mai ales în domeniul confecțiilor) și de restructurarea economiei și vieții sociale: migrație masivă, 
număr total scăzut de salariați, populație totală în scădere, dependența de alte tipuri de finanțare și 
circuite financiare pentru menținerea economiei (fonduri europene, comerț). 

- „După 1989, pe fondul trecerii treptate la economia de piață, multe dintre obiectivele industriale din 
municipiu și-au restrâns sau chiar sistat activitatea, ducând la disponibilizări masive de personal (aproape 
20.000 de salariați) și, ulterior, la migrarea masivă a forței de muncă în țară și, mai ales, în străinătate. 
Astfel, populația orașului a scăzut de la 80.000 la doar 55.000 de locuitori, dintre care mai puțin de 15.000 
au un loc de muncă. Totuși, deceniul scurs de la aderarea la Uniunea Europeană a adus un reviriment 
important al investiții publice în infrastructura orașului, acestea fiind realizate mai ales cu fonduri 
europene, proces care continuă și în prezent” (pag 14). 

- De asemenea, observăm câteva afirmații foarte importante din partea autorității locale, a noii 
administrații (începând din anul 2016), legate de oportunitatea transformării fostelor zone industriale, de 
destinul acestor terenuri, de noul lor rol într-o economie restructurată și lipsită de perspectivele activității 
de producție. Acesta este contextul instituțional local al dezvoltării Bârlad Value Centre: 

• „reglementările PUG vizează reducerea suprafețelor ocupate exclusiv de zone industriale, de 
depozitare și agricole sau a celor neproductive și degradate, în favoarea extinderii celor ocupate 
de locuințe cu regim mic de înălțime, instituții publice și servicii de interes public, cimitire, străzi, 
spații verzi și zone sportive și de agrement, hidrografie și zone mixte (industrie și servicii, locuințe 
și servicii)” (pag 23). 
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• „Suprafața extinsă a platformelor industriale total sau parțial abandonate (brownfield) aflate în 
proprietate privată, care ar putea fi reconvertite funcțional” 

- Trăsăturile generale ale mediul economic al municipiului, la nivelul anului 2018: 

• „Activitățile economice derulate în prezent în municipiu au o valoare adăugată scăzută, fiind 
depedente mai ales de costul redus al forței de muncă (de ex. industria textilă)” (pag 61). 

• „Nivelul mediu de salarizare situat sub media regională și națională, mai ales în sectorul privat” 
(pag 61). 

• Sectorul public continuă să rămână unul dintre cei stabili angajatori din zonă (23% din populație 
fiind ocupată în domeniul administrației, apărării, educației, sănătății, asistenței sociale și culturii), 
mai ales în perioadele de criză, când numărul salariaților din sectorul privat a scăzut (pag 72, însă 
cu date destul de vechi, provenite din Recensămândul din 2011). 

- Structura salariaților: 

• „Față de recensămintele anterioare, [în 2011, n. aut.] se remarcă o schimbare profundă a 
structurii ocupaționale a populației. Astfel, ponderea ocupării în industrie și transporturi a scăzut 
la mai puțin de jumătate, în favoarea comerțului, construcțiilor, administrației publice, sănătății 
și asistenței sociale, serviciilor, dar și agriculturii” (pag 72). 

• În luna ianuarie 2018, conform datelor ORC Vaslui, în Bârlad erau înregistrați 3.505 profesioniști, 
dintre care 2.178 de societăți comerciale, 758 de întreprinderi individuale, 469 de persoane fizice 
autorizate, 92 de întreprinderi familiale și 8 organizații cooperatiste (pag 63).  

• Din cele aproape 2.200 de societăți comerciale înregistrate în municipiu, doar 69% (circa 1.500) 
și-au depus situațiile financiare aferente anului 2016. Chiar și în cazul firmelor care au avut 
activitate, performanțele economice sunt modeste. Astfel, 23% dintre acestea nu au înregistrat 
venituri, iar 65% au încasat mai puțin de 200.000 Euro/an [rămâne deci o diferență de 12% firme 
care au încasat peste 200.000 euro/ an, deci totuși circa 180 de firme cu venituri destul de mari 
pentru un oraș mic, care contribuie la formarea unei clase locale cu venituri mai mari, n. aut.]. 
Doar două companii locale (RULMENȚI și CLEOPATRA CENTER) au înregistrat în 2016 venituri de 
peste 100 mil. lei (circa 20 mil. Euro) [pag 63, deci una în industria prelucrătoare și una în comerț, 
n. aut.]. 

