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MUNICIPIUL TECUCI
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Privind : Aprobare Actualizare Strategie de dezvoltare durabila a Municipiului Tecuci,
lud. Galati, 2017-2027
Initiator: Cätälin Constantin HURDUBAE, Primarul Municipiului Tecuci, jud. Galati;
Numär de Inregistrare i data depunerii proiectului: 45780 /17.08.2017
Consiliul Local a! Municipiului Tecuci, judeu1 Galati, Intrunit In §edintd .4'2&Z'I n
data de .............2017;
Avánd In vedere:
- expunerea de motive a initiatorului, inregistrata sub nr. 45781 / 17.08.2017;
- raportul de specialitate Intocmit de Directia Arhitect Sef si Biroul Fonduri Europene Inregistrat
sub nr.45782 / 17.08.2017;
- raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate 1 - 5;
In baza prevederilor:
- HCL nr. 112/20.04.2015 privind insusirea si aprobarea Strategiei de dezvoltare a Municipiului
Tecuci 2014-2020;
- Minuta nr. 44558/09.08.2017 dezbatere publica;
- art. 44 alin 1 si art.45 alin 1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificãrile si completärile ulterioare;
- art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
- art. 27' lit. b) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului §i urbanismul
- art. 36 alin 2 lit. b) §i lit. d), alin 4 lit. d), alin 6 lit, a) pct.1 din Legea nr.215/2001 republicata in
2007 cu modificrile si completarile ulterioare;

In baza art.45, alin I i art. 1 15 alini, lit. b) din Legea 215/2001 privind administr4ia publicä iocalã,
republicata, cu modificärile §i compietäriie ulterioare;
HOTARA$TE:
Art.1. Se aprobä Actualizare Strategic de dezvoltare durabila a Municipiului Tecuci, jud. Galati,
2017-2027, conform Anexei nr.1 cc face parte integranta din prezenta hotärâre.
Art.2. Prezenta hotärâre va fi dusä la Indeplinire prin grija Primarului Muriicipiului Tecuci si a
compartimentelor de specialitate.
Art.3. Prezenta hotärâre va fi comunicata celor interesati prin grija Secretarului U.A.T. Municipiul
Tecuci.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
DIACONU VASILE

SECRETAR.
Jr. FOTACHEçERICA
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Nr. 45781 din 17.08.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
Privind : Aprobare Actualizare Strategia de dezvoltare durabila a Municipiulni Tecuci,
md. Galati, 2017-2027
Strategia de dezvoltare locala reprezinta cadrul pentru o viziune pe termen lung asupra dezvoltarii
locale, in care cinci domenii de actiune strategica (dezvoltare urbana i infrastructurä de transport,
mediu §i energie, dezvoltare economica, resurse umane, inclusiv sanatate, Sport Si cultura si turism) se
sprij ma reciproc.
Proiectul de planificare strategica la nivelul municipiului Tecuci reprezinta un demers ambitios si
dificil, dar foarte necesar. El este construit pe o metodologie riguroasa, bazata pe experienta
internationala si intentioneaza sa reuneasca eforturile tuturor persoanelor si organizatiilor interesate,
urmarind atat o finalitate manageriala cat si una de implicare a comunitatii in luarea marilor decizii
care o privesc.
Strategia de dezvoltare durabila a Municipiului Tecuci constituie cadrul in care se va realiza
dezvoltarea deplina si simetrica in urmatorii ani in vederea imbunatatirii calitatii vietii locuitorilor.
Acest suport serveste atat intereselor publice dar si celor private, datorita mentinerii si imbunatatirii
elementelor de ordin economic, social si de mediu, esentiale pentru prosperitatea pe termen lung a
cetatenilor si a societatilor comerciale.
Pregatirea unui nou cadru strategic si de programare a fondurilor europene precum si posibilitatea
accesarii de fonduri de la bugetul de stat genereaza strategiile de dezvoltare atát la nivel european si
national cat si regional si judeean. Actualizarea Strategiei de dezvoltare durabila a Municipiului
Tecuci, permite accesarea de fonduri nerambursabile europene si nationale pentru dezvoltarea
comunitatii locale pe termen mediu si lung.
Prin urmare, Actualizarea Strategiei de dezvoltare durabile a Municipiului Tecuci, pentru
perioada 2017-2027 ia In calcul toate demersurile strategice in curs sau recent Incheiate la niveluri
administrative superioare, directiile mari de dezvoltare propuse la nivel local in PIDU, judetean si
national si urmareste obiectivele pe domeniile: sanatate, mediu, infrastructurä, dezvoltare urbana,
dezvoltare economicä, educatie, si incluziune socialä.
Actualizarea Strategiei de Dezvoltare include informatii noi, relevante, aferente perioadei
ulterioare elaborarii Strategiei de Dezvoltare 2014-2020, completeaza strategia 2014-2020 cu
informatii actuale si reorganizeaza directiile si obiectivele de dezvoltare precum si planul de actiuni,
astfel incat acestea sa corespunda intr-o mai buna masura contextului actual.
In acest context se adopta o viziune de dezvoltare urbana integrata, actualizata si completata, in
care difenitele interventii punctuale - in infrastructura de transport, Sanatate, de locuire, sociala, de
mediu sau economica - este corelata strategic si teritorial avand efecte asupra vietii locuitorilor
Având In vedere cele prezentate, propun spre dezbatere si aprobare proiectul de hotArâre In
forma prezentatä.
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NR.45782 din 17.08. 2017

RAPORT DE SPECIALITATE
Privind : Aprobare Actualizare Strategie de dezvoltare durabila a Municipiulni Tecuci,
md. Galati, 2017-2027
Avand in vedere:
- Prevederile art.44 alin 1 si art.45 alin 1 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
- Prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia
publica;
- Prevederile art.36 aIm. (2) lit.b) si d), alin.(4) lit.d) si alin.6, lit.a) din Legea nr.215/2001
privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Prevederile art. 271 lit. b) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul;
- HCL nr. 112/20.04.2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Municipiului Tecuci
pentru perioada 2014-2020;
- Minuta nr. 44558/09.08.2017 dezbatere publica;
- Faptul ca dezvoltarea pe termen mediu si lung a Municipiului Tecuci trebuie sa fie in contextul
geostrategic, institutional, administrativ, economic, social si cultural european, iar obiectivele
si prioritatile de actiune ale administratiei locale trebuie sa fie in conformitate deplina cu
Strategia Uniunii Europene Si cu Strategia nationala de dezvoltare pentru perioada urmatoare
si tinand cont:
• Ca prin actualizarea Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Tecuci 2017-2027, s-a realizat
includerea noilor informatii relevante aferente perioadei ulterioare elaborarii acesteia,
completarea strategiei aprobate cu informatii actuale si respectiv reorganizarea directiilor si
obiectivelor de dezvoltare precum si a planului de actiuni, astfel incat acestea sa corespunda
intr-o mai buna masura contextului actual;
• De noile orientari Si regulamente adoptate la nivel european si national in vederea asigurarii
dezvoltarii durabile si coezive, care au determinat necesitatea actualizarii Strategiei de
dezvoltare a Municipiului Tecuci 2017 - 2027, astfel incat sa se asigure corelarea
prioritatilor locale cu obiectivele strategice si sursele de finantare;
• Ca Municipiul Tecuci intentioneaza sa acceseze fonduri europene precum si fonduri de la
bugetul de stat, s-a realizat Actualizarea Strategiei de Dezvoltare durabila a Municipiului
Tecuci, jud. Galati pentru perioada 2017 - 2027.
Actualizarea si completarea Strategiei de dezvoltare a Municipiului Tecuci, pentru perioada
2017-2027 are ca principale obiective:
-Obtinerea unui document actualizat si completat cu noile prioritati investitionale la nivel local in
concordanta cu obiectivele strategice la nivel national si european.
-Participarea si implicarea activA a factorilor locali interesai, a comunitatii, In procesul de planificare
strategica, pentru a construi sustinerea necesarä in vederea implementärii ulterioare si stimulare
construirii de relatii de parteneriat adresärii in comun a unor probleme de importantA majorä pentru
comunitate.
-Raportarea Strategiei de dezvoltare localã la prioritäi1e de finantare aferente perioadei 2017-2027
disponibile prin accesarea de finantari.
Documentul contine urmatoarele capitole:
INTRODUCERE
- Consideratii generale
- Elaborarea strategiei de dezvoltare locala a municipiului Tecuci
- Cadrul conceptual al strategiei
CAPITOLUL 1
PRINCIPII SI CADRUL NORMATIV AL DEZVOLTARTI LOCALE

1 .1 Principiile managernentului urban
1.2 Cadrul legal aplicabil
CAPITOLUL 2
PREZENTAREA GENERALA A MUNICIPIULUI TECUCI
2.1 Localizare
2.2 Resurse naturale
2.3 Istoricul municipiului Tecuci
2.4 Populatia
2.5 Resurse create de orn
2.6 Perceptia asupra municipiului Tecuci
CAPITOLUL 3
ANALIZA SWOT A MUNICIPIULUI TECUCI SI OBIECTIVELE STRATEGICE
CAPITOLUL 4
DOMENIILE DEZVOLTARII MUNICIPIULUI TECUCI, OBOIECTIVE SI PROIECTE SPECIFICE
4.1 Economia locala
4.2 Mediu
4.3 Dezvoltare sociala
4.4 Amenaj area teritoriului si infrastructura de transport
4.5 Administratia publica locala
4.6 Educatie si formare
4.7 Cultura, sport si agrement
CAPITOLUL 5
PLANUL STRATEGIC DE IMPLEMENTARE.
Necesitatea actualizarii si completarii Strategiei de dezvoltare durabile a Municipiului Tecuci
2017-2027, a venit din faptul ca va constitui documentul cadru pe termen mediu si lung pentru
stabilirea planului de actiune localA pentru dezvoltare, a domeniilor prioritare care au nevoie de
finantare si preg1irea portofoliului local de proiecte ce vor avea in vedere directiile perioadei 20172027 de programare fmanciarA a fondurilor Uthunii Europene si fondurilor alocate de la bugetul de
stat.
Strategia de dezvoltare a Municipiului Tecuci a fast elaborata in anul 2015 si insusita si adoptata
de catre Consiliul Local Tecuci prin Hotararea nr. 112/20.04.2015, cu portofoliul de proiecte strategice
ale Municipiului Tecuci pentru perioada 2014-2020 prezentat In detaliu In Anexa. Strategia de
Dezvoltare durabila a Municipiului Tecuci pentru perioada 2017-2027, a fost imbunatatita, completata
si actualizata cu prioritati si objective investitionale ce pot fi implementate doar dupa cuprinderea si
specificarea br intr-o strategie de dezvoltare actualizata.
Lucrarea urmareste completarea si actualizarea obiectivelor strategice pentru Dezvoltarea
durabila a Municipiului Tecuci pentru perioada 2017-2027, cuprinderea de informatii actuale,
reorganizarea directiilor si obiectivelor de dezvoltare a planului de actiuni incat acestea sa corespunda
intr-o mai buna masura contextului programatic actual si componentelor si atributiibor legate de
autoritatile publice locale.
Având In vedere cele de mai SUS, consideräm cä proiectul de hotàrâre Indeplinete conditiile de
legalitate.
ARHITECT SEF
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BIROU FONDURI EUROPENE
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Nr. 44558 din 09 august 2017

MINUTA,
DEZBATERII PUBLICE DIN DATA DE 02 AUGUST 2017
privind Proiectul de Hotrâre "Actualizare Strategie de Dezvoltare a Municipiului Tecuci
perioada 2017-2027".
In. data de 02 august 2017, ora 10 00 in Sala de sedine a U.A.T.Municipiul Tecuci, s-a desfaurat
dezbaterea publicã a proiectului de hotàráre privind ,,Actualizare Strategic de Dezvoltare a Municipiului
Tecuci pentru perioada 2017-2027".
La dezbaterea publicä participa initiatorul proiectului de hotärâre, persoana desemnatã responsabilà
pentruje1aia cu societatea civilã, efi de direciii/serviciilbirouri din cadrul apamtului de specialitate al
primaruiiii,reprezentanti ai societai!or U.A.T, ai mediului de afaceri ,arhitecti, proiectani, cetateni, in salá find
prezeni aproximativ un nr de 45 de persoane.
La pro iectul de hothrâre privind ,,Actualizare Strategic de Dezvoltare a Mtmicipiului Tecuci
pentru peiioada 2017-2027", s-a Inregistrat pânã la data de 08.08.2017 o singurä recomandare scrisä
Inregistratä sub rir.42982/02.08.2017, de la Biblioteca "Stefan Peticä" Tecuci.
Dl.Primar. —"Bunã ziva tuturor, ne Intâlnim la un interval relativ mic de timp, dacä acum maxim
10 zile am Inceput sa discut*m despre taxa de habitat, aa cum ati väzut am hotãrât scoaterea acelui
proiect de pe ordinea de zi a Consiliului local pentru o fundamentare mai bunä. Mai avem Inca un
examen, punctul dumneavoastrã de vedere la aceasta strategic de dezvoltare a Municipiului Tecuci.
Strategia de dezvoltare trebuie privita In functie de toate investitiile care vor avea bc In
Municipiul Tecuci de-a lungul celor 4 ani de mandat i nu rnimai. Era fireascã o modificare a strategiei
datorita investiii1or destul de rapide care vor avea bc In Municipiul Tecuci, o parte din ele cu
finar4are de la bugetul local, o parte din ele ôu finantare de la Ministerul Dezvoltarii si nu In ultimul
rand cu finantare europeanä. Am fcut invitatii cebor care au adus modificãri La strategic iar in ultima
parte a discutiei domna arhitect va prezenta concepul d-ei despre noul. spital Anton Cincu Tecuci.
Este preväzut inclusiv In strategic pozitionarea lui, voi da Insä cuvntu1 In principal colegilor
care an fa- cut aceste modificri."
Dl.Oprea Gabriel, coordonatorul stiintific al strategiei —"Nn este prima strategic la care lncrez,
am o experienä de S ani In domenin, strict pe strategii, pe partea de formare profesionalã a
funcbionarilor publici. Sä revin la snbiectul strategia municipinlui Tecnci, era necesar aa cum a spus i
domnnl primar o intervenjie asnpra ei, o interventie prin care sä actualizäm si sä adncem date noi cu
privire la municipiu, i anume, schimbäri cu privire la Imbunãtäirea unitailor de invãmânt,
institutiilor de cult, instituiilor sanitare, drumuri, tot cc Inseamnã parte de infrastructurä. Prin aceastä
actualizare ne-am propus sa venim Imprennä cu funcionari pnblici, colegi din primärie, sä aducem
proiecte noi si sä incercãin sã finalizäm ceea cc era deja Incepnt, din proiectele trecnte.
SA Incep cu anul 2017 sunt proiecte cu fmantare europeanã cc an fost obtinute atât pe resurse
umane, P.O.R, P.N.D.L, mai mult s-au finantat proiecte si cu siguranä urmeaza sa mai fie finai4ate.
Cel mai mare proiect, este noul spital municipal Anton Cincu din Tecuci, colegii mei vor prezenta mai
multe detalii, sunt doua proiecte: unul pentru persoane defavorizate,"ansa T" finantat si el, si alt
proiect tot pentru persoane defavorizate,"Scoala Prietena Ta", sunt doua proiecte man, de avengurä,
care îsi propun sa ofere o reconversie profesionalã si o nouä sansd anumitor categorii de cetäteni, In

special grupurilor defavorizate, cei care nu-i gàsesc o integrare pe pia,ta muncii, acestea vor aduce un
plus pentru comunitatea dumneavoasträ pe o perioada destul de lungä, ele desfaurându-se pe o
perioadã de 36 de luni.
Alte proiecte care au fost introduse pe ordinea de zi dar si In anexä : realizarea centurii
municipiului Tecuci, mai sunt proiecte privind Infiintarea unei piete."
Dl Primar. —"In ceea ce privete discutia despre centurä, Tecuciul are nevoie si de o centurä In
partea de nord a orasului dar si o centurä In partea de sud a oraului, ceea ce ar trebui sä Inceapã la
intrarea in comuna Draganeti, sà traverseze undeva In zona Cemicari municipiul Tecuci si sa iasä
undeva aproape de Munteni, ar fi un project deosebit, eu totui atept cu neräbdare finalizarea centurii
municipale la care se muncete de ceva timp, apelurile fficute atât de ministrul transporturilor cat §1 de
reprezentanii Senatului Romniei, a sefului comisiei de transporturi din Senat, cätre firma care
executa lucrarea nu au fost puine si flu comode pentru ei, sa speram cä Ia Inceputul lui 2018 ca
aceastä centurä ocolitoare a miinicipiului Tecuci va fi flnalizatã. Ce Inseaninä centura municipiului
Tecuci? In principal o sumedenie de noi afaceri care s-ar putea desfura pe laturile de sthnga §i
dreapta acestei sosele de centurä, sunt ferm convins Ca investitorii vor gäsi solutii pentru a face din
partea sudica a municipiului o atracie. Mai apoi, dacä vorbim de spital, proiectul 60 Km de asfalt
pentru care avem finantare de la Ministerul Dezvoltarii, de 10 Km la acest moment, grädinia nr.17
. care cu sigurana vom opta pentru varianta de constructie de la zero, aVem si locatia unde ar.putea fi
construita, avem i finantare pentru ea. Celelalte proiecte pe care le avem, centrul de zi pentru
persoane vârstnice In zona OW - ului , In spatele acestuia, o zonä cu multi pensionari la acest
moment, centrul de zi puthnd fi folosit inclusiv pentru situatiile mai dificile prin care poate trece
orasul, la acest moment Tecuciul In caz de calamitate flu dispune de nici un fel de sprijin pentru cei
aflati In nevoi, decát acele module care se pot folosi, prin biroul situatii de urgenä.
Mai avem reabilitarea Bulevardulni Victoriei pe o lungime destul de importanta, Incepe de la
sensul giratoriu din fata Primariei se terminä la Gara de sud, säptänina viitoare se va Incepe
procedura de achizitie a acestei lucräri, lucrare care va dura aproximativ 24 de luni, reabilitarea stràzii
M.Kogalniceanu, tronsori Gara de sud - blocuri C.F.R, mal avem mult discutata strada Stefan eel
Mare, noi nici flu ne-am apucat de project dar comeriantii au considerat ca nu doresc reamenaj area
acesteia, o s-o facem exact cum vä este vointa, cu trotuare pavate stânga dreapta si cu covor asfaltic,
cu rugmintea de a schimba sistemul de scan i fatade la acele clãdiri din zona Stefan eel Mare.
Mai avem in proiectul nostru strada Libertaçii si Andrei Sagtina, ne dorim sä avem potential
financiar pentru a le finaliza In anul 2017, lrebuie sá fina1izin si proiectril Inflintarii muzeului cäriii,
mai avem rn-i project de reabilitare termicä a opt clãdini. Nu In ultimul rnd suntem pe un proiect de
finantare pe bath europeni pentru Colegiul National de Agricultura si Economie, reabilitare termicä a
acestuia, este o lucrare foarte costisitoare, cu Inlocuirea acopeniului, fatada, sistem de Incälzire si nu
In ultimül rand clädirea cea mai importantä din orasul Tecuci, clädirea Primariei, inträ In reabilitare
termicä in parteneriat cu Colegiul de Agriculturã si Economie, tot la fel de reabilitare termicä si
f4ada, partea de interior ne-am §i apucat de ea. Acetea sunt In mare proiectele, strategia este pânä in
2027 si poate sA suporte modificäri anual oricánd apar resurse de finantare sau proiecte noi ce pot fi
realizabile."
D1.Oprea Gabriel - "Domnul pnimar a specificat majoritatea proieetelor pe care le-am avut In
vedere In aceastä perioadä scurtä 2017-2018, mai sunt si alte proiecte pe care as dori sa le amintesc:
reabilitarea gradinielor ur. 12, 13 pe Iánga cea pe care domnul primar a mentionat, tot pänä la sfritul
anului 2018 se are In vedere si modernizarea celor 50 Km de drum, ei find ImpAri1i In 4 etape."
Dl Primar. -" Tecuciul va intra pe etapa a doua a unui proiect extraordinar a celor de la Apa Canal Galati, Apä - Canal vine cu etapa a doua, in special pentru cartierele C.F.R, Tineretului si
finalizarea si Inlocuirea retelei de apä din centrul orasului, tot In septembrie vom afla cine este
câtigätorul acelei afaceri."
Dl.Oprea Gabriel - "Tot legat de aceastä chestiune Apa - Canal se are In vedre si se va
implementa tot pânä la sfâritul anului 2018, extitinderea retelei de canalizare menaj era pentru strada
Decebal, Rodnei, si strada 6ragos Vodä.
Dl Primar. —"Fund pe buget local este o lucrare care sper eu in maxim douä säptamni jumätate sä
porneascA".

•

DI.Oprea Gabriel - "Tot pãna la sfâritul anului se va implementa si Ufl sistem de management al
calitãtii pentru Primrie, once Prirnänie trebuie sä aibä un astfel de sistern, el fund foarte necesar.
Cam acestea au fost proiectele pentru perioada 2017-2018, cele care se vor si implementa, pentru
Ca putem discuta acurn despre foarte multe proiecte pe care dorim sä le avem in vedere si sã le
desfsurrn fàrä a identifica fer -n o sursa de finai4are, astfel putem face o strategie de 500 de pagini Cu
proiecte care flu pot fi realizate din lipsa de finantare si atunci Incercäm sä ne raportäm pe perioade
foarte scurte de timp strict la proiectele pefltru care putem avea finantare, fie din bugetul local,
finantare guvernamentala san din fonduri europene, trebuie sa ne raportam strict la aceste proiecte
care se vor realiza. Ele au condus la actualizarea acestei strategii, find Intr-un numàr foarte mare,a fost
necesarä actualizarea ei, necesarä actualizarea anumitor date si prinderea acestor proiecte.
Cu siguranã pot fi aduse imbunatatiri, m-a bucura sã primesc din partea durnneavoasträ diverse
idei constructive pentru ca, In primul rand pentru dumneavoasträ este fficutä aceastä actualizare si cu
ajutorul dumneavoasträ o putem Imbunätãi i putem aduce municipiul Tecuci pe o cale din ce In ce
mai bunä. Doresc sä pnimesc once fel de propunere de proiect care poate fi susnut si implemental in
municipiul Tecuci."
Dl Pnimar. —"Ce as fi vrut sã completez, un lucru pe care colegii nolri 1-au omis, aceastã
modificare a strategiei si strategia In general std la baza oricarui project indiferent de fmantarea lui,
dcci nu putem sä avem o realizare, dacä nu avem acel project prevzut In strategia de dezvoltare.
In fiecare studiu de fezabilitate se amintete de aceastä strategie de dezyoltare, de aceea ea
trebuie In pemianeã actualizatã §i aduse elemente dare care vor fi folosite la aceste proiecte. Atept
idei, propuneri, putem face modifucri, momentan flu este nimic bãtut In cuie, tot ce apare in strategie
poate fi modificat, dacä s-au fcut greseli sau am omis sã trecem ceva In strategie."
D-na Gologan Lucia - "Punctez trei elemente si anume: galeriile de artä Gheorghe Petrascu,
numäru.l de lucrri din cadrul muzeului, existena unui muzeu al avialiei in cadrul vechii unith4i
militare, bc care ar trebui sã fie reabilitat, reamenajat si In care sä existe si un un al doilea muzeu,
exact ca eel de acum, s-ar putea accesa fonduri europene, clädirea dispune de spaii destul de man,
deci s-ar putea deschide si un al doilea punct cultural muzeistic In ora. Un alt lucru discutat si de cätre
dumneavoaslrà a fi posibilitatea de amenajare a Tecucelului exact cum este amenajata DImbovita,
adicä nu mai trebuie sä tai iarba, va deveni si bc de promenada. Un alt punct de amenaj are ar fi parcul
Crng cu acel lac de agrement, cu posibilitatea de tunism local."
Dl Primar. —"Tecuciul flu poate trAi frã cultura i acest lucru as don sã-1 Ineleaga toatA lumea,
indiferent de activitài, de cresteni salaniale, de taxe Si impozite locale, taxä de habitat, acesta are
nevoie de culturä, pentru cà once individ pentru a se dezvolta In mod corespunzätor are nevoie de
culturä. Dacä la nivelul unitatilor de cultura avem cu ce ne mndii spun eu cä am fa-cut deja un pas
important abocnd muzeului Teodor Cincu sim cea de-a doua clädire, §tiu cà, avem un autoturism care
std Intr-un garaj uitat, Incercm In acest an sä Indulcim un pie cuvãntul de garaj al acestui autoturism,
este foarte reprezentativ pentru Tecuci. Doaxnna director de la Casa de Culturä a spus despre dalarea
Tecucelului, este un project bun, interesant dar si foarte costisitor. Ali amintit de Galeniile de Arth., noi
facem demersurile necesare impreunä cu Direclia arhitect sef, pentru finalizarea planului urbanistic
general, pâna la finalul anului 2018 vom avea un alt P.U.G, însä In ceea cc pnivete Galeriile de Artä a
fost o hotärãrea a fostei administratii de a stopa activitatea acolo. Cu sigurana In 2018, Galeniile de
Artä vor intra In atentia administratiei actuale."
D-na arhitect Cucoará Inga —"Reprezint o echipa en care am lucrat pentru propunerea noului
Spital Anton Cincu, am fost contactabi de echipa de management de la Spital, acesta funclioneazä In
cadrul unei clãdini care este monument istoric, care nu permite din päcate o modernizare totala a
spatiilor si atunci ne-au spus despre necesitatea creearii. unui spital de aproximativ 300 de persoane
care ar deservi nu doar Municpiul Tecuci dar ar putea fi accesat 5i de cätre tot judeub Galati.
Project in care vorbim despre un spital care ay avea un concept non, modem cc presupune
dezvobtarea mai mult pe onizontalä a spaiului. Avem partea de ambulatoniu care ar fi legata cumva de
partea de primire urgente care ar funciona Intr-o Iegãturä directä, o zonä de imagisticä foarte modema
care ar permite diagnosticarea si trimitirea informatillon catre blocub operator, totul sä fie bazat pe
informatie, din momentul In care persoana este primitä In compartimentul primire urgena si are

nevoie de o radiografie pâna ajunge in blocul operator sä poatã deja informaia sä ajungä direct la
medic.
Este un proiect care are In spate mai multe concepte, pediatria sä fie in cadrul spitalului, legata
cumva de sectia obstetrica-ginecologie, dar totodatä sa funcioneze aparte, la fel partea de ambulaloriu
1egat de partea de compartimentul primiri urgene, dar Ia fel sa fie ca o entitate, unite toate aceste
mici entitäi intr-o singurä suprafaã.
Având In vedere Ca nu mai sunt alte puncte de vedere , dezbaterea publicã privind ,,Actualizare Strategie
de Dezvoltare a Municipiului Tecuci pentru perioada 2017-2027", se considerä Incheiatä.
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Strategia de dezvoltare locală a municipiului Tecuci constituie cadrul în care se va realiza
dezvoltarea deplina şi simetrica în urmatorii ani în vederea imbunatatirii calitatii vietii
locuitorilor. Acest suport serveste atat intereselor publice dar şi celor private, datorita mentinerii
şi imbunatatirii elementelor de ordin economic, social şi de mediu, esentiale pentru prosperitatea
pe termen lung a cetatenilor şi a societatilor comerciale.
Strategia este un instrument care ghideaza şi integreaza eforturile de dezvoltare locala ale
intregii comunitati. Astfel, participarea şi cooperarea tuturor cetatenilor, sectoarelor public,
privat şi social, a actorilor locali şi formatorilor de opinie, sunt esentiale pentru o punere în
practica de succes. Data fiind perioada extinsa de timp la care se refera documentul, se propune o
prioritizare a directiilor de actiune şi investitiilor cu impact semnificativ asupra dezvoltarii
economice şi sociale, din surse interne (buget local, parteneriate public-privat) sau externe (buget
de stat, fonduri structurale, credite externe, etc.), în scopul asigurarii conditiilor de baza
(infrastructura, protectia mediului inconjurator, servicii comunitare şi de gospodarie locala) pe
care sa se dezvolte orasul în viitor.
In elaborarea lucrarii s-a pornit de la elementele specifice municipiului Tecuci, de la
datele demografice, infrastructura, economie, amenajarea teritoriului, mediu, distributia
serviciilor etc., precum şi o apreciere amanuntita a felului în care comunitatea locala doreste sa
se dezvolte. Au fost inglobate componente strategice care respecta şi integrează elemente din
programele judetene, regionale, sectoriale şi nationale, precum şi angajamentele asumate de
Romania în negocierile cu Uniunea Europeana.
Strategia a fost creata cu contributia comunitatii, a functionarilor din administratia locala,
agentilor economici, institutiilor şi organizatiilor locale, prin intermediul sondajelor,
Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Tecuci, jud. Galaţi
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consultarilor comunitatii şi dezbaterii publice care au reunit comunitatea intr-un exercitiu de
democratie participativa şi efort colectiv de trasare a propriului viitor.
Asadar, din punct de vedere metodologic, strategia are la baza şi se fundamenteaza pe
urmatoarele instrumente şi proceduri de lucru:
-analiza de continut;
-analiza de date statistice din surse organizate;
-comparatii de date statistice pe scara evolutiva;
-inteviuri cu actorii locali ai dezvoltarii;
-analiza SWOT;
-analiza şi interpretarea unor studii, rapoarte, cercetari, strategii şi norme locale, judetene,
regionale, nationale şi europene.
Strategia de dezvoltare locala integreză o viziune distincta şi cuprinzatoare asupra
viitorului - modul în care vrea comunitatea sa devina la sfarsitul perioadei de planificare - şi
determina obiectivele prin care se va realiza aceasta viziune. Principiile şi caile de actiune pentru
atingerea obiectivelor sunt astfel structurate incat sa permita actorilor, organizatiilor şi cetatenilor
participanti la punerea în aplicare, sa isi coordoneze eforturile şi sa colaboreze în beneficiul
intregii comunitati, cu utilizarea sinergica a tuturor resurselor, cunostintelor şi vointei locale.
Pentru o punere în practica adecvata a strategiei, trebuie respectate urmatoarele conditii:
-acordul şi sustinerea din partea consiliului local şi a comunitatii;
-sustinerea din partea sectorului privat, indeosebi a componentei economice;
-informarea permanenta a comunitatii cu privire la progresul punerii în aplicare;
-monitorizarea permanenta stadiului atingerii obiectivelor propuse.
Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Tecuci, jud. Galaţi
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2.Elaborarea strategiei de dezvoltare locala a municipiului Tecuci
Strategia de dezvoltare locala a municipiului Tecuci s-a realizat la initiativa autorităţilor
locale, in contextul in care cadrul de dezvoltare aplicat pana acum se rezuma doar la Planului
Urbanistic General. Cu alte cuvinte era vorba de o viziune strict tehnica, limitata la perspectiva
amenajarii teritoriului, ce s-a dovedit insuficienta pentru coordonarea eforturilor de rezolvare a
problemelor din ce in ce mai complexe si multisectoriale ale oraşului.
Noua abordare, prin intermediul Strategiei, permite administratiei publice si celorlalti
actori locali (cetateni, societati comerciale etc.) sa isi planifice actiunile, dezvoltarea si afacerile,
astfel incat sa raspunda nevoilor locale si sa valorifice oportunitatile de dezvoltare identificate de
Strategie. Mai mult, urmarind realizarea la nivel de comunitate a unor obiective strategice
agreate in comun, permite corelarea eforturilor de investitie astfel incat rezultatele actiunilor
individuale sa fie maximizate prin punerea in comun a resurselor si cunostintelor, prin eliminarea
interventiilor redundante.
Pentru a asigura eficienta eforturilor de elaborare a Strategiei, s-a optat pentru o
metodologie precisa, care a inclus elemente importante de implicare directa a comunitatii locale,
prin solicitarea de puncte de vedere, chestionare, interviuri, plecand de la premizele ca
reprezentantii si liderii locali au interesul, bazele si cunostintele necesare pentru a reprezenta
diversele interese locale. Lipsa exercitiului democratic de implicare constructiva in viata
comunitatii si unicitatea acestui gen de activitate in mediul orasului, a facut dificila realizarea
acestui aspect metodologic. Astfel, elaborarea Strategiei de dezvoltare locala a presupus un efort
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asumat de catre autoritatea executiva de la nivel local - primar, cu sprijinul echipei de
consultanta.
Procesul de elaborare a strategiei a cuprins urmatoarele etape:
1. Organizarea eforturilor de elaborare a Strategiei: la nivelul Primariei a fost constituita o
echipa care sa sprijine demersul de elaborare a Strategiei, formata din persoane implicate in
activitatile de baza ale administratiei publice locale: primar, viceprimar, responsabil cu
urbanismul. Aceasta echipa s-a implicat prin propriile cunostinte, date si informatii, precum
si ca interfata intre echipa de consultanti si intregul colectiv al Primariei, serviciilor publice
de gospodarire si institutiilor/organizatiilor locale. Tot in aceasta etapa a fost agreat planul de
elaborare a Strategiei.

2. Etapa de cercetare documentara pentru intocmirea profilului de mediu, economic si
social al orasului, a inclus doua axe:
a.cercetarea documentara a situatiei existente pe plan social, economic, de mediu, educational,
cultural, etc. Aceasta cercetare s-a realizat cu aportul important al intregii echipe locale
constantandu-se dificultati, in principal, datorita lipsei de integrare si coordonare a informatiilor
locale, precum si lipsei unui mod sistematic si computerizat de arhivare a datelor care sa
faciliteze sortarea si aranjarea multicriteriala a acestora.
b.evaluarea nevoilor si aspiratiilor comunitatii locale s-a realizat pe urmatoarele planuri de
interes general: social, economic, mediu, amenajarea teritoriului, educatie, cultura, institutii
locale. S-a utilizat un model simplu de sondare a publicului, cu implicarea activa a Primariei.
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3.Inventarierea si sinteza problemelor locale de durabilitate. Analiza SWOT. In baza
rezultatelor cercetarii tehnico-documentare a situatiei curente si ale evaluarii nevoilor si
aspiratiilor comunitatii locale, s-au putut identifica punctele forte si slabe, precum si fortele
externe pozitive si negative care ar putea influenta dezvoltarea viitoare a orasului. De asemenea,
au fost identificate problemele multisectoriale, conectand planurile social, economic si de mediu
care vor trebui tratate prioritar, pentru a asigura o dezvoltare durabila la nivel local.

4.Propunerea de scenarii de dezvoltare si alegerea celui mai potrivit scenariu. Prin
recunoasterea fortelor dinamice si de limitare a dezvoltarii, au fost trasate mai multe scenarii de
dezvoltare / directii de urmat cu precadere economica, dintre care a fost ales scenariul care
asigura oraşului cele mai mari sanse de prosperitate si de imbunatatire a calitatii vietii populatiei.
Directia de urmat a fost stabilita de catre autoritatile locale

5.Stabilirea viziunii de dezvoltare a localitatii, a obiectivelor si directiilor de dezvoltare.
Pornind de la Analiza SWOT si de la scenariul de dezvoltare ales, a fost propusa o viziune de
dezvoltare viitoare a comunitatii, iar pentru realizarea acesteia, un set de obiective si directii de
dezvoltare.
6.Stabilirea strategiei de dezvoltare locala – setul de proiecte. Strategia propusa dezvolta si
materializeaza modul in care se vor atinge obiectivele, prin actiuni si proiecte concrete
concentrate pe directiile de dezvoltare propuse. In aceasta etapa, au fost utilizate planurile de
investitii si programele elaborate de Primarie pe termen scurt, prevederile PUG-ului, de
asemenea au fost contactate serviciile deconcentrate ale ministerelor, autoritati judetene,
Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Tecuci, jud. Galaţi
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companii nationale cu activitati in zona, pentru a identifica proiectele de viitor care ar putea avea
o influenta asupra dezvoltarii orasului. Au fost studiate si aprofundate un numar de strategii
nationale, regionale si judetene, pentru a corela obiectivele de la nivel local cu cele de la nivel
regional sau national. Legislatia relevanta a fost inglobata in actiunile si proiectele concrete de
realizare a strategiei. In final, s-a facut o verificare a interconectarii tuturor actiunilor si
obiectivelor, pentru a asigura impactul pe cat mai multe planuri, precum si a efectelor proiectelor
asupra mediului inconjurator si resurselor naturale locale – ca instrument de lucru in vederea
aplicarii principiilor de dezvoltare durabila. Pentru asigurarea unei viitoare implementari
coordonate si controlate, strategia propune masuri de monitorizare, evaluare si revizuire
periodica, precum si consolidarea parteneriatului local care va transpune strategia.

7.Finalizarea Strategiei de dezvoltare locala si adoptarea ei prin hotarare de consiliu local.
Promovarea Strategiei la nivel local, judetean si regional.

In paralel cu etapele de elaborare a strategiei mai sus prezentate, a fost aplicat planul de
consultare a comunitatii locale pe axele – cunoastere a localitatii, mediu de afaceri, locuire,
atractivitate, care a cuprins activitati de marire a vizibilitatii asupra eforturilor de elaborare a
strategiei si de animare a implicarii directe a populatiei si reprezentantilor sai. Acest plan a
cuprins activitati de informare pasiva si activa asupra diverselor etape de elaborare si a
propunerilor respective, activitati de sondare a opiniei publice prin actiune directa asupra
subiectilor.

3.Cadrul conceptual al strategiei
Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Tecuci, jud. Galaţi
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Guvernare, dezvoltare
In elaborarea strategiei s-a pornit de la idee ca astazi, guvernarea implică o filosofie
aparte care urmăreşte să transforme cetăţeanul într-un actor important al dezvoltării
teritoriului. Statul este văzut drept un „ecosistem cu o pluralitate de dimensiuni – socială, de
mediu, urbanistică, economică, politică, culturală etc. şi o pluralitate de actori, care
interacţionează”.
De asemenea, s-au avut în vedere, multiplele sensuri ale guvernarii, în vederea integrarii
obiectivelor diferitelor paliere. Se poate vorbi de o „guvernare mondială” strâns legată de
procesele de mondializare şi globalizare, sau de o „guvernare europeană” care are în vedere
reforma instituţiilor europene şi relaţiile colectivităţilor locale cu aceste instituţii. Se poate vorbi,
de asemenea, de o „guvernare locală” pentru a defini practicile teritoriale ce urmăresc
dezvoltarea endogenă şi exogenă şi mobilizarea actorilor dezvoltării locale în acord cu politicile
statale sau europene.
Dezvoltarea corespunde unui proces de mobilitate, de schimbare cu caracter deliberativ
pentru atingerea obiectivelor economico-sociale. Specialiştii1 identifică două faze ale dezvoltării
– cea virtuală (DV) şi cea reală (DR). Dezvoltarea virtuală presupune parcurgerea ciclului
creativitate – idee de proiect – confruntarea cu unele teste de realitate şi definirea suprastructurii
şi infrastructurii proiectului, integrarea în alte proiecte şi în mediu şi instituţionalizarea
proiectului. Dezvoltarea reală are, este sau ar trebui să fie însoţită de creştere economică şi se
obţine din transformarea lui DV în dezvoltare reală, proces mijlocit de management.

1

Dumitrescu M., Strategii şi management strategic, Ed. Economică, Bucureşti, 2002, p. 96.
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Dezvoltarea locală reprezintă „procesul de dezvoltare, în principal economică, într-o
anumită regiune sau unitate administrativ-teritorială, care determină o creştere a calităţii vieţii la
nivel local”2. Dezvoltarea locală are ca obiectiv „prosperitatea economică şi bunăstarea socială
prin crearea unui mediu favorabil pentru afaceri, concomitent cu integrarea în comunitate a
grupurilor vulnerabile, folosirea resurselor endogene, dezvoltarea sectorului privat”3.
Dezvoltarea economică locală (DEL) este „procesul prin care administraţia locală şi/sau
comunitatea, bazată pe grupuri, administrează resursele existente şi intră într-un nou angajament
de parteneriat fie cu sectorul privat, fie una cu cealaltă, pentru a crea noi locuri de muncă şi
pentru a stimula activităţile economice într-o zonă economică bine definită”4.
Dezvoltarea economică presupune „dezvoltarea capacităţii economice regionale sau
locale şi formularea răspunsului la schimbările economice, tehnologice, sociale etc.”5
Dezvoltarea socio-economică locală (DSEL) reprezintă un proces de dezvoltare într-o
anumită regiune sau arie geografică, care are ca efect o îmbunătăţire a calităţii vieţii la nivel
local. DSEL se referă la dezvoltarea capacităţii unei economii locale sau regionale de a stimula o
creştere economică stabilă şi prin aceasta de a crea locuri de muncă şi condiţii pentru
valorificarea oportunităţilor proprii schimbărilor rapide în plan economic, tehnologic şi social.
Obiectivele majore ale DSEL sunt de a contribui la prosperitatea economică şi bunăstarea
socială prin crearea unui mediu favorabil pentru afaceri, concomitent cu integrarea în comunitate
a grupurilor vulnerabile şi promovarea unei atitudini dinamice şi pozitive a populaţiei faţă de
2

lat. Disolvere – a creşte, a evolua.
Parlagi A., Dicţionar de administraţie publică, Ed. Economică, Bucureşti, 2004, p. 86.
Dezvoltare economică – O modalitate strategică pentru administraţia publică locală, Don Morrison, ICMA,
citându-l pe Edward J. Blakelz, Planning Local Economic Development: Teory and Practice
5
Matei L., Strategii de dezvoltare economică locală, Ed. Economică, Bucureşti, 2004, p. 86.
3
4
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problemele dezvoltării propriei regiuni. DSEL ia în considerare aspectele sociale şi culturale ale
dezvoltării.
Actorii DSEL includ „autorităţile şi organismele administraţiei publice (de la nivel local,
judeţean şi central) responsabile de politicile sectoriale (industrie, mediu, muncă, lucrări publice,
transporturi etc.), reprezentanţii activităţilor economice şi ai serviciilor publice (întreprinderi,
bănci, sindicate etc.), instituţiile de învăţământ, organizaţiile neguvernamentale, mass-media
etc.”6.
Ca formă a dezvoltării locale dezvoltarea regională este „un proces desfăşurat pe termen
lung, susţinut şi de activităţi concepute pe termen scurt, mediu şi lung”. Ea reprezintă ansamblul
politicilor autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, elaborate în scopul îmbunătăţirii
performanţelor economice ale unor arii geografice constituite în „regiuni de dezvoltare”.
Dezvoltarea care, îndeplinind cerinţele generaţiei actuale, facilitează generaţiilor viitoare
îndeplinirea propriilor opţiuni, este dezvoltare durabila. Dezvoltarea durabilă urmăreşte
reconcilierea între două aspiraţii fundamentale, şi anume necesitatea dezvoltării economice şi
sociale, dar şi protecţia şi îmbunătăţirea stării mediului.
Potrivit prevederilor stabilite în cadrul Conferinţei de la Rio, fiecare autoritate locală are
obligaţia de a elabora propria strategie locală de dezvoltare durabilă.
Agenda 21 Locală este procesul prin care autorităţile locale lucrează în parteneriat cu
toate sectoarele comunităţii locale, punând accent pe participarea comunităţii şi pe democraţia
locală lărgită, oferind o modalitate de integrare a problemelor sociale, economice şi de mediu. Ea
trebuie să conducă la definirea de obiective, politici şi acţiuni la nivel local.
6

Participarea cetăţenească în luarea deciziei – Manual de instruire”, USAID-RTI, Bucureşti 2002, Coordonatori
Matei L., Dincă D., p. 165.
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Aşadar, conceptul de dezvoltare durabilă se referă la o formă de creştere economică ce
satisface nevoile societăţii în termeni de bunăstare pe termen scurt, mediu şi mai ales lung. Ea se
fundamentează pe considerentul că dezvoltarea trebuie să vină în întâmpinarea nevoilor prezente
fără să pună în pericol pe cele ale generaţiilor viitoare. În termeni practici, acest lucru înseamnă
crearea condiţiilor pentru „dezvoltarea economică pe termen lung, în acelaşi timp protejând
mediul înconjurător”. Dezvoltarea durabilă reprezintă o direcţie de urmat ce încearcă să
echilibreze factorii de mediu, sociali şi economici.
Componentele dezvoltării locale
In elaborarea Strategiei au fost avute în vedere componentele dezvoltarii: cadrul
normativ-procedural, parteneriatul local, obiectivele de dezvoltare locală şi resursele.

Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Tecuci, jud. Galaţi
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Fig. Componentele dezvoltării locale.
CADRUL LEGAL
REZULTATE

PARTENERI

OBIECTIVE,

RESURSE

De asemenea, au fost avute în vedere urmatoarele:


dezvoltarea locală este deopotrivă economică, socială şi culturală;



dezvoltarea locală pune în discuţie teritoriile ale căror dimensiuni şi statut nu sunt

neapărat echivalente;


dezvoltarea locală implică asocierea tuturor celor care participă la viaţa economică şi

socială în vederea stabilirii proiectelor;


dezvoltarea locală diferă de strategiile tradiţionale de dezvoltare prin accentuarea

resurselor endogene;
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reuşita unei politici de dezvoltare locală depinde de rapiditatea cu care sunt asigurate

informarea şi specializarea.
Domenii ale dezvoltării locale
Dezvoltarea locală reprezintă un fenomen complex ce vizează întreaga viaţă economică,
socială, politică şi culturală de la nivelul unui teritoriu. Astfel, dezvoltarea locală trebuie să aibă
în vedere urmatoarele elemente:
- Protecţia mediului;
- Dezvoltare socială;
- Economie şi piaţa;
- Guvernare şi reglementări;
- Amenajarea teritoriului;
- Educaţie şi formare;
- Cultura, stiinţă şi cercetare.
PROTECŢIA MEDIULUI
Multă vreme, între procesele de dezvoltare şi protecţia mediului a existat un antagonism,
dezvoltarea economică realizându-se prin afectarea mediului înconjurător. Această opoziţie a
fost depăşită, apreciindu-se că mediul şi echilibrul natural stau la baza dezvoltării sociale şi
umane, indiferent de nivel: mondial, transnaţional, naţional şi local. Dezvoltarea durabilă vizează
tocmai conjugarea aspiraţiilor privind dezvoltarea economică cu cele privind protecţia mediului.
DEZVOLTARE SOCIALĂ
Componenta socială a dezvoltării are în vedere crearea unui climat de echitate, prin lupta
împotriva sărăciei şi promovarea identităţii individuale într-o mare diversitate. De asemenea,
Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Tecuci, jud. Galaţi
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dezvoltarea are în vedere eliminarea discriminărilor dintre generaţii, îndeosebi prin atenţia
acordată categoriilor defavorizate.
La modul general, se poate vorbi de dezvoltarea umană şi întărirea capacităţilor
individuale, prin educaţie, aderarea la valorile etice şi dezvoltarea socială care are în vedere
relaţii sociale şi culturale, participarea cetăţenilor la procesul decizional din cadrul autorităţilor
publice.
ECONOMIE ŞI PIAŢĂ
Procesele privind dezvoltarea locală au în vedere dezvoltarea economică şi pieţele, dar pe
termen lung. Această viziune trebuie să includă protecţia mediului, transferul producţiei către
servicii, dimensiunea socială şi cea a resurselor umane, precum şi dezvoltarea teritoriului.
GUVERNARE ŞI REGLEMENTĂRI
Dezvoltarea locală este influenţată de toate nivelurile: internaţional, naţional şi local.
Aceasta implică noi mecanisme de decizie politică şi cooperarea între diverşi actori de la diferite
niveluri.
AMENAJAREA TERITORIULUI
În materie de amenajare a teritoriului, nu se pot separa utilizarea acestuia (spaţiul natural,
spaţiul agricol, urban) de repartizarea activităţilor (locuinţe, comerţ, producţie etc.). Mobilitatea
actuală în materie de utilizare a teritoriului şi trecerea dintr-o categorie de utilizare în alta, se
dovedeşte ca fiind neviabilă pe termen lung.
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
Dezvoltarea se bazează pe resursa umană, astfel că la nivel local trebuie să existe
responsabilităţi în materie de calificare a forţei de muncă şi creştere a capacităţii de adaptare la
schimbările de mediu.
Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Tecuci, jud. Galaţi
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ŞTIINŢĂ ŞI CERCETARE
Ştiinţa şi cercetarea trebuie să reprezinte punctul de plecare pentru orice proces de
dezvoltare. Acest fapt presupune valorizarea potenţialului uman la nivel local şi a cunoştinţelor şi
informaţiilor existente. În cadrul fiecărui domeniu al dezvoltării sunt necesare activităţi de
cercetare care să fundamenteze programe de dezvoltare promovate de fiecare actor.
Pornind de la aceste elemente, dezvoltarea poate fi privită ca un sistem piramidal, având
drept bază domeniile economic, social, mediu.
Fig. Piramida dezvoltării locale.
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DEZVOLTARE
LOCALĂ

SOCIAL
MEDIU

ECONOMIC

CAPITOLUL 1
Principii şi cadrul normativ al dezvoltarii locale

1.1.Principiile managementului urban
Având în vedere ca o aşezare nu este un sistem închis, iar realizarea obiectivelor generale
se întemeiază pe aplicarea unui management care să conducă la dezvoltare şi/sau regenerare
Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Tecuci, jud. Galaţi
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urbană, politicile, planificarea strategică urbană, precum şi realizarea programelor şi proiectelor
se vor face cu respectarea următoarelor principii:
-

dezvoltare durabilă, astfel încât pe termen lung să se producă schimbări majore de cultură
şi atitudine în ceea ce priveşte utilizarea resurselor de către populaţie şi operatorii economici;

-

întărirea capacităţii instituţionale: prin management eficient, definirea şi restructurarea
serviciilor publice în raport cu resursele financiare actuale, cu obiectivele dezvoltării
durabile, precum şi cu doleanţele şi cerinţele comunităţii;

- "twinning" (reţea) în scopul schimbului de informaţii între localitati cu privire la utilizarea
celor mai bune practici (în management urban sau management de proiect);
- realizarea programelor şi proiectelor prin parteneriat public-privat;
- realizarea acelor programe şi proiecte pe care sectorul privat nu le poate finanţa;
- integrarea politicilor atât pe orizontală, pentru a se realiza un efect sinergic simultan între
sectoare, cât şi pe verticală, având în vedere corelarea şi integrarea politicilor de dezvoltare a
sectorului cu politicile de dezvoltare ale capitalei/regiunii;
-

managementul resurselor, ce presupune integrarea fluxurilor de resurse energetice, materiale,
financiare şi umane, precum şi integrarea fluxurilor de resurse energetice şi materiale într-un
ciclu natural;

- utilizarea mecanismelor de piaţă pentru a atinge ţinta sustenabilităţii, respectiv emiterea de
reglementări pentru eco-taxe şi funcţionarea utilităţilor publice în sistem de piaţă, evaluarea
investiţiilor

după criterii de mediu, luarea în considerare a problemelor de mediu la

întocmirea bugetului local;
- design-ul sustenabil arhitectonic în temeiul căruia se stabilesc reguli privitoare la materialele
de construcţii, desing-ul unei clădiri, bioclimatul, densitatea clădirilor intr-un areal,
Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Tecuci, jud. Galaţi
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orientarea spaţială a clădirilor, "structuri verzi" în jurul clădirilor, microclimat, eficienţa
energetică;
- realizarea unui program sau proiect fără a afecta cultura unei comunităţi, ori pentru a recupera
moştenirea culturală a unei comunităţi şi/sau tradiţiile întregii comunităţi locale;
- interzicerea multiplicării serviciilor publice, dacă acestea nu servesc unei nevoi locale;
-

fixarea regulilor de utilizare raţionala a terenurilor pentru toate proiectele de dezvoltare în
baza planului urbanistic general, ca instrument de planificare spaţială;
- analiza capacităţii tehnice de execuţie;
- evaluarea eficienţei utilizării resurselor financiare şi umane;

- evaluarea viabilităţii financiare a unui program sau proiect prin prisma veniturilor fiscale
obţinute;
identificarea nevoilor comunităţii locale şi a priorităţilor acesteia; corespondenţa între

-

lansarea unui program sau proiect şi nevoile comunităţii;
- evaluarea nevoilor comunităţilor sărace şi a capacităţii locale de a asigura accesul acestora la
locuinţă, locuri de muncă şi serviciile publice de bază;
-

protecţia mediului;

realizarea unui program sau proiect în parteneriat cu sectorul privat, ori realizarea unui
program sau proiect de către sectorul privat, pentru a transfera costurile unei investiţii, dacă
există oportunitatea de a obţine profituri viitoare;

- asigurarea publicităţii informaţiilor cu impact în investiţii (informaţii topografice,
informaţii statistice privind economia locală şi regională, regulamentul de urbanism, planul
de urbanism general şi planurile de urbanism zonal).
Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Tecuci, jud. Galaţi
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Principiile de realizare sau de reabilitare a unei zone de locuit, conform Agendei
Habitat de la Istanbul, 1996 :
- planificarea unei întregi zone de locuit va fi integrată, astfel încât să cuprindă clădiri de locuit
(individuale sau colective potrivit sistemul de design arhitectonic), clădiri cu destinaţie
comercială, parcări, şcoli, spaţii verzi şi infrastructura edilitară necesară pentru nevoile
zilnice ale rezidenţilor;
-

zona de locuit va conţine o diversitate de clădiri;

- în situaţia în care în zona sunt clădiri istorice (din patrimoniul naţional cultural), acestea vor fi
reabilitate (faţadă şi interior), fără a afecta proiectul în baza căruia s-a construit; în nici un
caz, aceste clădiri nu vor fi transformate sau demolate;
-

zona de locuit va avea un centru care combină funcţiunile comerciale, cu cele civice,
culturale şi de agrement;

-

zona va conţine spaţii deschise în formă de scuar, spaţii de verdeaţă sau parcuri;

-

spaţiile deschise vor avea un design care să încurajeze prezenţa rezidenţilor şi pentru a întări
relaţiile în cadrul comunităţii sau comunităţilor din acea zonă funcţională;

-

vor fi proiectate în mod generos spaţiile pietonale şi de circulaţie cu bicicleta.

-

terenurile naturale - forestiere, cu vegetaţie florală sau cu luciu de apă vor fi păstrate pe cât
posibil sau integrate în parcuri;

- comunităţile vor respecta regulile de conservare a resurselor şi de reducere a deşeurilor;
- comunităţile vor utiliza în mod raţional resursele de apă;
- orientarea străzilor şi plasamentul clădirilor vor contribui la creşterea eficienţei energetice.
Declaraţia Europeană a Drepturilor Urbane
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Potrivit acestei declaraţii, considerând că exercitarea următoarelor drepturi trebuie să se
bazeze pe solidaritatea şi responsabilitatea cetăţenilor, implicând o egală acceptare a
îndatoririlor, cetăţenii europeni au dreptul la :
1. Securitate;
2. Un mediu sănătos şi nepoluat;
3. Locuri de muncă;
4. Locuire;
5. Mobilitate;
6. Sport şi divertisment;
7. Cultură;
8. Integrare multiculturală;
9. Bună calitate arhitecturală şi a ambianţei fizice;
10. Armonizarea funcţiunilor;
11. Participare;
12. Dezvoltare economică;
13. Dezvoltare durabilă;
14. Servicii şi bunuri;
15. Bogăţie naturală şi resurse;
16. Împlinire personală;
17. Colaborare inter-municipală;
18. Structuri şi mecanisme financiare;
19. Egalitate.
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1.2. Cadrul legal aplicabil
Acte şi documente internaţionale
Agenda Locala 21, 1992
Al cincilea Program de acţiune pentru mediu (1993) - o abordare comprehensivă pentru UE;
activităţi în probleme urbane, date comparative şi indicatori privind mediul urban şi
implementarea iniţiativelor cuprinse în Agenda Locală 21;
Carta Aalborg (Charter of European Cities & Towns Towards Sustainability), aprobată de
către participanţii la Conferinţa Europeana cu privire la oraşe şi aşezări sustenabile la
Aalborg, Danemarca, 1994;
Planul de acţiune de la Lisabona, pentru aplicarea Cartei Aalborg din 1994 şi a Agendei
Locale 21;
Declaraţia de la Bremen din 1997 prin care s-au stabilit principiile parteneriatului între
sectorul privat şi municipalităţi privind dezvoltarea durabilă;
«Dezvoltare Urbană Sustenabilă în Uniunea Europeană: Un cadru de acţiune » (1998);
Green Paper - Environmental issues, European Commission, 2000;
Carta Europeană a Moştenirii Arhitecturale (Charter of the Architectural Heritage)
adoptată de Consiliul Europei în octobrie 1975;
Planul de Acţiune al Comunităţii în domeniul Moştenirii Culturale (1994);
Art.151 din Tratatul care stabileşte o Comunitate Europeană - scopul conservării şi
dezvoltării moştenirii culturale comune, cu respectarea diversităţii;
Art.6 din Tratatul care stabileşte o Comunitate Europeană - protecţia mediului ce trebuie
integrată în toate politicile şi activităţile comunitare.
Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Tecuci, jud. Galaţi
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Legislaţia internă:
1. Legea 286/2006 publicată în M. Of., Partea I nr. 621 din 18/07/2006 pentru
modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;
2. Ordonanţă de Urgenţă nr. 98 din 2016 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, M. Of. nr. 418/15 mai. 2006;
3. Legea nr.273 din 29.06.2006 privind finanţele publice locale, M. Of. nr.
627/20/07/2006;
4.

Legea – Cadru nr.195 din 22 mai 2006 a descentralizării, M. Of. nr.

453/25/05/ 2006;
5. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
publicată în M. Of., partea I nr. 70 din 3 februarie 2003;
6. Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale,
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, publicată în M. Of., partea I, nr.
331/26.11.1997;
7. Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia,publicată în M. Of., partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998;
8. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
9. Legea nr. 71/1996 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
naţional - Secţiunea I - Căi de comunicaţie
10. Legea nr. 351/ 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
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naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi;
12. Legea locuinţei nr. 114 din 11 octombrie 1996, republicata;
13. Legea nr. 422/ 2001 privind protejarea monumentelor istorice;
14. Legea 544/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, nr.663 din 23
octombrie 2001;

CAPITOLUL 2
Prezentarea generala a municipiului Tecuci

2.1.Localizare
Municipiul Tecuci este situat în partea de sud-est a României, pe axul de comunicații care
leagă orașele dunărene de centrul Moldovei, în apropierea graniței cu Republica Moldova și
Ucraina, în județul Galați, care este parte a regiunii de dezvoltare Sud-Est. Cu toate acestea,
Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Tecuci, jud. Galaţi
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municipiul face parte din regiunea istorică a Moldovei. Tecuciul este cel de-al doilea centru
urban ca mărime și importanță din județul Galați, după municipiul Galați, care este și reședința
acestuia.
Din punct de vedere geografic, municipiul se află în Podișul Moldovei, la limita sudică a
Colinelor Tutovei și la contactul acestora cu Piemontul Poiana-Nicorești. Mai exact, acesta este
amplasat la confluența râului Bârlad cu pârâul Tecuci și foarte aproape de Valea Siretului (10
km), în câmpia de terase care poartă numele municipiului – Câmpia Tecuci ului, cu o altitudine
medie de 50 m deasupra mării. Relieful predominant al teritoriului este, prin urmare, puțin variat,
iar orașul are mai ales în sezonul cald, sub formă de aversă. Stratul de zăpadă are un caracter
discontinuu, durata sa medie fiind de 50 de zile, cu grosimi medii de 10-11 cm.
Municipiul Tecuci continuă să joace un rol polarizator important în partea de vest a
județului Galați, deservind o zonă rurală extinsă cu locuri de muncă, servicii administrative,
educaționale, sanitare, culturale, sportive etc. Această funcție de centru microregional a fost
consolidate în perioada interbelică, când municipiul Tecuci era reședința județului cu același
nume, cu o suprafață totală de 2.408 kmp și o populație stabilă de peste 156.000 de locuitori
(1930), cuprinzând și o parte din județele Bacău și Vrancea din prezent. Din zona de polarizare
maximă a municipiului Tecuci fac parte comunele: Nicorești, Cosmești, Buciumeni, Brăhășești,
Țepu, Gohor, Priponești, Ghidigeni, Munteni, Movileni, Drăgănești, Bârcea, Umbrărești, Ivești,
Matca, C orod, Certești, Cudalbi, Valea Mărului, Negrilești. Acestea aveau, la recensământul din
2011, o populație de circa 97.300 de locuitori, generând, împreună cu municipiul, un areal
integrat funcțional cu 132.000 de locuitori, ceea ce reprezintă aproape 25% din populația
județului Galați.
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Din punct de vedere natural și territorial municipiul este situat pe axul de comunicații care
leagă orașele dunărene din centrul Moldovei și în apropierea graniței cu Republica Moldova și
Ucraina. Condițiile de relief și geotehnice sunt favorabile dezvoltării echilibrate a municipiului și
ridicării de noi construcții.
Tecuci este un municipiu de rangul II, conform PATN, având un rol de echilibru în teritoriu,
data fiind hipertrofia rețelei de așezări din județul Galați, orașul are un pol polarizator, deservind
o zonă rurală extinsă din partea de vest a județului Galați, ce numără aproape 100.000 de
locuitori;
Municipiul Tecuci are o îndelungată tradiție administrativă, fiind reședința județului
interbelic cu același nume.
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Din punct de vedere al accesibilităţii și mobilităţii municipiul este situat de-a lungul DN 24
(E 581), care face legătura cu frontiera româno-moldovenească și este parte integrată a rețelei
TEN-T comprehensive (fostul coridor pan-european IX).
Rețeaua TEN-T rutieră, feroviară și fluvială centrală este situată la o distanță relativ mică de
municipiu (20, respectiv 70 km). Cele două drumuri naționale (DN 24 și DN 25) care asigură
legătura municipiului cu polii urbani majori și cu rețelele majore de transport au beneficiat de
lucrări de reabilitare și se află într-o stare bună.
Este în curs de elaborare documentația pentru construirea unui pod nou peste Siret, în zona
Cosmești. Drumurile județene care leagă municipiul de zona rurală polarizată se află, în general,
într-o stare proastă, necesitând lucrări de reabilitare și modernizare, iar traficul este relativ ridicat
pe DN 24 și DN 25 (o medie zilnică de peste 5.000 de vehicule), dar nu putem vorbi de existența
unor zone de congestionare.
Municipiul beneficiază de o șosea de centură în zona de nord-vest, iar lucrările la varianta de
ocolire sud-vest, care să lege DN 24 de DN 25 sunt în curs de execuție cu fonduri europene.
Municipiul Tecuci e ste unul dintre cele mai importante noduri feroviare din Moldova, fiind
amplasat la intersecția magistralei feroviare 600 București-Iași, cu linia dublu electrificată
Mărășești-Galați. Orașul dispune de două gări, tranzitate zilnic de circa 40 de trenuri, însă Halta
Tecuci Nord nu are o infrastructură corespunzătoare pentru furnizarea unor serv icii moderne de
transport;
Transportul feroviar de mărfuri și persoane a înregistrat un declin dramatic după 1989, în
favoarea transportului rutier, ceea ce a afectat negativ economia locală.
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2.2.Resursele naturale
Condițiile geografice au determinat dezvoltarea spontană relative echilibrată a zonelor
rezidențiale în jurul zonei centrale. De asemenea, form ele de relief din zonă sunt favorabile mai
ales construcției de locuințe individuale cu regim de înălțime P, P+1,P+2.și dezvoltării unei
trame stradale ordonate și fluente, integrate cu axele majore de comunicații.
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Din punct de vedere geologic, municipiul se află în zona plaformei sudice a Podișului
Moldovenesc, în zona sa de contact cu Podișul Dobrogean. Stratul de roci sedimentare ce
constituie soclul solid al platformei ajunge și la grosimi de 3.000 m și este format din gresii, calc
are, marne, șisturi, dolomite și conglomerate, peste care se succed formațunile neogene-pliocene
și cuaternare, pietrișurile fluviolacustre (stratul acvifer), complex marnos, depozitele loessoide,
aluvionare și eoliene. Lunca Bârladului este supusă transformărilor impuse de acțiunea
inundațiilor periodice, care duc la colmatarea albiei minore și la instabilitatea cursului de apă pe
sectoarel e neîindiguite. În zonele meandrate se remarcâ și eroziunea de mal.
Din punct de vedere geotehnic, solurile din zona Tecuci se caracterizează prin prezența
formațiunilor loessoide, macroporice, cuaternare, așezate pe depozite macrogranulare, care nu
creează probleme majore legate de alu necările de teren.
Solurile din zona Tecuci sunt de proveniența aluvionară și au o fertilitate ridicată, datorită
cernoziomurilor, cu mare pretabilitate la folosința arabilă, mai ales în partea de vest, unde
pantele sunt mai line și nu sunt necesare lucrări speciale ameliorative. În partea de nord-vest și
nord regăsim terenuri degradate de-a lungul râului Bărlad, improprii pentru folosința arabilă și
care sunt expuse fenomenului de salinizare și gleizare. În zona de est regăsi m terenuri din
clasele III-IV de pretabilitate la arabil, care pot fi folosite doar pentru cultivarea plantelor de
furaj sau pentru împădurire. Deși factorii pedoclimatici sunt, în general, favorabili agriculturii
intensive, sunt necesare lucrări de îmbunătățiri funciare în zonă: regularizarea cursurilor de apă,
îndiguirea luncilor, desecarea și eliminarea excesului de apă, drenajul zonelor joase etc.
Resursele subsolului sunt relativ sărace în zona Tecuci și se rezumă la materiale de
construcție (argile, luturi,nisp uri, pietrișuri) și ape ușor mineralizate în Lunca Bârladului.
Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Tecuci, jud. Galaţi
34

ZET EXPERT CONSULT SRL
Sediu social: Bucuresti, Sector 4, Str. Gramont nr. 28, Camera 1, Ap. 3
Punct de lucru: Bucuresti, Sector 1, Str. Mircea Vulcanescu nr. 60
CUI: RO 35231857; Reg. Com.: J40/13965/2015
Tel/Fax: 031/107.49.55 Mob: 0786.391.743
IBAN: RO35 BTRL RONC RT03 2822 2001- Banca Transilvania
RO73 TREZ 7045 069X XX01 3056 – Trezorerie Sector 4

web: www.zetexpert.ro e-mail: office@zetexpert.ro
__________________________________________________________________________________________________________

CLIMA SI HIDROGRAFIE
Clima din zona municipiului este temperat-continentală, cu infleunțe de ariditate, ca
întreaga parte estică a Român iei. Temperatura medie anuală în zonă este de 9,8 grade Celsius,
ajungând vara la o medie de 22 de grade, iar iarna la -3 grade. Verile sunt foarte calde și uscate,
iar iernile sunt geroase și cu viscole puternice, dar și cu perioade de încălzire și de topire a
zăpezii, care generează riscul unor inundații. Lunca Bârladului are un topo climat specific, cu
umiditate crescută, cu veri mai răcoroase și ierni mai blânde. Radiația solară globală
înregistrează valori energetice între 117,5 și 125 kcal/cmp/an. Nunărul mediu annual al zilelor de
îngheț este de 112. Vânturile dominante sunt influențate de existența Luncii Bârladului și sunt
orientate preponderent nord-sud, cel mai important fiind crivățul, care atinge și vitezele cele mai
mari – 25 m/s. Precipitațiile medii anuale sunt de 467 mm și cad mai ales în sezonul cald, sub
formă de aversă. Stratul de zăpadă are un caracter discontinuu, durata sa medie fiind de 50 de
zile, cu grosimi medii de 10-11 cm.
Rețeaua hidrografică este rep rezentată de râul Bărlad, afluent al Siretului, care străbate
municipiul de la nord la sud, cu un debit mediu multiannual de 9,6 mc./s, de pârâul Tecucel, care
străbate orașul de la vest la est și se varsă în râul Bârlad, cu un debit mediu foarte scăzut. Cele
două cursuri de suprafață nu sunt pretabile pentru alimentarea cu apă a municipiului, având
debite scăzute și calității scăzute a apei.
Frecvența inundațiilor, ca și nivelul ridicat al pânzei freatice creează probleme privind
excesul de umiditate și eroziunea solului, zonele nisipoase fiind expuse riscului de deflație.
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VEGETAŢIA
Flora specifică zonei este cea de luncă și de silvostepă, cu zăvoaie de luncă din arbuști și
arbori de esență moale, plante ierboase și hidrofile, care se mai regăsește doar pe terenurile
neocupate de culturi agricole, aflate într-o continuă restrângere. Singura resursă relevantă din
perspectiva vegetației este Rezervația Paleontologică Rateș, de interes național, cu o suprafațâ de
1,5 ha.

FAUNA
Fauna este cea specificâ zonei de luncă și câmpie, respectiv mamifere (iepuri, căpriori,
mistreți, vulpi, jderi, vidre, veverițe), păsări (mierle, stăncuțe, coțofene, rațe, gâște, lișițe, stârci,
sitari, g ăinușe sălbatice), pești (crapi, bibani, caraș, plătici).
În cadrul sistemului național de localități, municipiul Tecuci se află la 220 km de
București, la 85 km de Galați, la 40 km de Focșani, la 100 km de Bacău și la 110 km de Buzău.

2.3.Istoricul orașului Tecuci
Din cele mai vechi timpuri, omul a gasit conditii bune de viata in zonele cele mai bogate
în resurse naturale, locuri aflate in apropierea apelor curgatoare, care asigurau atat hrana cat si
apa necesara.
Istoria grupurilor omeneşti ce au trait şi s-au dezvoltat în locurile acestea coboară în
negura vremii cu mii de ani. Urmele lor zac ascunse în pământ ca într-o vastă arhivă.
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Descoperirile arheologice vin să completeze izvorul nescris al istoriei şi să demonstreze o viaţă
milenară, o viaţă plină de eforturi şi framântări, care au stat la baza întregii omeniri. Viaţa
omului este prea scurtă pentru constatarea acestor schimbări care se petrec de-a lungul anilor.”
Este menţionat documentar în anul 1134 ca târg şi punct de vamă, iar la 1 septembrie
1435, printr-o scrisoare care este adresată regelui Poloniei, Vladislav Iagello înştiinţa că Iliaş
Voievod s-a împăcat cu fratele său Ştefan, cedându-i, printre altele, şi oraşul Tecuci. Tot aici se
vorbeşte despre organizarea internă a Moldovei, aici menţionându-se ocoalele cu moşiile
oraşelor Chilia, Vaslui, Bârlad şi Tecuci.
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Târgul Tecuci reprezenta în acele vremuri un important centru de tranzit şi de schimb
pentru negustorii din ţările de la nordul şi de la vestul Moldovei, ca şi pentru cei din regiunile
limitrofe. Oraşul Tecuci a oferit comunităţilor umane instalate aici in diferite epoci istorice,
condiţii de trai prielnice pentru o viata sedentară, fapt dovedit de numeroasele orizonturi
culturale existente încă din preistorie si până aproape de sfârşitul mileniului I d. H.
Întemeiată în Evul Mediu, administraţia târgului Tecuci, la fel ca şi celelalte aşezări
urbane, avea două principii: autonomia orăşenească şi reprezentarea puterii centrale. Astfel,
convieţuiau o comunitate orăşenească autonomă, care-şi alegea ea însăşi cârmuitorii, cu o
administraţie proprie, cu drept de judecată propriu, cu veniturile sale şi reprezentanţii domnului
cu atribuţiile lor bine determinate, distincte de cele ale reprezentanţilor comunităţii. Conducerea
oraşelor din Moldova a avut un dublu caracter: pe de o parte, a fost o conducere autonomă
exercitată de şoltuz, ajutat de doisprezece pârgari, iar pe de altă parte a existat un permanent
control al domniei reprezentată de orlicul de târg, iar din secolul al XVI – lea de ureadnic. Stema
medievala prezintă un scut despicat, fiind reprezentat in dreapta, pe fond albastru, un turn de
veghe, de argint, in vârful unei coline tot de argint, iar in stânga, pe fond roşu, un iepure de aur,
ridicat in doua labe spre dreapta, având deasupra doua stele de aur cu cinci raze. Aceasta este o
veche stemă rectificată, la care s-a adăugat movila de la Tecuci, care servea in vremurile cele mai
vechi drept loc de veghe.
Datorită cadrului natural prielnic, această zonă a Tecuciului a oferit comunităţilor umane
instalate aici în decursul istoriei, în diferite epoci, condiţii de trai foarte bune pentru o viaţă
sedentară. Numeroasele dovezi culturale existente oferă acestui teritoriu, acestui oraş o puternică
personalitate şi o istorie îndelungată închegată.
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Din punct de vedere teritorial, municipiul Tecuci face parte din categoria orașelor mici și
mijlocii din România, c u o populație mai mică de 50.000 de locuitori și este încadrat, conform
Planului d e Amenajare a Teritoriului Național (P.A.T.N.) – secțiunea a IV-A, în categori a
localităților urbane de rangul II – municipiu de importanță interjudețeană. Acesta joacă un rol de
echilibru la nivel județean, în condițiile în care municipiul Galați, care are o populație de circa 8
ori mai mare, contrabalansând tendința de concentrare a tuturor resurselor de dezvoltare în
reședința de județ. Pe termen mediu și lung, este chiar recomandată susținerea axelor de
dezvoltare funcționale Tecuci-Târgu Bujor și Tecuci-Matca, care să degreveze zona de influență
a municipiului Galați și să asigure o dezvoltare mai coerentă a teritoriului județean.

2.4.Populatia
In evul mediu romanesc, un rol de seama in structura societatii feudale au detinut boierii si
taranii liberi – mosnenii – acestia din urma tot mai numerosi in satele din tinuturile Tecuciului.
De numarul şi calitatea elementului uman depinde valorificarea condiţiilor şi elementelor
fizico-geografice, precum şi modificarea antropica a peisajului.
Populaţia de astazi a municipiului Tecuci este rezultatul revoluţiei demografice din paleolitic
şi până în epoca contemporană.
Orice aşezare umană se caracterizează printr-un anumit număr de populaţie , volum care a
fost dimensionat în timp de influenţa mai multor factori naturali, social-istorici, economici şi
chiar politici. Evoluţia demografică de-a lungul secolului înglobează efectele tranziţie
demografice întârziate care s-au resimţit în ţara noastră , dar mai ales influenţa unor factori
externi, precum intervenţia statului printr-o politică pronatalistă evidentă. În afara acestui mod de
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intervenţie directă, efectele importante au avut cele două procese tipice din perioada socialistă;
cooperativizarea agriculturii, care a determinat un surplus de forţă de muncă în mediul rural şi
industrializarea extensivă care s-a transpus printr-o depopulare accentuată a mediului rural.
Numărul total al populaţiei reprezintă valoarea absolută a numărului unei populaţii sau
subpopulaţii, determinată prin înregistrare, cu prilejul recensământului, al unor anchete speciale
sau prin estimare într-un teritoriu dat (localitate, judeţ, regiune, ţară, continent sau glob).
Populația municipiului Tecuci a crescut continuu în ultimul secol, pe fondul sporului natural
pozitiv și a atragerii de populație, cu precădere din mediul rural, până la un maxim istoric de
46.825 de locuitori, la recensământul din 1992. După 1992 trendul s-a inversat și populația
orașului a scăzut tot mai accentuat, pe fondul scăderii natalității, dar mai ale s a migrației interne
și externe, în linie cu tendința de la nivel județean, regional și național. Astfel, în ultimele două
decenii, populația stabilă a scăzut cu circa 12.000 de persoane (-25,5%), fenomenul fiind mai
accentuat decât cel de la nivelul județului Galați (-16,3%), de la nivelul regiunii Sud-Est (14,1%) și al României (-11.8%). Explicația constă din faptul că municipiul Tecuci a fost unul
dintre orașele din România cele mai afectate de fenomenul migrației externe în ultimii 20 de ani.
Cea mai mare rată de creștere a populației s-a înregistrat în anii 70 și 80 ai secolului trecut,
când orașul a trecut printr-un proces accentuat de industrializare, fiind atrasă cu precădere
populație din zonele rurale învecinate, dar și din alte județe.
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Structura pe sexe a populației
La recensământul din 2011, în municipiul Tecuci locuiau 16.620 de persoane de sex
masculin (47,7%) și 18.251 de sex feminin (52,3%). În comparație cu structura pe sexe de la
nivel județean (49,3% bărbați/50,7% femei) și național (48,6% bărbați/51,4% femei), procesul de
feminizare a populației este mai accentuat la nivelul municipiului Tecuci, pe fondul migrației
mai intense a populației din ultimele două decenii, care au antrenat mai ales populația masculină.
Față de recensămintele din 1992 și 2002, se constată o creștere de circa un punct procentual a
ponderii persoan elor de sex feminin, în linie cu tendința de la nivel național, pe fondul
supramortalității masculine și a îmbătrânirii populației. În plus, migrația persoanelor de sex
masculin a fost mai intens decât în cazul femeilor, pe fondul restructurării sectorului industriei
grele unde locurile de muncă sunt ocupate în mod tradițional de către barbati.
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Structura pe vârste a populației
La recensământul din 2011, structura populației municipiului Tecuci releva ponderea foarte
ridicată a populației adulte, în vârstă de muncă (15-59 de ani) – 20.973 de persoane (60,1% din
total), urmată de cea a persoanelor vârstnice (60 de ani și peste) – 7.930 (22,8% d in total) și de
cea a persoanelor tinere (0-14 ani) – 5.968 (17,1% din total). Structura pe vârste a populației
municipiului este similară cu cea înregistrată la nivel jud ețean, numărul persoanelor vârstnice și
al tinerilor fiind mai ridicat în comparație cu media județeană și națională, iar cel al persoanelor
adulte ușor mai scăzut, pe fondul migrației masive a forței de muncă din ultimii ani.
În comparație cu structura pe vârste a populației municipiului Tecuci de la recensămintele
anterioare, din 1992 și 2002, se remarcă o scădere treptată a populației tinere de la 25,8% la
17,1%, respectiv a populației adulte de la 62,3% la 60,1%, concomitent cu creșterea populației
vârstnice de la 11,9% la 22,8%, motivele fiind legate de scăderea natalității și amplificarea
fenomenului migrației populației tinere.
Cei mai mulți locuitori se înregistrau în anul 2011 la grupele de vârstă 55-59, 40-44, 60-64,
35 -39 și 50-54 de ani, corespunzând perioadelor cu valori ridicate ale natalității din anii 50-70,
dar și afluxului de populație rurală din perioada de industrializare. Aceste persoa ne vor intra în
următorii 10-15 ani în categoria persoanelor vărstnice, non-active, ceea ce va conduce la
accentuarea procesului de îmbătrânire. La polul opus, cel mai mic număr de persoane se
înregistrează la grupele de vârstă 20-29, 45-49 și peste 65 de ani, în primul caz fiind rezultatul
excusiv al migrației masive a tinerilor către marile centre urbane sau către destinații externe.
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Cu privire la gradul de dependență al populației după vârstă, acest indicator a fost unul
supraunitar (132,8 bătrâni/100 tineri), nivel similar cu cel înregistrat la nivel județean (35%),
regional (144%) și național (140%). Spre comparație, în anul 1992, raportul era de 46 de
vârstnici la 100 de tineri, ceea ce denotă o îmbătrânire accentuată a populației în ultimele două
decenii, proces care va continua și pe viitor.
Structura etnică și confesională a populației
La recensământul din anul 2011, 94,9% dintre locuitorii municipiului Tecuci s-au declarat de
etnie română, în ușoară scădere față de recensămintele anterioare, când procentul românilor
depășea 96%. Cea mai importantă minoritate locală, romii, au reprezenat în 2011 4,9% din
totalul populației, în creștere față de cele 3,7% din 2002, pe fondul unei rate mai ridicate a
natalității. Celelalte comunități etnice sunt puternic subreprezentate, cumulând doar 0,2%
(maghiari, evrei, chinezi, ucraineni, germani, turci, ruși-lipoveni, bulgari, greci, italieni, ceangăi,
etc.)
În ceea ce privește structura confesională a populației, 96,5% dintre locuitorii municipiului
Tecuci s-au declarat ortodocși în anul 2011, urmați fiind de mici comunități de penticostali
(2,5%), adventiști (0,4%), romano-catolici (0,1%), creștini de rit vechi (0,1%) și de alte
confesiuni (0,4%). Față de anul 2002, se constată o creștere a numărului de penticostali (de la
0,5% la 2,5%), concomitent cu scăderea numărului de ortodocși (de la 98,3% la 96,5%).
Din perspectiva limbii materne, peste 98% dintre locuitorii municipiului vorbesc limba
română, iar restul limba romă. Procentele sunt similare cu cele înregistrate la nivel județean și
regional, pop ulația fiind mai eterogenă în comparație cu structura etnică și confesională de la
nivel național.
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Structura populației după gradul de instruire
La recensământul din 2011, po nderea persoanelor de peste 10 ani care absolviseră studii
superioare era de 14,4 %, cel al absolvenților de studii postliceale de 4,5%, 24,3% dintre
locuitori absolviseră liceul, 20,6% școli profesionale și de ucenici, 20,9% școli generale, 12,1% ș
coli primare, iar 3,3% nu absolviseră studii, dintre care 1,6% erau analfabeți. Deși procentul
populației cu studii superioare s-a dublat după 1990, acesta se plasează sub nivelul înregistrat în
marile centre urbane (de ex. 20,4% în municipiul Galați), pe fondul accesului mai dificil la
instituții de învățământ superior și a deficitului de locuri de muncă pentru absolvenți, motiv
pentru care cei mai mulți din tre aceștia se stabilesc în marile orașe (București, Galați, Iași, etc.)
după finalizarea studiilor. În schimb, se remarcă ponderea ridicată a populației cu studii medii
(absolvenți de studii postliceale, profesionale și de ucenici, liceale), preponderen t cu profil
tehnic, adaptate la profilul dominant industrial al municipiului din perioada comunistă, ceea ce
poate reprezenta un avantaj în atragerea de investiții productive pe viitor.
Mișcarea naturală a populației
Municipiul Tecuci a înregistrat un spor natural pozitiv al populației până la nivelul
anului 2010, când acesta a trecut în teritoriu negativ, pe fondul scăderii continue a ratei
natalității. Astfel, la nivelul anului 2013, la nivel local s-au înregistrat 338 de născuți vii (-28%
față de anul 2007 și -51% față de anul 1990) și 448 de decedați (+8% față de 2007, respectiv
+26,6% față de 1990), rezultând un spor natural negativ de 110 persoane (față de un sold pozitiv
de 334 de persoane în 1990 și de 53 de persoane în 2007), care a contribuit la scăderea populației
municipiului.
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Cu aceste valori, municipiul Tecuci a înregistrat în perioada 2007-2013 o rată medie a
natalității de 10, o rată a mortalității de 9,8% și un spor natural mediu de 0.2%, context în care a
avut o contribuție nesemnificativă la bilanțul demografic al localității. Prin raportare la valorile
înregistrate la nivelurile teritoriale superioare, municipiul Tecuci a înregistrat, în perioada 20072013, o rată medie a natalității egală cu cea de la nivel național și regional (10%) și superioară
celei de la nivelul județului Galați (9%). Din perspectiva ratei medii anuale a mortalității,
municipiul Tecuci a înregistrat în perioada 2007-2013 valori mai reduse în comparație cu media
județeană (10,9%), regional (11,8%) și națională (11,9%), pe fondul unei structuri mai favorabile
a piramidei vârstelor. Per ansamblu, în perioada 2007-2013, la nivel local a existat un echilibru
între nivelul natalității și al mortalității, în timp ce la nivel județean, regional și național s-a
înregistrat un deficit natural de 1,8-1,9%. Scăderea considerabilă a natalității din ultimii ani de
raportare poate fi pusă pe seama migrației tot mai intense a populației tinere, dar și a crizei
economice globale.
Durata medie a vieții de la nivel local a ajuns în 2013 la 74,98 ani, dintre care 71,45 ani
pentru bărbați și 78,44 ani pentru femei, aceasta fiind superioară mediei regionale (74,62 ani),
dar infe rioară celei naționale (75,47 ani). Față de anul 1990, speranța de viață a crescut cu peste
5 ani pentru ambele sexe, iar față de anul 2007 creșterea este de 1,8 ani, acesta fiind rezultatul
accesului populației la servicii medicale tot mai performante. Totuși, rata ridicată a mortalității
infantile de la nivel local afectează negativ speranța de viață a populației. Astfel, în perioada
2007-2013, rata medie a mortalității infantile la nivel local a fost de 15,8 decedați/1000 de
născuți vii, mult peste media județeană (11,8/1000), regională (11,6/1000) și națională (10/1000).
Mișcarea migratorie a populației
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Mișcarea migratorie de la nivelul municipiului Tecuci a avut un sold permanent negativ în
ultimii 20 de ani și a contribuit exclusiv la scăderea populației stabile cu peste 12.000 de
locuitori față de începutul anilor 90. Astfel, conform datelor INS, în oerioada 2007-2013,
mișcare a migratorie cu domiciliul a avut un bilanț negativ total de 1.252 de persoane, la care s-a
adăugat un bilanț negativ al mișcării cu reședința (flotant) de circa 2 00-300 de persoane anual.
Dacă luăm în calcul tot intervalul post 1989, migrația cu domiciliul a avut un bilanț negativ de
circa 4.900 de persoane.
În realitate, fenomenul migrației a fost unul mult mai intens, multe dintre persoanele care au
părăsit municipiul în ultimele două decenii neoperând modificarea domiciliului sau a reședinței
în documentele de identitate. Astfel, plecând de la diferențele dintre populația legală și cea
stabilă a municipiului, raportată la recensământul di n 2011, se poate estima că un număr de
peste 7.500 de persoane care au domiciliul sau reședința în municipiul Tecuci sunt plecate pe
termen lung în altă localitate sau în altă țară, ceea ce reprezintă circa 17-18% din populația totală,
la care se ada ugă alte peste 4.000 de persoane care sunt plecate pe termen scurt (10% din
populația totală). Dacă la acestea adăugăm și cele 4.900 de persoane care au migrat oficial,
ajungem la circa 17.000 de persoane cu domiciliul sau reședința în Tecuci care au fost antrenate
în procesul migrațional în ultimele două decenii, ceea ce reprezintă peste 1/3 din populația totală.
Amploarea acestui fenomen depășește media jud ețeană, regională și națională, explicația sa
constând din declinul accentuat al economiei locale după 1989, când numărul de locuri de muncă
a scăzut la o treime.
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Circa 65% dintre persoanele care au părăsit localitatea s-au orientat către alte țări (Spania,
Italia, Marea Britani e, Franța, Germania, etc.), în căutarea unui loc de muncă, restul optând
pentru marile centre urbane din România (București, Galați, Iași, Constanța, etc.), centre
universitare și cu o ofertă de locuri de muncă mai diversificată pentru tinerii absolvenți. Există și
o a treia categorie de persoane, cu precădere pensionari și șomeri, care s-au stabilit în zonele
rurale din jurul municipiului, unde costul vieții este mai redus și unde pot practica agricultura de
subzistență pentru autoconsum (proces de remigrație urban -rural).
Grupele de vârstă cele mai afe ctate de fenomenul migrației sunt cele cuprinse între 20 și 34
de ani (30-50% din n umărul total de persoane), adulți tineri, în general cu un studii peste medie,
care întâmpină dificultăți în găsirea unui loc de m uncă la nivel local și care sunt mobili p e piața
muncii. Migrația masivă a persoanelor tinere a afectat negativ și dinamica natalității și a condus
la accentuarea fenomenului de îmbătrânire demografică, până la valori fără precedent în istoria
localității.
Prin urmare, pe fondul migrației negative, bilanțul total al populației municipiului Tecuci a
fost unul negativ în ultimii 20 de ani, ceea ce a condus la scăderea populației stabile cu peste
12.000 de locuitori, rezultând o medie de circa 600 de persoane/an. În cazul în care acest ritm se
va păstra și pe viitor, populația stabile a municipiului va ajunge la doar 30-32.000 de locuitori la
orizontul anului 2020.