• La nivel local existau doar 4 agenți economici cu peste 250 de salariați: RULMENȚI, FEPA [care era 
atunci în ultimii ani de funcționare, n. aut.], CONFECȚII BÂRLAD, CONDA-TEX (pag 64). 

• „la nivelul anului 2016, industria a fost devansată de comerț în termeni de cifră de afaceri, însă 
rămâne principalul angajator de la nivel local” (pag 69) – observăm că a rămas valabilă această 
relație dintre sectorul industriei prelucrătoare și comerț, comerțul fiind în creștere, în timp ce 
industria scade, dar se menține în continuare ca principal angajator. Această relație este ilustrată 
practic și de transformarea fostei mari platforme industriale din nordul orașului, treptat, în zonă 
comercială/ retail – dar care oferă de fapt mult mai puține locuri de muncă, pe o profitabilitate 
mult mai mare pentru angajatori.  
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- În continuarea afirmației anterioare, este important să observăm cum se raportează autoritatea locală 
la sectorul comerț, la beneficiile și dezavantajele acestuia: în special acceptarea marilor lanțuri de 
magazine ca o maturizare a pieței locale, ca o contribuție a investițiilor străine, în aceeași categorie cu 
capitalul industrial (ceea ce, în economia politica globală, este până la urmă același capital în căutare de 
profit, același capital care trece prin circuite diferite, de la productiv, la imobiliar, la financiar, toate 
interconectate și uneori chiar simultane, după cum am văzut în cazul strategiilor BERA Holding) 

• „Ultimii ani au marcat o maturizare a pieței locale, pe fondul intrării în municipiu a rețelelor 
comerciale cu acoperire națională (LIDL, PENNY, PROFI, LEMS, PROGES, ALTEX, FLANCO, ROMSTAL 
etc.), la care se adaugă și unele magazine de mari dimensiuni ale antreprenorilor locali (de ex. 
BERLIN, CLEOPATRA). Acestea au adus beneficii pentru consumatori (diversitatea produselor, 
promoții etc.), dar au condus și la dispariția unor mici comercianți locali, mai ales a așa-numitelor 
magazine/buticuri de cartier” (pag 70). 

• „Exceptând această investiție [120 mil. dolari la SC Rulmenți SA, n. aut.] și supermarket-urile 
deschise de lanțurile internaționale prezente în România (Lidl, Profi, Penny), cifra de afaceri a 
companiilor cu capital străin din municipiul Bârlad este nesemnificativă” (pag 78). 

Raportare a autorității locale la sectorul comerț este parte din cadrul instituțional care a dus la apariția 
BVC pe terenul fostei platforme industriale IRB. În continuare vom prezenta câteva trăsături ale cadrului 
economic și instituțional de la nivel de județ. 

 

9. Contextul socio-economic al orașului – Monografia Județului Vaslui, BNR (2014) 

- Monografia a fost realizată de BNR, cu date actualizate până în anul 2012 – deci ne oferă date în paralel 
cu primele 2 SIDU prezentate mai sus, acoperind ani de dinainte de criza financiară și din timpul 
austerității. Prezentăm aici câțiva indicatori care ne ajută să punem informațiile locale în context județean 
și național. Observația principală este legată de dimensiunea foarte redusă a mediului economic vasluian 
și bârladean în context național – ceea ce denotă mari disparități regionale, statului de semi-periferie a 
Bârladului în acest context, dificultățile de dezvoltare locală în acest context și dilema „atractivității” unui 
astfel de oraș mic, semi-periferie de semi-periferie.  

- În primul rând, ponderea PIB a județului Vaslui în total PIB național este sub 1%, iar în total PIB al regiunii 
NE este sub 9,2%.  