Obiceiurile si datinele
In ansamblu fenomenelor de cultura populara “materiala si spirituala”, in zona
etnografica a Tecuciului, sunt de mentionat obiceiurile si datinele populare, elemente ce definesc
alaturi de celelate fenomene, particularitatile si specificul etnic al poporului roman. Obiceiurile si
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datinile includ gandirea, conceptiile de viata ale locuitorilor si pastreaza marturii ale evolutiei
filozofiei si mentalitatii populare fiind forme ale manifestarilor spirituale ale oamenilor din
locurile in care au trait si muncit.
 Obiceiuri legate de nasteri – un rol important il reprezinta moasa. În trecut era o
ruda apropiata care asista la nastere si indeplinea practicile legate de acest
eveniment. Cel mai important moment era prima baie a noului nascut cu
semnificatie simbolica: in apa se puneau diferite lucruri, in credinta ca ele vor fi
transmise insusirilor copilului. Din aceste lucruri enumeram: pene - pentru a fi
usor si sprinten, bani si boabe de grau – pentru prosperitate, etc. Un obicei care se
practica si acum, dar la scara restransa, in leaganul sau patutul copilului – in mod
izolat – obiceiul ursitoarelor este de a pune obiecte pentru a i se cunoaste viitorul
si a-l influenta spre bine. Toate acestea erau indeplinite de moasa.
 Obiceiurile legate de casatorie – casatoria reprezinta unul din cele mai
importante momente din viata omului si se desfasoara cu originalele obiceiuri de
nunta, asupra carora s-au oprit cei mai de seama etnografi si folcloristi romani,
care au considerat nunta taraneasca “cea mai insemnata manifestare artistica” din
cultura populara traditionala. Obiceiurile nuntii incep cu petitul: o ruda apropiata
sau parintii mirelui (ginericului) merg la parintii fetei cerandu-le consimtamantul
pentru casatorie. Cu aceasta ocazie – in trecut – exista obiceiul de a se intocmi
“foile de zestre” in care erau cuprinse mai multe bunuri – vite, terenuri agricole,
etc – dar si piese de imbracaminte – costume, covoare, perini, etc. De obicei
nuntile – in trecut - durau 4 – 5 zile si in fiecare din zile se desfasurau anumite
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obiceiuri. In ceremonialul nuntii, natura este prezenta in momentele cele mai
importante prin intermediul “bradului” simbol al vietii vesnice.
 Obiceiuri funerare – Spre deosebire de celelalte obiceiuri familiale, la
obiceiurile funerare participa o mare parte a colectivitatii. In acest ceremonial se
pastreaza vechi elemente ale ceremonialului magico – religios legat de cultul
mortilor si are la baza credinta straveche a continuitatii vietii dupa moarte. Se mai
obisnuia ca tinerele care mor necasatorite sa fie imbracate in haine de mireasa cat
si obiceiul de a se pune in mormantul tinerilor necasatoriti un bradut impodobit,
incarcat cu diferite obiecte si colaci.

2.5.Resurse create de om
CAILE DE COMUNICATII
Până în secolul al XIX pe teritoriul Ţării Româneşti nu existau drumuri în adevăratul sens
al cuvântului. Se mergea “cum dădea Dumnezeu, peste câmpuri şi prin păduri”. Înainte de 1831
nu a existat nici o preocupare pentru imbunătaţirea drumurilor.
Regulamentul Organic a prevazut măsuri şi mijloace pentru construcţia unor şosele. Ţăranii
au fost obligaţi sa presteze anual cate şase zile de lucru la drumuri; în buget au fost alocate sume
de bani pentru pietruirea drumurilor mari, întreţinerea drumurilor mici căzând în sarcina satelor.
Municipiul Tecuci este situat de-a lungul DN 24 (E 581), care face legătura cu frontiera
româno-moldovenească și este parte integrată a rețelei TEN-T comprehensive (fostul coridor
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pan-european IX), iar rețeaua TEN-T rutieră, feroviară și fluvială centrală este situată la o
distanță relativ mică de municipiu (20, respectiv 70 km).
Cele două drumuri naționale (DN 24 și DN 25) care asigură legătura municipiului cu polii
urbani majori și cu rețelele majore de transport au beneficiat de lucrări de reabilitare și se află
într-o stare bună.
Este în curs de elaborare documentația pentru construirea unui pod nou peste Siret, în zona
Cosmești. Drumurile județene care leagă municipiul de zona rurală polarizată se află, în general,
într-o stare proastă, necesitând lucrări de reabilitare și modernizare.
Traficul este relativ ridicat pe DN 24 și DN 25 (o medie zilnică de peste 5.000 de vehicule),
dar nu putem vorbi de existența unor zone de congestionare.
Municipiul Tecuci beneficiază de o șosea de centură în zona de nord-vest, iar lucrările la
varianta de ocolire sud-vest, care să lege DN 24 de DN 25 sunt în curs de execuție cu fonduri
europene.
Municipiul Tecuci e ste unul dintre cele mai importante noduri feroviare din Moldova, fiind
amplasat la intersecția magistralei feroviare 600 București-Iași, cu linia dublu electrificată
Mărășești-Galați, orașul dispune de două gări, tranzitate zilnic de circa 40 de trenuri, însă Halta
Tecuci Nord nu are o infrastructură corespunzătoare pentru furnizarea unor serv icii moderne de
transport.
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Transportul feroviar de mărfuri și persoane a înregistrat un declin dramatic după 1989, în
favoarea transportului rutier, ceea ce a afectat negativ economia locală.

DOTARI SOCIO-CULTURALE
Activitatea culturală
Activitatea culturală are o tradiție îndelungată la nivelul municipiului Tecuci. Astfel, în
perioada interbelică aici f uncționa un Teatru Comunal, care găzduia diferite șezători, conferințe
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sau concerte. În anul 1920 a fost înființată Societatea Culturală “Ștefan Corodeanu”, Societatea
de Educație Națională, iar în anul 1923 o serie de intelectuali locali pun bazele Ateneului
Cultural, care avea ca scop îmbunătățirea culturii maselor populare. În anul 1935 este înființat
Muzeul de Arheologie și Științele Naturii “Mihail Dimitriu”, în 1937 Biblioteca Comunală,
ambele sub egida “Fundației Culturale Teodor și Maria Cincu”, cei care au donat palatul în care
funcționau cele două instituții. În anul 1938 este înființat Căminul Cultural “Calistrat Hogaș” al
Fundației “Principele Carol”, unde au fost organizate diferite șezători literare, expoziții de
pictură și conferințe. Cenaclul literar “George Coșbuc”, devenită ulterior “Calistrat Hogaș”.
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În perioada comunistă, o dată cu pierderea statutului de reședință de județ, activitatea
culturală de la n ivelul municipiului s -a rezumat la evenimentele organizate de instituțiile de stat.
Această situație s-a perpetuat și în ultimele două decenii, însă ultimii ani au adus un reviriment al
vieții culturale.
În prezent, principalele instituții culturale de la nivelul municipiului Tecuci sunt:
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1) Biblioteca Municipală “Ștefan Petică” – cu un fond de carte de aproximativ 135.000 de
volume, număr aflat în creștere pe fondul noilor achiziții și al donațiilor. Aceasta organizează
diferite activități informative, culturale, educaționale și de găzd uire de evenimente, al căror
număr ajunge la circa 50 anual. La bibliotecă su nt înregistrați circa 4.500 de cititori, majoritatea
intelectuali și elevi, care au întreprins peste 50.000 de vizite anual. De menționat e și faptul că
Biblioteca Municipală a fost inclusă în programul BIBLIONET și beneficiază de 17 computere
conectate la Internet, cu acces gratuit pentru vizitatori. Biblioteca are în continuare nevoie de
fonduri pentru înnoirea și extinderea fondului de carte, precum și pentru reabilitarea și dotarea
clădirii în care funcționează;
2) Casa de Cultură – organizează anual un număr mare de evenimente (peste 100), de tipul
festivalurilor și concursurilor, lansărilor de carte, expozițiilor, care atrag circa 15.000 de
participanți anual, în baza parteneriatelor culturale încheiate cu liceele, grădinițele și școlile din
municipiu, cu Muzeul Mixt, cu Centrul Cultu ral Județean, cu Clubul Copiilor, cu asociații. De
asemenea, Casa de Cultură are formații și cercuri proprii: Corul de copii “Angelli”, Grupul
folcloric “Omătuța”, grupurile de dans “Piticot” și “Asincron”, Cenaclul lit erar “Calistrat
Hogaș”, clase de canto muzică ușoară, dans popular și dans modern. Deși instituția realizează și
unele venituri proprii, aceasta are o activitate intens subvenționată de către municipalitate;
3) Muzeul de Istorie “Teodor Cincu” - cu colecții de arheologie, artă plastică și arheologie,
muzeul dispune de un patrimoniu cultural de peste 55.000 de piese și găzduiește expoziții de
pictură, sculptură, etnografie, dar și manifestări cu caracter omagial-comemorativ, culturaleducative. Muzeul are încheiate parteneria te cu alte muzee (de ex. cel din Vaslui), precum și cu
Universitatea “Dunărea de Jos” pentru activități de cercetare.
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La acestea se adaugă cele 16 biblioteci școlare ale unităților de învățământ din municipiu,
care nu sunt însă deschise publicului larg, ci doar elevilor.
Mass-media locală este reprezentată de Ziarul “Pro Tecuci”.
În municipiul Tecuci funcționează Protoieria Tecuci din cadrul Arhiepiscopiei Dunării de
Jos, care reunește 12 parohii cu 16 preoți parohi și slujitori. La acestea se adaugă o biserică
baptisă, una adventistă, una romano-catolică, una ortodoxă de rit vechi, una evanghelică, o ca
pelă romano-catolică și o sinagogă.
Clădirea Casei de Cultură, monument istoric, a fost reabilitată și consolidată, printr-un
proiect cu finanțare europeană, în valoare de peste 2,7 mil. de lei. În mod similar, clădirea
muzeului a trecut printr-un proces de restaurare, consoli dare și reconversie funcțională, tot în
cadrul unui proiect cu finanțare europeană, în valoare de circa 17,8 mil. lei, prin POR 2007-2013.
În ceea ce privește evenimen tele culturale, cele mai multe dintre acestea sunt organizate de
Casa de Cultură municipală:
-

Festivalul-concurs de interpretare muzică populară “Omătuță”;

-

Concursul inter-județean de muzică ușoară “Floare April”;

-

Concursul național de poezie “Costache Conachi”;

-

Colocviul anual de filosofie “Ion Petrovici”;

Cu toate acestea, la nivel local nu există un calendar de evenimente culturale care să acopere
întreaga perioadă a anului și să atragă un număr mare de vizitatori și de turiști.

Activitatea sportivă
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Cea mai importantă instituție cu profil sportiv din municipiul Tecuci este Clubul Sportiv
Municipal, din subord inea municipalității, cu 16 angajați și cu secții de atletism, rugby, fotbal,
handbal și lupte libere. Clubul are o bază materială bine dezvoltată și care este doar parțial
utilizată, mare parte dintre activități derulându-se pe Stadionul Municipal și la noua Sală
Polivalentă. Aceasta constă din două săli de lupte, un teren sportiv și o sală de atlestism cu
coritan., terenul de handbal fiind recent reabilitat din fonduri proprii și din sponsorizări. În cei 48
de ani de activitate, Clubul a dat aproape 30 de campioni naționali și numeroși membri ai
loturilor naționale și jucători în diviziile superioare.
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De asemenea, în municipiu există un bazin de înot, alfat în subordinea Clubului Sportiv
Municipal, construit în 1966 și care a fost inclus într-un program de reabilitare și transformare în
bazin olimpic, în anul 2007, investiția de circa 1 mil. de Euro fiind abandonată ulterior din lipsă
de fonduri la bugetul de stat.
În anul 2011, Compania Națională de Investiții a finalizat lucrările la noua sală polivalentă
din Tecuci, cu nivel de practică sportivă competiţională locală, teren de handbal şi 150 de locuri
pentru spectatori, în suprafață de aproape 1.700 mp, care a fost trecută, prin Hotărâre de Consiliu
Local, tot în administrarea Clubului Sportiv Municipal. Un alt proiect care a fost recent pus în
practică este cel al Patinoarului din Parcul Elisabeta.
De asemenea, municipalitatea a concesionat recent unei firme private o suprafață de 15.900
mp de teren vis-à-vis de Parcul Carol, pe locul unde urma să fie ridicat înainte de 1989 un nou
stadion. Pe această locație au fost amenajate 1 teren de fotbal, 2 terenuri de tenis, toate acoperite
cu gazon, respectiv 2 terenuri de tenis cu zgură, care dispun și de instalație de nocturnă. La
aceasta se vor adăuga vestiare, grupuri sanitare și dușuri.
Clubul de fotbal local – FC “Sporting” Tecuci – are o tradiție de aproape 60 de ani și a
evoluat inclusiv în Divizia B, fiind în prezent înscrisă în Liga a IV-a Galați. Meciurile echipei
sunt găzduite de Stadionul Municipal, construit în anul 1950, cu un număr de 1.050 de locuri în
tribune. Stadionul, aflat în prop rietatea municipalității, are o suprafață de circa 28.000 mp și
dispune de un teren cu gazon, vestiare și tribună, care necesită însă lucrări de modernizare și
dotare, având o vechime considerabilă.
În ultimii ani se remarcă, mai ales în rândul tinerilor, un interes sporit pentru activitatea
sportivă, context în care la nivel local au apărut mai multe săli de fitness private, care
funcționează pe bază de abonament.
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ACTIVITATEA ECONOMICA
Mediul de afaceri local
Municipiul Tecuci are o lungă tradiție comercială, fiind menționat documentar încă din anul
1134 ca târg și p unct de vamă. În perioada interbelică, la nivelul municipiului funcționau fabrici
de spirt, de pielărie, de cherestea, lumânări, cărămidă, mori, sectorul industrial fiind în general
subdezvoltat, în defavoarea diferitelor activități agricole, comerciale, meșteșugărești,
administrative și de transport, în condițiile în care, începând cu anul 1877, Tecuciul a devenit un
important nod feroviar, ceea ce a avut implicații semnificative în dezvoltarea urbei. Procesul de
industrializare m asivă a localității s-a produs în perioada comunistă, prin construcția Fabricii de
Conserve Legume-Fructe (1952), a Întreprinderii Mecanice pentru Agricultură și Industrie
Alimentară (1953), Întreprinderii de Reparații Auto (I.R.A.), a Fabricii de Ambalaje Metalice
(F.A.M.), a Fabricii de Mobilă, etc. Toate aceste unități industriale asigurau circa 15.000 de
locuri de m uncă în perioada comunistă.
După 1989, cele mai multe întreprinderi comuniste s-au închis sau au trecut printr-un proces
de restructurare masivă (de ex. MOBIMOD, VITIMAS, COMMET, CIT, etc.), care a condus la
dispariția a peste 10.000 de locuri de muncă. Unele dintre spațiile ocupate anterior de facilități de
producție au fost chiar transformate în spații comerciale (de ex. VITIMAS S.A.). Dintre unitățile
comuniste s-au dezvoltat și retehnologizat doar cele de conserve și de ambalaje metalice, care au
fost preluate de investitori străini. În ultime le două decenii municipiul Tecuci a atras un număr
redus de investiții străine și autohtone în facilități productive, care nu au putut compensa
dispariția unor coloși industriali.
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La nivelul municipiului Tecuci sunt înregistrate, în prezent, circa 4.800 de persoane juridice
plătitoare de taxe și impozite locale, dintre cre peste 1.200 sunt societăți comerciale active, în
timp ce restul sunt persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, etc. Cele mai mu lte
dintre acestea sunt active în sfera serviciilor, domeniu în care inițiativa antreprenorială s-a
dezvoltat cel mai mult în perioada post-decembristă. Acești agenți economici au înregistrat în
anul 2013 o cifră de afaceri de 709 mil. lei (circa 160 de mil. Euro), ceea ce reprezintă 3,7% din
totalul înregistrat la nivel județean, p este 89% din activitatea economică fiind concentrată în
municipiul reședință de ju deț. În altă ordine de idei, agenții econo mici din municipiul Tecuci
asigură un număr de 4.717 locuri de muncă, ceea ce reprezintă 6,4% din totalul celor existente la
nivel județean.
Cei mai importanți agențiecon omici cu sediul în municipiul Tecuci, funcție de cifra de
afaceri și de numărul de salariați sunt:
Nr.

Denumirea firmei

Crt.

Domeniul de
activitate

Cifra de

Numărul de

afaceri (mil.

salariați

lei)
1.

K&T CONSTRUCT

Construcții

28,366

209

GERMAROM S.R.L.
2.

ALAVISTA S.R.L.

Comerț

27,485

17

3.

PENTAGON S.R.L.

Comerț

27,254

48

4.

MODLEMN S.R.L.

Comerț

21,345

54

5.

POLARIS

Comerț

20,638

53

PROD COM

S.R.L.
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6.

VIDAFAN S.R.L.

Comerț

18,398

7

7.

CAN PACK FOOD A ND

Ambalaje

18,367

68

INDUSTRIAL PACKAGING

metalice

8.

KLIGOR S.R.L.

Comerț

17,536

69

9.

MADICOREX S.R.L.

Comerț

17,467

17

10.

REVIVAL S.R.L.

Comerț

16,102

29

11.

ASCONTI VFT S.R.L.

Construcții

15,543

110

12.

RIFLOMIN S.R.L.

Construcții

14.777

139

13.

SSAB TC MONTAJ S.R.L.

Construcții

11,804

30

metalice
14.

ALPHA GAMES S.R.L.

Jocuri de noroc

10,747 11

15.

WILMET S.R.L.

Construcții

9,973 48

metalice
16.

GIFARM S.R.L.

Comerț

9,563 19

17.

FARMACIA ANA S.RL.

Comerț

9,483 30

18.

GEGI S.R.L.

Comerț

9,402 78

19.

UNIVERSAL IMPEX S.R.L.

Comerț

8,980 43

20.

DERMODELTER

Comerț

8,865 0

IMPEX

S.R.L.
Sursa: Baza de date BORG

DESIGN

Trebuie menționat faptul că unele dintre societățile comerciale cu sediul în municipiul Tecuci
desfășoară activități și în alte localități, care nu sunt însă reflectate diferit în contabilitate și sunt
dificil de estimat. În mod similar, în municipiul Tecuci își au sediul puncte de lucru, sucursale
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sau filiale ale unor agenți economici cu sediul în alte localități și care au o contribuție foarte
ridicată la economia locală. Dintre aceste a, pot fi menționate următoarele:
1) S.C. CONTEC FOODS S.R.L. Afumați – producător de conserve de legume și fructe, cel
mai important operator economic din municipiul Tecuci, cu o cifră de afaceri de circa 90 de mil.
lei și peste 400 de salariați;
2) S.C. PANDORA PROD S.R.L. Focșani – producător de confecții textile, cu o cifră de
afaceri de circa 60 mil. lei și peste 500 de salariați;
3) S.C. VEL PITAR S.A. București – producător de produse de panificație, cu peste 50 de
salariați;
4) S.C. GEORGIA BUSINESS COMPANY S.R.L. București – producător de confecții
metalice cu aplicații în domeniul agriculturii, cu o cifră de afaceri de circa 9 mil. lei și 45 de
salariați;
5) S.C. MTC CONSTRUCT S.R.L. București – producător de produse metalice pentru
construcții, cu o cifră de afaceri de circa 15 mil. de lei și 25 de salariați;
6) Operatorii de supermarketuri și de rețele comerciale naționale: KAUFLAND

ROMANIA SCS, LIDL RO MANIA, REWE ROMANIA, FLANCO RETAIL, LEMET,
ALTEX ROMANIA, etc.
Sectorul de

Număr

%

Cifra de

%

Număr

%

activitatea

de

din total

afaceri

din total

de

din

salariați

total

firme
Agricultură,

39

(mil.lei)
3,6

23,888

3,4

173

3,7

silvicultură,
Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Tecuci, jud. Galaţi
62

ZET EXPERT CONSULT SRL
Sediu social: Bucuresti, Sector 4, Str. Gramont nr. 28, Camera 1, Ap. 3
Punct de lucru: Bucuresti, Sector 1, Str. Mircea Vulcanescu nr. 60
CUI: RO 35231857; Reg. Com.: J40/13965/2015
Tel/Fax: 031/107.49.55 Mob: 0786.391.743
IBAN: RO35 BTRL RONC RT03 2822 2001- Banca Transilvania
RO73 TREZ 7045 069X XX01 3056 – Trezorerie Sector 4

web: www.zetexpert.ro e-mail: office@zetexpert.ro
__________________________________________________________________________________________________________

pescuit

Industria
extractive

1

0,1

1,627

0,2

7

0,1

Energie

1

0,1

0

0,0

0

0,0

4

0,4

4,189

0,6

49

1,0

107

9,9

86,198

12,2

799

16,9

571

52,8

429,252

60,5

1962

41,6

47

4,3

15,136

2,1

138

2,9

și

40

3,7

7,222

1,0

134

2,8

Informații și

15

1,4

1,251

0,2

19

0,4

și

17

electrică, gaze
Apă

și

canalizare, salubritate
Construcții
Comerț

și

reparații
Transporturi și
depozitare
Hoteluri
restaurant
comunicații
Intermedieri

1,6

0,726

0,1

70

1,5

financiare asigurări
Tranzacții

12

1,1

2,844

0,4

54

1,1

40

3,7

5,549

0,8

96

2,0

imobiliare
Activități
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științifice, și profesionale tehnice

Servicii

23

2,1

8,931

1,3

175

3,7

administrative și suport
Învățământ

6

0,6

0,935

0,1

47

1,0

Sănătate

19

1,8

2,985

0,4

55

1,2

Cultură

8

0,7

12,288

1,7

50

1,1

Industrie

102

9,4

101,688

14,3

773

16,4

Alte activități

29

2,7

4,392

0,6

116

2,5

1081

100,0

709,109

100,0 4717

economice
TOTAL

100,0

După cum se poate observa din datele de mai sus, activitatea economică care are cea mai
importantă contribuție la economia locală este comerțul, care continuă tradiția îndelungată de
târg a municipiului Tecuci și reunește 53% din numărul de firme, 61% din cifra de afaceri și 42%
din numărul de salariați din mediul privat. Aceasta este urmată, la o distanță apreciabilă, de
sectorul industriei prelucrătoare și al construcțiilor, fiecare cu circa 10% din numărul total de
firme, 12-14% din cifra de afaceri și 16-17% din personal. Celelalte activități, inclusiv
agricultura, au o contribuție marginală la economia locală. Se observă mai ales ales ponderea
foarte scăzută a sectoarelor cu valoare adăugată ridicată, care oferă și salarii ridicate, precum
informații și comunicații, intermedieri financiare și asigurări, activități științifice, tehnice și
profesionale, etc.
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Din totalul firmelor din localitate, doar 2 sunt mari (peste 250 de salariați), 10 sunt mijlocii
(50-249 de salariați), 88 sunt mici (10-49 salariați), iar restul de aproape 1.000 sunt
microîntreprinderi (0-9 salariați), dintre care peste 300 nu au niciun salariat. Prin urmare, putem
afirma că ponderea sectorului IMM la nivel local este de peste 99%, iar a microîntreprinderilor
este de peste 90%, ambele procente fiind situate peste media națională. Din perspectiva cifrei de
afaceri, doar 14 societăți au avut o cifră de afaceri de peste 10 mil. lei în 2013, iar 103 peste 1
mil. de lei, în timp ce aproximativ 90% au înregistrat o cifră de afaceri anuală de mai puțin de 1
mil. de lei, acestea fiind în general afaceri de familie. Din punct de vedere al nivelului profitului,
situația este și mai îngrijorătoare, o singură societate co mercială înregistrând un profit net anual
de peste 1 mil. de lei.
Analiza principalelor sectoare ale economiei locale
Sectorul primar (Agricultură, silvicultură și pescuit)
Activitatea de silvicultură se realizează cu precădere prin intermediul Ocolului Silvic Tecuci,
din cadrul ROMSILVA, care administrează peste 80% din pădurile din zona municipiului.
Sectorul secundar (Industrie și construcții)
Sectorul secundar este al doilea ca importanță în structura economiei municipiului Tecuci,
asigurând 27,3% din cifra de afaceri, 34,4% din locurile de muncă și 19,9% din numărul total de
agenți economici. Ponderea acestui sector s-a redus substanțial după 1989, pe fondul
restructurării sau a închiderii celor mai importante întreprinderi industriale construite în perioada
comunistă (VITIMAS, CIT, MOBIMOD, COMMET, etc.).
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În prezent, industria locală este dominată de 3 ramuri cu tradiție la nivel local:
-

industria alimentară (conserve de legume și fructe, condimente, sucuri naturale, morărit și

panificație, lactate și brânzeturi, carne și preparate din carne, băuturi alcoolic e și vinuri) – cu
unități care realizează o cifră de afaceri totală de circa 1 20 mil. lei/an, cu peste 750 de salariați;
-

industria construcțiilor metalice și a mașinilor și echipamentelor pentru agricultură

(ambalaje metalice – cutii, capse, dopuri; produse metalice pentru construcții – profile, țigle,
tablă cutată; tocători pentru resturi vegetale; tâmplărie Al – PVC, rulouri, jaluzele; hale
industriale; buncăre pentru cereale; flanșe; cântare; silozuri, transportoare, selectoare,
ventilatoare, mașini de tratat semințe; acoperiri metalice, construcții sudate; prelucrări prin
așchiere, repere metalice, etc.) – cu o cifră de afaceri totală de circa 85 mil. lei/an și 400 de
salariați;
-

industria textilă (confecții textile) – cu o cifră de afaceri de circa 60 mil. lei/an și peste

500 de salariați.
La aceste trei ramuri principale se adaugă una în curs de dezvoltare, cea a cauciului și
maselor plastic, cu o serie d e unități care produc furtunuri, țevi PVC, tâmplărie PVC și alte
accesorii pentru i ndustria construcțiilor, cu o cifră de afaceri de mai puțin de 10 mil.lei/an și
circa 70 de salariați. Celelalte ramuri industriale au o contribuție nesemnificativă la economia
locală. Dintre cele care aveau o oarecare tradiție în zonă și au dispărut aproape în totalitate în
ultimii ani am putea enumera industria mobilei și a materiale lor de construcții.
Spre deosebire de situația de la nivel județean, regional și național, cele mai multe produse
industriale realizate în municipiul Tecuci sunt valorificate pe piața autohtonă (mai ales produsele
alimentare), ponderea exporturilor fiind covârșitoare doar în cazul confecțiilor textile, care sunt
comercializate pe întreaga piață europeană, pentru marile rețele de retail.
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Sectorul construcțiilor este unul bine reprezentat la nivel local, prin prezența unor companii
mici și mijlocii cu activitate în domeniul clădirilor și lucrărilor de geniu, rezidențiale, a
drumurilor și podurilor, a diferitelor tipuri de instalații. Dat fiind numărul relativ mic de investiții
de la nivel local, cele mai multe firme locale de construcții activează și în alte localități (de ex.
București) sau în alte țâri (de ex. Germania).
Sectorul terțiar (Servicii)
Sectorul terțiar are cea mai im portantă contribuție la economia municipiului, acesta reunind
76,5% din totalul firmelor, 69,3% din cifra de afaceri și 61,9% din locurile de muncă. Acest
sector este d ominat de sub-sectorul comerțului și reparațiilor, cu peste 500 de firme și circa
2.000 de salariați. Acest sector s -a restructurat semnificativ în ultimii ani, prin intrarea pe piața
locală a marilor rețelor internaționale și naționale de retail (Kaufland, Penny Market, Lidl,
Lem’s, Flanco, Altex, etc.), care au realizat investiții semnificative în magazine moderne, de
mari dimensiuni, inclusiv prin reconversia unor foste spații industriale. O data cu intrarea acestor
mari retalieri pe piață, care practică prețuri mai reduse, mulți comercianți locali de proximitate
și-au închis afacerile. Cu toate acestea, la nivel local există o serie de comercianți cu amănuntul
și ridicata, mai ales în sfera materialelor de construcții și a altor produse industriale (de ex.
REVIVAL, MODLEMN – materiale de construcție, PENTAGON – scule și unelte, ALAVISTA,
KLIGOR – produse alimentare, VIDAFAN – electronice și electrocasnice, FARMACIA ANA,
GIFARM – farmacii), unele cu puncte de lucru și în alte localități.
Un alt sub-sector care a cunoscut o dezvoltare continuă în ultimii ani este cel al
intermedierilor financiare și asigurărilor, în municipiul Tecuci existând agenții ale celor mai
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importante bănci co merciale din România: BCR, BRD, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank,
CEC, Banca Carpatica, etc, la care se adaugă Banca Cooperatistă Creditec, cu sediul în localitate.
Sectorul transporturilor este unul relativ sub-dezvoltat, cea mai importantă companie locală
fiind GEGI, care operează o serie de trasee interne de transport de persoane cu autocarul și care
deține și o autogară în municipiu.
Sectorul HORECA este, deasemenea, slab dezvoltat, existând un număr foarte redus de
unități turistice (2 hoteluri, un motel și o pensiune), toate de mică capacitate, și de alimentație
publică, la care se adaugă câteva zeci de baruri, cafenele, etc.
Restul unităților din sfera serviciilor activează în domeniul sănătății, a diferitelor servicii
pentru populație și mediul de afaceri (reparații auto, pompe funebre, școli de șoferi, frizerie,
cosmetică și coafură, arhitectură și întreținere peisagistică, jocuri de noroc, agenții de transport și
turism, etc.), însă toate acestea sunt întreprinderi mici sau chiar microîntreprinderi.

TELECOMUNICATII
Infrastructura și serviciile de telecomunicații de la nivelul municipiului Tecuci s-au
îmbunătățit constant în ultimii ani, pe fondul investițiilor realizate de către diferiți operatori
privați de telefonie fixă, mobilă și internet. Pe fondul presiunii competiționale, aceste servicii
sunt oferite la standarde înalte de calitate și la prețuri relativ accesibile. Printre marii operatorii
din sectorul TELECOM prezenți la nivel local regăsim: VODAFONE, ORANGE, TELEKOM,
RCS-RDS, UPC etc.
O mare problemă la nivel local o reprezintă densitatea foarte mare de linii aeriene care leagă
stâlpii stradali și împânzesc fațadele clădirilor, afectând grav estetica urbană. În acest context, se
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impune realizarea unui sistem de canalizații su bterane pentru îngroparea acestor linii, eventual
printr-un parteneriat public-privat cu o companie de profil.

2.6. Perceptia asupra municipiului Tecuci
In perioada septembrie-octombrie 2016, a fost realizat un studiu privind identificarea
problemelor majore din municipiul Tecuci si formularea viziunii de dezvoltare locala componenta a proiectului privind elaborarea Strategiei de dezvoltare locală.
Studiul s-a derulat pe două niveluri:
- cvasitotalitatea angajatilor 7 din

cadrul primariei municipiului Tecuci, dimensiunile

cercetării corelind urmatoarele direcţii majore:


Identificarea problemelor locale;



Caracterizarea activităţii administraţiei publice – aspecte relevante, ierarhizarea acestora;



Descrierea calitatii vietii in municipiul Tecuci.
-populatia municipiului Tecuci. Au fost chestionate 131 de persoane, locuitori ai orasului,

urmarindu-se:


Ierarhizarea problemelor locale;



Formularea asteptarilor fata de activitatea administratiei publice locale.

Municipiul Tecuci este situat pe axul de comunicații care leagă orașele dunărene din centrul
Moldovei și în apropierea graniței cu Republica Moldova și Ucraina. Condițiile de relief și

7

S-a pornit de la premiza ca acestia sunt cunoscatori ai proceselor de dezvoltare locala, fiind implicati direct in
acest proces si pot formula mult mai in cunostinta de cauza prioritatile locale
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geotehnice sunt favorabile dezvoltării echilibrate a municipiului și ridicării de noi construcții.
Tecuci este un municipiu de rangul II, conform PATN, având un rol de echilibru în teritoriu, data
fiind hipertrofia rețelei de așezări din județul Galați, orașul are un pol polarizator, deservind o
zonă rurală extinsă din partea de vest a județului Galați, ce numără aproape 100.000 de locuitori.
Municipiul Tecuci are o îndelungată tradiție administrativă, fiind reședința județului interbelic cu
același nume.
I. ANGAJATII PRIMARIEI ORASULUI TECUCI

1.1.Grupul tinta
Angajati ai Primariei Municipiului Tecuci, functionari publici si personal contractual,
grup cu urmatoarele caracteristici majore:
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Distributia pe sexe a grupului
investigat

femei
53%

barbati
47%

Distributia pe sexe a grupului investigat este una fireasca pentru institutiile publice locale
din Romania (unde ponderea este de 53% femei si 47% barbati).
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Distributia pe varsta a grupului
sub 30 de ani
10%
peste 50 de ani
25%

intre 30 si 50 de ani
65%

In ceea ce priveste varsta grupului investigat, se constata o suprapopulare a intervalului
31-50 de ani – 65%, ceea ce poate fi benefic din perspective experintei de munca si a
cunostintelor dobandite, dar este o categorie cu o ostilitate medie fata de procesele de schimbare.
In ceea ce priveste varsta exista un usor dezechilibru intre grupul cu varsta peste 50 de ani (25%)
si cel cu varsta pana in 30 de ani (doar 10%) .
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Studii
Studii postliceale
7%

Studii
postuniversitare
7%

Liceu
28%
Studii universitare
45%
Scoala
profesionala
13%

Din perspective studiilor, se constata ca 45% reprezinta studii superioare, procent aflat in
media nationala din instituţiile publice locale.
In ceea ce priveste atitudinea fata de serviciile oferite de institutie, in general angajatii se
declara multumiti (19%) si foarte multumiti (62%), 19% nu au dorit sa răspundă la această
întrebare.
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Atitudinea fata de serviciile furnizate
de institutie
Nu stiu/Nu raspund
19%

0%0%

Mai degraba
multumit
19%

Foarte multumit
62%

Desi se declara in general multumiti fata de serviciile furnizate, angajatii apreciaza ca
sunt necesare ajustari, adaptari la noile realitati (50%).
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Sunt necesare
ajustari, adaptari
50%

Totul merge
foarte bine
50%

Din punct de vedere al atitudinii generale fata de viata, se constata ca cele mai mari
multumiri vin din partea familiei şi a localităţii în care trăiesc. Totusi se constata nemultumiri
fata de ocupaţia actuală.
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12
10
8
6

Foarte multumit

4

Multumit
Nemultumit

2
0

Foarte nemultumit
Nu stiu/ Nu raspund

1.2.Problemele localitatii in viziunea angajatilor primariei
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spitale
firme si reclame publicitare
organizarea si functionarea pietelor
iluminatul public
relatia dintre autoritati si cetateni
locuinte
protectia mediului
disciplina in constructii
siguranta strazii
scolile
persoane sarace
locuri de munca
locuri pentru petrecerea timpului liber
apa calda in locuinte
locuri de joaca pentru copii
caldura in locuinte
transportul in comun
alimentare cu gaze
alimentare cu apa
caini vagabonzi
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drumurile
0
Nu stiu/ Nu raspund

2

Foarte putin grava

4

6
Putin grava

8

10
Grava

12

14

Foarte grava
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Ierahizand problemele, constatam ca in viziunea celor intervievati, cele mai grave sunt
urmatoarele:
Foarte grav

Grav

1

Locurile de munca

Eficienta energetica a locuintelor

2

Persoanele sarace

Locuri de munca

3

Spitalele

Spitalele

4

Eficienta energetica a locuintelor

Persoanele sarace

Asadar, ordinea de prioritate a gravitatii problemelor este urmatoarea:
1.

Locurile de munca

2.

Persoanele sarace

3.

Eficienta energetica a locuintelor

4.

Spitalele

Nu reprezinta probleme:
-alimentarea cu apă
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-relaţia administraţie-cetăţeni
-iluminatul public
-poluarea

II.POPULATIA MUNICIPIULUI TECUCI
2.1.Grupul tinta
Locuitori ai municipiului Tecuci, grup cu urmatoarele caracteristici majore:

Distributia pe sexe a grupului
investigat
Barbati

Femei

42%
58%

In functie de varsta, distributia a fost urmatoarea:
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Distributia pe varsta a grupului
20-30 ani

28%

30-40 ani

40-50 ani

50-60 ani

16%

17%

39%

In ceea ce priveste studiile, situatia este urmatoarea:
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Studii

studii
postuniversitare
13%

studii universitare
38%

liceu
50%

In ceea ce priveste ocupatia, au fost alese categorii diverse, dupa cum se poate observa.
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Care este ocupatia dumneavoastra?
Elev/ Student

Muncitor

Personal cu stusii medii

Personal cu studii superioare

Patron, intreprinzator, liber profesionist

6%

6%
22%

44%
22%
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2.2. Problemele localitatii in viziunea populatiei
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drumurile
curatenia localitatii
cainii vagabonzi
alimentarea cu apa
alimentarea cu gaze
transportul in comun
caldura in locuinte
locurile de joaca pentru copii
apa calda in locuinte
Nu stiu/ Nu rapund

locuri pentru petrecerea timpului…
locurile de munca

Foarte putin grava

persoanele sarace

Putin grava
Grav

scolile

Foarte grava

siguranta strazii
disciplina in constructii
protectia mediului
locuinte
relatia dintre autoritati si cetateni
iluminatul public
organizarea si functionarea…
expunerea firmelor si a reclamelor…
spitalele
0

5

10

15

20

Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Tecuci, jud. Galaţi
84

ZET EXPERT CONSULT SRL
Sediu social: Bucuresti, Sector 4, Str. Gramont nr. 28, Camera 1, Ap. 3
Punct de lucru: Bucuresti, Sector 1, Str. Mircea Vulcanescu nr. 60
CUI: RO 35231857; Reg. Com.: J40/13965/2015
Tel/Fax: 031/107.49.55 Mob: 0786.391.743
IBAN: RO35 BTRL RONC RT03 2822 2001- Banca Transilvania
RO73 TREZ 7045 069X XX01 3056 – Trezorerie Sector 4

web: www.zetexpert.ro e-mail: office@zetexpert.ro
__________________________________________________________________________________________________________

In opinia oamenilor intervievati, ordinea problemelor este urmatoarea:
-locuri de munca
-persoanele sărace
-drumurile (infrastructura)
-spitalele
Se observa similitudini cu răspunsurile date de angajaţii primăriei. In continuare există
confirmarea acestor constatări: “Ce vă doriţi în localitatea dumneavoastră?”
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Prin suprapunerea ariilor investigate, concluzionam ca principalele asteptari la nivelul
orasului ce sunt in sfera de responsabilitate a administratiei locale, sunt legate de:
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-dezvoltare economică
-anvelopare locuinte
-spitale

2.3.Atitudinea fata de autoritatile locale
Atitudinea fata de primarie este una multumitoare. 67% dintre cei chestionati fiind foarte
multumiti , iar 22% multumiti de activitatea primariei. Nu există nemulţumiţi.

Cat de multumit sunteti de activitatea
primariei?
Foarte multumit

Multumit

NS/NR

11%
22%
67%

Toţi cei intervievati au declarat ca in ultimul an, ei sau cineva din familie au avut de
rezolvat diverse probleme la primarie.
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Dintre cei ce au declarat ca au avut de rezolvat o problema la primarie 90% au fost
multumiti de modul de rezolvare, toate persoanele precizand ca nu au fost nevoiti sa dea bani sau
alte cadouri in acest sens.

24.Informatii cu privire la activitatea Primarului
Principalele informatii legate de actiunile Primarului sunt obtinute de la primărie
(56%), vecini si prieteni.

Vecini

Primarie

Prieteni

9%
35%

56%
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Capitolul 3
Analiza SWOT a municipiului Tecuci şi obiectivele strategice
Strategia de dezvoltare durabilă trebuie fundamentată pe o analiză relevantă a stării
existente a comunităţii. Pentrua putea lua deciziile corecte, trebuie analizate optim cerinţele,
constrângerile şi opţiunile de dezvoltare. Specificul analizei SWOT este că ea studiază
concomitent caracteristicile interne sau endogene şi influenţele mediului extern sau exogen,
ţinând cont atât de factorii pozitivi cât şi de cei negativi.
În cadrul analizei SWOT se evaluează mai întâi specificul intern al entităţii pentru care se
elaborează strategia, puncte forte şi puncte slabe. Apoi se analizează influenţele exterioare,
efectele pozitive fiind considerate oportunităţi, iar cele negative, pericole.
După o primă evaluare în cadrul diagnozei realizate în cadrul Părţii I se poate constata că
deciziile sunt dificil de luat în primul rând pentru că nevoile sunt foarte diversificate şi o
prioritizare trebuie să aibă la bază un suport ştiinţific de alocare. În principal, analiza situaţiei
existente a furnizat o privire de ansamblu care conţine cele mai bune informaţii posibile care să
ajute la înţelegerea forţelor, tendinţelor şi a cauzelor care pot să intervină la un moment dat.
Această analiză a resurselor de care dispune comunitatea va releva punctele tari şi
punctele slabe ale comunităţii şi mediului ei, oportunităţile de dezvoltare şi posibilele riscuri ce
trebuie evitate.
Punctele tari sunt acele valori sau competenţe distinctive cu caracteristici legate de
localizarea orasului, pe care aceasta le posedă la un nivel superior în comparaţie cu alte zone,
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ceea ce îi asigură un anumit avantaj. Altfel prezentate, punctele forte reprezintă acei factori care
îi dau orasului un avantaj competitiv şi îi conferă atractivitate.
Punctele slabe sunt reprezentate de acei factori sau acele tendinţe care creează obstacole
în calea dezvoltării economico-sociale şi pot lua forme sociale, financiare, de infrastructură sau
legislative.
Oportunităţile reprezintă factori de mediu externi pozitivi pentru procesul de dezvoltare
vizat, altfel spus şanse oferite de mediul extern a căror anticipare permite stabilirea strategiei în
scopul exploatării profitabile a oportunităţilor apărute. Oportunităţi există, dar acestea trebuie
identificate pentru a se stabili la timp strategia necesară fructificării lor.
Ameninţările includ factorii din afara sistemului analizat care ar putea să pună strategia
de dezvoltare într-o poziţiede risc. Aceştia sunt factori externi care nu pot fi controlaţi dar care
pot fi anticipaţi şi permit elaborarea unor planuride urgenţă pentru prevenirea și rezolvarea
acestor probleme.
Utilitatea analizei SWOT constă în faptul că procesul decizional bazat pe această analiză
trebuie să includăurmătoarele elemente:
• construieşte pe punctele tari;
• elimină punctele slabe;
• exploatează oportunităţile;
• îndepărtează ameninţările.
Puncte tari ale municipiului Tecuci:

Puncte slabe:
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 Existenta retelelor de comunicatii (telefonie,  există zone industriale inserate în zone
rezidențiale;

internet, cablu)
 Existenta retelei electrice şi a apei potabile

 zonele ocupate de locuințe și funcțiuni

 Infrastructura scolara importanta

complementare sunt ineficient utilizate și nu

 intravilanul municipiului a crescut cu circa

promovează modelul de oraș compact

200 ha după 1989, mai ales pe fondul  zona de instituții și servicii publice este
transformării unor terenuri agricole în zone

deficitară, în condițiile în care mai multe

rezidențiale sau cu destinație economică;

cartiere nu dispun de funcțiuni sportive,

 intravilanul municipiului are o structură

culturale, medicale, etc.;

relativ echilibrată, favorizată de condițiile  deși au fost derulate lucrări de modernizare
a unor piețe agroalimentare, există zone care

geografice
 în prezent este derulat un proiect complex

nu dispun de astfel de funcțiuni sau care

de regenerare urbană a părții de sud a

necesită modernizare (de ex. Cernicari sau

municipiului, cu fonduri U.E., care prevede

Zona Industrială)

și investiții în infrastructura de transport;

 la nivel local se resimte lipsa unor spații

 condițiile de relief și geotehnice sunt

publice integrate/coerente în zona centrală,

favorabile dezvoltării echilibrate a

de tipul piețelor, și a unor centre civice (de

municipiului și ridicării de noi construcții

ex. în locul fostei unități militare sau în zona

 municipiul dispune de suprafețe relativ

Hotelului Turist)

extinse de terenuri libere pentru construcția



Inexistenta formelor de marketing local

de locuințe



Structura economică relativ învechită



Resursele bugetare alocate dezvoltării

 98% dintre locuințele din municipiu se află
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în proprietate private
 spații verzi generoase (curți) și un confort
sporit
 beneficiază de construcții noi, moderne,
spațioase, cu toate dotările necesare,
 construcții mai noi și prin dotări tehnicoedilitare și cu echipamente publice relativ
bune
 alimentarea cu apă potabilă a municipiului
se face din mai multe surse subterane, ceea
ce nu creează probleme majore de
îndeplinire a standardelor de calitate a
acesteia;
 municipiul dispune de două uzine de apă,
dintre care doar una este functionala;
 municipiul Tecuci este membru al ADI
Serviciul Regional Apă și beneficiază de
fonduri nerambursabile de peste 10 mil. de
Euro pentru extinderea și reabilitarea rețelei
de apă și de canalizare în toate cartierele
oraș ului, respectiv de extindere și
modernizare a stației de epurare, investiții

economice locale insuficiente nevoilor existente
ale comunității


Proprietate agricola divizata, faramitata



Educatie, cultura civica slab dezvoltate,

grad redus de participare civica


Spirit antreprenorial redus



Lipsa contactelor externe şi lipsa de

integrare în circuitul administrativ national şi
international
 grad de confort și de eficiență energetică
foarte redusă, cu fațade degradate, locuri de
parcare, spații verzi, publice și locuri de
joacă insuficiente;
 orașul dispune de o rețea separativă de
canalizare, însă cea pentru ape fluviale
trebuie extinsă și reabilitată;
 stația de epurare a orașului are doar treaptă
mecano-biologică, neasigurând o epurare
corespunzâtoare a apelor uzate;
 rețeaua de distribuție a gazelor naturale este
relativ extinsă la nivelul municipiului, însă
multe conducte vechi de oțel trebuie

Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Tecuci, jud. Galaţi
91

ZET EXPERT CONSULT SRL
Sediu social: Bucuresti, Sector 4, Str. Gramont nr. 28, Camera 1, Ap. 3
Punct de lucru: Bucuresti, Sector 1, Str. Mircea Vulcanescu nr. 60
CUI: RO 35231857; Reg. Com.: J40/13965/2015
Tel/Fax: 031/107.49.55 Mob: 0786.391.743
IBAN: RO35 BTRL RONC RT03 2822 2001- Banca Transilvania
RO73 TREZ 7045 069X XX01 3056 – Trezorerie Sector 4

web: www.zetexpert.ro e-mail: office@zetexpert.ro
__________________________________________________________________________________________________________

care se află în curs
 infrastructura de telecomunicații a fost

înlocuite;
 deși nu sunt înregistrate probleme majore cu

continuu modernizată, serviciile furnizate de

alimentarea cu energie electrică, multe

diferiții operatori privați de telefonie,

echipamente ale rețelei și stațiilor și

internet și CATV fiind de bună calitate, la

posturilor de transformare sunt uzate fizic și

prețuri accesibile

moral;

 numărul locurilor de parcare amenajate de

 municipiul este împânzit de cabluri aeriene

 municipalitate a crescut continuu în ultimii

ce sunt ancorate între stâlpi și fațade, ceea

ani mai ales în zona centrală și în cvartalele

ce afectează estetica urbană, în lipsa unui

de blocuri

sistem de canalizații subterane;

 sistemul de supraveghere video a
intersecțiilor și a spațiilor publice a fost
implementat cu fonduri europene în zona de
acțiune a PIDU din sudul municipiului
 acțiuni de ecologizare și toaletare în
Parcurile Carol, Regina Elisabeta, Cuza
 spitalul a beneficiat de lucrări de
modernizare și dotare în ultim ii ani, ultima

 se remarcă lipsa unei zone publice de acces
gratuit la internet (wifi hotspot).
 peste 50% dintre locuințele din municipiu
au o vechime mai mare de 50 ani, iar peste
60% au pereții exterior din chirpici și
paiantă, fiind foarte vulnerabile la hazarde
naturale
 10% dintre locuinţe nu dispun de alimentare

constând din dotarea cu un computer

cu apă, 21% de canalizare, 38% de apă

tomograf;

caldă, 27% de baie și toaletă cu apă etc., cea

 rețeaua educațională din municipiu este una

mai problematică situație fiind înregistrată

extinsă și diversificată, de la nivel preșcolar

în zonele periferice cu locuințe individuale
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la nivel postliceal, reunind 10.200 de elevi și

(Cernicari, Grivițeni, Bălcescu, Tecuciul

peste 650 de cadre didactice;

Nou etc.);

 liceele din municipiu au o paletă largă de

 doar 30% dintre locuințele din municipiu au

specializări, atrâng anual circa 600/700 de

fost reabilitate termic, şi doar 58% dispun

absolvenți din mediul rural;

de tâmplărie termoizolantă, cea mai problem

 învățământul postliceal privat, cu specific
medical, s-a dezvoltat continuu
 în ultimii ani s-a investit pentru amenajarea
de noi spații pentru grădinițe, ca urmare a
retrocedării fostelor sedii;
 în perioada anterioară de programare s-a

atică situație fiind cea a blocurilor construite
din prefabricate de beton, cu eficiență
energetică scăzută și fațade deteriorate;
 în prezent, în doar 51% dintre locuințe se
încălzesc în prezent cu centrală proprie pe
bază de gaze naturale, în vreme ce 44% au

realizat reabilitarea unor unități de

sobe pe bază de combustibil solid, iar 5% nu

învățământ cu fonduri de la bugetul local și

au nicio sursă de încălzire;

de stat, respectiv din POR 2007-2013;
 gradul de cuprindere a copiilor în
învățământul preșcolar a crescut continuu
 serviciile sociale prestate de furnizorii

 circa 10% din locuințele din municipiu își
asigură încă necesarul de apă din puțuri
țărănești, cu riscurile de sănătate aferente;
 municipiul nu dispune de o axă comercială

publici sunt relativ bine reprezentate, prin

amenajată, deși Str. Ștefan cel Mare are

Serviciul Public Local de Asistență Socială

acest potențial;

și DGASPC Galați, care se adresează mai

 peste

jumătate

din

străzi

sunt

ales copiilor cu dizabilități și persoanelor

nemodernizate, cele mai mari probleme

vârstnice;

fiind înregistrate în cartiere periferice cu
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 există un im obil care poate fi amenajat și
transformat în centru de zi pentru persoane
defavorizate;
 municipiul Tecuci are o îndelungată tradiție

țesut de locuințe individuale (Cernicari,
Nicolae Bălcescu, Tecuciul Nou, Grivițeni);
 unele străzi din zona centrală (de ex. Str. 1
Decembrie 1918), deși modernizate, au o

culturală, manifestată mai ales în perioada

capacitate de transport limitată, care nu mai

interbelică, când era reședința județului cu

corespunde actualelor valori de trafic;

același nume;
 existența unor unități economice care fac
angajări, în principal în domeniul industriei
alimentare, a confecțiilor metalice și a
comerțului;
 apariția mai multor unități noi din sfera

 mobilitatea vest-est este limitată de culoarul
de cale ferată și de râul Bârlad;
 podul către Cartierul Bălcescu trebuie
reabilitat
 alternativele de transport nemotorizat de la
nivelul municipiului sunt extrem de limitate,

comerțului modern (hyper și super-

zonele

marketuri), care oferă oportunități de

neintegrate, multe străzi nu au trotuare, iar

ocupare și pentru persoane cu calificare

pistele de biciclete lipsesc de pe principalele

redusă;

artere de circulație;

 existența unor clădiri abandonate, care pot
sta la baza unor investiții de tip brownfield
şi a unor terenuri libere pentru construcţii;
 municipiul Tecuci va continua să fie eligibil

pietonale

sunt

restrânse

și

 nu există un sistem public de transport în
comun la nivel local
 există încă numeroase intersecții (de ex. Str.
Nicorești-Elena Doamna sau zona Hotel

pentru accesarea de finanțări nerambursabile

Turist),

prin POR și în perioada de programare

necorespunzătoare, care trebuie regândite;

cu

elemente

geometrice

Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Tecuci, jud. Galaţi
94

ZET EXPERT CONSULT SRL
Sediu social: Bucuresti, Sector 4, Str. Gramont nr. 28, Camera 1, Ap. 3
Punct de lucru: Bucuresti, Sector 1, Str. Mircea Vulcanescu nr. 60
CUI: RO 35231857; Reg. Com.: J40/13965/2015
Tel/Fax: 031/107.49.55 Mob: 0786.391.743
IBAN: RO35 BTRL RONC RT03 2822 2001- Banca Transilvania
RO73 TREZ 7045 069X XX01 3056 – Trezorerie Sector 4

web: www.zetexpert.ro e-mail: office@zetexpert.ro
__________________________________________________________________________________________________________

2014-2020;
 stimularea prin politici guvernamentale a
învățământului tehnic și profesional și a
formării continue
 integrarea municipiului în circuite turistice

 numărul locurilor de parcare și gestiunea lor
rămân deficitare
 sistemul de supraveghere video lipseşte în
majoritatea cartierelor municipiului;
 zonele ocupate cu spații verzi reprezintă

la nivel județean și regional (istorico -

doar 4% din intravilan, fiind insuficiente în

culturale, ecologice, etc.)

raport cu zonele construite;

 legătură rutieră directă, prin DN 24 (E 581),  suprafața medie de spații verzi/locuitor este
cu municipiul București și spațiul Republicii

de circa 20 mp/locuitor, sub standardele

Moldova și Ucraina (drum din rețeaua TEN-

naționale și europene;

T comprehensivă (fost coridor pan-european
IX);
 legătură rutieră facilă cu Municipiul Galați
prin DN 25
 drumurile naționale DN 24 și DN 25 care
asigură legătura municipiului cu polii urbani
majori și cu rețelele majore de
 este în curs de elaborare documentația
pentru construirea unui pod nou peste Siret,
în zona Cosmești;
 municipiu l beneficiază de o șosea de
centură în zona de nord-vest, iar lucrările la

 parcurile Crâng, Feroviari și Cercetașilor
necesită

lucrări

suplimentare

pentru

transformarea lor în veritabile zone de
agrement și aventură;
 în zona municipiului Tecuci există un deficit
de zone împădurite și de centuri verzi
 Evoluții nefavorabile în viitor (posibile) –
amenințări.
 învățământul

tehnic

și

profesional

a

cunoscut un declin semnificativ în ultimele
decenii, multe școli profesionale fiind
transformate în licee tehnologice, care
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varianta de ocolire sud-vest, sunt în curs de

asigură o pregătire preponderent teoretică și

execuție cu fonduri europene;

care înregistrează rate foarte scăzute de

 mulți operatori privați asigură curse
regulate, la standarde de calitate

promovare la bacalaureat;
 investiția de realizare a unui campus școlar

satisfăcătoare, către comunele din jurul

la Liceul Tehnologic “Elena Caragiani” a

municipiului, către principalele centre

fost abandonată de peste 5 ani din lipsă de

urbane din țară și către alte țări;

fonduri;

 municipiu l beneficiază de o autogară

 multe unități de învățământ necesită încă

privată modernă, precum și de mai multe

lucrări de reabilitare, modernizare și dotare

stații amenajate pentru autobuze și

(Școala Gimnazială “D imitrie Sturdza”,

microbuze;

Liceul Teoretic “Spiru Haret”), respectiv de

 municipiul are statutul de nod feroviar al

construcție a unor săli de sport (Colegiul

Moldovei, fiind amplasat la intersecția

Național

magistralei feroviare 600 București-Iași, cu

Național de Agricultură și Economie, Școala

linia dublu electrificată Mărășești-Galați, în

“Elena Doamnă”) și a unui bazin de înot la

legătură directă cu Magistralele TEN-T 500

Școala Sportivă;

București-Suceava-Ucraina și 700

“Calistrat

Hogaș”,

Colegiul

 există o nevoie acută de grădinițe în zona

București-Brăila-Galați-Giurgiulești-

industrială, Văleni, Alexandru Lascarov

Republica Moldova;

Moldoveanu, Unitatea Militară;

 Existența a două stații de cale ferată,

 conform Indicelui de Dezvoltare Socială

tranzitate zilnic de circa 40 de trenuri,

Locală, calculat de INS și prof. Dumitru

utilizate de operatorul public (CFR

Sandu, municipiul Tecuci intră în categoria
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CĂLĂTORI S.A.) și operatori privați (S.C.
REGIOTRANS S.R.L. și S.C.
TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI S.R.L.)
 Consiliul Local a adoptat recent aderarea
municipiului la ADI ECOSE RV, cea care

orașelor sărace;
 există un număr mare de persoane care
beneficiază de prestații sociale la nivel local
(de ex. circa 4.000 doar prin PAED);
 conform unui studiu efectuat de Banca

implementează sistemul de management

Mondială, 59% din populația municipiului

integrat al deșeurilor la nivelul județului

locuiește în zona

Galați, cu scopul de a atrage fonduri

perspectiva ocupării formale, a locuirii sau

europene pentru construcția unui depozit

a capitalului uman, iar 3,4% în zone

conform cu stație de sortare la Valea

marginalizate;

Mărului;
 colectarea deșeurilor municipale se face de

dezavantajate din

 rata șomajului la recensământul din 2011
era de circa 12% din populația activă,

către o societate din subordinea

fenomenul fiind atenuat de migrația masivă

municipalității, care a fost dotată recent cu

a populației apte de muncă în străinătate;

echipamente moderne și a reamenajat o

 lipsa locurilor de muncă afectează cel mai

parte din punctele gospodărești de colectare;

puternic tinerii și persoanele de peste 45 de

 s-a demarat colectarea selectivă a deșeurilor

ani, cu calificări care nu mai sunt căutate la

biodegradabile la nivel local
 existența mai multor operatori autorizați

nivel local;
 numărul locurilor de muncă din municipiu

care colectează deșeuri industriale, uleiuri

este foarte scăzut, sub 10 .000, mulți

uzate, vehicule scoase din uz etc;

localnici practicând naveta în alte localități

 la nivel local există o stație automata de

din țară;
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monitorizare a calității aerului;
 nivelul de poluare a aerului a scăzut în

 la nivelul municipiului Tecuci nu există, în
prezent, nicio structură de sprijinire a

utlimii ani, pe fondul investițiilor de mediu

afacerilor și a inovării de tipul parcurilor

și al dispariției marilor agenți industriali

industriale, logistice, tehnologice sau a

poluatori

centrelor de informare și transfer tehnologic,

 în jurul municipiului există Amenajarea
pentru irigații Tecuci-Nicorești, cu peste
15.000 ha, recent modernizată;
 un sistem pilot de asigurare a necesarului de

cele mai apropiate entități de acest tip fiind
amplasate în municipiul Galați;
 scăderea populației stabile cu circa 25% față
de 1990, pe fondul manifestării unor

apă caldă pe bază de panouri solare a fost

fenomene

implementat la Spitalul Municipal cu

natural negativ, scăderea natalității, rata

fonduri de la bugetul de stat;

ridicată a mortalității infantile) și a migrației

 există mai multe proiecte private, în diferite
stadii, de construire a unor parcuri solare și
eoliene în zona Tecuci;
 în anul 2013 a fost inaugurat un prim padoc
pentru animalele pentru adăpost;
 Tecuci este un municipiu de rangul II,
conform PATN, având un rol de echilibru în
teritoriu, data fiind hipertrofia rețelei de
așezări din județul Galați;
 orașul are un rol polarizator, deservind o

demografice

negative

(spor

a circa 30% din populație în străinătate și
către marile orașe;
 ponderea scăzută a persoanelor cu studii
superioare (14%), în timp ce jumătate din
populație are studii medii, cu profil tehnic,
adaptate profilul economic al orașului din
perioada comunistă;
 numărul de participanți la cursuri de
formare profesională continuă este redus în
comparație cu numărul de persoane adulte
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zonă rurală extinsă din partea de vest a
județului Galați, ce nu mără aproape
100.000 de locuitori;

care necesită recalificarea și specializarea;
 rata ridicată a șomajului în raport cu
populația aptă de muncă, mai ales în rândul

 municipiul Tecuci are o îndelungată tradiție

tinerilor și persoanelor de peste 45 de ani;

administrativă, fiind reședința județului

 există probleme cu asigurarea necesarului de

interbelic cu același nume;
 municipiul este înfrățit cu mai multe orașe
din străinătate, cu care întreținere schimburi
culturale, economice, de bune practici;
 municipiul a aderat la asociațiile de

specialiști cu studii medii, cu precădere
pentru sectorul agricol și industrial, la nivel
local;
 limitarea alocării de fonduri de la bugetul de
stat pentru proiecte ale administrației locale;

dezvoltare intercomunitară județene pentru

 continuarea și / sau amplificarea efectelor

apă-canal și deșeuri, precum și la una cu o

negative ale crizei și restrângerea numărului

comună învecinată pentru amenajarea de

de locuri de muncă disponibile;

drumuri de explotarea agricolă;
 municipiul Tecuci este membru în Asociația
Municipiilor din România;
 rețeaua TEN-T rutieră, feroviară și fluvială

 amplificarea fenomenului migrației externe
și interne;
 accentuarea fenomenului de îmbătrânire a
populației;

centrală este situată la o distanță relativ mică  orientarea fluxurilor turistice către zone cu
de municipiu (20, respectiv 70 km).

potențial superior;
 migrarea investitorilor către alte piețe, mai
atractive;
 lipsa unor măsuri guvernamentale pentru
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dezvoltarea sectorului privat;
 Accesibilitate deficitară a Municipiului
Tecuci în raport cu zona rurală pe care o
polarizează, din cauza stării nesatisfăcătoare
a drumurilor județene, care necesită lucrări
de reabilitare și modernizare;
 Lucrările

agricole

greșite

aplicate

de

fermieri au accentuat acest fenomen de
degradare a solurilor.
 actuala

rampă

de

gunoi

a

orașului

interferează cu zona de protecție a râului
Bârlad,

existând

pericolul

contaminării

apelor de suprafață;
 campaniile

de

colectare

selectivă

a

deşeurilor nu au adus rezultatele scontate,
fiind necesare investiții supli mentare și
campanii de conștientizare;
 traficul auto, cu precădere traficul greu,
rămâne principala sursă de poluare a aerului
la nivel local;
 potențialul

de

producere

a

energiei

regenerabile nu este valorificat pentru
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consumul aferent sistemului de iluminat
public și al clădirilor publice;
 este necesară amenajarea unui nou padoc,
conform standardelor în domeniu, în zona
Bălcescu;
 lipsa unui sistem on-line de plată a taxelor și
impozitelor locale și de comunicare cu
administrația locală;
 lipsa unui sistem informatic integrat la
nivelul administrației locale;
 dependența bugetului local de sumele
defalcate din TVA;
 veniturile la bugetul local sunt insuficiente
pentru a realiza toate proiectele majore de
investiții

și

co-finanțarea

proiectelor

europene;
 începând cu anul 2013, fondurile UE au
ajuns să reprezinte peste 10% din veniturile
totale la bugetul local, devenind pri ncipala
sursă de finanțare a investițiilor la nivel
local;
 lipsa personalului calificat, dispus să se
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angajeze în condițiile oferite;
 efectul negativ asupra disponibilității de
angajare a instrumentelor de asistență
socială;
 mentalități deficitare ale persoanelor aflate
în căutarea unui loc de muncă;
 volumul foarte scăzut al salariilor;
 nivelul de salarizare se situează sub media
județeană, regională și națională, dată fiind
ponderea ridicată a sectoarelor cu valoare
adăugată

redusă

(industrie

alimentară,

structuri

economice

textilă);
 menținerera

unei

dominate de sectoare cu salarii mici;
 accentuarea

fenomenelor

sărăciei

și

șomajului, mai ales în cadrul grupurilor
defavorizate (romi, tineri, etc.);
 Cadrul legislativ prea complex, necorelat,
volatil, birocrația excesivă de la nivelul
administrației central;
 Limitarea alocării de fonduri de la bugetul
de stat pentru proiecte ale administrației
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locale;
 Lipsa conexiunilor cu circuitul turistic intern
si extern;
 Lipsa marcajelor turistice, ceea ce face dificil
accesul turiştilor la obiectivele turistice din
zona;
 Inexistenţa unor materiale de prezentare şi
promovare a monumentelor istorice şi
obiectivelor turistice din zona;
 baza de cazare este în mare parte invechită şi
nu corespunde standardelor actuale de
calitate; unele clădiri şi infrastructura oras
necesită renovări semnificative;
 Emigratia forţei de muncă;
 Număr redus al investiţiilor străine in turism
si repartizarea lor neuniformă pe teritoriul
orasului;
 Absenţa unor politici si programe coerente
de dezvoltare a turismului;
 Număr redus de centre de informare
turistică;
 Lipsa planurilor de dezvoltare turistică
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integrată a orasulor;
 Lipsa parteneriatelor si colaborărilor
public-privat;
 Utilizare redusă a mijloacelor informatice
si internetului pentru informare, marketing şi
rezervare turistică;
Oportunități:

Amenințări:

 Integrarea în Uniunea Europeană care a  Resurse bugetare reduse față de nevoia de
determinat

creșterea

gradului

de

investiții în infrastructură;

descentralizare, inițierea autonomiei locale  Creșterea impozitelor aferente agenților
și creșterea rolului pe care oras îl are în

economici

economia

diminuarea activitatii economice;

județului

prin

numarul

de

atractivitatii

orasului

avea

ca

efect

pentru  Extinderea Uniunii Europene va duce la

locuire;
 Integrarea în strategiile de dezvoltare ale
judetului;

poate

 Legislatia instabila, incoerenta;

investitori;
 Cresterea

care

cresterea

competiţiei

pentru

produsele

agricole, putând defavoriza unele sectoare
tradiţionale, în prezent competitive;

 Potenţial mare de dezvoltare a sectorului  Apariţia de probleme sociale generate de
serviciilor;

criza economică;
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 Posibilitatea practicării agriculturii
ecologice;
 Asocierea între fermieri pentru cresterea
profitabilităţii în agricultură
 Existenţa resurselor nerambursabile din
fondurile structurale;
 Potenţial mare de dezvoltare a sectorului
serviciilor;
 Perspective bune pentru dezvoltarea
agroturismului si a turismului de weekend;
 Posibilitatea de a atrage turişti în regiune în
toate anotimpurile;
 Premisele dezvoltarii unui parteneriat
public-privat;
 Interes crescut la nivel internaţional pentru
conservarea biodiversitaţii si promovarea
turismului durabil;
 Creşterea cererii de servicii destinate
persoanelor şi firmelor etc.;
 Creşterea numărului de investiţii străine care

 rata morbidității este în creștere pentru
majoritatea afecțiunilor, situație agravată de
fenomenul de îmbătrânire demografică;
 în prezent, spitalul se confruntă cu un deficit
de medici specialiști și de personal cu studii
medii, pe fondul migrației externe a
acestora;
 există încă un necesar de dotare și de
consolidare, reabilitare și extindere a CPU,
respectiv a Policlinicii;
 numărul de paturi de spital a scăzut cu peste
40% după 1990, pe fondul reorientării către
serviciile de ambulatoriu;
 Sprijin redus din partea unor autorităţi
publice centrale;
 Concurenţa zonelor turistice din regiune cu
o ofertă turistică similară din alte regiuni
 Nerealizarea unor proiecte de turism din
cauza dificultăţilor legate de proprietatea
terenurilor din zonele cu potenţial turistic.

pot determina o creştere a competitivităţii
 Interes pentru agroturism;
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Pe baza diagnosticului din capitolul precedent şi cu ajutorul analizei SWOT de mai
sus, suntem în masura sa evidentiem obiectivele strategice de dezvoltare a municipiului
Tecuci. Identificarea directiilor de dezvoltare ale orasului a avut la bază principiul dezvoltării
locale omogene, intelegand prin aceasta dezvoltarea prin corelarea celor trei componente
majore ale dezvoltării unei comunităti, şi anume dezvoltarea economică, dezvoltarea socială
şi gestionarea echilibrată a resurselor şi mediului natural, astfel incat realizarea fiecărui
obiectiv strategic, apartinand oricărei componente de dezvoltare, actuale sau viitoare, să aibă
un impact pozitiv sau cel putin să nu afecteze realizarea obiectivelor din celelalte
componente majore ale dezvoltării.
Viziunea de dezvoltare
Pana în anul 2027 municipiul Tecuci va fi un model al dezvoltarii durabile.

Misiunea
Municipiul Tecuci va oferi locuitorilor săi o creştere a calităţii vieţii.
Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare Locală constă în cresterea capacitătii
actorilor de la nivel local, în vederea dezvoltării economice,sociale şi de mediu a comunitătii
locale.
Obiectivul strategic vizează valorificarea resurselor și a avantajelor competitive ale
municipiului Tecuci, în vederea creșterii atractivității acestuia pentru persoane, firme și turiști
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prin dezvoltarea infrastructurilor și serviciilor economice, sociale, de mediu și asigurarea unei
administrații publice cooperante și transparente.
In vederea realizarii obiectivului general, se va urmări atingerea următoarelor obiective
specifice:
Domeniul economie – agricultura


Generalizarea agriculturii moderne, intensivă, racordată la principiile economiei de piaţă,
pe coordonatele protejării mediului natural şi îmbunătăţirii nivelului de trai în zona
rurală, conform cu standardele acquis –ului comunitar.

Domeniul economie – industria


Creşterea competitivităţii şi a performanţei domeniului industrial de la nivelul municipiului
Tecuci.
Domeniul mediu



Promovarea activa a masurilor de protectie a mediului.
Domeniul dezvoltare socială



Cresterea calitatii vietii si a starii de sanatate a populatiei
Domeniul administratie publica locala



Intărirea capacităţii administrative
Domeniul educatie şi formare
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Dezvoltarea resurselor umane prin imbunatatirea infrastructurii educationale şi asigurarea
accesului la diferite forme de educatie
Domeniul cultura, sport şi agrement



Dezvoltarea infrastructurii pentru cultura, sport şi agrement

Capitolul 4
Domeniile dezvoltarii municipiului Tecuci, obiectivele şi proiectele specifice

4.1.Economia locala
4.1.1.Agricultura, silvicultura
4.1.1.1.Prezentare generala
Sectorul primar (Agricultură, silvicultură și pescuit)
Activitatea de silvicultură se realizează cu precădere prin intermediul Ocolului Silvic
Tecuci, din cadrul ROMSILVA, care administrează peste 80% din pădurile din zona
municipiului.
Sectorul secundar (Industrie și construcții)
Sectorul industrie și construcții este al doilea ca importanță în structura economiei
municipiului Tecuci, asigurând 27,3% din cifra de afaceri, 34,4% din locurile de muncă și 19,9%
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din numărul total de agenți economici. Ponderea acestui sector s-a redus substanțial după 1989,
pe fondul restructurării sau a închiderii celor mai importante întreprinderi industriale construite
în perioada comunistă (VITIMAS, CIT, MOBIMOD, COMMET, etc.).
În prezent, industria locală este dominată de 3 ramuri cu tradiție la nivel local:

-

industria alimentară (conserve de legume și fructe, condimente, sucuri naturale,

morărit și panificație, lactate și brânzeturi, carne și preparate din carne, băuturi alcoolic e și
vinuri) – cu unități care realizează o cifră de afaceri totală de circa 1 20 mil. lei/an, cu peste 750
de salariați;
-

industria construcțiilor metalice și a mașinilor și echipamentelor pentru

agricultură (ambalaje metalice – cutii, capse, dopuri; produse metalice pentru construcții –
profile, țigle, tablă cutată; tocători pentru resturi vegetale; tâmplărie Al – PVC, rulouri, jaluzele;
hale industriale; buncăre pentru cereale; flanșe; cântare; silozuri, transportoare, selectoare,
ventilatoare, mașini de tratat semințe; acoperiri metalice, construcții sudate; prelucrări prin
așchiere, repere metalice, etc.) – cu o cifră de afaceri totală de circa 85 mil. lei/an și 400 de
salariați;
-

industria textilă (confecții textile) – cu o cifră de afaceri de circa 60 mil. lei/an și

peste 500 de salariați.
Zone funcționale ale Municipiul Tecuci:
Suprafaţa totală, din care (ha):

8676 ha
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Intravilan (ha)

1772,58 ha

Locuințe și funcțiuni
complementare, din
care:
- locuințe individuale
- locuințe colective

1.031,62:

Unități

169,59 ha

industriale

991,97
39,65 ha

și de depozitare
Unități

25,17 ha

agro-zootehnice
Instituții și servicii de

97,15 ha

interes public
Cai de comunactii

212,89 ha

Spatii verzi

70,21 ha

Constructii tehnico

0,16 ha

edilitare
Gospodarie comunala

13,07 ha
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Teren agricol in intravilan

8,97 ha

Destinatie speciala

126,23 ha

4.1.1.2.Analiza SWOT pentru domeniul agricultura, silvicultura
Puncte tari ale municipiului Tecuci

Puncte slabe:

pentru domeniul agricultura

 Soluri fertile care favorizează dezvoltarea  Proprietate agricola divizata, faramitata;
unei agriculturi diversificate;
 Existenta in Tecuci a Colegiului National
de Agricultura si Economie;
 Forta de munca importanta în silvicultura;

 Inexistenta

unor

forme

avansate

de

promovare a produselor agricole locale;
 Forta de munca slab calificata în domeniu
(nu corespunde cu nevoia)

 Traditia în acest domeniu;
 Autoritati locale deschise;

 Inexistenta unor forme organizate de
exploatare Agricola;

 Existenta retelelor de comunicatii pentru  Persistenta problemelor de fond funciar
pomovare si dezvoltare;

 Lipsa contactelor externe şi lipsa de
integrare

în

circuitul

national

al
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 Suprafata silvica si agricolo importanta;
 Utilizarea

redusa

a

pesticidelor

producatorilor
şi

agricoli,

informatii

neactualizate;
 Lipsa unor contacte directe cu marii

ingrasamintelor;

comercianti;
 Slaba eficienta economica a exploatatiilor
agricole;
 Acces limitat la specialisti, informatii şi
consultanta în domeniu.
Oportunități:

Amenințări:

 Existenta resurselor nerambursabile din  Slaba informare a agricultorilor cu privire
fondurile structurale pentru agricultura;

la normele europene;

 Integrarea în strategiile de dezvoltare ale  Concurenta
judetului;
 Posibilitatea

importului

agroalimentare
practicării

agriculturii

ecologice;
 Asocierea între fermieri pentru cresterea
profitabilităţii în agricultura;

de

pe

de

produse

piata

Uniunii

Europene;
 Sprijin redus din partea altor autoritati
publice;
 Existenţa

unui

cadru

instituţional

şi
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 Infiintarea de puncte de colectare şi

legislativ destul de stufos;

prelucrare a materiilor prime rezultate din
agricultura;
 Infiintarea spatiilor de depozitare pentru
producatorii agricoli locali;
 Modernizarea pietelor existente la nivelul
municipiului;
 Infiintarea de piete volante la nivelul
orasului.

4.1.1.3 Obiective pentru domeniul agricultura
In formularea obiectivelor trebuie sa se tina cont de strategiile naţionale şi cele
judetene:


“Planul Naţional de Dezvoltare a României”



“Programul de Guvernare”



“Planul Naţional şi Dezvoltare Rurală “



“Planul Naţional şi Dezvoltare Locala”



“Planul de Dezvoltare Regională” elaborat de Agenţia de Dezvoltare Regională



Strategia de dezvoltare a judetului Galati
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Obiectivul general al municipilui Tecuci în domeniul agriculturii este:
-Generalizarea agriculturii moderne, intensivă, racordată la principiile economiei de
piaţă, pe coordonatele protejării mediului natural şi îmbunătăţirii nivelului de trai în zona
rurală, conform cu standardele acquis –ului comunitar.

Obiectivele specifice sunt:
1.Realizarea unor structuri care să contribuie la relansarea producţiei agricole, prin:
 Atragerea şi stimularea producătorilor agricoli pentru a se organiza în sisteme de
cooperare şi asociere în scopul aplicării unor tehnologii moderne;
 Dezvoltarea activitatii de consultanta agricola care să aibă în sarcină rezolvarea operativă
a tuturor problemelor agricole:
·

sistematizarea şi organizarea teritoriului, definitivarea reformei funciare, evidenţa
terenurilor agricole;

·

mecanizarea agriculturii şi aplicarea tehnologiilor adecvate;

·

servicii pentru achiziţionarea şi valorificarea produselor agricole vegetale şi
animale;

2.Integrarea producţiei agricole cu industria alimentară, reţeaua de depozitare, transport;
dezvoltarea agenţilor economici pentru prestări de servicii în agricultură.
3.Reactualizarea studiilor pedologice şi agrochimice şi stabilirea notelor de bonitare, pe
sole, în cadrul fiecărei proprietăţi; reactualizarea pe bază de bonitate, a zonării şi
microzonării producţiei agricole; studii de amenajare integrată a diferitelor zone, pentru
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protejarea şi ridicarea potenţialului productiv al pământului;studii de elaborare a noilor
tipologii de exploataţii agricole specifice.
6.Monitorizarea acţiunii de pescuit, asigurarea unor efective piscicole care să satisfacă
necesarul de consum a populaţiei şi crearea de disponibilităţi. Combaterea braconajului;
7.Conservarea şi ameliorarea biodiversităţii fondului forestier prin:


stoparea defrişării pădurilor şi a vegetaţiei forestiere din afara fondului
forestier;



excluderea păşunatului din păduri ;



conversia arboretelor din lăstari la codru;



reconstrucţia ecologică a pădurilor destructurate



extinderea suprafeţei pădurilor şi a altor forme de vegetaţie forestieră în
zonele destinate şi amenajate pentru sport, agrement, recreere;

4.1.1.4 Fise de proiect
Fisa 1
Domeniu

Programul / proiectul propus

Agricultura
Titlul:
Sprijin pentru producatorii agricoli
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Exista

Cadrul general

activitatilor

posibilitatea
agricole

prin

eficientizarii
asociere

şi

cooperare
Grup ţintǎ

Fermierii locali

Obiective

Atragerea şi stimularea producătorilor
agricoli pentru a se organiza în sisteme de
cooperare şi asociere în scopul aplicării unor
tehnologii moderne

Motivaţia proiectului

Propiretate divizata, exploatatii mici,
agricultura de subzistenta
Institutionalizarea a doua intalniri pe an

Modul de implementare aproiectului

intre

autoritatile

publice

(primarie,

prefectura, consiliul judetean, Ministerul
Agriculturii), agenti economici specializati,
institute de educatie şi cercetare în domeniul
agricol

şi

fermierii

locali

în

vederea

promovarii actiunilor agricole moderne
Sursa

definanţare/posibilesurse

de

Bugetul local

finanţare
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Instituţia careraspunde derealizarea

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

Operational în 12 luni

Indicatori

2 intalniri pe an, participarea a cel putin
5 institutii, cel putin 2 agenti economici, cel
putin 15 fermieri locali
In 2017 –existenta a cel putin doua noi
asociatii ale fermierilor

Fisa 2
Domeniu

Programul / proiectul propus

Agricultura
Titlul:
Consiliere

şi

consultanta

pentru

fermieri prin extinderea activitatii de
informare, consiliere şi consultanta
Cadrul general

Nu exista o forma coerenta de informare
pentru fermierii locali

Grup ţintǎ

Fermierii locali
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Obiective

Dezvoltarea activitatii de consultanta
agricola care să aibă în sarcină rezolvarea
operativă a tuturor problemelor agricole

Motivaţia proiectului

O forma permanenta de consultanta
poate creste nivelul de informare şi în final
performanta agriculturii locale

Modul de implementare a proiectului

Dezvoltarea la nivel local a centrului de
informare, consultanta şi consiliere pentru
fermieri care sa se ocupe inclusiv de
orientarea producţiei agricole în concordanţă
cu tendinţele previzibile ale pieţei interne şi
externe, promovarea agriculturii ecologice

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului

Bugetul local, bugetul de stat, fonduri
structurale
Consiliul local, Directia judeteana pentru
agricultura

Termen de realizare

2017

Indicatori

-activitati de consiliere si consultanţă în
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2017

Fisa 3
Domeniu

Programul / proiectul propus

Agricultura
Titlul:
Incubator de afaceri general şi pentru
agricultura
Activitatea societatilor comerciale în

Cadrul general

domeniul agricol este nesemnificativa
Grup ţintǎ

Fermieri locali, agenti economici cu
activitate în domeniu
Integrarea

Obiective

producţiei

agricole

cu

industria alimentară, reţeaua de depozitare,
transport; dezvoltarea agenţilor economici
pentru prestări de servicii în agricultură
Motivaţia proiectului

Este nevoie de o integrare a activitatilor
de

productie,

transport,

prelucrare

a

produselor agricole, ceea ce presupune
existent unor agenti economici, de preferinta
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locali, în domeniu
Modul de implementare a proiectului

Specializarea Centrului de informare,
consiliere şi consultanta în marketingul
agricol şi incubator de afaceri pentru
agricultura
Organizarea anuala a unui seminar cu
exemple de succes de afaceri în domeniul
agricol

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului

Buget local, bugetul de stat, sponsorizari,
contributii ale fermierilor
Centrul de informare, consiliere şi
consultanta

Termen de realizare

2019

Indicatori

Cel putin 3 proiecte de afaceri în
domeniul agriculturii lansate, minim 5
activitati de consultanta/luna
Un seminar cu exemple de succes pe an

Fisa 4
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Domeniu

Programul / proiectul propus

Agricultura
Titlul:
Construirea de piete volante
Cadrul general

Lipsa de sprijin a mediuliu de afaceri in
ultimii ani

Grup ţintǎ

Fermierii şi agentii economici locali

Obiective

Cresterea

atractivitatii

municipiului

Tecuci pentru investitori si turisti. Reducerea
somajului si cresterea oportunitatilor de
angajare.
Motivaţia proiectului

Este necesara dezvoltarea infrastructurii
si serviciilor de afaceri in vederea cresterii
competitivitatii economice.

Modul de implementare a proiectului

Studii de idetificarea celor mai bune zone
de amplasare a pietelor

Sursa de finanţare/posibile surse de

Bugetul judetean şi local

finanţare
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Instituţia careraspunde derealizarea

Consiliul local şi consiliul judetean

proiectului
Termen de realizare

2019

Indicatori

Efectuarea studiilor
Minim o piata volanta amenajata

Fisa 5
Domeniu

Programul / proiectul propus

Agricultura
Titlul:
Reabilitarea si Modernizarea pietelor
agro alimentare
Cadrul general

Lipsa structurilor de sprijin a mediului de
afaceri in ultimii ani

Grup ţintǎ

Fermierii locali

Obiective

Cresterea

atractivitatii

municipiului

Tecuci pentru investitori si turisti. Reducerea
somajului si cresterea oportunitatilor de
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angajare.
Motivaţia proiectului

Este necesara dezvoltarea infrastructurii
si serviciilor de afaceri in vederea cresterii
competitivitatii economice.

Modul de implementare a proiectului

Consultare

publica

si

prioritazarea

investitiilor in piete conform rezultatelor
Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare

Fonduri structurale
Bugetul de stat
Bugetul local

Instituţia care raspunde de realizarea

Centrul de informare şi consiliere

proiectului
Termen de realizare

2020

Indicatori

2 piete agroalimentare reabilitate si
modernizate

Fisa 6
Domeniu

Programul / proiectul propus
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Agricultura

Titlul:
Agricultura conservativa

Cadrul general

Agricultura conservativă are în vedere
perturbarea minima a solului pentru a
conserva structura, fauna şi materia organica
a solului

Grup ţintǎ

Fermierii locali

Scopul proiectului/Obiective

Dezvoltarea activitatii de consultanta
agricola care să aibă în sarcină rezolvarea
operativă a tuturor problemelor agricole

Motivaţia proiectului

Diverse rotatii şi combinatii ale culturii
care stimuleaza microorganismele din sol şi
elimina daunatorii plantelor, buruienile şi
bolile.