- La 31 decembrie 2012 în județul Vaslui existau un număr de 367 societăți comerciale cu capital străin 
reprezentând 0,20% în total țară, cu o valoare a capitalului subscris de 33.616,5 mii EUR reprezentând 
0,10% în total țară. 

- În perioada 2008-2012 investiţiile brute efectuate în județul Vaslui au urmat un trend descrescător, 
valoarea acestora în total țară reprezentând în anul 2012 un procent nesemnificativ de 0,17% [investiții 
realizate mai ales în industria prelucratoare și comerț, iar cele mai mici fiind în învățământ și sănătate]. 

- Exporturile din Județul Vaslui reprezintă 0,3-0,5% din total exporturi pe țară, dar și doar 0,2% din total 
importuri pe țară – ceea ce, în mod interesant, duce la o balanță comercială pozitivă în județ! [aici putem 
completa cu date din SIDU 2018, unde se spune că nivelul exporturilor în anul 2016 a fost egal cu cel din 
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2008, ceea ce denotă iar o stagnare economică, dificultăți de dezvoltare locală, dar o situație cât de cât 
stabilă, fără mari creșteri și căderi]. 

 

Monografia BNR, captură de ecran 

 

Monografia BNR, captură de ecran 

 

- Pe lângă aceste comparații la nivel național, care ne arată însemnatatea economică foarte redusă a 
județului, o ilustrare a marilor disparități regionale, Monografia BNR ne arată și câteva aspecte specifice 
regionale: 

• Reduceri importante de unități în perioada 2009-2011 în industria prelucrătoare, construcții, 
comerț, transport și depozitare, dar și reducerea în toată perioada analizată în domenii precum 
tranzacții imobiliare, activități profesionale, activități de servicii administrative. 

• La 20 martie 2014, în judeţul Vaslui îşi desfăşurau activitatea 53 unităţi bancare aparţinând unui 
număr de 17 bănci comerciale – ceea ce este foarte puțin. Cele mai multe unităţi bancare aparţin 
B.R.D. (8 unităţi), B.C.R. (7 unităţi), Banca Transilvania (6 unități), Raiffeisen (5 unităţi). Dar nici 
una nu avea un punct de lucru – deci nu avea mai mult de 5 angajați de la nivel local! 

• Cum e de așteptat, și nivelul creditării bancare era destul de scăzut, predominant în lei (ceea ce la 
nivelul anului 2012 era încă destul de diferit față de profilul național, însemnând probabil că 
persoanele care au luat aceste credite nu s-au încadrat în condițiile creditării în valută, având 
venituri mai mici), predominant către populați și nu către agenți economici, predominant pentru 
consum – după cum arată tabelul atașat: 
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Monografia BNR, captură de ecran 

 

10. Câteva trăsături ale pieței imobiliare locale 

-  Sub-capitolul anterior a ilustrat câteva aspecte de inegalități regionale și limitări de dezvoltare locală, 
care plasează municipiul Bârlad pe o poziție semi-periferică în ierarhia localităților la nivel național. Totuși, 
așa cum am văzut în alte capitole mai sus, viața economică bârlădeană nu este total absentă, deși a trecut 
prin profunde restructurări – și probabil vor urma și altele.  
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- În acest sub-capitol final al punctului B, prezentăm câteva aspecte ale pieței imobiliare locale, care deși 
este foarte restrânsă și puțin dinamică, ilustrează totuși resursele unei clase cu aces la proprietate și care 
reușește să mobilizeze venituri – clasă din care provin și susținători ai dezvoltării comerciale în fosta zonă 
industrială (lucrători în primărie și consiliu local, unii antreprenori locali, unii profesori, unii lucrători mai 
bine plătiți în noile firme etc.). 

- Date despre fondul locativ, din SIDU 2018: 

• „cererea pentru locuințe noi s-a redus, fondul locativ existent fiind excedentar, în pofida calității 
sale reduse“ (pag 24). În acel moment, în oraș erau 1028 blocuri, 50 din ele având peste 4 etaje, 
construite mai ales din anii 1960-1970, însemnând 17.819 apartamente; majoritatea era din beton 
și prefabricate beton, cu unități locative de 2-3 camere. 