Modul de implementare a proiectului

Evidenta clara a terenurilor care permit
desfasurarea agriculturii conservative.
Promovarea unei astfel de agriculturi

Sursa de finanţare/posibile surse de

Surse private, bugetul local, bugetul de
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finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

stat
Centrul de consiliere, Fermierii locali

proiectului
Termen de realizare

2019 – demareaza informarea
2020 – primele culturi conservative

Indicatori

-2019 o activitate de informare realizată
-2020 – min. 5 ha de culturi conservative

Fisa 7
Domeniu

Programul / proiectul propus

Agricultura
Titlul:
Conservarea şi ameliorarea biodiversităţii
fondului forestier
Cadrul general

Actualele zone verzi sunt foarte insemnate
ca suprafata de aceea necesita o atentie
speciala

Grup ţintǎ

Populatia orasului
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Obiective

Conservarea şi ameliorarea biodiversităţii
fondului forestier.

Motivaţia proiectului

Este necesara mentinerea şi dezvoltarea
actualelor zone verzi

Modul de implementare a proiectului

Dezvoltarea actiunilor locale de control şi
crearea unui parteneriat cu un ONG, eventual
crearea unui organism - Garda de mediu a
copiilor, care sa urmareasca:


stoparea defrişării pădurilor
şi a vegetaţiei forestiere din
afara fondului forestier;



excluderea păşunatului din
păduri;



conversia arboretelor din
lăstari la codru;



reconstrucţia ecologică a
pădurilor
Extinderea

destructurate
suprafeţei

pădurilor şi a altor forme
de vegetaţie forestieră în
zonele

destinate

şi
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amenajate

pentru

sport,

agrement, recreere;

Sursa de finanţare/posibile surse de

Surse private, bugetul local

finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului

Autoritati locale
ONG
Scoala

Termen de realizare

2020

Indicatori

-1 parteneriat cu un ONG
-crearea Garzii de mediu a copiilor
-1 actiune/an de curatire a zonelor verzi cu
voluntari
-plantarea anuala a 100 de arbori cu
voluntari

4.1.2.Industria
4.1.2.1.Prezentare generala
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Pentru municipiul Tecuci, ca de altfel pentru toate localitatile mari ale tarii, industria
constituie cea mai importanta sursa de venituri a populatiei.
Municipiul Tecuci are o lungă tradiție comercială, fiind menționat documentar încă din
anul 1134 ca târg și p unct de vamă. În perioada interbelică, la nivelul municipiului funcționau
fabrici de spirt, de pielărie, de cherestea, lumânări, cărămidă, mori, sectorul indu strial fiind în
general subdezvoltat, în defavoarea diferitelor activități agricole, comerciale, meșteșugărești,
administrative și de transport, în condițiile în care, începând cu anul 1877, Tecuciul a devenit un
important nod feroviar, ceea ce a avut implicații semnificative în dezvoltarea urbei. Procesul de
industrializare m asivă a localității s-a produs în perioada comunistă, prin construcția Fabricii de
Conserve Legume-Fructe (1952), a Întreprinderii Mecanice pentru Agricultură și Industrie
Alimentară (1953), Întreprinderii de Reparații Auto (I.R.A.), a Fabricii de Ambalaje Metalice
(F.A.M.), a Fabricii de Mobilă, etc. Toate aceste unități industriale asigurau circa 15.000 de
locuri de m uncă în perioada comunistă.
După 1989, cele mai multe întreprinderi comuniste s-au închis sau au trecut printr-un
proces de restructurare masivă (de ex. MOBIMOD, VITIMAS, COMMET, CIT, etc.), care a
condus la dispariția a peste 10.000 de locuri de muncă. Unele dintre spațiile ocupate anterior de
facilități de producție au fost chiar transformate în spații comerciale (de ex. VITIMAS S.A.).
Dintre unitățile comuniste s-au dezvoltat și retehnologizat doar cele de conserve și de ambalaje
metalice, care au fost preluate de investitori străini. În ultime le două decenii municipiul Tecuci a
atras un număr redus de investiții străine și autohtone în facilități productive, care nu au putut
compensa dispariția unor coloși industriali.
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La nivelul municipiului Tecuci sunt înregistrate, în prezent, circa 4.800 de persoane
juridice plătitoare de taxe și impozite locale, dintre cre peste 1.200 sunt societăți comerciale
active, în timp ce restul sunt persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, etc. Cele mai
mu lte dintre acestea sunt active în sfera serviciilor, domeniu în care inițiativa antreprenorială s-a
dezvoltat cel mai mult în perioada post-decembristă. Acești agenți economici au înregistrat în
anul 2013 o cifră de afaceri de 709 mil. lei (circa 160 de mil. Euro), ceea ce reprezintă 3,7% din
totalul înregistrat la nivel județean, p este 89% din activitatea economică fiind concentrată în
municipiul reședință de ju deț. În altă ordine de idei, agenții econo mici din municipiul Tecuci
asigură un număr de 4.717 locuri de muncă, ceea ce reprezintă 6,4% din totalul celor existente la
nivel județean.
Cei mai importanți agenți economici cu sediul în municipiul Tecuci, funcție de cifra de
afaceri și de numărul de salariați sunt:
Nr.

Denumirea firmei

Crt.

Domeniul de
activitate

Cifra de

Numărul de

afaceri (mil.

salariați

lei)
1.

K&T CONSTRUCT

Construcții

28,366

209

GERMAROM S.R.L.
2.

ALAVISTA S.R.L.

Comerț

27,485

17

3.

PENTAGON S.R.L.

Comerț

27,254

48

4.

MODLEMN S.R.L.

Comerț

21,345

54

5.

POLARIS

PROD COM Comerț

20,638

53

S.R.L.
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Comerț

6.

VIDAFAN S.R.L.

7.

CAN PACK FOOD A ND Ambalaje
INDUSTRIAL PACKAGING

18,398

7

18,367

68

metalice

8.

KLIGOR S.R.L.

Comerț

17,536

69

9.

MADICOREX S.R.L.

Comerț

17,467

17

10.

REVIVAL S.R.L.

Comerț

16,102

29

11.

ASCONTI VFT S.R.L.

Construcții

15,543

110

12.

RIFLOMIN S.R.L.

Construcții

14.777

139

13.

SSAB TC MONTAJ S.R.L. Construcții

11,804

30

metalice
14.

ALPHA GAMES S.R.L.

Jocuri de noroc

10,747

11

15.

WILMET S.R.L.

Construcții

9,973

48

metalice
16.

GIFARM S.R.L.

Comerț

17.

FARMACIA ANA S.RL.

Comerț

9,483 30

18.

GEGI S.R.L.

Comerț

9,402 78

19.

UNIVERSAL IMPEX S.R.L.

Comerț

8,980 43

20.

DERMODELTER

Comerț

8,865 0

IMPEX

9,563

19

S.R.L.
Sursa: Baza de date BORG

DESIGN

4.1.2.2.Analiza SWOT
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Puncte tari ale municipiului Tecuci:

Puncte slabe:



Numar important de agenti comerciali



Forta de munca slab calificata



Forta de munca numeroasa



Scaderea nivelului de pregatire al



Autoritati locale deschise

resurselor umane



Existenta

retelelor

de

comunicatii 

(telefonie, internet, cablu)


Lipsa

adecvat

unui

susţinerii

sistem
activităţilor

informaţional
din

toate

Existenta retelei electrice şi a celei de ramurile economiei, în vederea diversificării
gamei serviciilor şi activităţilor productive;

apa


Traditie industriala





Spatii şi terenuri disponibile pentru repartizată;

Infrastructura de afaceri neuniform

dezvoltari antreprenoriale;





Parteneriat Public – Privat

Structura economică diversificată



Lipsa unor investiţii economice de tip

Lipsa unei strategii de marketing local

şi insuficienta promovare a produselor şi
serviciilor locale


Utilizarea pe o scară relativ mică a

tehnologiilor avansate


Productivitatea industrială este încă

scăzută, raportat la cea din Uniunea Europeană
Oportunități:

Amenințări:
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Cresterea atractivitatii orasului pentru 

activitati economice


economici care poate avea ca efect diminuarea

Existenta resurselor nerambursabile din activitatii economice


fondurile structurale


Integrarea în strategiile de dezvoltare 

Legislatia instabila, incoerenta
Extinderea Uniunii Europene va duce la

cresterea competiţiei putând defavoriza unele

ale judetului


Creșterea impozitelor aferente agenților

Potenţial

mare

sectorului serviciilor

de

dezvoltare

a sectoare tradiţionale, în prezent competitive


Exodul forţei de muncă.



Aparitia de probleme sociale generate

de criza económica


Sprijin redus din partea altor autoritati

publice


Riscul necorelării dintre programele de

dezvoltare a infrastructurii şi nevoile de
echipare a zonelor cu potenţial de dezvoltare a
IMM-urilor;

4.1.2.3. Obiective pentru domeniul industrie
Strategia de dezvoltare a industriei are la bază obiectivele şi strategiile guvernamentale
stabilite în Programul de Guvernare, priorităţile pe termen scurt şi mediu stabilite prin Planul
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Naţional de Dezvoltare. Totodată această strategie trebuie să concorde cu Politica Industrială
a României şi să aibă în vedere prevederile Directivei Consiliului Europei 96/413/EC din
1996 privind întărirea competitivităţii industriale comunitare, dar şi prevederile cuprinse în
Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă a României (2000-2020), precum şi în Programul
Naţional de Dezvoltare Regională a ţării. De asemenea, trebuie sa existe concordante cu
Strategia de Dezvoltare a judetului Galati.
Obiectivul general il reprezinta creşterea competitivităţii şi a performanţei domeniului
industrial și economic de la nivelul orasului Tecuci, în vederea întăririi capacităţii de adaptare
la cerinţele pieţei interne şi internaţionale, pe fondul unei dezvoltări durabile şi echilibrate a
economiei pe ansamblu.
Obiectivele specifice sunt:
1.Mentinerea investitiilor actuale prin construirea parteneriatului cu mediul de afaceri.
2.Promovarea bunurilor şi serviciilor locale.
3.Atragerea de noi investitii, indeosebi din industrii nepoluante prin utilizarea
capacitatilor de productie, a resurselor existente şi facilitarea accesului la utilitati.
4.Incurajarea antreprenoriatului autohton.

4.1.2.4 Fise de proiect
Fisa 8
Domeniu

Programul / proiectul propus

Industria

Titlul:
Clusterul – motor de dezvoltare pentru
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economia locală
Cadrul general

Clusterele

sunt

definite

drept

o

concentrare sau aglomerare teritorială de
firme mici şi mijlocii specializate intr-un
domeniu

comun

(serviciu,

produs,

cunostinte) sau domenii interrelationale în
sectorul

respectiv.

Clustering-ul

poate

reprezenta o piatră de temelie pentru dialogul
constructiv dintre reprezentantii mediului de
afaceri

şi

sectorul

public,

mediul

educational, societatea civilă etc, astfel
făcand

posibilă

cresterea

eficientei

parteneriatelor orientate către inovatie la
nivel local.
Fiind considerat un model de succes la
nivel

european

în

domeniul

sprijinirii

mediului de afaceri, clusterele vor fi
promovate în Romania în anii următori
datorită posibilitătii de afinanta integrarea
intreprinderilor romanesti în lanturi cluster.
Grup ţintǎ

Agentii

economici

locali,

ONG-uri,
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autoritati publice, mediul academic
Mentinerea

Obiective

investitiilor

actuale

prin

construirea parteneriatului cu mediul de
afaceri
Lipsa unui parteneriat mediu de faceri –

Motivaţia proiectului

autoritati

publice

poate

conduce

la

diminuarea activitatii economice, indeosebi
în condii de criza economica
Modul de implementare a proiectului



Initierea unui parteneriat strategic în

vederea

elaborării

unui

studiu

privind

oportunitatea constituirii unui cluster;
In analiza constituirii unui cluster în zonă
se vor avea în vedere şi următoarele aspecte:
-existenta a numerosi agenti economici
în domeniul constructiilor
-dezvoltarea unor activitati economice
nepoluante


activităti de relationare cu mediu

academic din zonă, dat fiind că elemental de
succes

al

unui

cluster

il

reprezintă
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cooperarea intre mediul de afaceri si mediul
academic;


invitarea firmelor de consultantă în

cadrul unor sesiuni de informare a mediului
de afaceri local privind posibilitătile de
finantare

în

domeniul

cresterii

productivitătii, dezvoltării resurselor umane,
utilizării tehnologiilor inovative;


organizarea unor misiuni economice

pentru mediul de afaceri local;


organizarea, impreună cu Camera de

Comert şi Industrie a unor seminarii de
informare a mediului de afaceri local privind
accesul pe Piata Unică prin certificarea
produselor sau serviciilor, conform cerintelor
europene.
Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare

-Sponsorizări;
-Bugetul judetului;
-Bugetul

de

stat,

programe

guvernamentale, programe nationale;
-Credite şi produse bancare;
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-Programul Operational Capital Uman.
Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local, agenti economici

proiectului
Termen de realizare

2020

Indicatori

-incheierea

parteneriatului

strategic

autoritati-mediu de afaceri – mediu academic
-elaborarea studiului de oportunitate
-2 seminarii de informare/an privind
posibilitatile de finantere pentru sectorul
privat
-o misiune economica/an
-un seminar / an privind modalitatile de
patrundere pe Piata Unica

Fisa 9
Domeniu

Programul / proiectul propus

Industria

Titlul:
Cresterea

vizibilitatii

produselor

şi

serviciilor locale, precum şi a oportunitatilor
pentru dezvoltarea de afaceri
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Cadrul general

Tecuci este un oras cu atractivitate medie
pentru investitii. Oportunitatile locale trebuie
promovate ca şi produsele şi serviciile
existente

Grup ţintǎ

Agentii economici

Obiective

Promovarea bunurilor şi serviciilor locale

Motivaţia proiectului

Comunitatile locale se afla în competitie
pentru dezvoltare economica şi atragerea de
investitii. Promovarea poate constitui un
element de diferentiere în atragerea de
capital.

Modul de implementare a proiectului

Elaborarea unei strategii de marketing
local

Sursa de finanţare/posibile surse de

Bugetul local şi sponsorizari

finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local şi agenti economici

proiectului
Termen de realizare

2019

Indicatori

-strategia de marketing realizată
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Fisa 10
Domeniu

Programul / proiectul propus

Industria

Titlul:
Facilitarea accesului la utilitati pentru
intreprinderi

Cadrul general

Utilitatile

dau

atractivitatea

pentru

investitii unei zone
Grup ţintǎ

Agentii economici

Obiective

Atragerea de noi investitii, indeosebi din
industrii

nepoluante

prin

utilizarea

capacitatilor de productie, a resurselor
existente şi facilitarea accesului la utilitati
Motivaţia proiectului

Prin accesul facil la utilitati se sprijina
mediul de afaceri de catre autoritatile locale

Modul de implementare a proiectului

Facilitarea accesului la reteaua canalizare
pentru agentii economici, în momentul
realizării acestora

Sursa de finanţare/posibile surse de

Bugetul local,
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finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Resurse ale agentilor economici
Consiliul local şi agenti economici

proiectului
Termen de realizare

2020 – extinderea retelei de canalizare cu
6 km

Indicatori

nr. agenti economici racordati la canalizare

Fisa 11
Domeniu

Programul / proiectul propus

Industria

Titlul:
Incubator de afaceri

Cadrul general

In

municipiul

Tecuci,

spiritual

antreprenorial este destul de scazut, astfel ca
este necesara identificarea de oportunitati de
afaceri în zona şi invatarea indeosebi a
tinerilor cum sa demareze o afacere
Grup ţintǎ

Locuitori ai orasului

Obiective

Incurajarea antreprenoriatului autohton

Motivaţia proiectului

Este necesara incurajarea inovarii la
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nivel local şi utilizarea resursei umane şi a
antreprenoriatului local.
Modul de implementare a proiectului

-infiintare incubator de afaceri
-organizarea de sesiuni de informare
privind dezvoltarea unei afaceri

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare

Bugetul local,
Resurse guvernamentale
POCU

Instituţia careraspunde derealizarea

Consiliul local şi locuitorii orasului

proiectului
Termen de realizare

2019 – incubator de afaceri functional,
organizarea primului seminar

Indicatori

-incubator de afaceri functional
-o sesiune de informare/an organizata

4.2.Mediu
4.2.1.Prezentare generala
Aerul
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Poluarea aerului se realizeaza prin:
-transportul rutier (N2O)
-utilizarea combustibililor fosili pentru incalzirea locuintelor (CO2)
-arderi in industria prelucratoare (CH4, CO2, N2O)
Calitatea aerului este monitorizată la nivelul municipiului de o singură stație automată de tip
industrial, amplasată pe str. 1 Decembrie 1918, pentru determinarea nivelului de pol uare
influențat în special de sursele industriale. Mai mult, în ultimul an de referință – 2013, această
stație nu a funcționat, așadar toți parametrii de calitate ai aerului au fost monitorizați doar în
municipiul Galați.
Analizând seriile de timp 200 8-2012, se poate concluziona că pentru principalii poluanți ai
aerului (dioxidul de carbon, dioxidul de sulf, monoxidul de carbon, benzenul, ozonul, pulberile
sedimentare) nu s-au înregistrat depășiri ale limitelor admisibile prevăzute în Legea nr. 104/2011
privind calitatea aerului înconjurător în stațiile de monitorizare a ca lității aerului. În plus,
concentrațiile medii anuale s-au menținut la valori similar de-a lungul întregului interval.
În pofida faptului că nivelul poluării aerului a scăzut substanțial în ultimii ani, pe fondul
reducerii treptate a surselor de poluare (închiderea și restructurarea marilor agenți economici din
domeniul industrial, investițiile de mediu ale celor activi în prezent, implementarea
managementului integrat al deșeurilor, etc.), și a faptului că nu s -au înregistrat accidente de
mediu în zonă, la nivelul municipiului se manifestă încă presiuni antropice semnificative aerului
înconjurător. Principala problemă rămâne traficul rutier, în condițiile parcului auto în creștere,
care conduce la emisii de gaze cu efecte de seră (CO2, CH4, N2O), acidifianți (NOx, SO2),
metale grele (Cd, Pb), compuși organici volatili, hidrocarburi policiclice aromatice, etc. Măsurile
care trebuiesc întreprinse urgent în scopul atenuării efectelor negative ale sectorului de
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transporturi sunt cele de finalizarea variantei de ocolire, de modernizare a străzilor, de
promovare a alternativelor de transport nemotorizat și de înnoire a parcului auto.

Apa
Cel mai important curs de apă din zona municipiului Tecuci, râul Bârlad, care intră în
categoria râurilor puternic modificate, are un potențial ecologic moderat,, în raport cu nitrații și
fosfații, oxigenul dizolvat, materiile orgaice și amoniul în conformitate cu monitorizarea
efectuată în anul 2013. Acești parametrii calitativi sunt inferiori celor raportați pentru Fluviul
Dunărea și râul Prut.
În ceea ce privește calitatea apelor subterane, corpul de apă GWROPR03 – “Lunca și
terasele râului Barlad” – se află într-o stare chimică slabă, fiind raportate depășiri ale valorilor
prag la indicatorii ortofosfați și sulfați la peste 25% dintre foraje. O situație similară se remarcă
și în cazul corpului de apă GWROPRO4 – “Câmpia Tecuciului” – 35% dintre foraje înregistrând
depășiri la azotați și sulfați.
Alimentarea cu apă a municipiului Tecuci se realizează din sursă subterană, prin
intermediul a 4 fronturi de captare, cu 56 de foraje (dintre care 28 sunt funcționale), amplasate în
alb ia majoră a râurilor Siret, Tecuci și Bârlad. Toate forajele sunt amplasate în zon e protejate
din punct de vedere sanitar. Municipiul dispune de Uzina de Apă Bulevard, aflată în conservare,
care asigură pomparea apei din frontal de captare Tecuci, respectiv de Complexul de
înmagazinare, tratare și distribuție Nicolae Bălcescu, din zona de vest a orașului, unde este
pompată apa din fronturile de captare Rotunda, Nicorești și Cosmești. Dezinfecția apei în cele
două uzine se face cu clor.
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În anul 2013, .S.C APA CANAL S .A. Galați a evacuat, prin Stația de Epurare Tecuci, un
volum de 5.148 mii mc ape uzate, care conțin poluanți specifici: materii în suspensie, substanțe
organice, nutrienți. Nivelul acestora nu depășește însă pragurile admise de lege, un efect pozitiv
avându-l și implementarea proiectelor de extindere și reabilitare a sistemelor de apă și apă uzată
din municipiu și din așezările urbane situate în amonte. Totuși, principala problemă rămâne
faptul că rețeaua de apă și apă uzată existentă nu acoperă întreaga suprafață a municipiului, multe
gospodării aprovizionându-se cu apă de proastă calitate din propriile fântâni și deversează ape
uzate neepurate.

Solul
Poluarea solului este influenţată în special de :
- depuneri uscate şi umede din atmosferă
- depozitarea neadecvată de deşeuri şi reziduuri menajere şi industriale pe terenuri
neamenajate corespunzător – principal sursă de poluare a solului în orasul Tecuci.
- deversarea de nămoluri, şlamuri şi ape uzate, pe unele terenuri agricole sau de altă natură.
- chimizarea unor terenuri şi culturi agricole
Emisiile de la aceste surse influenţează negativ solul prin incorporarea de elemente
chimice cu caracter toxic.Incărcarea solului cu astfel de elemente chimice (metale grele, sulf,
etc.) degradează insuşirile fizice, chimice şi biologice, contribuind astfel la reducerea capacităţii
productive. Modificările antropice ale solului datorate construcţiilor de toate felurile, prin
operaţiuni de decopertare, modelare, etc., au dus la crearea altor tipuri de soluri, aşa numitele
protosoluri antropice.
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Agricultura poate constitui o sursă de poluare a mediului inconjurător, implicit a
solurilor, în principal prin administrarea unor doze excesive de ingrăşăminte minerale şi
organice, prin utilizarea unor pesticide cu perioadă lungă de degradare şi în cantităţi supradozate.
Astfel, au apărut fenomene de poluare a solurilor pe suprafeţe mici pe care se dorea obţinerea de
randamente ridicate. Aceste suprafeţe aparţin solurilor destinate cultivării legumelor.
Dintre poluanţii proveniţi din ingrăşăminte, cei mai cunoscuţi sunt nitraţii, datorită efectelor
negative provocate de prezenţa lor în exces.
Una dintre principalele presiuni asupra calității terenurilor din zonă o reprezintă utilizarea tot
mai intensivă a în grășămintelor chimice și a produselor fitosanitare în agricultură, pe fondul
apariției de ferme agricole medii și mari, care aplică tehnologii moderne. Aplicarea lor pe o
perioadă îndelungată afectează fertilitatea solurilor, dar și calitatea apelor freatice, cu impact
negativ asupra sănătății populației.
Pentru combaterea fenomenului secetei, care se manifestă tot mai acut în zonă, pe fondul
încălzirii globale, în jurul municipiului Tecuci a fost creată, încă din perioada comunistă,
Amenajarea Tecuci-Nicorești, cu o suprafață amenajată la irigat de 16.592 ha, aflată în
administrarea organizațiilor de utilizare a apei pentru irigații, formate din fermierii din zonă.
Această amenajare a fost recent modernizată printr-o investiție pilot de la bugetul de stat, în
valoare de circa 9 mil. de lei. Totuși, infrastructura este utilizată doar parțial, pentru că mulți
fermieri nu și-au permis achiziționarea echipamentelor de udare, plata prețului ridicat de livrare a
apei sau angajarea de personal de specialitate. Terenurile din zona Tecuci sun t afectate de
fenomenele de eroziune, de sărăturare, de exces de umiditate, de exces/deficit de substanțe
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nutritive, Lucrările agricole greșite aplicate de fermieri au accentuat acest fenomen de degradare
a solurilor.
În evidențele Agenției Județene de Protecția Mediului, municipiul Tecuci figurează cu două
situri industrial unul potențial contaminat, unul ecologizat, respectiv Depozitul PETROM, a fost
ecologizat, cu o suprafață de 0,94 ha, și platform fostei S.C. COMMET S.A., cu o suprafață de
8,4 ha, tot nefuncțională, după închiderea activității întreprinderii, acesta din urmă cu un grad
mai ridicat de periculozitate, context în care va trebui analizat permanent cu mai mare atenție și
chiar supus unui proces de ecologizare, dacă va fi necesar.
De asemenea, zona Tecuci se caracterizează prin deficitul de suprafețe împădurite și de
centuri verzi, care ar avea un impact pozitiv asupra calității factorilor de mediu din zonă.
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Ponderea deseurilor biodegradabile în deseurile locale
In categoria deseurilor biodegradabile din deseurile locale sunt cuprinse:
• deseuri biodegradabile rezultate în gospodarii
• deseuri biodegradabile din unitati de alimentatie publica;
• deseuri vegetale din parcuri, gradini publice;
• deseuri vegetale din gradini ale populatiei, sere, solarii etc.
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• deseuri biodegradabile din piete agro-alimentare;
• componenta biodegradabila din deseurile stradale;
• namol orasenesc de la epurarea apelor uzate menajere;

Zgomotul
Reteaua de drumuri ce strabat orasul reprezinta o sursa permanenta de poluare fonica,
alături de zgomotele rezultate din activitatea industrială.
Managementul deșeurilor

Serviciile de salubritate de la nivel local sunt furnizate, începând din anul 2013, prin delegare
de gestiune, de către 2 operatori aflați în subordinea Consiliului Local al Municipiului Tecuci,
respectiv:
-

S.C. RAMPA RATEȘ S.R.L.. – depozitarea controlată a deșeurilor municipale;

-

Compania de Utilitati Publice Tecuci S.R.L – măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea

căilor publice;
-

Compania de Utilitati Publice Tecuci S.R.L – precolectarea, colectarea și transportul

deșeurilor municipale, inclusiv a celor toxice periculoase, precum și curațarea și transportul
zăpezii de pe căile publice, menținerea acestora în funcțiune pe timp de polei și îngheț.
Până la începutul anului 2014 , colectarea deșeurilor se făcea cu utilaje închriate, însă, la
începutul anului 2014, au fost achiziționate 3 autogunoiere compacte, marca DAF, cu o
capacitate de 18 mc. Societățile din subordinea primăriei mai dispun de 2 tractoare cu remorci
basculabile și încărcătoare frontale, 6 autoturisme, o platformă basculabilă, o autospecială cu
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instalații de climatizare pentru animale, 14 freze de zăpadă și un utilaj Unimog. Totuși, mai este
necesară achiziționarea a minim 2 camioane autobasculante dotate cu lame pentru activitatea de
dezăpesire, care se realizează în prezent cu vehicule închiriate de la fostul operator din
municipiu.
Depozitarea deșeurilor municipale colectate din oraș, dar și din alte localități din zonă, se
face, în prezent, la de pozitul neconform de la Rateș., cu o suprafață de 5,7 ha. În anul 2013, în
acest depozit erau stocate 41.700 de tone de deșeuri, în scădere cu 22% față de anul 2010, pe
fondul scăderii populației, dar și a importanței mai mari alocate colectării selective. Rampa
dispune de o stație de sortare și transfer a deșeurilor, cu o capacitate de 12.000 de tone/an.
Pentru finanțarea activității de salubritate, municipalitatea a impus agenților economici din
oraș o taxa de h abitat pentru fiecare salariat. În municipiul Tecuci s-a implementat colectarea
selectivă a deșeurilor, fiind instalate containere tip în zona punctelor de colectare a deșeurilor
menajere sau în zone cu trafic intens (piețe, intersecții), colectarea făcându-se pe 3-4 fracții
(hârtie, PET, sticlă, metal). Totuși gradul de colectare selectivă a deșeurilor reciclabile de la
populație este destul de scăzut, fiind necesare campanii publice de conștientizare a importanței
acestor operțiuni.
Începând cu anul 2014, se derulează lucrări de modernizare a punctelor de colectare a
deșeurilor menajere, care vor dispune de acoperiș de protecție împotriva precipitațiilor și de
poartă de acces, care să împiedice intrarea animalelor. O data finalizate aceste lucrări,
respectivele puncte gospodărești vor fi date în exploatarea și întreținerea celor 28 de asociații de
proprietari din oraș.
Începând cu luna iulie 2016 s-a inceput colectarea selectiva, fiind in proces de modernizare.
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În județul Galați există mai multe societăți care se ocupă cu colectarea și valorificarea
deșeurilor industriale (de ex. din materiale plastic, textile, construcții și demolări, zgură de
oțelărie, rumeguș, uleiuri uzate etc.), electronice și electrice, a vehiculelor scoase din uz și a
deșeurilor medicale.
Dacă în zona Galați se implementează un proiect cu finanțare europeană de implementare a
unui sistem in tegrat de management al deșeurilor, în zona Tecuci un astfel de program nu a fost
implementat până în prezent. Actualul depozit de la Rateș va trebui închis și ecologizat pânâ în
anul 2017, eventual transformat în stație de transfer, conform Directivelor U.E. În acest context,
Consiliul Local al Municipiului Tecuci a aprobat asocierea unității administrativ-teritoriale la
asociația de dezvoltare intercomunitară “ECOSERV”, care implementează proiectul de sistem
integrat în restul județului. Pentru actuala perioadă de programare se are în vedere accesarea de
finanțări nerambursabile pentru construcția unui nou depozit la Valea Mărului, cu o stație de
sortare cu capacitatea de circa 6.000 tone/an, respectiv cu un depozit de deșeuri nepericuloase
clasa B, cu o capacitate totală de 1 mil. mc. De asemenea, este prevăzută achiziționarea de noi
echipamente de colectare și transport al deșeurilor, precum și de unități individuale a deșeurilor
biodegradabile.
O altă problemă majoră la nivel local este lipsa unor depozite pentru deșeuri din construcții,
respectiv electrice și electronice, obiective de investiții care trebuie avute în vedere pentru
perioada 2017-2027.
Nu în ultimul rând, activitatea de ecarisaj a Companiei de Utilitati Publice Tecuci S.R.L.
societate aflată tot în subordinea municipalității, trebuie îmbunătățită prin amenajarea unui nou
adăpost pentru câini, conform cu standardele în domeniu, în Cartierul Bălcescu. În anul 2013 a
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fost inaugurat un prim Centru de adopție canină, cu o capacitate de până la 1.000 de animale,
unde sunt aduse, cipate, sterilizate, hrănite și supuse adopției patrupedele din municipiu.

4.2.2.Analiza SWOT
Puncte tari ale municipiului Tecuci în

Puncte slabe:

domeniul mediu


Autoritati locale deschise



Inexistenţa

de

agenti


economici

Lipsa unei rețele extinse de apă

cu 

Depunerea necontrolata a deseurilor urbane



Educatie, cultura civica în probleme de

potential major de poluare


Existenta unor suprafete impadurite



Sistem funcţional de colectare a deşeurilor



Colectarea selectivă a deşeurilor



Utilizarea redusă a pesticidelor



Inexistenţa poluării solului şi apei



Activitate economica în domeniul reciclării

mediu slab dezvoltate


Lipsa unei delimitari clare intre zona
industrială şi cea rezidentiala

Oportunități:

Amenințări:







Existenta resurselor nerambursabile din

Resurse bugetare reduse față de nevoia

fondurile structurale

de investiții în infrastructură, rețele de

Integrarea în strategiile de dezvoltare

utilități

ale judetului în ceea ce priveste

public)

(apă,

canalizare,

iluminat
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problematica de mediu


Potenţial mare de dezvoltare a

publice

sectorului serviciilor urbane ce vizeaza



protectia mediului


Sprijin redus din partea altor autoritati

Intarzieri în aplicarea legislatiei de
mediu de catre unii agenti economic



Posibilitatea practicării agriculturii

Cresterea numarului de autoturisme

ecologice


Presiunile exercitate de UE vor
conduce la sustinerea masurilor de
protectie a mediului



Dezvoltarea

pieţei

de

reciclare

a

deşeurilor /materiei prime rezultate din
procesarea deşeurilor;

4.2.3.Obiective pentru domeniul mediu
Obiectivul general în materie de mediu este reprezentat de promovarea activa a masurilor
de protectie a mediului iar obiectivele specific sunt:
1.Menţinerea calitatii aerului
2.Împiedicarea degradarii solului
3.Imbunatatirea sistemului de protectie a apelor de suprafata şi subterane în vederea
cresterii gradului de sanatate al populatiei
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4.2.4.Fise de proiecte
Fisa 12
Domeniu

Programul / proiectul propus

Mediu
Titlul:
Adoptarea de tehnologii nepoluante de
catre agentii economici
Cadrul general

Exista pe teritoriul orasuluide agenti
economici cu potential de poluare

Grup ţintǎ

Agenti economici cu potential de poluare

Obiective

Menţinerea calitatii aerului

Motivaţia proiectului

Modernizarea

şi

adoptarea

unor

tehnologii nepoluate, la agenţii economici
susceptibili de emisii de noxe atmosferice
peste limita CMA este o masura ce poate
conduce la imbunatatirea calitatii aerului
Modul de implementare a proiectului

Promovarea şi sustinerea adoptarii de
tehnologii nepoluante.

Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Tecuci, jud. Galaţi
153

ZET EXPERT CONSULT SRL
Sediu social: Bucuresti, Sector 4, Str. Gramont nr. 28, Camera 1, Ap. 3
Punct de lucru: Bucuresti, Sector 1, Str. Mircea Vulcanescu nr. 60
CUI: RO 35231857; Reg. Com.: J40/13965/2015
Tel/Fax: 031/107.49.55 Mob: 0786.391.743
IBAN: RO35 BTRL RONC RT03 2822 2001- Banca Transilvania
RO73 TREZ 7045 069X XX01 3056 – Trezorerie Sector 4

web: www.zetexpert.ro e-mail: office@zetexpert.ro
__________________________________________________________________________________________________________

Monitorizarea modului în care sunt
reduse

efectele

poluante

ale

activitatii

economice.
Sursa de finanţare/posibile surse de

Resurse ale agentilor economici

finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului

Consiliul local
Garda de mediu
Agenti economici

Termen de realizare

2021

Indicatori

2019 – toti agentii economici de pe
teritoriul

orasului

adopta

tehnologii

nepoluante, conforme standardelor europene

Fisa 13
Domeniu

Programul / proiectul propus

Mediu
Titlul:
Supravegherea şi eliminarea totală a
practicilor ilegale de deversare pe sol a
oricăror substanţe lichide poluante precum şi
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a depozitarii necontrolate de deseuri
Cadrul general

Exista pe teritoriul orasului riscul de
deversare şi depozitare de materiale poluante
pe sol

Grup ţintǎ

Agenti economici şi populatie

Obiective

Împiedicarea degradării solului

Motivaţia proiectului

Este necesara protejarea solului prin
monitorizarea şi controlul deversarilor şi
depozitarilor de materii pe sol

Modul de implementare a proiectului

Monitorizarea, controlul şi sanctionarea
celor ce nu respecta legislatia în materie de
utilizare a solului

Sursa de finanţare/posibile surse de

Bugetul local

finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului

Politia locală
Garda de mediu
Agenti economici, populatia

Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Tecuci, jud. Galaţi
155

ZET EXPERT CONSULT SRL
Sediu social: Bucuresti, Sector 4, Str. Gramont nr. 28, Camera 1, Ap. 3
Punct de lucru: Bucuresti, Sector 1, Str. Mircea Vulcanescu nr. 60
CUI: RO 35231857; Reg. Com.: J40/13965/2015
Tel/Fax: 031/107.49.55 Mob: 0786.391.743
IBAN: RO35 BTRL RONC RT03 2822 2001- Banca Transilvania
RO73 TREZ 7045 069X XX01 3056 – Trezorerie Sector 4

web: www.zetexpert.ro e-mail: office@zetexpert.ro
__________________________________________________________________________________________________________

Termen de realizare

2018

Indicatori

2018 – reducerea cu 80% a deversarilor
şi depozitarilor necontrolate de substante şi
materii pe sol

Fisa 14
Domeniu

Programul / proiectul propus

Mediu
Titlul:
Inchiderea spatiilor şi depozitelor de
deşeuri

neamenajate

şi

reconstrucţia

ecologică a terenurilor ocupate de acestea
Cadrul general

Exista

pe

teritoriul

orasului

spatii

neamenajate de depozitare a deseurilor
Grup ţintǎ

Agenti economici şi populatie

Obiective

Împiedicarea degradarii solului

Motivaţia proiectului

Este necesara protejarea solului prin
inchiderea

şi

ecologizarea

spatiilor

de
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depozitare necontrolata a deseurilor
Inchiderea

Modul de implementare a proiectului

depozitelor

de

deşeuri

neamenajate şi reconstrucţia ecologică a
terenurilor ocupate de acestea
Sursa de finanţare/posibile surse de

Bugetul local

finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2018

Indicatori

2018 – disparitia şi ecologizarea a 100%
din

spatiile

şi

depozitele

de

deseuri

neamenajate

Fisa 15
Domeniu

Programul / proiectul propus

Mediu
Titlul:
Generalizarea

colectării

selective

a
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deseurilor
Cadrul general

In acest moment colectarea deseurilor se
face selective dar nu este o practică
generalizată.

Grup ţintǎ

Agenti economici şi populatie

Obiective

Împiedicarea degradarii solului

Motivaţia proiectului

Colectarea selectiva a deseurilor poate
genera venituri şi o reducere a masei de
deseuri de depozitat

Modul de implementare a proiectului

-campanie

de

constientizare

a

populatiei
-generalizarea sistemului de colectare
selectivă
Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului

Fonduri structurale de coeziune, bugetul
local şi bugetul consiliului judeţean
Consiliul local, societate de salubrizare
populatia
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Termen de realizare

2019

Indicatori

2019 –80% din deseuri colectate selectiv

Fisa 16
Domeniu

Programul / proiectul propus

Mediu
Titlul:
Desfiinţarea sistemelor individuale de
colectare a apelor uzate – fose septice, puţuri
absorbante – de către toţi deţinătorii de
locuinţe individuale sau colective
Cadrul general

In conditiile realizarii canalizarii, aceste
fose

trebuie

desfiintate

deoarece

sunt

poluante
Grup ţintǎ

Populatia şi agentii economici

Obiective

Imbunatatirea sistemului de protectie a
apelor de suprafata şi subterane în vederea
cresterii gradului de sanatate a populatiei
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Motivaţia proiectului

Extinderea sistemului de canalizare nu
mai justifica existenta acestor fose, cu
impact negativ asupra solului şi panzei
freatice.

Modul de implementare a proiectului

Desfiintarea foselor septice

Sursa de finanţare/posibile surse de

Resurse

finanţare
Instituţia carer aspunde de realizarea
proiectului

ale

şi

populatiei

agentilor

economici
Consiliul

local,

agenti

economici,

populatia

Termen de realizare

2022

Indicatori

2022

–

100%

din

fosele

septice

desfiintate

Fisa 17
Domeniu

Programul / proiectul propus

Mediu
Titlul:
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Iluminat public ecologic, cu panouri
solare
Cadrul general

In acest moment exista iluminat public
cu lampi cu energie electrica

Grup ţintǎ

Populatia şi agentii economici

Obiective

Cresterea calitatii aerului

Motivaţia proiectului

Reducerea poluarii aerului prin iluminat
public şi nevoia reducerii cheltuielilor
bugetare

Modul de implementare a proiectului

Achizitia de stalpi ecologici de iluminat
public

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Bugetul local, bugetul judetului, fonduri
structurale
Consiliul local,

proiectului
Termen de realizare

2022-2027
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Indicatori

2027 – 100% din iluminatul public
ecologic

4.3.Dezvoltare sociala

4.3.1.Prezentare generala
Populatia
La ultimul recensământ genera l al populației și locuințelor, cel din 2011, municipiul
Tecuci a înregistrat o populație stabilă de 34.871 de locuitori, ceea ce îl plasează pe locul 2 la
nivelul județului Galați, locul 9 la nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Est, respectiv locul 54 la
nivel național, ceea ce îl plasează în categoria orașelor mijlocii. În prezent, circa 6,5% din
populația județului Galați locuiește în municipiul Tecuci, distanța față de municipiul Galați fiind
totuși una semnificativă și în creștere (1:7), ceea ce indică existența unei hipertrofii a rețelei de
așezări urbane din județ.
Populația municipiului Tecuci a crescut continuu în ultimul secol, pe fondul sporului
natural pozitiv și a atragerii de populație, cu precădere din mediul rural, până la un maxim istoric
de 46.825 de locuitori, la recensământul din 1992. După 1992 trendul s-a inversat și populația
orașului a scăzut tot mai accentuat, pe fondul scăderii natalității, dar mai ale s a migrației interne
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și externe, în linie cu tendința de la nivel județean, regional și național. Astfel, în ultimele două
decenii, populația stabilă a scăzut cu circa 12.000 de persoane (-25,5%), fenomenul fiind mai
accentuat decât cel de la nivelul județului Galați (-16,3%), de la nivelul regiunii Sud-Est (14,1%) și al României (-11.8%). Explicația constă din faptul că municipiul Tecuci a fost unul
dintre orașele din România cele mai afectate de fenomenul migrației externe în ultimii 20 de ani.
La recensământul din 2011, în municipiul Tecuci locuiau 16.620 de persoane de sex masculin
(47,7%) și 18.251 de sex feminin (52,3%). În comparație cu structura pe sexe de la nivel
județean (49,3% bărbați/50,7% femei) și național (48,6% bărbați/51,4% femei), procesul de
feminizare a populației este mai accentuat la nivelul municipiului Tecuci, pe fondul migrației
mai intense a populației din ultimele două decenii, care au antrenat mai ales populația masculină.
Față de recensămintele din 1992 și 2002, se constată o creștere de circa un punct procentual a
ponderii persoan elor de sex feminin, în linie cu tendința de la nivel național, pe fondul
supramortalității masculine și a îmbătrânirii populației. În plus, migrația persoanelor de sex m
asculin a fost mai intens decât în cazul femeilor, pe fondul restructurării sectorului industriei
grele unde locurile de muncă sunt ocupate în mod tradițional de c ătre bărbați.
La recensământul din 2011, structura populației municipiului Tecuci releva ponderea
foarte ridicată a po pulației adulte, în vârstă de muncă (15-59 de ani) – 20.973 de persoane
(60,1% din total), urmată de cea a persoanelor vârstnice (60 de ani și peste) – 7.930 (22,8% d in
total) și de cea a persoanelor tinere (0-14 ani) – 5.968 (17,1% din total). Structura pe vârste a
populației municipiului este similară cu cea înregistrată la nivel jud ețean, numărul persoanelor
vârstnice și al tinerilor fiind mai ridicat în comparație cu media județeană și națională, iar cel al
persoanelor adulte ușor mai scăzut, pe fondul migrației masive a forței de muncă din ultimii ani.
Fondul de locuinte
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Fondul locativ de la nivelul municipiului Tecuci era alcătuit, la recensământul din 2011,
dintr-un număr de 8.238 de clădiri de locuit, dintre care doar 280 avea mai mult de un nivel, în
timp ce peste 96% aveau doar parter. Dintre acestea 27 2 aveau înte 1 și 4 etaje, 2 între 5 și 7
etaje, iar 6 au peste 8 etaje, cele câteva blocuri-turn construite în perioada comunistă. Peste 98%
dintre clădiri sunt situate de-a lungul unei străzi (în zone rezidențiale cu țesut de locuințe
individuale), restul fiind situate în clădiri amplasate în zone cu țesut de locuire colectivă.
Cele mai multe clădiri de locuințe din municipiu au fost ridicate înainte de 1970 (53,3%
din total), așa că vechime medie a fondului de locuințe este de circa 50 de ani. Această stare de
fapt, corelată cu utilizarea preponderentă a unor m ateriale precum paianta, face ca fondul
construit să fie vulnerabil la hazarde natural, precum cutremurele sau inundațiile (ultimul val de
inundații devastatoare a fost cel din 2006).
Cele mai multe clădiri de locui nțe din municipiu sunt de tip casă individuală (7.870,
95,5%), respectiv blocuri de locuințe (356, 4,3%), la care se adaugă câteva case cuplate și alipite.
În total, la nivelul municipiul ui Tecuci existau, în 2011, un număr de 15 .475 de locuințe,
dintre care 98,6% în proprietate privată și doar 215 în proprietate publică, majoritatea fiind
locuințe ANL, construite în ultimul deceniu. Ultimele 32 de astfel de locuințe au fost fi nalizate
în anul 2013. La nivel local există un număr mare de cereri de locuințe sociale și pentru tineri
(1.023, respectiv 298), din partea beneficiarilor eligibili, care depășesc cu mult stocul de locuințe
existente.
Cu privire la gradul de dotare al locuințelor din municipiu cu instalații și dependințe,
recensământul din 2011 relevă următoarea stare de fapt:
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-

81,2% dintre locuințe erau conectate la rețeaua centralizată de alimentare cu apă,
8,7% se alimentau din sisteme proprii, iar 10,1% nu dispuneau cu alimentare cu apă
în interiorul locuinței;

-

68,1% erau conectate la rețeaua centralizată de canalizare, 10,6% la sisteme proprii
(fose septice), iar 21,3% nu aveau canalizare;

-

49,4% dispuneau de centrală termică proprie, 2,6% erau conectate la rețeaua de
termoficare, 43,5% se încălzeau cu sobe pe bază de combustibili solizi sau gaze, iar
4,6% erau neîncălzite;

-

64,4% foloseau gazele naturale pentru prepararea hranei, iar 35,6% alte sisteme
(butelii de gaz);

-

99,3% erau conectate la rețeaua de electricitate;

-

56% își asigurau apa caldă cu centralele proprii, 6,4% din sistemul de termoficare, iar
37,6% nu dispuneau de apă caldă;

-

3,5% dispuneau de instalații de aer condiționat;

-

71,7% dispuneau de baie în interiorul locuinței, 1,1% în afara locuinței, iar 27,2% nu
dispuneau de baie;

-

93% dispuneau de buc ătărie în interiorul locuinței, 2,4% în afara locuinței, iar 4,5%
nu aveau o astfel de dependință;

-

72% dispuneau de toaletă cu apă în locuință, 1,7% de toaletă cu apă în afara locuinței,
iar 26,7% nu aveau toaletă cu apă;

-

57,4% aveau tămplărie exterioară din lemn, iar 42,2% din material termoizolante
(AL-PVC);
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-

6,5% aveau o singură camera, 43,8% două camere, 44,1% 3-4 camere, iar 5,5% peste
5 camere de locuit;

-

99,4% erau dispuse pe un singur nivel;

-

82,5% găzduiau o sing ură gospodărie, 1,8% mai mult de o gospodărie, iar 12,8%
niciuna;

-

84,2% erau ocupate, 10,4% sezoniere sau secundare, iar 5,3% erau neocupate;

-

85,4% erau permanente, iar 14,5% secundare.

De menționat este și faptul că doar 30,1% dintre locuințe erau, în 2011, reabilitate termic,
astfel încât procesul trebuie să continue cu peste 10.000 de unități locative, cu prioritate cele
situate în blocuri de locuințe construite în perioada comunistă, care au și cea mai scăzută
eficiență energetică și care generează costuri de întreținere foarte ridicate pentru locatari.
Intervențiile de reabilitare la blocuri au fost, în general, punctuale și nu au vizat întreaga clădire.
De asemenea, paleta foarte diversificată de materiale și de culori folosite a înrăutățit aspectul
clădirii de locuit.

Forta de munca
Tranziţia la economia de piaţă şi-a pus amprenta asupra caracteristicilor pieţei muncii,
determinand modificări semnificative de volum şi structură a principalilor indicatori ai forţei de
muncă. Faţă de evoluţia demografică si structura demografica, se remarcă faptul că indicele
demografic se află pe o curbă ascendentă fapt care imbunătăţeşte potenţialul forţei de muncă.
Municipiul Tecuci are o lungă tradiție comercială, fiind menționat documentar încă din
anul 1134 ca târg și p unct de vamă. În perioada interbelică, la nivelul municipiului funcționau
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fabrici de spirt, de pielărie, de cherestea, lumânări, cărămidă, mori, sectorul indu strial fiind în
general subdezvoltat, în defavoarea diferitelor activități agricole, comerciale, meșteșugărești,
administrative și de transport, în condițiile în care, începând cu anul 1877, Tecuciul a devenit un
important nod feroviar, ceea ce a avut implicații semnificative în dezvoltarea urbei. Procesul de
industrializare m asivă a localității s-a produs în perioada comunistă, prin construcția Fabricii de
Conserve Legume-Fructe (1952), a Întreprinderii Mecanice pentru Agricultură și Industrie
Alimentară (1953), Întreprinderii de Reparații Auto (I.R.A.), a Fabricii de Ambalaje Metalice
(F.A.M.), a Fabricii de Mobilă, etc. Toate aceste unități industriale asigurau circa 15.000 de
locuri de m uncă în perioada comunistă.
La nivelul municipiului Tecuci sunt înregistrate, în prezent, circa 4.800 de persoane
juridice plătitoare de taxe și impozite locale, dintre cre peste 1.200 sunt societăți comerciale
active, în timp ce restul sunt persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, etc. Cele mai
mu lte dintre acestea sunt active în sfera serviciilor, domeniu în care inițiativa antreprenorială s-a
dezvoltat cel mai mult în perioada post-decembristă. Acești agenți economici au înregistrat în
anul 2015 o cifră de afaceri de aproximativ 720 mil. lei (circa 165 de mil. Euro), ceea ce
reprezintă 3,7% din totalul înregistrat la nivel județean, p este 89% din activitatea economică
fiind concentrată în municipiul reședință de ju deț. În altă ordine de idei, agenții economici din
municipiul Tecuci asigură un număr de 4.717 locuri de muncă, ceea ce reprezintă 6,4% din
totalul celor existente la nivel județean.
In ceea ce priveşte şomajul, fenomen social cu influenţe negative asupra dezvoltării
societăţi, rezultat direct al proceselor de restructurare ale economiei, se poate observa o scădere a
ratei şomajului.
Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Tecuci, jud. Galaţi
167

ZET EXPERT CONSULT SRL
Sediu social: Bucuresti, Sector 4, Str. Gramont nr. 28, Camera 1, Ap. 3
Punct de lucru: Bucuresti, Sector 1, Str. Mircea Vulcanescu nr. 60
CUI: RO 35231857; Reg. Com.: J40/13965/2015
Tel/Fax: 031/107.49.55 Mob: 0786.391.743
IBAN: RO35 BTRL RONC RT03 2822 2001- Banca Transilvania
RO73 TREZ 7045 069X XX01 3056 – Trezorerie Sector 4

web: www.zetexpert.ro e-mail: office@zetexpert.ro
__________________________________________________________________________________________________________

Sanatatea
Fenomenul morbidității s-a accentuat și la nivel local în ultimii ani, numărul de
îmbolnăviri fiind în creștere pentru majoritatea maladiilor, pe fondul îmbătrânirii populației și al
nivelului scăzut de trai. Astfel, s-au înregistrat creșteri semnificative ale numărului de pacienți cu
a fecțiuni oncologice (+61,5%, față de 2007), mentale (+28,6%), digestive (+15,1%), endocrine
(+13,8%), mentale (+11,9%), circulatorii (+10,7%), etc. Pe lângă îmbu nătățirea calității
serviciilor medicale, se im pune și îmbunătățirea activității de informare și de prevenție a bolilor.
Spitalul Municipal “Anton Cincu” este cea mai importantă unitate medicală din zona
Tecuci, fiind înființat în anul 19 04. Spitalul funcționează, în prezent, cu un număr de 265 de
paturi, amplasate în p avilionul central și în secțiile exterioare. Spitalul a trecut prin mai multe
etape de extindere, modernizare și dotare cu aparatură modernă, în anul 1994 fiind inaugurat un
corp nou de clădire care adăpostește secția de Pediatrie și laboratorul de radiologie și analize
medicale. În anul 1969 a fost construită, într-o locație diferită, Policlinica, o unitate de tip
ambulatoriu, care adăpostește diferite cabinete medicale de specialitate.
În prezent, Spitalul Municipal cuprinde următoarele structuri funcționale:
-

Secția Medicină Internă – cu Compartimente de Cardiologie, Diabet Zaharat,

nutriție și boli metabolice;
-

Secția Chirurgie Generală – cu Compartimentele de Ortopedie și Traumatologie,

respectiv Boli Infecțioase;
-

Secția Obstretică Gin ecologie – cu Compartimentele Neonatologie și Prematuri;

-

Secția Pediatrie;

-

Compartimentele

de

Gastroenterologie,

Neurologie,

Oftalmologie,

ORL,

Dermatovenerologie;
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-

Camera de gardă;

-

Blocul operator;

-

Sterilizare;

-

Compartiment endoscopie;

-

Cabinet Boli Infecțioase;

-

Farmacie;

-

Laboratoare de analize medicale, anatomie patologică, radiologie și imagistică

medicală;
În clădirea Policlinii funcționează următoarele cabinete de specialitate în regim
ambulatoriu: medicină internă, chirurgie generală, obstretică-ginecologie, neurologie, ORL,
oftalmologie, dermatovenerologie, psihiatrie, pediatrie, ortopedie și traumatologie, cardiologie,
gastroenterologie, diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, reumatologie.
În total, Spitalul Municipal “Anton Cincu” are un număr de 265 de paturi și un număr de
peste 370 de salariați. Acesta este clasificat în categoria IV de competență, este autorizat san itar,
cu program de conformare. Anual, de serviciile spitalului beneficiază circa 50. 000 de pacienți
din județul Galați, dar și din alte zone ale țării, dintre care aproximativ 15.000 beneficiază de
spitalizare. Adresabilitatea unității este una foarte ridicată, deservind circa 150.000 de locuitori
din zona Tecuci. Circa 60% dintre pacienți provin din mediul rural și au venituri reduse.
Unitatea se confruntă cu un deficit semnificativ de personal medical superior, mediu și
auxiliar, cele mai mari probleme fiind înregistrate la capitolul medici de specialitate. Cauza o
reprezintă migrația personalului de profil în străinătate sau către marile centre universitare, unde
nivelul remunerației și dotarea cu aparatură de performanță sunt superioare condițiilor oferite la
nivel local. O altă problemă a Spitalului este legată de dotarea insuficientă cu aparatură de
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specialitate și de subfinanțarea serviciilor medicale. În aceste condiții, unii pacienți sunt nevoiți
la apeleze la servicii medicale m ai complexe la unitățile spitalicești din alte localități. Cu toate
acestea, în ultimii ani s-au făcut demersuri pentru îmbunătățirea continuă a calității serviciilor
medicale, prin instalarea unui computer tomograf în anul 2014, precum și prin demararea
proiectului pentru amenajarea unui compartiment de primiri urgențe modern, cu finanțare de la
Ministerul Sănătății, pentru că, în prezent, spitalul dispune doar de un triaj propriu, care nu
răspunde exigențelor numărului mare de bolnavi care se prezintă la camera de gardă, mai ales în
condițiile în care multe persoane din zonă sunt neasigurate și nu pot apela la un medic de familie.
Serviciile medicale primare se asigură de către cele 23 de cabinete de medicină de
familie, precum și de două societăți comerciale care furnizează servicii de îngrijire la domiciliu.
De asemenea, în municipiu mai funcționează 5 cabinete medicale de medicină generală, 11
cabinete medicale de specialitate, 2 laboratoare de analize medicale, 12 cabinete stomatologice,
un laborator de tehnică dentară și 13 farmacii și puncte farmaceutice, toate în regim privat. De
asemenea, la nivel local funcționează și 9 cabinete medicale școlare.
În

perioada imediat urmatoare (2017-2018) vor demara lucrarile pentru noul spital

municipal. Un proiect de anvergura foarte mare ce urmeaza sa deserveasca nu doar municipiul
Tecuci, ci o buna parte din judetul Galati. Este o unitate complexa si moderna, beneficiiand de
tehnologii de ultima generatie. Dotarile vor cuprinde si punct de urgente SMURD, dotat cu
heliport. Astfel numarul calitatea actului medical va creste, prin numarul specialistilor ce vor
lucre, echipamentele modern si numarul de paturi crescut.
În ultimii ani, concomitent cu restrângerea rețelei de unități medicale de stat, se remarcă o
dezvoltare a sectorului sanitar privat, mai ales în ceea ce privește asistența stomatologică,
serviciile paraclinice și comerțul cu medicamente. Numărul de paturi de spital a scăzut cu 42%
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față de anul 1990, prin creșterea accentului pus pe serviciile de tip ambulatoriu în defavoarea
celor de spitalizare.
La nivelul anului 2015, unitățile medicale din municipiul Tecuci erau deservite de 69 de
medici (dintre care 43 în sistemul public și 23 medici de familie), 13 stomatologi (dintre care 4 în
sistemul public), 22 de farmaciști (1 în sistemul public) și 281 de cadre med ii (dintre care 221 în
sistemul public). În pofida dinamicii pozitive a sectorului privat, numărul personalului medical
de la nivel local a scăzut după 1990, atât în cazul medicilor (-21,6%), cât și al personalului
medical cu studii medii (-28,5%).

Siguranta
In ceea ce priveste siguranta, exista un post de politie la nivel municipiului. La nivelul
oasului functioneaza un serviciu de politie locală si unul de pompieri. La nivelul orasului exista
un nivel mediu de infractionalitate.

Servicii sociale
Nivelul scăzut de dezvoltare socio-economică al municipiului se reflect și în numărul
mare al beneficiarilor de prestații sociale. Spre exemplu, de ajutoare alimentare comunitare
acordate prin programul PEAD beneficiază peste 4.000 de persoane dezavantajate (pensionari cu
venituri reduse, șomeri, beneficiari de venit minim garantat, persoane cu handicap), ceea ce
reprezintă circa 12,5% din populația stabilă a orașului. Analizând numărul de beneficiari pe
tipuri de prestații sociale de-a lungul intervalului 2007-2013, observăm reducerea numărului de
dosare de venit minim garantat, de alocații familiale și de ajutoare pentru încăzire, concomitent
cu creșterea numărului de persoane care primesc indemnizaț ii pentru handicap grav și al celor
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care beneficiază de servicii cantinei sociale. Această dinamică nu reflectă în mod necesar o
reducere a nivelului sărăciei, ci este rezultatul înăspririi condițiilor de acordare a acestor prestații
la nivel național. De precizat este și faptul că cei mai mulți beneficiari de venit minim garantat
sunt de etnie romă, aceste persoane fiind cele mai expuse riscului de excluziune de la educație și
piața muncii.
În Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate, elaborat în anul 2014 de către Banca Mondială,
municipiul Tecuci figurează cu aproape 59,2% din populație amplasată în zone dezavantajate, fie
din perspectiva ocupării formale, a locuirii sau a capitalului uman. În plus, 3,36% din populația
municipiului trăiește în zone marginalizate. Cele mai mari probleme se înregistrează în ceea ce
privește ocuparea și capitalul uman, legate de nivelul scăzut de o cupare a forței de muncă,
respectiv de educație al populației, concomitent cu rata ridicată a migrației tinerilor. De remarcat
este totuși faptul că niciun cartier din mu nicipiu nu a fost încadrat în categoria zonelor urbane
defavorizate pe locuire. Ponderea populației care trăiește în zone defavorizate este totuși mai
mare decât cea înregistrată în alte orașe din regiune, precu m Galați (26,2%), Tulcea (38,7%),
Buzău (19,7%), Râmnicu Sărat (41,1%), Focșani (19,5%), Bârlad (41,6%), Vaslui (32,3% ) etc.
În ceea ce privește activitatea de servicii sociale, acestea se furnizează de către furnizorii
autorizați, publici și privați, cei mai importanți dintre aceștia la nivel local fiind:
1) Serviciul Public Local de Asistență Socială, din subordinea Primăriei Municipiului
Tecuci, cu circa 45 de salariați și cu următoarele structuri:
a) Cantină Socială – care oferă zilnic hrană persoanelor asistate, cu un număr de peste 120
de beneficiari;
b) Centrul de zi pentru copii și persoane vârstnice în dificultate – care oferă
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servicii recreative și de instruire pentru copii, de asistență, supraveghere, supor t și consiliere.
De asemenea, acesta are ca atribuții acordarea de ajutoare sociale, de încălzire, de urgență, de
indemnizații pentru persoanele cu handicap, de alocații pentru susținerea familiei, de
indemnizații pentru creșterea copilului, de ajutoare alimentare, precum și de alte tipuri de
prestații. De asemenea, Serviciul se ocupă de urmărirea și monitorizarea stării de sănătate a
preșcolarilor și elevilor în cadrul celor 9 cabinete școlare, precum și a persoanelor cu risc
medico-social ridicat, prin 4 asistenți medicali și mediatori sanitari.
2) Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Galați
Complexul de Servicii Tecuci, constând din următoarele sub-structuri, cu peste 50 de angajați:
a) Centrul de asistență pentru copilul cu cerințe educative speciale – ai cărui beneficiari (în
număr de 12) sunt copii / tineri cu handicap mental, școlarizați în unități de învățământ special,
separați, temporar sau definitiv, de părinții lor, ca urmare a stabilirii, în condițiile legii, a măsurii
plasamentului în ace st tip de serviciu;
b) Casa de tip familial “ Speranța” – pentru copii / tineri cu handicap mental, școlarizați în unități
de învățământ special, separați, temporar sau definitiv, de părinții lor, ca urmare a stabilirii, în
condițiile legii, a măsurii plasamentului în ace st tip de serviciu;
c) Centrul de asistență pentru copilul cu deficiențe neuromotorii – destinat copiilor / tinerilor cu
handicap mental, școlarizați în unități de învățământ special, separați, temporar sau definitiv, de
părinții lor, ca urmare a stabilirii, în condițiile legii, a măsurii plasamentului în acest tip de
serviciu, precum și copiilor care beneficiază de o măsură de p rotecție socială și care sunt expuși
riscului de separare de familie;
d) Centrul de zi pentru copii.
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Pe lângă cele două instituții publice, la nivel local mai activează și o serie de organizații nonprofit care derulează proiecte sociale de mică amploare, precum Fundația “Inimi Slujitoare”, care
deține o grădiniță, o clinică și derulează diferite programe sociale, sau Fundați a “Inimă de
Copil”, care operează Centru Școală după Școală Tecuci. Cu toate acestea, activitatea acestui tip
de organizații rămâne încă slab reprezentată în raport cu cea a sectorului public.

4.3.2. Analiza SWOT
Puncte tari ale municipiului Tecuci:

Puncte slabe:

 Forta de munca numeroasa

 Forta de munca slab calificata

 Autoritati locale deschise

 Scaderea

 Rata somajului scazuta

de

pregatire

al

resurselor umane

 Existenta activitatii de asistenta sociala
 Implicarea bisericii in

nivelului

rezolvarea unor

cazuri sociale

 Migrarea populatiei tinere catre alte locatii
mai atractive din punct de vedere financiar
 Investitii private limitate in domeniul

 Retea de institutii sanitare

asistentei medicale. Numar mic de cadre

 Existenta unui serviciu local de ordine
publica si a unuia de pompieri

medicale
 Inexistenta
împotriva
delincvente

organizatiilor
fenomenelor
prin

care
deviante

promovarea

lupta
si
unor

programe specifice, principalul factor în
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elaborarea si implementarea politicilor în
domeniul social
 Fond de locuinte scazut
 Participarea civica redusa in rezolvarea
unor cazuri sociale
Oportunități:

Amenințări:

 Integrarea în Uniunea Europeană care a  Exodul forţei de muncă.
determinat

creșterea

de  Aparitia de probleme sociale generate de

gradului

descentralizare, inițierea autonomiei locale

criza económica

și creșterea rolului pe care oras îl are în  Sprijin redus din partea altor autoritati
publice

dezvoltarea sociala
 Cresterea

atractivitatii

orasului

pentru  Resurse bugetare limitate pentru domeniul
asistentei sociale

locuire
 Existenta resurselor nerambursabile din
fondurile structurale
 Integrarea in strategiile de dezvoltare ale
judetului
 Dezvoltarea unor relatii de parteneriat în
vederea

dezvoltării

infrastructurii

de

asistenta sociala
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 Atragerea de investitii prívate in domeniul
sanitar

4.3.3 Obiective pentru domeniul dezvoltare sociala
Obiectivul general in materie de dezvoltare sociala este reprezentat de “cresterea calitatii
vietii si a starii de sanatate a populatiei” iar obiectivele specific sunt:
1.Facilitarea accesului la locuri de munca
2.Imbunatatirea conditiilor de locuire ale populatiei
3.Cresterea starii de sanatate a populatiei
4.Sporirea nivelului de siguranta in oras
5.Asigurarea unor prestatii adecvate de asistenta sociala

4.3.4.Fise de proiect
Fisa 18
Domeniu

Programul / proiectul propus

Dezvoltare sociala

Titlul:
Bursa zonală a locurilor de munca

Cadrul general

Exista o lipsa de comunicare intre agentii
economici locali/zonali si populatie in ceea
ce priveste locurile de munca disponibile
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Grup ţintǎ

Populatia si agentii economici

Obiective

Facilitarea accesului la locuri de munca

Motivaţia proiectului

Nevoia de a facilita accesul populatiei
orasului la locurile de munca din oras

Modul de implementare a proiectului

Organizarea o data pe an a unei burse a
locurilor de munca din oras

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Bugetul local, contributii ale agentilor
economici
Consiliul local, agenti economici

proiectului
Termen de realizare

2017 – prima bursa organizata

Indicatori

2021 – 7 burse organizate, cresterea cu
10% a numarului de locuri de munca din
oras ocupate de populatia autohtona.

Fisa 19
Domeniu

Programul / proiectul propus

Dezvoltare sociala

Titlul:
Reabilitarea

si

dotarea

Ambulatoriu

Spitalui “Anton Cincu”
Cadrul general

Reabilitarea si dotarea Ambulatoriului
Spitalui

“Anton

Cincu”

vizeaza
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imbunatatirea infrastructurii de sanatate si a
serviciilor sociale
Grup ţintǎ

Populatia

Obiective

Dezvoltarea si extinderea retelei de
asistenta medicala

Motivaţia proiectului

Nevoia de a dezvolta si extinde reteaua
de asistenta medicala pentru locuitorii
orasului Tecuci

Modul de implementare a proiectului

Reabilitarea

si

dotarea

spatiilor

imobilului
Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Bugetul local
Fonduri structurale
Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2019

Indicatori

Ambulatoriu modernizat

Fisa 20
Domeniu

Programul / proiectul propus

Dezvoltare sociala

Titlul:
Baza de date a ocupatiilor
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Cadrul general

Nu exista la nivelul orasului o evidenta
exacta cu nivelul de pregatire si ocupatiile
populatiei, ca punct de referinta pentru
formularea
indeosebi

unor
in

obiective

materie

de

strategice,
reconversie

profesionala
Grup ţintǎ

Populatia

Obiective

Facilitarea accesului la locuri de munca

Motivaţia proiectului

Nevoia de a avea o evidenta exacta cu
structura ocupationala a populatiei.

Modul de implementare a proiectului

Organizarea si completarea bazei de date

Sursa de finanţare/posibile surse de

Bugetul local,

finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local,

proiectului
Termen de realizare

2018

Indicatori

Baza de date completa cu ocupatiile
populatiei

Fisa 21
Domeniu

Programul / proiectul propus
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Dezvoltare sociala

Titlul:
Acte de identitate si de stare civila pentru
populatie

Cadrul general

Exista locuitori care nu au acte de
identitate

Grup ţintǎ

Populatia fara acte de identitate si de
stare civila

Obiective

Asigurarea unui climat social adecvat
prin

integrarea

grupurilor

minoritare,

vulnerabile
Motivaţia proiectului

Nevoia de a realize acte de identitate
pentru populatie

Modul de implementare a proiectului

Desfasurarea

de

campanii

de

constientizare a necesitatii obtinerii acestor
acte.
Realizarea de acte de identitate in
colaborare

cu

serviciul

de

evident

informatizată a personei
Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului

Bugetul local, contributii ale populatiei,
donatii, sponsorizari
Consiliul local, Serviciul de evidenţă
informatizată a personei
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Termen de realizare

2018

Indicatori

2018 – 100% din populatie detine acte de
stare civila si de identitate

Fisa 22
Domeniu

Programul / proiectul propus

Dezvoltare sociala

Titlul:
Construirea de locuinte sociale

Cadrul general

Suprafata de locuire ce revine fiecarui
locuitor este sub media nationala si exista
numeroase familii sarace, tinere care nu au
suficiente resurse pentru a-si construi o
locuinta. Pe de alta parte, este nevoie de
atragerea unor specilisti in educatie, sanatate
carora sa li se poata oferi o locuinta.

Grup ţintǎ

Tineri, populatia saraca, specialisti ce vor
sa se stabileasca in oras

Obiective

Imbunatatirea conditiilor de locuire ale
populatiei

Motivaţia proiectului

Fondul de locuinte scazut la nivelul
orasului
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Modul de implementare a proiectului

Realizarea a 25 de locuinte sociale

Sursa de finanţare/posibile surse de

Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri

finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

structurale
Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2021

Indicatori

2021 – 25 de locuinte sociale realizate

Fisa 23
Domeniu

Programul / proiectul propus

Dezvoltare sociala

Titlul:
Serviciu medical de urgenta si interventie
de tip SMURD

Cadrul general

Serviciul medical de urgenta este ca si
inexistent pe teritoriul orasului, ca si in cazul
comunelor vecine

Grup ţintǎ

Populatia orasului

Obiective

Cresterea starii de sanatate a populatiei

Motivaţia proiectului

Nevoia de interventie prompta in cazuri
exceptionale

Modul de implementare a proiectului

Înfiinţarea unui sediu pentru serviciile
medicale de urgenţă
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Crearea unui dispecerat compatibil cu
urgente

112.

autospeciale

Achizitionarea

pentru

unei

descarcerare

cu

echipament complet. Achizitionarea a doua
autosalvarii cu echipament de resuscitare.
Achizitionarea a doua autospeciale de
interventie (cisterna cu apa si spuma
chimica)
Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Bugetul local, Bugetul judetului, Bugetul
de stat
Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2020

Indicatori

-serviciu medical de urgenţă functional

Fisa 24
Domeniu

Programul / proiectul propus

Dezvoltare sociala

Titlul:
Piata volanta de legume si fructe

Cadrul general

Studiile

premergatoare

elaborarii

strategiei au evidentiat dorinta locuitorilor
pentru existenta unei astfel de piete
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Grup ţintǎ

Populatia orasului

Obiective

Cresterea starii de sanatate a populatiei

Motivaţia proiectului

Nevoia de a avea acces la produse
sanatoase, verificate, altele decat cele din
gospodaria proprie.
Nevoia de a exista un spatiu alternativ de
desfacere

a produselor din

gospodaria

proprie.
Modul de implementare a proiectului

Organizarea duminica, a pietei volante cu
legume si fructe

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Bugetul local, contributia celor ce
comercializeaza legume si fructe
Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2019

Indicatori

-piata volanta functionala, cu min. 15 de
tarabe

Fisa 25
Domeniu

Programul / proiectul propus

Dezvoltare sociala

Titlul:
Modernizare Politie locală
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Cadrul general

In acest moment exista pe teritoriul
orasului serviciu de politie locala, insa cu
personal insuficient pentru a asigura pe
deplin un climat de siguranta

Grup ţintǎ

Populatia orasului

Obiective

Sporirea nivelului de siguranta in oras

Motivaţia proiectului

Nevoia de a spori nivelul de siguranta,
ordine si liniste publica pe teritoriul orasului.

Modul de implementare a proiectului

Modernizarea serviciului de politie locală

Sursa de finanţare/posibile surse de

Bugetul local,

finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2019

Indicatori

-serviciu de politie locală modernizat

Fisa 26
Domeniu

Programul / proiectul propus

Dezvoltare sociala

Titlul:
Dotari pentru serviciu voluntar pentru
situatii de urgenta

Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Tecuci, jud. Galaţi
185

ZET EXPERT CONSULT SRL
Sediu social: Bucuresti, Sector 4, Str. Gramont nr. 28, Camera 1, Ap. 3
Punct de lucru: Bucuresti, Sector 1, Str. Mircea Vulcanescu nr. 60
CUI: RO 35231857; Reg. Com.: J40/13965/2015
Tel/Fax: 031/107.49.55 Mob: 0786.391.743
IBAN: RO35 BTRL RONC RT03 2822 2001- Banca Transilvania
RO73 TREZ 7045 069X XX01 3056 – Trezorerie Sector 4

web: www.zetexpert.ro e-mail: office@zetexpert.ro
__________________________________________________________________________________________________________

Cadrul general

In acest moment nu exista dotarile
adecvate pentru acest serviciu

Grup ţintǎ

Populatia orasului

Obiective

Sporirea nivelului de siguranta in oras

Motivaţia proiectului

Nevoia de a creste capacitatea de
interventie in situatii de urgenta

Modul de implementare a proiectului

Achizitionarea de materiale şi utilaje
pentru serviciului voluntar pentru situatii de
urgenta

Sursa de finanţare/posibile surse de

Bugetul local,

finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2018

Indicatori

-serviciu voluntar dotat

Fisa 27
Domeniu

Programul / proiectul propus

Dezvoltare sociala

Titlul:
Infiintarea unui camin de batrani

Cadrul general

Nu exista in oras o activitate importanta
dedicata asistarii persoanelor de varsta a
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treia.
Grup ţintǎ

Populatia in varsta a orasului

Obiective

Asigurarea unor prestatii adecvate de
asistenta sociala

Motivaţia proiectului

Este nevoie de un sistem institutionalizat
de asistare a persoanelor de varsta a treia

Modul de implementare a proiectului

Infiintarea caminului de batrani

Sursa de finanţare/posibile surse de

Bugetul local, fonduri structurale

finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2020

Indicatori

-camin de batrani cu 20 de locuri
functional

Fisa 28
Domeniu

Programul / proiectul propus

Dezvoltare sociala

Titlul:
Centru pentru persoanele defavorizate

Cadrul general

Nu exista in oras o activitate importanta
dedicata asistarii persoanelor aflate temporar
in dificultate sau defavorizata.
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Grup ţintǎ

Populatia defavorizata a orasului

Obiective

Asigurarea unor prestatii adecvate de
asistenta sociala

Motivaţia proiectului

Nevoia de a asigura adapost, hrana si
consiliere temporara pentru persoanele fara
adapost, femei abuzate, copii

Modul de implementare a proiectului

Infiintarea centrului pentru persoane
defavorizate

Sursa de finanţare/posibile surse de

Bugetul local, fonduri structurale

finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2020

Indicatori

-centru cu 30 de locuri functional

Fisa 29
Domeniu

Programul / proiectul propus

Dezvoltare sociala

Titlul:
Incurajarea

investitiilor

private

in

locuinţe
Cadrul general

Este necesara sporirea suprafetei de
locuit in oras
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Grup ţintǎ

Investitori privati, populatia

Obiective

Imbunatatirea conditiilor de locuire ale
populatiei

Motivaţia proiectului

Nevoia de a construi locuinte

Modul de implementare a proiectului

Promovarea atractivitatii pentru locuire a
orasului

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare

Resurse ale agentilor economici si
populatiei

Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local,

proiectului
Termen de realizare

2020

Indicatori

2020 – 30 de noi locuinte

4.4.Amenajarea teritoriului si infrastructura de transport

4.4.1.Prezentare generala
Municipiul Tecuci are, în prezent, o suprafață intravilană de 1.772 de hectare, în creștere cu
peste 220 de hectare față de anii 90, pe fondul apariției de noi zone construite (rezidențiale și
economice), în defavoarea terenurilor agricole. Această suprafață este similară cu cea propusă de
PUG aprobat în 1999 (1.780 ha).
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PUG 1999 prevedea suprafețe mai mici pentru locuințe și funcțiuni complementare (785,5
ha), instituții și servicii publice (45 ha), zone de producție, depozitare și servicii (187 ha), spații
verzi (63,5 ha), în favoarea suprafețelor de teren liber neconstruit (356 ha), care, în ultimii 15
ani, s-au ocupat parțial. La o analiză succintă a zonificării intravilanului se remarcă un relativ
echilibru funcțional, însă spațiile verzi și plantate, ca și cele afectate dotărilor tehnico-edilitare,
care ocupă o pondere scăzută (sub 4%, respective 0,2% din total), în timp ce cele alocate zonelor
de producție sunt foarte extinse (aproape 10%) și doar parțial utilizate. De asemenea, zona
rezidențială are o ocupare nerațională și ineficientă, care nu promovează modelul orașului
compact.
a) Zona de locuințe – ocupă cea mai mare parte a intravilanului (58% din total) și cuprinde
atât z one cu locuințe individuale (cu regim de înălțime P și P+1), cât și colective, în general cu
regim mediu de înălțime.
Locuințele colective sunt concentrate în interiorul și adiacent zonei centrale, precum și în
apropierea platformei industriale sud, cu front la Str. 1 Decembrie 1918. Aceste zone au un nivel
satisfăcător de dotare tehico-edilitară și cu echipamente publice, dar se caracterizează prin gradul
redus de confort al locuințelor, standardizarea acestora, degradarea fațadelor blocurilor și
eficiența energetică scăzută a acestora, calitatea precară a spațiilor publice și deficitul de spații
verzi și de locuri de joacă, deficitul de locuri de parcare etc. Zonele de locuințe individuale sunt
alcăuite, în general, din clădiri de locuit cu regim de înălțime P sau P+1. A ceste zone au un grad
sporit de verde (curți) și au o suprafață mai mare, dar sunt alcătuite în general din construcții
vechi, vulnerabile la hazarde natural și au o dotare tehnico-edilitară deficitară, mai ales în
cartierele periferice, lipsite de drumuri modernizate, rețele de apă, canalizare, gaze sau iluminat
public. Astfel de exemple sunt cartierele Nicolae Bălcescu, Cernicari, Grivițeni, Tecuciul Nou
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etc. În ultimele ani au apărut și noi zone reziențiale, la periferia municipiului, care sunt alcăuite
din locuințe moderne, cu dotări superioare, dar care s-au ridica t în zone insuficient reglementate
urbanistic, ceea ce a condus la alăturarea unor funcțiuni incompatibile (de ex. rezidențiale și
economice), la juxtapunerea de clădiri diferit de înălțime, la lipsa infrastructurii tehnico-edilitare
și a echipamentelor publice, etc. În acest context, mulți proprietari au investit resurse proprii
pentru asigurarea utilităților sau chiar amenajarea acceselor la noile locuințe. Această lipsă de
reglementare nu asigură o densitate optimă a locuirii în vatră, nepromovând modelul orașului
compact. Efectele sunt și mai grave în situația în care nu se respectă distanțele de protecție
prevăzute de PUG și RLU sau se dezvoltă locuințe în apropierea unor surse de poluare, cu
impact negativ asupra sănătății oame nillor (platformă de depozitare a deșeurilor, obor de
animale). Nu în ultimul rând, multe zone rezidențiale sunt lipsite de piețe agroalimentare
moderne (de ex. zona autogării și a zonei industriale, Cermicari).
b) Zona instituțiilor și a serviciilor publice – cuprinde rețeaua dotărilor specifice de interes
general, concentrate în zona centrală a municipiului. Pe lângă faptul că aceste dotări sunt
insuficiente în anumite cartiere, mai ales din perspectiva infrastructurii culturale, sportive și
medicale (săli de sport, bazin de înot, biblioteci), chiar și în zona centrală acestea nu sunt
integrate într-o zonă fluentă urb anistic. Cele mai multe funcțiuni de acest tip sunt inserate în
zonele rezidențiale, existând câteva puncte de atracție disparate (de ex. zona Primăriei, a Parcului
Central, a Catedralei “Sf. Gheorghe”, etc.). Se remarcă lipsa unor spații publice și a unui centru
civic al orașului, legate prin zone pietonale.
c) Zona de producție, depozitare și servicii, inclusiv agro-zootehnice – ocupă o suprafață
supradimensionată în raport cu volumul actual de activitate economică de la nivel local. Aceasta
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a fost dezvoltată mai ales în perioada comunistă, când a fost construită marea platformă
industrială din partea de sud a orașul ui, dar și alte unități disparate în intravilan, acestea din
urmă juxtapuse cu zone incompatibile funcțional (de ex. locuințe, servicii publice). Cele mai
multe dintre spațiile industriale se află într-o stare avansată de degradare și parțial abandonate, ca
urmare a rest rângerii activității industriale. P rin urmare, unele sit-uri de tip brownfield au fost
deja înlocuite de zone comerciale sau chiar (de ex. Magazinul Penny Market construit pe
platforma fabricii VITIMAS). Pe de altă parte, se observa lipsa unui parc industrial sau logistic,
la o distanță corespunzătoare de zonele construite, cu acces la infrastructura de transport, deși
există disponibilități de teren pentru astfel de funcțiuni. De asemenea, nu există nicio axă
comercială amenajată exclusiv pentru pietoni, deși Str. Ștefan cel Mare are o lungă tradiție în
acest sens, concentrând un număr mare de comercianți și de prestatori de servicii.
d) Zona tehnico-edilitar ă – ocupă o suprafață restrânsă și găzduiește operatorii de apă și
canalizare, de distribuție a gazelor naturale și a energiei electrice.
e) Zona de gospodărie comunală – cuprinde platforma de depozitare a deșeurilor, stația de e
purare și cimitirele. Actuala platformă de gunoi (Platforma Rateș) are o zonă de protecție
sanitară care se interferează cu zona de locuințe și se învecinează cu râul Bârlad, existând riscul
unor infiltrații și a infestării apelor.
Suprafețele verzi și plantate - ocupă o suprafață relativ redusă (circa 4% din intravilan), în
raport cu numărul de locuitori și cu suprafața construită. Unele dintre parcuri sunt insuficient
amenajate (de ex. Parcul Crâng și Parcul CFR), iar numărul de locuri de joacă este limitat.
Acestea nu sunt suficient de susținute prin dotări și zone pietonale. În vederea creșterii acestor
suprafețe, pot fi valorificate spațiile neconstruite alăturate altor funcțiuni (de ex. unor instituții și
servicii publice), ca de exemplu cele din zona Grădinii Publice și a Bd. Victoriei.
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g)

Zona aferentă circulației și transporturilor - cuprinde coridorul feroviar nord-sud,

precum și rețeaua stradală. Aceasta este ordonată, planificată, în zonele mai noi, asigurând
inclusiv penetrațiile aferente tututor celor 4 puncte cardinale, cu excepția zonei centrale și a
trupurilor de pe malul stâng al râului Bârlad, care s- au dezvoltat spontan. În vederea fluidizării
traficului, sunt necesare măsuri s uplimentare de extindere a unor artere la 4 benzi, de construire
a unei variante de ocolire și a unor artere de legătură, de amenajare a unor pasaje rutiere (mai
ales la trecerea la nivel cu calea ferată, în partea de vest) și intersecții, de amenajare de noi locuri
de parcare, de piste de biciclete etc.
h) Zona terenurilor cu destinație specială – este concentrată în parea de nord-vest a
municipiului, dar se insinuează spre nucleul central. Acolo se află fosta UM 01589, care în
prezent este abandonată. Această zonă se pretează pentru noi funcțiuni mixte – rezidențiale și
economice. Terenul unității militare a fost preluat în administrare de către municipaitate în anul
2004. Aici există disponibilități de teren de circa 25 ha, pentru care s-a elaborat un PUZ, ce
prevede construirea de locuințe, inclusiv sociale și pentru tineret, spații verzi, un centru civic,
zone de promenade, un mini parc-industrial, etc. În această zonă a fost deja construit
hypermarket-ul Kaufland, pe o suprafață de circa 2 ha.

4.4.2.Analiza SWOT
Puncte tari ale municipiului Tecuci:

Puncte slabe:

 Existența unor legături directe între orasele  PUG neactualizat
invecinate

și

municipiul

Tecuci

prin  Persistenta problemelor de fond funciar
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 Intravilan

intermediul transportului public.
 Autoritati locale deschise

limitat

in

comparatie

cu

expansiunea zonei de locuit

 Retea locala de drumuri reabilitate

 Lipsa

unei

delimitari

clare

a

zonei

industriale de cea de locuit
 Aplicarea limitata a reglementarilor in
materie de construire si disciplina in
constructii
 Inexistenta unui studiu de trafic
Oportunități:
 Cresterea

atractivitatii

Amenințări:

orasului

pentru  Resurse bugetare reduse față de nevoia de
investiții în infrastructură,

locuire

 Existenta resurselor nerambursabile din  Sprijin redus din partea altor autoritati
fondurile structurale

publice

 Integrarea in strategiile de dezvoltare ale
judetului
 Dezvoltarea unor relatii de parteneriat în
vederea dezvoltării infrastructurii

4.4.3.Obiective

pentru

domeniul

amenajarea

teritoriului

si

infrastructura de transport
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Obiectivul general in materie de amenajare a teritoriului si infrastructura de transport este
reprezentat de “utilizarea optima a teritoriului orasului si imbunatatirea infrastructurii de
transport” iar obiectivele specific sunt:
1.Zonarea functionala a teritoriului orasului in acord cu tendintele de dezvoltare a
acesteia
2. Imbunatatirea infrastructurii de transport astfel incat sa fie reduse influentele negative
asupra mediului si confortului populatiei
3. Crearea design-ul sustenabil arhitectonic
4. Integrarea functiunilor urbane
5. Clarificarea aspectelor de proprietate si domenialitate asupra teritoriului orasului

4.4.4.Fise de proiect

Fisa 30
Domeniu

Programul / proiectul propus

Amenajarea teritoriului

Titlul:
Actualizarea PUG

Cadrul general

Este necesara o revedere a zonarii
functionale

Grup ţintǎ

Populatia orasului

Obiective

Zonarea

functionala

a

teritoriului

orasului in acord cu tendintele de dezvoltare
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a acesteia
Motivaţia proiectului

Nevoia de a spori intravilanul localitatii,
de a delimita clar zona industriala de zona de
locuit si de a spori spatiile verzi

Modul de implementare a proiectului

Actualizarea PUG avand in vedere:
-extinderea intravilanului municipiului
-delimitarea clara a zonei industriale
-identificarea de noi spatii verzi

Sursa de finanţare/posibile surse de

Bugetul local

finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local,

proiectului
Termen de realizare

2018

Indicatori

– PUG actualizat

Fisa 31
Domeniu

Programul / proiectul propus

Amenajarea teritoriului

Titlul:
Clarificarea aspectelor de proprietate si
domenialitate asupra teritoriului orasului

Cadrul general

Problema retrocedarilor inca nu este
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finalizata. De asemenea, nu exista o evidenta
clara asupra bunurilor domeniale
Grup ţintǎ

Populatia orasului, administratia locala

Obiective

Clarificarea aspectelor de proprietate si
domenialitate asupra teritoriului orasului

Motivaţia proiectului

Activitatea curenta a autoritatilor locale
este afectata de problemele de fond funciar.
De asemenea, exista bunuri si terenuri a
caror situatie juridica nu este clarificata,
astfel ca acestea nu pot fi valorificate
Finalizarea problemelor de fond funciar

Modul de implementare a proiectului
–

reparcelare,

sprijin

pentru

obtinerea

titlurilor de proprietate
Realizarea evidentei bunurilor domeniale
si clarificarea situatiei juridice a bunurilor si
terenurilor.
Sursa de finanţare/posibile surse de

Bugetul local

finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului

Consiliul local, Consiliul judetean,
Prefectura

Termen de realizare

2019

Indicatori

– reparcelare integrala
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-baza de date cu bunurile domeniale
-100%

din

titlurile

de

proprietate

obtinute

Fisa 32
Domeniu

Programul / proiectul propus

Amenajarea teritoriului

Titlul:
Realizarea de drumuri

Cadrul general

Expansiunea

intravilanului

trebuie

insotita de realizarea infrastructurii aferente
Grup ţintǎ

Populatia orasului

Obiective

Imbunatatirea infrastructurii de transport
astfel incat sa fie reduse influentele negative
asupra mediului si confortului populatiei

Motivaţia proiectului

Este

necesara

cresterea

atractivitatii

pentru locuire a intravilanului localitatii prin
crearea unei infrastructuri adecvate
Modul de implementare a proiectului

Realizarea a 15 km de drumuri noi

Sursa de finanţare/posibile surse de

Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri

finanţare

structurale
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Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local Tecuci,

proiectului
Termen de realizare

2020

Indicatori

– 15 km de drum realizat

Fisa 33
Domeniu

Programul / proiectul propus

Amenajarea teritoriului

Titlul:
Reabilitarea drumurilor

Cadrul general

Drumurile orasului necesita o intretinere
permanenta

Grup ţintǎ

Populatia orasului

Obiective

Imbunatatirea infrastructurii de transport
astfel incat sa fie reduse influentele negative
asupra mediului si confortului populatiei.
Reabilitarea a 60 de km de drumuri, in 4
etape diferite.