• [SIDU 2018-2025 estima, bazându-se pe datele Recensământului 2011, n. aut.] peste 3.900 
locuințe neocupate sau secundare (de ex. aflate în proprietate unor persoane care locuiesc în altă 
localitate sau în altă locuință din municipiu). „Cea mai mare parte dintre acestea nu se găsesc 
însă pe piața imobiliară pentru vânzare și închiriere, ceea ce indică o gestiune ineficientă a 
fondului locativ” (pag 28). 

•  „4 blocuri ANL cu 160 de apartamente, care sunt utilizate în regim de închiriere, întrucât 
proprietarii nu au fost interesați sau nu și-au permis achiziționarea lor, acestea fiind evaluate la 
15.000 – 30.000 Euro, funcție de suprafața lor. La acestea se adaugă 182 de locuințe sociale 
deținute de municipalitate. Numărul lor este însă insuficient, în condițiile în care, la data de 31 
ianuarie 2018, la nivelul Biroului Fond Locativ din cadrul Primăriei existau 600 de cereri de locuințe 
sociale și 350 pentru locuințe ANL” (pag 25). 

• Cu toate acestea, erau estimate deja peste 200 vile multi-etaj – în prezent numărul acestora fiind 
considerabil mai mare, din observațiile noastre de teren din 2021-2022 [dar datele de 
Recensământ actualizate ne vor spune mai exact]. 

- Date despre sectorul construcții, din SIDU 2018: 

• „Sectorul construcțiilor este reprezentat de peste 270 de entități economice (dintre care circa 150 
sunt firme active), cu o cifră de afaceri totală de circa 60 mil. lei și un număr de 650 de salariați. 
În realitate, numărul de persoane ocupate în acest domeniu este mult mai mare multe dintre 
acestea activând pe cont propriu. Dezvoltarea sectorului de construcții de la nivel local este 
influențată negativ de dinamica foarte redusă a pieței imobiliare și de volumul redus al 
investițiilor publice din zonă” (pag 70). 

• Mai mult, firmele de construcții locale concurează cu firme din alte localități – de exemplu la BVC 
au lucrat și firme din Cluj, după cum a reieșit dintr-o discuție informală cu muncitori de acolo, în 
toamna 2021; am văzut și firma Conest din Iași (un alt studiu de caz al nostru) având o lucrare de 
renovare la o biserică din Bârlad.  

• Cu toate acestea, în anii 2000, înainte de criză, a existat un mic boom imobiliar. Iar interviurile 
menționează o piață imobiliară locală care se menține scumpă, din cauza remitențelor din 
străinătate folosite pentru cumpărarea de locuințe de rezervă în localitate.  
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- Dintr-o discuție telefonică din martie 2022 cu un agent imobiliar care și-a început activitatea la Bârlad și 
în urmă cu mulți ani s-a mutat pe piața din București și Ilfov, reiese că „nu poți trăi doar din imobiliare în 
Bârlad”, pentru că „oamenii cumpără de la cunoscuți”.  

- În același timp, mulți tineri se mută la Iași, București, Cluj, devenind actori pe piețele imobiliare de acolo, 
pentru chirii sau credite sau cumpărare în numerar cu sprijin de la familiile de origine, iar aceste familii la 
rândul lor se pot îndatora pentru a-i sprijini pe tineri – după cum a reieșit dintr-un interviu în noiembrie 
2021 cu o familie de profesori care, în ciuda salariilor bune, având mai mulți copii și nepoți, au spus „toată 
viața noastră am trăit din rate”.  

- Ultimele 4 puncte menționate mai sus arată legăturile și dinamicile dintre piețele imobiliare și de 
construcții care depășesc limitele Bârladului și chiar limitele naționale (de exemplu prin remitențe din 
munca în străinătate, și capitalul global bancar în creditare). Mai menționăm și faptul că unul dintre cei 
mai bogați oameni din România, multimilionarul Constantin Duluțe, care este din Bârlad și trăiește în 
Bârlad, și-a făcut averea din tranzacții imobiliare cu terenuri agricole, iar recent (final de 2018) a cumpărat 
o bună parte din terenul fostei fabrici Nicolina din Iași – un alt studiu de caz al nostru. În acest context 
dinamic al actorilor și capitalului imobiliar-bancar, care depășesc limitele nivelului local, se înscrie și 
dezvoltarea PK Vanilla SRL/ Prime Kapital, care a făcut BVC la Bârlad și face Silk District la Iași, dar a făcut 
și alte centre comerciale în țară și pregătește dezvoltări mixte și rezidențiate în București și Cluj.  
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C. Dezvoltarea imobiliară într-un oraș mic, într-o semi-periferie de semi-periferie a capitalismului global 
– procese simultane de de-contextualizare și re-contextualizare 

Revenim aici la întrebarea de ce fondul de investiții cu capital global Prime Kapital a decis să vină la Bârlad 
și să dezvolte un centru comercial.  

Pe de o parte, urmând argumentul din Savini și Aalbers (2016) și Büdenbender și Aalbers (2019), spunem 
că este o dezvoltare de-contextualizată, care însoțește adesea financializarea sub-ordonată – adică o 
dezvoltare care urmează rațiuni dincolo de contextul local, care nu răspunde unor nevoi locale, ci este 
dictată de nevoile capitalului global (financiar, până la urmă) de a pătrunde în teritorii sub-ordonate, adică 
teritorii mai puțin puternice în ierarhia capitalismului global și care se supun regulilor și proceselor inițiate 
în teritorii mai puternice, cu actori capitaliști mai puternici.  

Ce vedem este că Prime Kapital, acumulând resurse financiare de investit, a avut acces să cumpere o 
bucată de teren mare, cu utilități incluse, pe care a putut face o dezvoltare mare, comercială, unde să 
„fixeze” o sumă mare, pe care să o multiplice (prin care să își multiplice profitul) prin chirii și prin noi 
ipoteci; a cumpărat de la o companie deja multi-națională, deja financializată prin seria de ipoteci 
acumulate, deja jucătoare pe piețe financiare globale; în plus, Prime Kapital a inclus această dezvoltare ca 
doar unul dintre activele sale în regiunea aceasta în care încearcă să se extindă și să își mărească 
portofoliul – pentru a acumula și mai multe fonduri și a le multiplica în continuare (pentru a le „rostogoli”, 
cum ne-a spus un dezvoltator local intervievat în Iași în noiembrie 2021) – deci este o strategie de creștere 
a portofoliului care nu are nicio legătură cu nevoile populației locale.  

În același timp, ducem mai departe argumentul din Büdenbender și Aalbers (2019) și spunem nu doar că 
istoriile (de privatizare, de restructurare economică, de transformare a terenurilor) și instituțiile 
(autoritățile publice, dar și regulamentele lor, precum și rețelele de firme) locale au totuși un rol în aceste 
dezvoltări, cum spune articolul. Credem că există și un proces paralel, dialectic, de re-contextualizare a 
unei astfel de dezvoltări, de fixare a ei în contextul local (de consum), prin acțiunile și dorințele și opțiunile 
politice ale unei clase cu venituri mai bune: această clasă (neomogenă) de lucrători din primărie și 
administrație care au dat avizele pentru PUZ și dezvoltare, de lucrători cu venituri medii care și-au dorit 
un mall ca semn de civilizație, de tineri din familii cu venituri medii care și-au dorit anumite firme de haine 
și fast-food în orașul lor, diferite forme de lucrători „gulere albe” și clasă antreprenorială și/sau „mic-
burgheză” care au votat noua administrație dornică și deschisă pentru astfel de dezvoltări. Acești (mici) 
actori locali re-contextualizează într-o semi-periferie (Bârlad) de semi-periferie (România) dezvoltarea 
imobiliară de-contextualizată a capitalului global purtat de Prime Kapital. 

 

D. Sursele de date analizate 

Strategiile Integrate de Dezvoltare Urbană ale Bârladului (realizate în 2010, 2014, 2018) 

Monografia Jud Vaslui, 2014, BNR (cu date din anul 2012) 

Extrase de cărți funciare pe diverse terenuri/ numere cadastrale, alese cu ajutorul colegului nostru Mihail 
Dumitriu 

Interviuri (doar câteva mențiuni, analiza este încă în lucru) 

Diverse hărți (blocuri, google maps, google earth, ANCPI) 
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