Motivaţia proiectului

Este

necesara

cresterea

atractivitatii

pentru locuire a intravilanului localitatii prin
crearea unei ifrastructuri adecvate
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Modul de implementare a proiectului

Reabilitarea drumurilor – alei pietonale,
trotuare, cai de acces etc.
Drumurile se vor reabilita in 4 etape,
doua dintre acestea au documentatie depusa
in cadrul PNDL)

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri
structurale
Consiliul local Tecuci,

proiectului
Termen de realizare

2020-2022

Indicatori

–

60 km de drumuri reabilitate

Fisa 34
Domeniu

Programul / proiectul propus

Amenajarea teritoriului

Titlul:
Sistem

de

monitorizare

video

a

drumurilor orasenesti
Cadrul general

Un sistem de monitorizare video poate
conduce la utilizarea adecvata a drumurilor
orasanesti si la cresterea sigurantei de
utilizare.

Grup ţintǎ

Populatia orasului
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Obiective

Imbunatatirea infrastructurii de transport
astfel incat sa fie reduse influentele negative
asupra mediului si confortului populatiei

Motivaţia proiectului

Este necesara asigurarea infrastructurii
care sa permita monitorizarea utilizarii
adecvate a drumurilor orasenesti

Modul de implementare a proiectului

Instalare sistem video de supraveghere a
drumurilor orasenesti

Sursa de finanţare/posibile surse de

Bugetul local, investitie privata

finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local Tecuci,

proiectului
Termen de realizare

2018

Indicatori

– 6-8 drumuri orasenesti monitorizate
video

Fisa 35
Domeniu

Programul / proiectul propus

Amenajarea teritoriului

Titlul:
Completarea sistemului de indicatoare cu
denumirile strazilor, de intrare/iesire din
localitate si semne de circulatie
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Cadrul general

Design-ul local si orientarea pe teritoriul
orasului se pot imbunatati prin utilizarea
unui sistem de indicatoare adecvat

Grup ţintǎ

Populatia orasului, agenti economici

Obiective

Crearea design-ul sustenabil arhitectonic

Motivaţia proiectului

Exista un sistem de indicatore cu numele
strazilor, un sistem adecvat de marcare a
intrarilor/iesirilor din localitate ce trebuie
completat.

Modul de implementare a proiectului

Realizarea si montarea de:
-placute

cu

denumirile

strazilor

si

indicatoare de orientare
-plachete de marcare a intrarilor/iesirilor
din localitate
-semne de circulatie adecvate
Sursa de finanţare/posibile surse de

Bugetul local,

finanţare
Instituţia care raspunde de

Consiliul local Tecuci,

realizarea proiectului
Termen de realizare

2018

Indicatori

– toate strazile marcate
-toate intrarile si iesirile din oras marcate
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-toate intersectiile semnalizate adecvat

Fisa 36
Domeniu

Programul / proiectul propus

Amenajarea teritoriului

Titlul:
Intarirea

capacitatii

de

aplicare

a

legislatiei in materie de construire si
disciplina in constructii
Cadrul general

Este necesara mentinerea si construirea
unei linii arhitectonice unitare pe teritoriul
orasului

Grup ţintǎ

Populatia orasului, agenti economici

Obiective

Crearea design-ul sustenabil arhitectonic

Motivaţia proiectului

Armonia arhitecturala sustenabila trebuie
sa fie mentinuta.

Modul de implementare a proiectului

Verificarea modului de respectare a
legislatiei in materie de construire si
disciplina in constructii
Verificarea

respectarii

normelor

din

PUG, PUZ si PUD
Sursa de finanţare/posibile surse de

Bugetul local,

finanţare
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Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2018

Indicatori

– toate constructiile verificate din punct
de vedere al autorizarii
 toate constructiile noi respecta linia
arhitectonica a orasului

4.5.Administratia publica locala

4.5.1.Prezentare generala
Municipiul Tecuci este persoana juridică de drept public, care are ca obiectiv principal
administrarea eficientă a resurselor comunităţii. Autorităţile administraţiei publice prin care se
realizează autonomia locală în Municipiul Tecuci sunt Consiliul Local, ca autoritate deliberativă,
şi Primarul, ca autoritate executivă. Consiliul local şi primarul au fost aleşi în urma alegerilor
locale din iunie 2016 pentru o perioadă de 4 ani, competenţele şi atribuţiile autorităţilor
administraţiei publice locale fiind stabilite p rin Legea nr. 215/2001. Administraţia publică din
localitate se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor autonomiei locale, ale
descentralizării serviciilor publice, ale legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea
problemelor locale de interes deosebit.
În administraţia publică locală primarul îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. El
este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului de specialitate al autorităţii administraţiei
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publice locale, pe care îl conduce şi îl controlează. Primarul răspunde de buna funcţionare a
administraţiei publice locale, în condiţiile legii şi reprezintă unitatea ad ministrativ-teritorială în
relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice s au juridice române sau străine, precum şi
în justiţie. În exercitarea atribuţiilor sale, primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau
individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţa publică sau după ce
au fost comunicate persoanelor interesate, după caz.
În calitate de reprezentant al statului, primarul poate solicita, inclusiv prin intermediul
prefectului, în condiţiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale min
isterelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice central e, dacă sarcinile
ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.
Primarul este răspunzător de asigurarea ordinii publice şi liniştii locuitorilor, prin
intermediul poliţiei, jandarmeriei, poliţiei locale, pompierilor şi unităţilor de protecţie civilă, care
au obligaţia să răspundă solicitărilor sale, în condiţiile legii. În acest sens, el va lua măsuri de
interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentaţiilor sau a altor ma nifestări publice,
care contravin ordinii de drept ori atentează la bunele moravuri, la ordinea şi liniştea publică.
Consiliul local are iniţiativa şi hotăreşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes
local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi publice, locale sau
centrale. Îşi exercită atribuţiile prin hotărâri de Consiliu Local, luate în şedinţe de lucru
organizate lunar, după ce în prealabil propunerile au fost analizate în comisii de specialitate. În
relaţiile dintre autorităţile administraţiei publice locale şi Consiliul Judeţean, pe de o parte,
precum şi între Consiliul Local şi Primar, pe de altă parte, nu există raporturi de subordonare.
Consiliul Local al municipiul ui Tecuci este alcătuit din 18 consilieri locali, iar Primăria este
Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Tecuci, jud. Galaţi
205

ZET EXPERT CONSULT SRL
Sediu social: Bucuresti, Sector 4, Str. Gramont nr. 28, Camera 1, Ap. 3
Punct de lucru: Bucuresti, Sector 1, Str. Mircea Vulcanescu nr. 60
CUI: RO 35231857; Reg. Com.: J40/13965/2015
Tel/Fax: 031/107.49.55 Mob: 0786.391.743
IBAN: RO35 BTRL RONC RT03 2822 2001- Banca Transilvania
RO73 TREZ 7045 069X XX01 3056 – Trezorerie Sector 4

web: www.zetexpert.ro e-mail: office@zetexpert.ro
__________________________________________________________________________________________________________

condusă de un primar, un viceprimar şi un secretar, şi dispune de o structură organizatorică
funcţională care permite desfăşurarea de activităţi complexe.
În total, Organigrama instituți ei cuprinde un număr de 366 de posturi, repartizate după
cum urmează:
-

250 de posturi în Primărie;

-

15 posturi la muzeu;

-

15 posturi la biblioteca municipală;

-

15 posturi la casa de cultură;

-

112 posturi la societățile comerciale din subordinea Consiliului Local .

Din cele 250 de posturi aferente Aparatului de Specialitate al Primarului, 2 sunt de
demnitate publică, 133 sunt funcții publice (dintre care 17 de conducere) și 98 sunt funcții
contractuale, care desfășoară activități ce nu implică exercitarea prerogativelor de putere publică.
Aparatul de specialitate este structurat pe direcții, servicii, birouri și compartimente.
Astfel, acesta dispun de:
-

Serviciul Cancelariei Juridic – cu Contencios, Calitate si Arhiva;

-

Birou Agricol;

-

Compartiment Resurse Umane, SSP;

-

Compartiment Audit Public Intern;

-

Serviciul comunicare și registratură

-

Birou Fonduri europene

-

Direcția Sevicii Publice; Birou intretinere mecanizata; Birou intretinere manuala;

Birou administrativ
-

ServiciulMonit servicii publice.
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-

Birou Monitorizare situații de urgență.

-

Dir.gen. economică, investitii, achiziții, Serviciul Buget-Contabilitate – cu

Birourile Urmărire Încasări și Executare Silită Persoane Fizice, respectiv Urmărire Încasări și
Executare Persoane Juridice, Serviciul investitii și Compartimentele Financiar-Contabil, Încasări
Venituri, Achiziții Publice, Licitații, Control Financiar Preventiv și Urmărire Amenzi;
-

Serviciul Relații Publice – Registratură – cu Compartimente Relații Publice,

Registratură Persoane Fizice, Registratură Persoane Juridice, Mass-Media, Secretariat, Expert
Local pentru Romi.
-

Direcția Arhitect-Șef. Serviciul administrarea domeniului public și privat, Birou

cadastru, fond locativ, drumuri, Urbanism, amenajarea teritoriului, Disciplina in
Constructii;
În subordinea Primarului municipiului se află Serviciul Logistică-Administrativ, Direcția
Arhitect-Șef, Serviciul Investiții și Serviciul Buget -Contabilitate, la care se adaugă Cabinetul
Primarului, precum și Compartimentele Audit Public Intern, Corpul de Control al Primarului,
Gestiune Resurse Umane și Funcții Publice şi Biroul Fonduri Europene.
În subordinea Viceprimarului municipiului se află Serviciul Administrarea Domeniului
Public și Privat, precum și Biroul Monitorizare Situații de Urgență, cu Compartimentele
Monitorizare și PSI.
În subordinea Secretarului municipiului se află Serviciul Relații Publice-Registratură si
Comunicare și Compartimentele Registru Agricol, Arhivă, Documente Secrete și Audiențe.
Consiliul Local dispune, de asemenea, de un Aparat Permanent.
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Administrația locală se confruntă cu un deficit de personal specializat, fiind necesară
mărirea numărului de funcționari și calificarea acestora, în vederea gestiunii volumului de
muncă tot mai ridicat, a creșterii încasărilor la bugetul local, etc.
De asemenea, se impune îmbunătățirea condițiilor de lucru ale personalului din
administrația locală, prin reabilitarea termică a clădirii Primăriei și prin implementarea unui
sistem informatic integrat.
Nu în ultimul rănd, având în vedere numărul mare de localnici care lucrează în
străinătate și gradul încă red us de încasare a taxelor și impozitelor locale, se impune
implementarea unor facilități de plată online a taxelor și impozitelor, ca și servicii similare
pentru alte documente solicitate municipalității (de ex. autorizații).
În prezent, municipalitatea are în curs de realizare Cadastrul verde al municipiului,
Cadastrul Imobiliar și Edilitar, un PUZ pentru zona centrală și, nu în ultimul rând, reactualizarea
PUG și a Regulamentului Local de Urbanism, care, împreună cu această Strategie de Dezvolta re
Locală vor îmbunătăți semnificativ capacitatea administrativă și de planificare a administrației
locale. Pe viitor se impune și realizarea unor studii mai aprofundate în domeniul mobilității,
regenerării urbane și a dezvoltării economice locale.

4.5.2.Analiza SWOT
Puncte tari ale municipiului Tecuci:
 Autoritati

locale

deschise

Puncte slabe:
ce  Inexistența unor contacte mai stranse între

constientizeaza ca resursa umana este cea

administrație si agenții privați.
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 Lipsa contactelor externe si lipsa de

mai importanta dintr-o organizatie
 Media de varsta scazuta a angajatilor

integrare in circuitul administrativ national

 Participarea angajatilor la diferite forme de

si international
 Imposibilitatea transmiterii de solicitari,

pregatire profesionala
 Imagine buna si incredere in primar

cereri on-line
 Personal nepregatit in domeniul fondurilor
structurale, comunicarii externe, calitatii

Oportunități:

Amenințări:

 Creșterea gradului de descentralizare si  Educatie, cultura civica slab dezvoltate,
grad redus de participare civica

autonomie locala

 Existenta resurselor nerambursabile din  Sprijin redus din partea altor autoritati
publice

fondurile structurale

 Dezvoltarea unor relatii de parteneriat în  Cooperarea slaba cu UAT-urile invecinate
 Blocarea accesului la functiile publice

vederea dezvoltării institutionale
 Elaborarea strategiei de resurse umane care

vacante

sa cuprinda si aspectele de planificare,  Migrarea personalului calificat catre alte
recrutare, selectie, motivare, cariera in

institutii publice

general;
 Crearea

unui

sistem

electronic

de

management al documentelor pentru o mai
buna organizare si comunicare interna,
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precedat de pregatirea in domeniul utilizarii
noilor tehnologii;
 Existenta unor institutii similar cu exemple
de bune practici
 Crearea unei culturi

a informarii si

participarea la evenimentele din domeniul
de activitate – conferinte, seminarii;
 Existenta de organizatii profesionale ale
functionarilor
informare,

publici,
–

spatii

asociatia

utile

de

contabililor,

informaticienilor etc.

4.5.3.Obiective pentru domeniul administratie publica
Obiectivul general este reorezentat de “întărirea capacităţii administrative” iar obiectivele
specific sunt:
1.Imbunatatirea capacitatii administrative
2.Imbunatatirea relatiei cu cetatenii si mediul de afaceri
3.Introducerea de noi instrumente si tehnologii

4.5.4.Fise de proiect
Fisa 37
Domeniu

Programul / proiectul propus
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Administratie publica

Titlul:
Adaptarea structurii organizatorice

Cadrul general

Organigrama, ROF-ul, fisele de post sunt
instrumente manageriale ce sprijina atingerea
obiectivelor propuse

Grup ţintǎ

Primaria

Obiective

Imbunatatirea capacitatii administrative

Motivaţia proiectului

Nevoia

de

a

crea

o

structura

organizatorica flexibila
Modul de implementare a proiectului

Adaptarea

anuală

a

organigramei,

regulamentului de organizare si functionare
si fiselor de post la nevoile institutiei si
schimbările legislative;
Sursa de finanţare/posibile surse de

Bugetul local;

finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Primarul

proiectului
Termen de realizare

Luna martie a fiecarui an

Indicatori

– organigrama, ROF, fise de post
actualizate anual
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Fisa 38
Domeniu

Programul / proiectul propus

Administratie publica

Titlul:
Analiza nevoilor de formare profesionala
ale functionarilor publici si participarea la
diferite forme de pregatire

Cadrul general

Functionarii

publici

au

dreptul

si

obligatia sa-si imbunatateasca nivelul de
pregatire profesionala
Grup ţintǎ

Functionarii publici

Obiective

Imbunatatirea capacitatii administrative

Motivaţia proiectului

Nevoia de a creste nivelul de pregatire
profesionala

Modul de implementare a proiectului

-realizarea analizei nevoilor de formare
profesionala
-participarea la cursuri de formare
profesionala generale si specific

Sursa de finanţare/posibile surse de

-Bugetul local;

finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

Anual – analiza nevoilor de formare
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profesionala si participarea la forme de
pregatire
Indicatori

– rapoarte individuale si raport general
privind

analiza

nevoilor

de

formare

profesionala
-40 de angajati/ an participa la diverse
forme de pregatire profesionala

Fisa 39
Domeniu

Programul / proiectul propus

Administratie publica

Titlul:
Cresterea nivelului de pregatire prin
schimb de experienta si vizite de studii

Cadrul general

Administratia

locala

a

municipiului

Tecuci trebuie sa intre in circuitul national si
international
Grup ţintǎ

Functionarii publici si alesii locali

Obiective

Imbunatatirea capacitatii administrative

Motivaţia proiectului

Nevoia de a creste nivelul de pregatire
profesionala prin vizite de studii si schimb
de experienta
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Modul de implementare a proiectului

-infratirea cu o localitate similara
-vizite de studii anual la institutii similare
din tara, cu exemple de bune practici
-participarea la cel putin 5 evenimente pe
an din domeniul de activitate – conferinte,
seminarii;
-aderarea la organizatii profesionale ale
functionarilor
informare,

publici,
–

spatii

asociatia

utile

de

contabililor,

informaticienilor etc.
-realizarea de abonamente la 2 publicatii
de specialitate
Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare

-Bugetul local;
-Bugetul judetului
-Fonduri structurale;
-POCA

Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2017-abonamente la publicatii de
specialitate
2019-infratirea cu alta localitate, vizite
de studiu, aderarea la organizatii
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profesionale
Indicatori

–un parteneriat cu o localitate similara
-5 participari pe an la seminarii sau
conferinte
-2

abonamente

la

publicatii

de

specialitate
-4 asociatii profesionale la care s-a aderat

Fisa 40
Domeniu

Programul / proiectul propus

Administratie publica

Titlul:
Sistem de management al caltatii pentru
primarie.

Cadrul general

Utilizarea unor astfel de certificari dupa
un manual de procedure bine stabilit creaza
premisele unei activitati performante si de
calitate la nivelul primariei

Grup ţintǎ

Functionarii publici si alesii locali,

Obiective

Imbunatatirea capacitatii administrative

Motivaţia proiectului

Nevoia de a utiliza instrumente specifice
managementului public modern in activitatea
curenta
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Modul de implementare a proiectului

-formalizarea

unui

circuit

al

documentelor
-realizarea procedurilor de lucru
-tranparenta

marita

in

emiterea

documentelor
-alinierea serviciilor prestate de catre
parimarie la nivelul celor europene.
Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

-Bugetul local;
-POCA.
Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2017

Indicatori

-circuit al documentelor formalizat
-manual de proceduri realizat
-sistem de management al calitatii

Fisa 41
Domeniu

Programul / proiectul propus

Administratie publica

Titlul:
Cresterea nivelului de informare al
cetatenilor si mediului de afaceri din oras
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Cadrul general

Prin informare cetatenii pot deveni
parteneri ai autoritatilor locale

Grup ţintǎ

Functionarii publici si alesii locali,
populatia

Obiective

Imbunatatirea relatiei cu cetatenii si
mediul de afaceri

Motivaţia proiectului

Nevoia de a informa cetatenii cu privire
la modul de lucru, obiectivele, proiectele si
realizarile autoritatilor locale

Modul de implementare a proiectului

-realizarea unei publicatii a orasului
-site functional si actualizat
-realizarea a 3 spatii de afisaj stradal noi
-infiintarea unui post specializat in relatii
cu publicul
-organizarea

unei

zile

a

“Portilor

deschise” la primarie, pentru elevi
Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

-Bugetul local;
-Fonduri structurale
Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2018

Indicatori

–publicatie ce apare trimestrial
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-site actualizat saptamanal
-3 spatii noi de afisaj stradal
-un post nou si ocupat, specializat in
relatii cu publicul
-50 de vizitatori in cadrul zilei “Portilor
deschise”

Fisa 42
Domeniu

Programul / proiectul propus

Administratie publica

Titlul:
Cresterea nivelului de consultare a
cetatenilor si mediului de afaceri din oras

Cadrul general

Prin consultare cetatenii pot deveni
parteneri ai autoritatilor locale si pot oferi
solutii pentru problemele locale

Grup ţintǎ

Functionarii publici si alesii locali,
populatia

Obiective

Imbunatatirea relatiei cu cetatenii si
mediul de afaceri

Motivaţia proiectului

Nevoia de a consulta cetatenii cu privire
la modul de lucru, obiectivele, proiectele si
realizarile autoritatilor locale
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Modul de implementare a proiectului

-organizarea de adunari publice pe
cartiere, cel putin una pe an in fiecare cartier
-organizarea de intalniri cel putin odata
pe an cu tinerii
-realizarea o data la doi ani a unui sondaj
de consultare a populatiei cu privire la
problemele majore din oras
-infiintarea “Sfatului batranilor” ca grup
consultativ
-organizarea cel putin o data pe an a unor
sesiuni de brainstorming pe probleme de
actualitate din oras

Sursa de

-Bugetul local;

finanţare/posibile
surse de finanţare
Instituţia care

Consiliul local,

raspunde de
realizarea proiectului
Termen de realizare

2017-2018

Indicatori

-4 adunari publice pe an
-2 intalniri pe an cu tinerii (cate una in
fiecare scoala)
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-un sondaj de consultare la doi ani
-infiintarea “Sfatului batranilor” ca grup
consultativ
-o sesiune de brainstorming pe an

Fisa 43
Domeniu

Programul / proiectul propus

Administratie publica

Titlul:
Cresterea nivelului de participare la
deciziile locale a cetatenilor si mediului de
afaceri din oras

Cadrul general

Este un principiu democratic acela al
participarii cetatenilor la procesul decizional
local, in acest fel asigurandu-se eficienta
deciziilor

Grup ţintǎ

Functionarii publici si alesii locali,
populatia

Obiective

Imbunatatirea relatiei cu cetatenii si
mediul de afaceri

Motivaţia proiectului

Participarea

cetatenilor

la

adoptarea

deciziilor majore din comunitate asigura
reprezentativitatea acestora
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Modul de implementare a proiectului

-invitarea a cel putin 5 cetateni la fiecare
sedinta a consiliului local
-identificarea a 2 consilieri comunitari
din fiecare parte a orasului, ca parteneri ai
administratiei locale

Sursa de finanţare/posibile surse de

-Bugetul local;

finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2017-2018

Indicatori

-participarea a 5 cetateni la fiecare
sedinta a consiliului local
-cate doi consilieri comunitari activi din
fiecare parte a orasului

Fisa 44
Domeniu

Programul / proiectul propus

Administratie publica

Titlul:
Primăria Tecuci online - comunicare,
implicare, transparenţă

Cadrul general

Dezvoltarea
Sistem

şi

Informatic

implementarea
Integrat

unui
pentru
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promovarea

interacţiunii

şi

Tecuci

cetăţeni

între

prin

Primăria

valorificarea

potenţialului TIC
Grup ţintǎ

Functionarii publici si alesii locali,
populatia

Obiective

Introducerea de noi

instrumente si

tehnologii
Motivaţia proiectului

Nevoia

organizării,

eficientizării

şi

monitorizării continue a activităţii primăriei,
asigurarea

transparenţei,

fluidizării

comunicării între autoritate şi cetăţeni.
Modul de implementare a proiectului

1. oferirea cetăţenilor a posibilităţii
de a completa online cererile
către Primărie;
2. eficientizarea

fluxurilor

de

documente în cadrul Primăriei
Tecuci şi reducerea birocraţiei;
3. crearea unei baze de date a
documentelor

din

cadrul

primăriei, cu facilităţi de căutare
şi generare de rapoarte;
4. asigurarea unui mediu eficient de
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comunicare

între

Primăria

Tecuci şi cetăţenii Municipiului
Tecuci prin crearea unui portal
web de informare a cetăţenilor
cu privire la evenimentele locale
şi activităţile primăriei;
5. instruirea utilizatorilor pentru a
fi capabili să utilizeze noile
tehnologii
comunicaţie,

ale

informaţie
prin

şi

extinderea

şcolii ca mediu deschis de
instruire

pentru

cetăţenii

Municipiului Tecuci.
Sursa de finanţare/posibile surse de

-Bugetul local; Fonduri structurale

finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local,

proiectului
Termen de realizare

2019

Indicatori

-sistem informatic functional

4.6.Educatie si formare
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4.6.1.Prezentare generala
Rețeaua educațională de la nivelul municipiului Tecuci cuprindea în anul 2014 un număr
total de 34 de unități publice și private, dintre care 17 grădinițe, 9 școli gimnaziale, 6 licee și 2
școli postliceale. Dintre acestea 24 aveau personalitate juridică, iar 9 erau arondate acestora. În
comparație cu anii 90, numărul de unități de învățământ din municipiu s-a redus, prin comasarea
unor școli, din cauza scăderii populației școlare.
Unități cu personalitate juridică

Unități fără personalitate juridical

PUBLICE
Grădinița cu Program Normal nr. 1

Grădinița cu Program Normal nr. 3

Grădinița cu Program Prelungit
“Prichindel”
Grădinița cu Program Normal nr. 7

Grădinița cu Program Normal nr. 6
Grădinița cu Program Normal nr. 8

Grădinița cu Program Normal nr. 14

Grădinița cu Program Normal nr. 13

Grădinița cu Program Prelungit nr. 16

Grădinița cu Program Prelungit nr. 15

Grădinița cu Program Prelungit nr. 17
Școala Gimnazială “Anghel Rugină”

Grădinița cu Program Prelungit nr. 11

Școala Gimnazială “Gheorghe Petrașcu”

Grădinița

Școala Gimnazială “Ion Petrovici”

cu

Program Normal

“Dumbrava Minunată”

Școala Gimnazială “Elena Doamna”
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Școala Gimnazială “Ștefan Octavian Iosif”

Grădinița

cu

Program Normal

“Neghiniță”
Școala Gimnazială “Nicolae Bălcescu”

Grădinița cu Program Normal “Alegreto”

Școala Gimnazială “Dimitrie Sturdza”
Școala Gimnazială “Iorgu Iordan”
Colegiul Național “Spiru Haret”
Colegiul Național “Calistrat Hogaș”
Liceul Tehnologic “Elena Caragiani”
Colegiul Național de Agricultură și Economie
Liceul Tehnologic “Ovid Caledoniu”
PRIVATE
Grădinița cu Program Prelungit “Benthal”
Liceul Teoretic “Magisterium” Școala Postliceală “Feg”
Școala Postliceală “Carol Davila”
ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL
Școala Gimnazială Specială “C onstantin Păunescu”
Liceele din municipiul Tecuci au o ofertă educațională și se bucură de o tradiție îndelungată
și un prestigiu deo sebit, motiv pentru care atrag anual un număr mare (600-700) de absolvenți
de gimnaziu din localitățile rurale învecinate: Matca, Negrilești, Umbrărești, Cosme ști,
Buciumeni, Munteni, Gohor, Brăhășești, Ivești, Bârcea, Țepu, Valea Mărului, Nicorești, Liești,
Corod, Corni, Drăgănești, Ghidigeni, Movileni, Drăgușeni, Poiana, etc.
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Totuși, tabelul de mai jos i ndică existența unor diferențe semnificative între performanțele
celor 5 licee publice din municipiu, mai exact rata foarte scăzută de promovabilitate (sub 50%)
de la nivelul celor 3 licee cu profil tehnologic.

Număr total

Liceul

Specializări

de locuri la admitere

Rata de promovabilitate
la.Bacalaureat

în 2014

Colegiul

168

Matematică-Informatică

Național

Științe ale Naturii

“Spiru Haret”

Științe Sociale Filologie

Colegiul

168

Matematică-Informatică

Național

Științe ale Naturii

“Calistrat

Filologie

97%

72%

Hogaș”
Colegiul
Național

252
și

Economie
Liceul

43%

Industrie alimentară

de

Agricultură

Agricultură
Protecția mediului
Economic

84

Comerț

Tehnologic

Economic

“Ovid

Turism și alimentație

20%
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Caledoniu”
Liceul

168

Comerț

Tehnologic

Turism și alimentație

“Elena Caragiani”

Electric

36%

Industrie textilă și pielărie
Mecanică
Electromecanică
În ceea ce privește dinamica populației școlare de la nivel local, se conturează următoarele
tendințe:
-

în pofida scăderii dramatice a natalității și a înființării clasei zero, numărul de copii din

grădinițe s-a menținut relativ constant, ceea ce denotă o creștere a gradului de cuprinde în
învățământul preșcolar;
-

scăderea natalității a afectat mai ales numărul de elevi din învățământul primar și

gimnazial, tendință care va continua și pe viitor și va impune restructurarea rețelei de unități
școlare;
-

învățământul profesional a cunoscut un declin dramatic, fiind sprijinit, în schimb, cel

liceal, care s-a dezvoltat continuu, inclusiv prin atragerea de absolvenți din mediul rural. Totuși,
tranziția de la învățământul profesional la cel teoretic creează probleme în asigurarea necesarului
de forță de muncă cu studii medii, pe termen mediu și lung;
-

învățământul postliceal s-a dezvoltat, de asemenea, în ultimii ani, prin intermediul celor

două școli private cu profil sanitar.
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În unitățile de învățământ din municipiul Tecuci își desfășurau activitatea, în anul 2013, 655
de cadre didactice, în creștere cu 3,3% față de anul 1992. Dintre acestea, 82 sunt educatori, 108
sunt învățători, 165 profesori de gimnaziu, 274 de liceu, iar 26 activează în cele două școli
postliceale.
În ceea ce privește infrastructura educațională, aceasta cuprinde:
- 232 de săli de clasă și cabinete școlare;
- 54 de laboratoare școlare;
-

10 săli de gimnastică;

-

12 ateliere școlare;

-

14 terenuri de sport;

-

987 de PC-uri.

În anul 2008 a demarat construcția unui campus școlar modern la Liceul Tehnologic “Elena
Caragiani”, cu cămin-internat, cantină -club și 24 de săli de clasă, o investiție de circa 4 mil.
Euro, care a fost nefinalizată și abandonată după 2009, din lipsă de fonduri. În condițiile în care
Grădinițele nr. 6 și 7 au rămas fără clădirille în care funcționau, ca urmare a retrocedării acestora,
Primăria a demarat amenajarea unei clădiri noi în care să funcționeze cele două unități de
învățământ. De asemenea, Grădinița nr. 1 a fost relocată în fostul sediu al Universității “Dunărea
de Jos”. În anul 2017 se va finaliza sediul nou al Gradiniţei nr. 1.
Pe raza municipiului Tecuci exista un numar de patru gradinite fara autorizatie de functionare
(nr.1, nr.12, nr. 13, nr. 17)
Alte investiții realizate în perioada de programare anterioară au vizat reabilitarea Școlii
Speciale “Constantin Păunescu”, cu fonduri de la bugetul CJ Galați, respectiv a Școlii
Gimnaziale “Iorgu Iordan”, cu finanțare nerambursabilă din POR 2007-2013.
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Cu toate acestea, cele mai multe unități de învățământ din municipiul Tecuci necesită lucrări
de reabilitare și modernizare, după cum urmează:

-

Colegiul Național “Calistrat Hogaș” (reparații instalații electrice, reabilitare fațadă, sală

de sport, asfaltare);
-

Colegiul Național “Spiru Haret” (reabilitare bibliotecă, acoperiș, izolație termică);

-

Liceul Tehnologic “Ovid Caledoniu” (reparație împrejmuire);

-

Școala Gimnazială nr. 1 (dotare spațiu de joacă);

-

Școala Gimnazială “Șt. O. Iosif” (reabilitare);

-

Școala Gimnazială “Nicolae Bălcescu” (centrală termică);

-

Școala Gimnazială “Dimitrie Sturza” (reabilitare);

-

Grădinița nr. 6 (local nou);

-

Grădinița nr. 14 (se muta in locul gradinitei numarul 6, iar in amplasamentul actual se

doreste amenajarea muzeului cartii);
-

Grădinița nr. 1 (local nou) În anul 2017 se va finaliza sediul nou al Gradiniţei nr. 1;

-

Grădinița nr. 15 (reparație instalație electrică);

-

Etc.

În ceea ce privește serviciile de formare profesională continuă, acestea sunt asigurate atât de
furnizori publici, cât și privați, pentru un număr relativ mare de ocupații, atât pentru persoane cu
studii superioare, cât și cu studii medii. Din păcate, în pofida faptului că m ulte persoane din
municipiu s-au calificat în perioada comunistă în meserii care nu se mai solicit pe piața locală a
forței de muncă, numărul participanților la aces te cursuri se menține redus, excepție făcând
șomerii care participă la cursurile gratuite oferite de AJOFM, una dintre cauze fiind lipsa
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resurselor financiare sau a m otivației necesare pentru a urma astfel de forme de învățământ. În
aceste condiții, având în vedere și declinul învățământului profesional, mulți angajatori au optat
pentru calificarea salariaților la locul de muncă.
4.6.2.Analiza SWOT
Puncte tari ale Municipiului Tecuci:
 Autoritati locale deschise

Puncte slabe:
 Forta de munca slab calificata

 Infrastructura scolara importanta – 8 unitati  Scaderea
scolare renovate si dotate


Spaţii de învăţământ dotate, reabilitate



Personal didactic adecvat şi implicat



Spatii de joaca pentru copii



Populaţie şcolară importantă în raport

cu totalul populaţiei
 Rata redusă a abandonului şcolar

nivelului

de

pregatire

al

resurselor umane
 Lipsa dotarilor care sa sprijine performanta
scolara
 Lipsa

programelor

de

calificare,

recalificare pentru someri
 Inexistenta unor programe educative pentru
populatie
 Inexistenta unor programe de tipul a doua
sansa
 Inexistenta

mai

multor

gradinite

cu

program prelungit si programe “after
school”
 Spatii de joaca pentru copii insuficiente
 Inexistenta unui centru de excelenta pentru
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copii cu rezultate bune
Oportunități:

Amenințări:

 Existenta resurselor nerambursabile din  Resurse bugetare reduse față de nevoia de
investiții în infrastructură,

fondurile structurale

 Integrarea in strategiile de dezvoltare ale  Exodul forţei de muncă.
 Aparitia de probleme sociale generate de

judetului
 Dezvoltarea unor relatii de parteneriat în
vederea

dezvoltării

educatie

infrastructurii

criza económica

de  Sprijin redus din partea altor autoritati
publice
 Scaderea gradului general de pregatire
pentru populatia tanara
 Riscul de abandon scolar

4.6.3.Obiective pentru domeniul educatie si formare
Obiectivul general domeniul educatie si formare este “dezvoltarea resurselor umane prin
imbunatatirea infrastructurii educationale si asigurarea accesului la diferite forme de educatie”
iar obiectivele specific sunt:
1. Mentinerea si integrarea tinerilor în viata socială si economică a comunitătii
2. Cresterea accesului si participării la formarea continuă
3. Reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii educationale
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4.6.4.Fise de proiect
Fisa 45
Domeniu

Programul / proiectul propus

Educatie si formare

Titlul:
Programe de consiliere si orientare
scolară pentru combaterea fenomenului de
abandon scolar

Cadrul general

Abandonul scolar este un fenomen
frecvent astazi, indeosebi datorita conditiilor
sociale si mediului familial

Grup ţintǎ

Tinerii din oras

Obiective

Mentinerea si integrarea tinerilor în viata
socială si economică a comunitătii

Motivaţia proiectului

Nu exista nicio forma de prevenire a
abandonului scolar.

Modul de implementare a proiectului

Institutionalizarea

unei

forme

permanente de consiliere pentru tineri
Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare

Bugetul local;
Bugetul judetului;
Bugetul de stat,
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Programe guvernamentale,
Programe nationale;
POCU
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului

Consiliul Local
Institutia de invătămant
Inspectoratul Scolar
Familii
ONG-uri

Termen de realizare

2018 forma de consiliere functionala

Indicatori

-scaderea ratei de abndon scolar cu 80%
pana in 2018

Fisa 46
Domeniu

Programul / proiectul propus

Educatie si formare

Titlul:
Sustinerea prin burse sociale a tinerilor
din familii sărace

Cadrul general

Sunt tineri cu potential ce nu pot fi
sustinuti de familie

Grup ţintǎ

Tineri din familii sarace

Obiective

Mentinerea si integrarea tinerilor în viata
socială si economică a comunitătii
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Motivaţia proiectului

Existenta unor tineri cu performante
scolare ce nu pot fi sustinuti de familie

Modul de implementare a proiectului

- stabilirea unor criterii pentru
identificarea tinerilor care vor fi sustinuti
- intalniri de informare cu elevii, părintii
si profesorii

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului

Bugetul local;
Programe guvernamentale,

Consiliul Local
Institutia de invătămant
Inspectoratul Scolar
Familii
ONG-uri

Termen de realizare

2017

Indicatori

-instituirea sistemului de burse

Fisa 47
Domeniu

Programul / proiectul propus

Educatie si formare

Titlul:
Centru de excelenta pentru tineri cu
rezultate deosebite
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Cadrul general

Sunt tineri cu rezultate deosebite al caror
efort trebuie sustinut

Grup ţintǎ

Tineri cu rezultate deosebite

Obiective

Mentinerea si integrarea tinerilor în viata
socială si economică a comunitătii

Motivaţia proiectului

Promovarea

tinerilor

cu

rezultate

deosebite
Modul de implementare a proiectului

- analiza posibilitătilor de sustinere a
acestora
-

demersuri

pentru

acceptarea

si

infiintarea unui astfel de centru
Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare

Bugetul local;
Bugetul judetului;
Sponsorizari

Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului

Consiliul Local
Institutia de invătămant
Inspectoratul Scolar
Familii
ONG-uri

Termen de realizare

2018

Indicatori

centru de excelenta functional in 2018
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Fisa 48
Domeniu

Programul / proiectul propus

Educatie si formare

Titlul:
Targ zonal al liceelor şi facultatilor

Cadrul general

Orientarea tinerilor catre mediul liceal şi
universitar

Grup ţintǎ

Tineri elevi

Obiective

Mentinerea si integrarea tinerilor în viata
socială si economică a comunitătii

Motivaţia proiectului

Nevoia de a orienta tinerii către licee şi
universitati

Modul de implementare a proiectului

-organizarea la doi ani a unui targ

Sursa de finanţare/posibile surse de

Bugetul local;

finanţare

Contributii ale universitatilor, liceelor
Sponsorizari

Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului

Consiliul Local
Universitati
Familii
ONG-uri

Termen de realizare

2019

Indicatori

-Targ organizat in 2019
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-Cresterea cu 10% a tinerilor care
urmeaza cursuri universitare

Fisa 49
Domeniu

Programul / proiectul propus

Educatie si formare

Titlul:
Programe de consiliere si orientare
profesională pentru someri

Cadrul general

Sunt someri ce au nevoie de reconversie
profesionala

Grup ţintǎ

Someri

Obiective

Cresterea accesului si participării la
formarea continuă

Motivaţia proiectului

Nevoia de recalificare si reconversie
profesionala

Modul de implementare a proiectului

-identificarea nevoii de instruire
-identificarea programelor care pot fi
accesate
-organizarea de programe

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare

Bugetul local;
Bugetul judetului;
POCU
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sponsorizari
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului

Consiliul Local
AJOFM
ONG-uri

Termen de realizare

2018

Indicatori

-scaderea numarului de someri ca urmare
a reconversiei

Fisa 50
Domeniu

Programul / proiectul propus

Educatie si formare

Titlul:
Cresterea nivelului de educatie civica

Cadrul general

In oras participarea civica si nivelul de
instruire sunt reduse

Grup ţintǎ

Locuitorii orasului

Obiective

Cresterea accesului si participării la
formarea continuă

Motivaţia proiectului

Cresterea

nivelului

de

educatie

si

participare civica prin instruire
Modul de implementare a proiectului

Organizarea anual a unei sesiuni de
formare avand ca tema sistemul de autoritati
publice, institutiile UE, forme de participare
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civica

Sursa de finanţare/posibile surse de

Bugetul local;

finanţare

Sponsorizari

Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul Local
Institutia de invătămant

proiectului

ONG-uri
Termen de realizare

2018

Indicatori

-organizarea unei sesiuni de formare pe
an cu minim 15 participanti

Fisa 51
Domeniu

Programul / proiectul propus

Educatie si formare

Titlul:
Formarea initială si continuă a cadrelor
didactice si resurselor umane din unitătile de
invătămant

Cadrul general

Formarea continua a cadrelor didactice asigura
premisele unei educatii performante

Grup ţintǎ

Cadrele didactice din oras

Obiective

Cresterea accesului si participării la formarea
continuă
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Motivaţia proiectului

Nevoia de pregatire continua a cadrelor
didactice

Modul de implementare a
proiectului

- evaluarea nevoilor de formare
- identificarea programelor aplicabile
- elaborarea proiectelor si implementarea lor

Sursa de finanţare/posibile surse
de finanţare

Bugetul local;
Bugetul judetului;
Bugetul de stat,
POCU

Instituţia care raspunde de
realizarea proiectului

Consiliul Local
Institutia de invătămant
Inspectoratul Scolar

Termen de realizare

2019

Indicatori

-30% din cadrele didactice urmeaza anual o
forma de pregatire

Fisa 52
Domeniu

Programul / proiectul propus

Educatie si formare

Titlul:
Reabilitarea si modernizarea unitatior de
invatamant

Cadrul general

Unitatile de invatamant sunt intr-o stare medie
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si necesita inbunatatiri si modernizari
Grup ţintǎ

Unitatile de invatamant

Obiective

Reabilitarea

si

dezvoltarea

infrastructurii

educationale
Motivaţia proiectului

Nevoia de a moderniza unitatile de invatamant

Modul de implementare a

- evaluarea anuala a starii unitatilor de

proiectului

invatamant
- includerea in planul anual de achizitii
- realizarea modernizarilor identificate

Sursa de

Bugetul local;

finanţare/posibile

Bugetul judetului;

surse de finanţare

Bugetul de stat,

Instituţia care

Consiliul Local

raspunde de

Institutia de invătămant

realizarea proiectului
Termen de realizare

5 septembrie in fiecare an

Indicatori

-modernizarea

anuala

a

unitatilor

de

invatamant

Fisa 53
Domeniu

Programul / proiectul propus

Educatie si formare

Titlul:
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Cabinete medicale in scoli si gradinite
Cadrul general

Este necesara supravegherea din punct de
vedere medical a tinerilor

Grup ţintǎ

Elevii si prescolarii din oras

Obiective

Reabilitarea

si

dezvoltarea

infrastructurii

educationale
Motivaţia proiectului

Asigurarea unei stari de sanatate adecvate
pentru tineri

Modul de implementare a
proiectului
Sursa de finanţare/posibile surse
de finanţare

Infiintarea a 2 cabinete medicale in unitatile de
invatamant
Bugetul local;
Bugetul judetului;
Bugetul de stat,

Instituţia care raspunde de
realizarea proiectului

Consiliul Local
Institutia de invătămant

Termen de realizare

2019

Indicatori

-2 cabinete medicale functionale

Fisa 55
Domeniu

Programul / proiectul propus

Educatie si formare

Titlul:
Program after-school si gradinita cu program
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prelungit
Cadrul general

Nu exista forme de asigurare a pregatirii
elevilor dupa orele de scoala si de supraveghere a
copiilor de gradinita pana la venirea parintilor de la
locul de munca

Grup ţintǎ

Tinerii din oras

Obiective

Reabilitarea

si

dezvoltarea

infrastructurii

educationale
Motivaţia proiectului

Nevoia de a realiza o pregatire a elevilor si
dupa orele de scoala, in conditiile in care parintii
sunt la locul de munca. Nevoia de

a asigura

supravegherea copiilor de gradinita.
Modul de implementare a
proiectului

Organizarea de programe after school pentru
min. 60 de elevi
Gradinita cu program prelungit pentru 30 de
copii

Sursa de finanţare/posibile surse
de finanţare

Bugetul local;
POR

Instituţia care raspunde de

Consiliul Local

realizarea proiectului

Institutia de invătămant

Termen de realizare

2018

Indicatori

-60 de elevi cuprinsi in programe after school
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-30 de copii inscrisi la gradinita cu program
prelungit

4.7.Cultura, sport si agrement
4.7.1.Prezentare generala
Viata culturala si sportiva.
Activitatea culturală are o tradiție îndelungată la nivelul municipiului Tecuci. Astfel, în
perioada interbelică aici f uncționa un Teatru Comunal, care găzduia diferite șezători, conferințe
sau concerte. În anul 1920 a fost înființată Societatea Culturală “Ștefan Corodeanu”, Societatea
de Educație Națională, iar în anul 1923 o serie de intelectuali locali pun bazele Ateneului
Cultural, care avea ca scop îmbunătățirea culturii maselor populare. În anul 1935 este înființat
Muzeul de Arheologie și Științele Naturii “Mihail Dimitriu”, în 1937 Biblioteca Comunală,
ambele sub egida “Fundației Culturale Teodor și Maria Cincu”, cei care au donat palatul în care
funcționau cele două instituții. În anul 1938 este înființat Căminul Cultural “Calistrat Hogaș” al
Fundației “Principele Carol”, unde au fost organizate diferite șezători literare, expoziții de
pictură și conferințe. Cenaclul literar “George Coșbuc”, devenită ulterior “Calistrat Hogaș”
În perioada comunistă, o dată cu pierderea statutului de reședință de județ, activitatea
culturală de la nivelul municipiului s -a rezumat la evenimentele organizate de instituțiile de stat.
Această situație s-a perpetuat și în ultimele două decenii, însă ultimii ani au adus un reviriment al
vieții culturale.
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În prezent, principalele instituții culturale de la nivelul municipiului Tecuci sunt:
1)Biblioteca Municipală “Ștefan Petică” – cu un fond de carte de aproximativ 135.000 de
volume, număr aflat în creștere pe fondul noilor achiziții și al donațiilor. Aceasta or ganizează
diferite activități informative, culturale, educaționale și de găzd uire de evenimente, al căror
număr ajunge la circa 50 anual. La bibliotecă su nt înregistrați circa 4.500 de cititori, majoritatea
intelectuali și elevi, care au întreprins peste 50.000 de vizite anual. De menționat e și faptul că
Biblioteca Municipală a fost inclusă în programul BIBLIONET și beneficiază de 17 computere
conectate la Internet, cu acces gratuit pentru vizitatori. Biblioteca are în continuare nevoie de
fonduri pentru înnoirea și extinderea fondului de carte, precum și pentru reabilitarea și dotarea
clădirii în care funcționează;
2)Casa de Cultură – organizează anual un număr mare de evenimente (peste 100), de tipul
festivalurilor și concursurilor, lansărilor de carte, expozițiilor, care atrag circa 15.000 de
participanți anual, în baza parteneriatelor culturale încheiate cu liceele, grădinițele și școlile din
municipiu, cu Muzeul Mixt, cu Centrul Cultu ral Județean, cu Clubul Copiilor, cu asociații. De
asemenea, Casa de Cultură are formații și cercuri proprii: Corul de copii “Angelli”, Grupul
folcloric “Omătuța”, grupurile de dans “Piticot” și “Asincron”, Cenaclul lit erar “Calistrat
Hogaș”, clase de canto muzică ușoară, dans popular și dans modern. Deși instituția realizează și
unele venituri proprii, aceasta are o activitate intens subvenționată de către municipalitate;
3)Muzeul de Istorie “Teodor Cincu” - cu colecții de arheologie, artă plastică și arheologie,
muzeul dispune de un patrimoniu cultural de peste 55.000 de piese și găzduiește expoziții de
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pictură, sculptură, etnografie, dar și manifestări cu caracter omagial-comemorativ, culturaleducative. Muzeul are încheiate parteneria te cu alte muzee (de ex. cel din Vaslui), precum și cu
Universitatea “Dunărea de Jos” pentru activități de cercetare.
La acestea se adaugă cele 16 biblioteci școlare ale unităților de învățăm ânt din municipiu,
care nu sunt însă de schise publicului larg, ci doar elevilor.
Cea mai importantă instituție cu profil sportiv din municipiul Tecuci este Clubul Sportiv
Municipal, din subord inea municipalității, cu 16 angajați și cu secții de atletism, rugby, fotbal,
handbal și lupte libere. Clubul are o bază materială bine dezvoltată și care este doar parțial
utilizată, mare parte dintre activități derulându-se pe Stadionul Municipal și la noua Sală
Polivalentă. Aceasta constă din două săli de lupte, un teren sportiv și o sală de atlestism cu
coritan., terenul de handbal fiind recent reabilitat din fonduri proprii și din sponsorizări. În cei 48
de ani de activitate, Clubul a dat aproape 30 de campioni naționali și numeroși membri ai
loturilor naționale și jucători în diviziile superioare.
De asemenea, în municipiu există un bazin de înot, alfat în subordinea Clubului Sportiv
Municipal, construit în 1966 și care a fost inclus într-un program de reabilitare și transformare în
bazin olimpic, în anul 2007, investiția de circa 1 mil. de Euro fiind abandonată ulterior din lipsă
de fonduri la bugetul de stat.
În anul 2011, Compania Națională de Investiții a finalizat lucrările la noua sală polivalentă
din Tecuci, cu nivel de practică sportivă competiţională locală, teren de handbal şi 150 de locuri
pentru spectatori, în suprafață de aproape 1.700 mp, care a fost trecută, prin Hotărâre de Consiliu
Local, tot în administrarea Clubului Sportiv Municipal. Un alt proiect care a fost recent pus în
practică este cel al Patinoarului din Parcul Carol, a cărui activitate este coordonată de S.C.
PIEȚE PREST TEC S.R.L.
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De asemenea, municipalitatea a concesionat recent unei firme private o suprafață de 15.900
mp de teren vis-à-vis de Parcul Carol, pe locul unde urma să fie ridicat înainte de 1989 un nou
stadion. Pe această locație vor fi amenajate 3 terenuri de fotbal, 2 terenuri de tenis, toate
acoperite cu gazon, respectiv 2 terenuri de tenis cu zgură, care urmează să dispună și de instalație
de nocturnă. La aceasta se vor adăuga vestiare, grupuri sanitare și dușuri.
In urma dezbaterii publice ce a avut loc cu ocazia actualizarii strategiei de dezvoltare, au fost
facute propuneri ce se au in vedere, precum: existenta unui muzeu aviatic in cadrul vechii unitati
militare si extinderea spatiului alocat operelor de arta din cadrul muzeului Gheorghe Patrascu.
Clubul de fotbal local – FC “Sporting” Tecuci – are o tradiție de aproape 60 de ani și a
evoluat inclusiv în Divizia B, fiind în prezent înscrisă în Liga a IV-a Galați. Meciurile echipei
sunt găzduite de Stadionul Municipal, construit în anul 1950, cu un număr de 1.050 de locuri în
tribune. Stadionul, aflat în prop rietatea municipalității, are o suprafață de circa 28.000 mp și
dispune de un teren cu gazon, vestiare și tribună, care necesită însă lucrări de modernizare și
dotare, având o vechime considerabilă.
În ultimii ani se remarcă, ma i ales în rândul tinerilor, un interes sporit pentru activitatea
sportivă, context în care la nivel local au apărut mai multe săli de fitness private, care
funcționează pe bază de abonament.

4.7.2.Analiza SWOT
Puncte tari ale municipiului Tecuci:
 Autoritati locale deschise
 Existenta

retelelor

Puncte slabe:
 Dotari limitate pentru sport si agrement

de

comunicatii  Monumente istorice neprotejate
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 Utilizare limitata a bibliotecii

(telefonie, internet, cablu)
 Existenta unor monumente istorice
 Existenta unei baze sportive

 Inexistenta unor evenimente culturale la
nivel local
 Competitiilor sportive in numar redus
 Lipsa dotarilor pentru agrement
 Zone amenajate ca parcuri in numar redus

Oportunități:

Amenințări:

 Existenta resurselor nerambursabile din  Resurse bugetare reduse față de nevoia de
fondurile structurale

investiții

 Integrarea in strategiile de dezvoltare ale

în

infrastructură

cultural

si

sportive
 Sprijin redus din partea altor autoritati

judetului
 Dezvoltarea unor relatii de parteneriat în

publice

vederea dezvoltării de activitati culturale si  Lipsa de sprijin din partea comunitatii
sportive
 Perspective

pentru crearea unei vieti cultural sportive a
bune

pentru

dezvoltarea

orasului

agroturismului. (valorificarea produselor
agricole de catre locuitaorii comunelor
invecinate, in locurile special amenajate pe
raza municipiului Tecuci. In special in
weekend)
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4.7.3.Obiective pentru domeniul cultura, sport si agrement
Obiectivul general in materie il reprezinta “dezvoltarea infrastructurii pentru cultura,
sport si agrement” iar obiectivele specific sunt:
1. Punerea in valoare, dezvoltarea patrimoniului cultural local si organizarea de
evenimente culturale.
2. Dezvoltarea infrastructurii pentru practicarea sportului si organizarea de competitii
sportive.
3. Valorificarea resurselor naturale ale orasului pentru crearea infrastructurii de
agreement.

4.7.4.Fise de proiect
Fisa nr. 57
Domeniu

Programul / proiectul propus

Cultura, sport si agrement

Titlul:
Reabilitare cladire biblioteca

Cadrul general

Cladirea

bibliotecii

orasenesti

(monument istoric) necesita reabilitare si
dotare
Grup ţintǎ

Locuitorii orasului

Obiectiv

Punerea

in

valoare,

dezvoltarea

patrimoniului cultural local si organizarea de
evenimente culturale.
Motivaţia proiectului

Eficientizarea maxima a spatiului;
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Dotarea cu mobilier ergonomic;
Imbunatatirea infrastructurii.
Modul de implementare a proiectului

Reabilitarea cladirii, monument istoric si
dotarea cu mobilier ergonomic, pentru
eficientizarea spatiului.

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare

Bugetul local
Bugetul de stat
Fonduri europene

Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului

Consiliul Local
Biblioteca

Termen de realizare

2018

Indicatori

-reabilitarea si dotarea cladirii bicliotecii

Fisa nr.58
Domeniu

Programul / proiectul propus

Cultura, sport si agrement

Titlul:
Digitalizarea documentelor

Cadrul general

Digitalizarea documentelor din arhiva
bibliotecii

Grup ţintǎ

Locuitorii orasului

Obiectiv

Digitalizarea documentelor din fondul
documentar referitor la istoria Tecuciului si a
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personalitatilor lui (Teodor Pamfile, Anghel
Rugina, Ion Petrovici etc .)
Motivaţia proiectului

Prezentarea

documentelor

in

forma

electornica perminte accesul unui numar
mare de cetateni in vederea studierii lor.
Modul de implementare a proiectului

-achizitia de echipamente pentru
biblioteca (scanner profesional)

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului

Bugetul local
Sponsorizari
Consiliul Local
Biblioteca

Termen de realizare

2019

Indicatori

-digitalizarea documentelor finalizata

Fisa nr. 59
Domeniu

Programul / proiectul propus

Cultura, sport si agrement

Titlul:
Consolidare, amenajare lacase de cult

Cadrul general

Lacasele

de

cult

din

oras

sunt

monumente istorice si trebuie protejate
Grup ţintǎ

Locuitorii orasului

Obiectiv

Punerea

in

valoare,

dezvoltarea
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patrimoniului cultural local si organizarea de
evenimente cultural
Motivaţia proiectului

Nevoia de a consolida si amenaja
lacasele de cult
Consolidarea si amenajarea lacaselor de

Modul de implementare a proiectului
cult
Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea
proiectului

Bugetul local
Sponsorizari
Consiliul Local
Biserica

Termen de realizare

2019

Indicatori

-2 lacase de cult consolidate si amenajate

Fisa nr. 60
Domeniu

Programul / proiectul propus

Cultura, sport si agrement

Titlul:
Stabilirea unor elemente de identitate a
orasului

Cadrul general

Actualizarea stemei si a simbolului

Grup ţintǎ

Locuitorii orasului

Obiectiv

Punerea

in

valoare,

dezvoltarea

patrimoniului cultural local si organizarea de
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evenimente cultural
Motivaţia proiectului

Nevoia

de

a

stabili

elemente

de

identificare a orasului
Modul de implementare a proiectului

-stabilirea elementelor de identificare –
stema, simbol

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Bugetul local
Sponsorizari
Consiliul Local

proiectului
Termen de realizare

2018

Indicatori

-stema, simbol

Fisa nr. 61
Domeniu

Programul / proiectul propus

Cultura, sport si agrement

Titlul:
Sportul la orice varsta

Cadrul general

Organizarea unor competitii sportive, in
diferite domenii, pe categorii de varsta

Grup ţintǎ

Locuitorii orasului

Obiectiv

Dezvoltarea

infrastructurii

pentru

practicarea sportului si organizarea de
competitii sportive
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Motivaţia proiectului

Nevoia de socializare si miscare pentru
toate categoriile de varsta

Modul de implementare a proiectului

Organizarea de doua ori pe an de
competitii sportive, pe categorii de varsta

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Bugetul local
Sponsorizari
Consiliul Local

proiectului
Termen de realizare

2018

Indicatori

-doua

competitii

sportive

pe

an

organizate cu minim 50 de participanti

Fisa nr. 62
Domeniu

Programul / proiectul propus

Cultura, sport si agrement

Titlul:
Sa descoperim Tecuciul

Cadrul general

Promovarea

potentialului

turistic

si

crearea infrastructurii necesare, in scopul
cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie
turistica.
Grup ţintǎ

Municipiul Tecuci

Obiectiv

Consolidarea

turismului

intern

prin
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sprijinirea promovarii produselor specifice si
a activitatilor de marketing specifice.
Motivaţia proiectului

Ca parte a activitatilor de constructie a
imaginii turistice Tecuci, este necesar sa
existe o serie de initiative care sa influenteze
publicul larg.

Modul de implementare a proiectului

Crearea unei imagini atractive a
produsului turistic Tecuci pe piata interna a
turismului romanesc

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Bugetul local
POR

Consiliul Local

proiectului
Termen de realizare

2018

Indicatori

Identificarea

celor

mai

eficiente

mijloace de marketare a produselor turistice
specifice zonei;

Fisa nr. 63
Domeniu

Programul / proiectul propus

Cultura, sport si agrement

Titlul:
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Amenajare si reamenajare parcuri si
locuri de joaca
Cadrul general

Suprafata parcurilor si a locurilor de
joaca este insuficienta in raport cu populatia

Grup ţintǎ

Locuitorii orasului, turisti

Obiectiv

Valorificarea

resurselor

naturale

ale

orasului pentru crearea infrastructurii de
agrement
Motivaţia proiectului

Nevoia de a amenaja si extinde suprafata
parcurilor si a locurilor de joaca

Modul de implementare a proiectului

-crearea unui nou parc
-reamanajarea parcurilor existente
-reamenajarea locurilor de joaca

Sursa de finanţare/posibile surse de

Bugetul local

finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2018

Indicatori

-un parc reamenajat
-un parc nou creat
-locuri de joaca reamenajate
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Capitolul 5
Cadrul de aplicare a strategiei de dezvoltare a municipiului Tecuci
Pentru transpunerea Strategiei de dezvoltare locala se propun masuri si instrumente
concrete de implementare, care au rolul de a structura eforturile de organizare, de a mobiliza
parteneriatul si resursele necesare, precum si de a asigura succesul strategiei.

Coordonare
Coordonarea implementarii Strategiei de dezvoltare locala va fi asumata si asigurata de
Consiliul Local si Primarul municipiului Tecuci. Structura care va asigura coordonarea Strategiei
va fi de sine statatoare, o structura noua, creata special cu acest scop, care sa cuprinda functionari
publici cu specializari tehnice, financiare si de administratie, a caror viziune si experienta sa
permita acoperirea tuturor aspectelor integrate si extinse pe care le presupune implementarea
unei strategii multisectoriale si pe termen lung. Structura va fi condusa de Primar. Eventual,
poate fi cooptat si un consultant.
Responsabilitatile structurii de coordonare a Strategiei de dezvoltare locala - propuneri:


Asigurarea coordonarii si urmaririi stadiului implementarii Strategiei;



Asigurarea unui management eficient si corect in implementarea strategiei,

inclusiv a gestionarii financiare corecte a fondurilor alocate implementarii actiunilor asumate de
Consiliul local sau de Primar in varii parteneriate;
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Monitorizarea modului de implementare, respectiv realizarea indicatorilor de

progres, impact si rezultat a obiectivelor, directiilor si actiunilor de dezvoltare;


Asigurarea resurselor tehnice si administrative necesare bunei implementari a

Strategiei;


Organizarea monitorizarii, evaluarii si revizuirii periodice a implementarii;



Elaborarea rapoartelor de implementare si de revizuire perioadica, dupa graficul

de raportare agreat;


Urmarirea realizarii, implementarii si impactului Planului de comunicare si

promovare a Strategiei

Punerea in aplicare
Punerea in aplicare a Strategiei de dezvoltare locala este un proces complex, care implica
si afecteaza intreaga comunitate. Data fiind amploarea si diversitatea actiunilor intra- si intersectoariale ale Strategiei, se propun o serie de instrumente de implementare care sa faciliteze
atingerea viziunii si obiectivelor de dezvoltare ale Strategiei.
1. Planul de actiuni este o prezentare structurata a tuturor actiunilor si proiectelor propuse
de Strategie, cu date si informatii privind modul de abordare – in corelare cu alte actiuni sau prin
parteneriate strategice, resursele financiare necesare si surse posibile pentru asigurarea lor,
legislatia care guverneaza proiectul, indicatorii de rezultat care permit evaluarea implementarii
actiunii.

Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Tecuci, jud. Galaţi
258

ZET EXPERT CONSULT SRL
Sediu social: Bucuresti, Sector 4, Str. Gramont nr. 28, Camera 1, Ap. 3
Punct de lucru: Bucuresti, Sector 1, Str. Mircea Vulcanescu nr. 60
CUI: RO 35231857; Reg. Com.: J40/13965/2015
Tel/Fax: 031/107.49.55 Mob: 0786.391.743
IBAN: RO35 BTRL RONC RT03 2822 2001- Banca Transilvania
RO73 TREZ 7045 069X XX01 3056 – Trezorerie Sector 4

web: www.zetexpert.ro e-mail: office@zetexpert.ro
__________________________________________________________________________________________________________

2. Planificarea in timp a planului de actiuni, pe termen scurt si pe intreaga perioada de
planificare, indica etapele de parcurs pentru implementarea proiectelor, respectand prioritatile
identificate prin exercitiile de consultare a comunitatii.
3. Parteneriatul local continua si extinde eforturile de implicare si consultare a diverselor
grupuri de interese locale din perioada de elaborare a Strategiei, fiind expresia raspunderii
asumate de acele entitati sau grupuri de entitati in ceea ce priveste contributia directa si
planificata la transpunerea Strategiei. Pentru a asigura succesul Strategiei, aceasta trebuie sa
devina un document de lucru nu numai pentru Consiliul Local si Primaria, ci si pentru entitatile
cuprinse in parteneriatul local, un document care sa le ghideze propriile planuri de viitor.
4. Asumarea responsabilitatilor de implementare, de catre Consiliul local si Primarul,
precum si de catre Parteneriatul local.
5. Realizarea Planului de comunicare si promovare a Strategiei catre comunitatea locala si
alte entitati interesate. Acesta este un instrument care va mari vizibilitatea asupra Strategiei, va
informa si educa populatia, grupurile de interese si de initiativa, astfel incat sa se asigure
implicarea prin propriile proiecte si sustinerea Strategiei.

Monitorizare si evaluare
Activitatile de monitorizare si evaluare a impactului si rezultatelor au ca scop asigurarea
eficientei si calitatii in implementare, urmarirea sensului de implementare a strategiei si a
componentelor sale, respectiv realizarea obiectivelor propuse.
Monitorizarea implementarii strategiei, ca intreg, si a actiunilor concrete urmareste
realizarea obiectivelor in contextul actiunilor/activitatilor propuse, a resurselor umane, materiale
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si financiare alocate, respectarea planificarilor in timp, buna functionare a parteneriatelor
generale sau individuale pe proiecte, performantele echipelor de implementare, etc.
In cazul aparitiei de devieri de la planificare, a situatiilor de criza sau de forta majora,
modificari ale elementelor de preconditie, aparitia de reactii negative sau neasteptate din partea
participantilor la strategie sau proiect, etc. activitatea de monitorizare va genera actiuni de
ajustare – restructurare – alocari suplimentare, prin care sa se asigure cele mai eficiente si
rationale solutii de remediere si readucere a Strategiei sau proiectelor pe sensul de implementare
prevazut si, astfel, sa se asigure realizarea impactului asteptat.

Evaluarea rezultatelor si impactului
Sistemul de evaluare permite sa se aprecieze in ce masura Strategia si proiectele
componente si-au atins obiectivele propuse, iar rezultatele tangibile si intangibile sunt cele
prevazute, in termeni de eficienta, calitate si cantitate.
Evaluarea se realizeaza la trei momente cheie:
a.Evaluarea anterioara inceperii actiunii: se evalueaza impactul potential al actiunii si
corectitudinea presupunerilor, constituind un element important de decizie asupra oportunitatii
proiectului/actiunii.
b.Evaluarea intermediara a actiunii: se efetueaza la jumatatea perioadei de implementare,
analizand cursul corect al actiunii si rezultele intermediare.
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c.Evaluarea finala se realizeaza dupa finalizarea proiectului, imediat sau/si dupa anumite
perioade, pentru a analiza daca au fost atinse rezultele prevazute de proiect. Aceasta evaluare
poate servi ca justificare pentru noi priecte care sa consolideze sau sa corecteze rezultele
realizate.
Pentru realizarea monitorizarii si evaluarii, atat la nivel de strategie cat si la nivel de
actiune individuala, se utilizeaza doua tipuri de indicatori: indicatori de progres, la nivel de
strategie si indicatori de impact si de rezultat, la nivel de actiuni concrete.

Revizuire
Strategia de dezvoltare locala va fi revizuita periodic, pentru a se evalua succesul
eforturilor de implementare si a lua toate masurile ca planul sa ramana valabil pe masura ce
comunitatea evolueaza. Se vor opera ajustarile, rafinarile si actualizarile necesare, astfel incat
cetatenii sa fie convinsi de modul in care comunitatea lor se dezvolta in sensul progresului social,
economic si de mediu.
Revizuirea Strategiei se va realiza la intervale relativ scurte, datorita perspectivelor de
schimbari rapide si consistentelor la nivelul intregii societati romanesti. Prima revizuire se
recomanda la finele perioadei de “termen scurt” – 2019, “termen lung” 2027”. Revizuirea va
cuprinde toate etapele de elaborare.
Exercitiul de revizuire va tine cont de urmatoarele elemente:


Rezultatele monitorizarii implementarii si evaluarii impactului strategiei pana la

momentul revizuirii;


Evolutia bugetului local;
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Legislatie noua cu efecte directe asupra oraşului;



Modificari in strategiile nationale, regionale sau judetene, cu efecte directe asupra

oraşului.
Indiferent de ritmul de revizuire, este necesara o raportare anuala a rezultelor de
implementare, care sa includa o detaliere a proiectelor care urmeaza sa fie continuate sau atacate
in urmatorul ciclu de 12 luni si efectele acestora asupra exercitiului bugetar.

Parteneriat
Strategia de dezvoltare locala va fi pusa in aplicare prin intermediul unui parteneriat larg
la nivel local care va cuprinde reprezentantii tuturor grupurilor de interese si initiative vizate de
strategie prin obiectivele, directiile si actiunile de dezvoltare. Aceasta abordare corespunde
principiilor de dezvoltare durabila, principiilor si valorilor europene la care a aderat tara noastra.
Principiul parteneriatului presupune, pe langa implicarea directa a comunitatii, prin
cunostinte, experienta, proiecte proprii, si participarea la consultarile publice pe care autoritatea
publica locala le va organiza atat in contextul implementarii strategiei, cat si in cel al aplicarii
legislatiei privind transparenta decizionala in adminstratie si impactul proiectelor asupra
mediului.
In ceea ce priveste implementarea Strategiei printr-un parteneriat colaborativ si eficient,
este necesara continuarea eforturilor de implicare coerenta a comunitatii in proiectele relevante si
stimularea contributiilor cetatenilor, grupurilor si organizatiilor la atingerea viziunii si
obiectivelor de dezvoltare locala. Amploarea, caracteristicile si multidisciplinaritatea actiunilor si
proiectelor concrete de implementare sunt cele care dicteaza componenta parteneriatului:
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1.Autoritatea publica locala, respectiv Consiliul Local si Primarul;
2.Institutii publice, cum ar fi Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca si Directia
generala de Asistenta Sociala de la nivelul judetului, Consiliul Judetean;
3.Institutii de invatamant, cu precadere preuniversitare;
4.Operatorii de utilitati;
5.Reprezentantii bancilor si investitorilor
6.Asociatii patronale, sindicate
7.Reprezentantii cetatenilor
8.Organizatii civice din diverse domenii
9.Mass-media locala
Primaria va incuraja ca reprezentarea in parteneriat sa respecte egalitatea de sanse.
Datorita slabei reprezentari la nivel local a unor organizatii sau institutii cu specializari
relevante si de mare importanta pentru implementarea cu succes a Strategiei, se recomanda
invitarea unor agentii guvernamentale sau neguvernamentale in Parteneriatul local, fie pe baze
permanente, fie ocazional, la dezbaterile pe profil. Astfel, se recomanda invitarea Agentiei pentru
Dezvoltare Regionala, Camerei de Comert, Agentiei pentru Protectia Mediului, Directiei pentru
Agricultura si Dezvoltare Rurala si a altora.
Aceasta structura numeroasa va fi incurajata sa preia Strategia ca pe un ghid propriu de
dezvoltare, iar Primaria va face eforturile necesara pentru coagularea intr-o entitate care sa
participe pro-activ la implementare.
Strategia va putea fi consultata de orice cetatean, iar accesul va fi asigurat prin publicarea
ei pe site-ul de web al Primariei. Intr-o prima etapa, exemplare ale Strategiei vor fi disponibile la
sediul Primariei.
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Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Tecuci,
jud. Galaţi
2017-2027

Actualizare, modificare, completare Strategie de dezvoltare
durabilă pentru perioada următoare.

Anexa 2. Proiecte 2017

2

Fisa 1 Proiecte 2017
Domeniu

Programul / proiectul propus

Administratie publica
Titlul:
Sistem de management al calităţii pentru
primărie.
Cadrul general

Utilizarea unor astfel de certificari dupa
un manual de proceduri bine alcatuit creaza
premisele unei activitati performante si de
calitate la nivelul primariei

Grup ţintǎ

Functionarii publici si alesii locali,

Obiective

Imbunatatirea capacitatii administrative

Motivaţia proiectului

Nevoia de a utiliza instrumente ale
managementului public modern in activitatea
curenta

Modul de implementare a proiectului

-formalizarea

unui

circuit

al

documentelor
-realizarea procedurilor de lucru
-transparenta

marita

in

emiterea

documentelor
-alinierea serviciilor prestate de catre
primarie la nivelul celor europene.

Sursa de finanţare/posibile surse de

-Bugetul local;

finanţare
-POCA
Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2017-2018

3

Indicatori

-circuit al documentelor formalizat
-manual realizat
-sistem de management al calitatii

Fisa 2 Proiecte 2017
Domeniu

Programul / proiectul propus

Amenajarea teritoriului

Titlul:
Realizarea centurii municipiului Tecuci

Cadrul general

Expansiunea

intravilanului

trebuie

insotita de realizarea infrastructurii aferente
Grup ţintǎ

Populatia orasului

Obiective

Imbunatatirea infrastructurii de transport
astfel incat sa fie reduse influentele negative
asupra mediului si confortului populatiei;
Fluidizarea

traficului

in

interiorul

orasului;
Motivaţia proiectului

Este

necesara

cresterea

atractivitatii

pentru locuire a intravilanului localitatii prin
crearea unei infrastructuri rutiere adecvate
Fluidizarea traficului de iesire prin
realizarea centurii ocolitoare
Modul de implementare a proiectului

Realizarea centurii municipiului Tecuci

Sursa de finanţare/posibile surse de

Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri

finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

structurale
Consiliul local Tecuci,

proiectului
Termen de realizare

2017-2018

Indicatori

– centura ocolitoare realizata
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Fisa 3 Proiecte 2017
CONSTRUIREA UNUI NOU SPITAL
Spitalul MUNICIPAL ANTON CINCU, TECUCI, str. George Petrascu. Desfasurarea lucrarilor
de amenajare a terenului si constructie a cladirilor: Restructurarea altor cladiri existente pe terenul
spitalului nu face parte din aceasta operatiune.
Principiile care au fost retinute pentru conceptia noului spital sunt urmatoarele: - Conceptia unui
spital compact, adaptat la noile cerinte medicale moderne si performante - Ameliorarea si
rationalizarea acceselor exterioare si a fluxurilor interioare. - Posibilitatea unei flexibilitati si evolutii
a serviciilor in functie de evolutiile tehnologice medicale.
Noul spital va trebui sa raspunda la doua exigente esentiale pentru a permite o evolutie in timp a
functiunilor in legatura cu avansul tehnologic:
-

Modularitate

-

Flexibilitate

ACCESE SPECIFICE ALE CLADIRILOR DIN INCINTA SPITALULUI
a -ACCESUL PRINCIPAL Se va face din Str.Gheorghe Petrascu care si va fi rezervat in special
pacientilor valizi si al vizitatorilor. Acest acces va fi supravegheat 24/24h.
b -ACCES URGENTE din Str. Gheorghe Petrascu care direct, din intrarea principala a incintei.
Accest acces va fi destinat pacientilor culcati, transportati in ambulante printrun sas protejat de
intemperii. Un acces, de asemenea, va fi prevazut din holul principal al spitalului pentru pacientii
valizi.
c- ASCENSOARE Ascensoarele vor fi prevazute pentru deservirea tuturor etajelor conform
necesitatilor spitalului si in functie de studiul de trafic realizat de fiecare participant la licitatie,
repartizate dupa cum urmeaza:
- Ascensoare pentru PUBLIC si separat pentru PERSONALUL MEDICAL
- Ascensoare pentru PACIENTI CULCATI
- Ascensoare pentru personal,transportul materialelor si a carucioarelor cu mancare – fluxuri
separate.
Sectiunile functionale care sunt in legatura directa-fara a traversa alte sectiuni-pe traseul cel mai
scurt si rapid “LINIA ROSIE” sunt urmaroarele: URGENTE- IMAGISTICA - BLOC OPERATORTERAPIE INTENSIVA ( ATI)

Structura Ambulatorului integrat:
1. Medicina interna - 1 Cabinet
2. Chirurgie generala - 1 Cabinet
3. Obstetrica-ginecologie - 1 Cabinet
5

4. Neurologie - 1 Cabinet
5. ORL - 1 Cabinet
6. Oftalmologie - 1 Cabinet
7. Dermatovenerologie - 1 Cabinet
8. Psihiatrie - 1 Cabinet
9. Pediatrie - 1 Cabinet
10. Ortopedie si traumatologie - 1 Cabinet
11. Cardiologie - 1 Cabinet
12. Gastroenterologie - 1 Cabinet
13. Compartiment Explorari Funcţionale - 1 Cabinet
14. Laborator de Radiologie si Imagistica Medicala - 1 Laborator
15. Laborator de Analize Medicale - Punct Recoltare - 1 Laborator
16. Spitalizare de zi - 15 paturi
V.1- REPARTIZAREA NUMARULUI DE PATURI PE SPECIALITATI
Medicina interna
V1.1. Compartiment Neurologie 10 paturi -5 saloane
V1.2. Compartiment Cardiologie 9 paturi -5 saloane
V1.3. Compartiment Diabet 10 paturi- 5saloane
V1.4. Medicina interna 45 paturi -13 saloane
V1.4. Medicina interna 5 paturi - 3 saloane
V1.4. Medicina interna 40 paturi -10 saloane
V2.1.Sectia chirurgie generala 30 paturi - 15 saloane
V3.1. Sectia ortopedie si traumatologie -25 paturi- 13 saloane
V4.1. Compartiment recuperare -15 paturi -8 saloane
V4.RMFB
V4.1.1. Cabinet recuperare,medicina fizica,balneologie - 1salon
V4.1.2.Cabinet baza tratament recuperare,medicina fizica,balneologie - 1salon
V4.1.3.Cabinet medic RMFB- 1 salon
V4.1.4. Cabinet asistenti medicali RMFB - 1 salon
V4.1.5. Vestiar RMFB femei
V4.1.6. Vestiar RMFB barbati
V5.1. Sectia Pediatrie -45 paturi- 13 saloane
V5.1.1 Sectia pediatrie 2 paturi- 3 saloane
V6. Compartiment Boli infectioase -8 saloane 15 paturi
V7. Compartiment Oftalmologie -3 saloane 6 paturi
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V8. Sectia Obstertica-Ginecologie -18 saloane 35 paturi
V9. Compartiment Neonatologie - 11 saloane 24 paturi
V9.1.1 Compartiment prematuri - 1 salon 4 paturi
V9.1.2. Compartiment neonatalogie - 2 saloane 20 paturi
V10 .Compartiment O.R.L. - 3 saloane 6 paturi
V11. Compartiment Dermato-Venerologie - 3 saloane 6 paturi
V12. Compartiment dermato-venerologic -3 saloane 6 paturi
V13. Sectia A.T.I. - 4 saloane 16 paturi
V14. Bloc Operator 5 sali de operatie
V15. Compartiment primiri urgente - Camera de garda (interne, chirurgie, pediatrie, obstetrica)
V15.1.1.Receptie triaj CPU
V15.1.2.Cabinet consultatii individuale nr 1
V15.1.3. Cabinet consultatii individuale nr 2
V15.1.4. Cabinet consultatii individuale nr 3
V15.1.5. Cabinet consultatii individuale nr 4
V15.1.6.Oficiu pregatire personal - femei
V15.1.7. Oficiu pregatire personal - barbati
V15.1.8. Oficiu sterilizare rapida
V15.1.9. Oficiu curatenie
V15.1.10. Vestiar personal femei
V15.1.11. Vestiar personal barbati
V15.1.12. Investigatii ecografice
V15.1.13. Radiologie digitala mobila
V16.Farmacie - 1 salon
V17. Laborator anatomie patologica - 1 salon
V18. Morga - 1 salon
V18.1. Incapere camera frigorifica
V18.2. Incapere necropsie
V18.3. Incapere eliberare cadavre
V18.4. Incapere cosmetizare
V19. Compartiment nozocomiale (S.P.C.I.N)
V19.1. Sala pentru pregatirea mediilor de cultura bacteriologie -SPCIN
V19.2. Sala de examinare bacteriologica
V19.3. Sala de neutralizare deseuri medicale bacteriologice -SPCIN
V19.4. Cabinet medic sef bacteriologie -SPCIN
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V19.5. Cabinet personal bacteriologic -SPCIN
V19.6. Vestiar personal femei -SPCIN
V19.7. Vestiar personal barbati -SPCIN
V.20.
- BUCATARIE CENTRALA Bucataria centrala va fi plasata astfel incat sa permita o
aprovizionare cat mai directa dinspre curtea de serviciu. Se va respecta cu strictete fluxul de circulatii
al produselor alimentare ; nici un produs nu va reveni la locul depozitarii. Zonele si spatiile necesare
vor fi urmatoarele:
V.20.1
- Zona de receptie:
- hol receptie
- birou inregistrare
- depozit cartoane
V.20.2
- Zona depozitare:
- camera frigorifica carne
- camera frigorifica peste
- camera frigorifica legume/fructe
- camera frigorifica produse lactate
- depozit produse alimentare
- depozit pentru oua plus camera frig pentru oua
- depozit bauturi
V.20.3
- Zona de productie:
- preparare carne
- preparare legume /fructe
- bucatarie principala
- patiserie/brutarie
- camera frigorifica pentru alimente pregatite
- zona de pregatire (spalare, transare, portionare) separat pentru carne, legume si fructe, peste si
oua
- zona vesela –debarasare-spalare vesela si zona de distributie portionare
V.20.4
- Zona de distributie:
- pregatire platouri
- zona carucioare preparate
8

V.20.5- Zona curatare carucioare:
- camera curatare carucioare retur
V.20.6
- Spalatorie
- spatiu debarasare platouri
- spatiu pre-curatare
- spalatorie vase
- spalatorie oale/vase/recipiente
- camera curatenie
V.20.7- Zona autoservire personal
V.20.8
- Zona personal
- birou sef bucatarie
- birou achizitii
- birou dietetician
- vestiar femei
- sanitare+dusuri
- vestiar barbati
- sanitare+dusuri
V.21- DEPOZIT CENTRAL Depozitul central va fi situat in apropierea zonei de livrari si va
cuprinde:
- hol receptie
- birou receptie
- depozit cartoane
- depozit paleti
- depozit general
V.22- EVACUARE DESEURI
Vor fi create doua localuri pentru depozitarea gunoaielor inainte de evacuare:
- deseuri cu risc de contaminare:
1. de la blocul alimentar (de la persoane care pot suferi de boli contagioase);
2. de la blocul medical – deseuri medicale de la diverse blocuri: operator, radiologie, medicina
interna, etc.
- deseuri fara risc de contaminare
V23. Pavilion administrativ
Birou R.U.N.O.S. -5 persoane
9

Birou financiar contabil -5 persoane
Compartiment juridic -1 persoana
Compartiment P.S.I., I.S.U. -1 persoana
Compartiment duhovnicesc -1 persoana
Serviciul tehnic, administrativ, aprovizionare -1 persoana
V.24- SPATII DIVERSE Constructia noului spital va mai cuprinde urmatoarele servicii - adapost
A.L.A – dimensionat conform normelor in vigoare
- arhive pentru totalitatea serviciilor noului spital
- ateliere pentru electricieni, instalatori, tamplarie si reparatii mobiler
- magazie pentru depozitarea materialelor medicale si a produselor consumabile
- camere informatica
– trebuie prevazut un spatiu informatic la fiecare etaj
- spatii tehnice
– trebuie prevazute spatiile tehnice necesare solutiei propuse
- Parcare subterana personal
– numarul locurilor de parcare va fi determinat conform nomelor in vigoare
- Curte de serviciu
– va fi prevazuta o curte de serviciu , separata fizic intre zona de livrare si zona de evacuare a
deseurilor
- Cabina poarta/paznic
– vor fi prevazute 2 servicii de acest tip si anume
• Unul care va supraveghea si controla accesul public si al salvarilor
• Unul care va supraveghea si controla accesul logistic si la parcarii subterane
Fisa 3 Proiecte 2017
Domeniu

Programul / proiectul propus

Dezvoltare sociala

Titlul:
Construirea

unui

spital

pe

raza

Municipiului Tecuci la standarde Europene
Cadrul general

Serviciile medicale oferite prin actualele
unitati spitalicesti sunt depasite. Serviciul de
urgenta este ca si inexistent pe teritoriul
orasului, ca si in cazul comunelor vecine

Grup ţintǎ

Populatia Municipiului Tecuci si
localitatilor invecinate

Obiective

Cresterea starii de sanatate a populatiei
10

Motivaţia proiectului

Nevoia de interventie prompta in cazuri
exceptionale

Modul de implementare a proiectului

Construirea unui nou spital avand sectii
multiple si dotari la standarde europene
Înfiinţarea unui sediu pentru serviciile
medicale de urgenţă
Crearea unui dispecerat compatibil cu
urgente

112.

autospeciale

Achizitionarea

pentru

unei

descarcerare

cu

echipament complet. Achizitionarea a doua
autosalvari cu echipament de resuscitare.
Achizitionarea a doua autospeciale de
interventie (cisterna cu apa 11 si spuma
chimica).
Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Bugetul local, Bugetul judetului, Bugetul
de stat, Fonduri Europene
Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2017-2022

Indicatori

-construirea si finalizarea unui nou spital

Fisa 4 Proiecte 2017
Domeniu

Programul / proiectul propus

Amenajarea teritoriului

Titlul:
Reabilitarea Bulevardului Victoriei

Cadrul general

Cresterea

numarului

autoturismelor

trebuie insotita de realizarea infrastructurii
aferente
Grup ţintǎ

Populatia orasului

Obiective

Imbunatatirea infrastructurii de transport
astfel incat sa fie reduse influentele negative
asupra mediului si confortului populatiei;
Fluidizarea

traficului

in

interiorul

orasului;
Bunastarea cetatenilor orasului Tecuci
11

Motivaţia proiectului

Este

necesara

cresterea

atractivitatii

pentru locuire a intravilanului orasului prin
crearea unei infrastructuri adecvate;
Fluidixarea traficului din oras prin
reabilitarea principalelor artere;
Cresterea atractivitatii orasului.
Modul de implementare a proiectului

Reabilitarea bulevardului Victoriei

Sursa de finanţare/posibile surse de

Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri

finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

structurale
Consiliul local Tecuci,

proiectului
Termen de realizare

2017

Indicatori

– reabilitarea totala a b-dului Victoriei

Fisa 5 Proiecte 2017
Domeniu

Programul / proiectul propus

Administratie publica
Titlul:
Implementarea

proiectului

pentru

persoane defavorizate. “Sansa T”
Cadrul general

Reducerea numarului de persoane aflate
in risc de saracie si excluziune sociala din
comunitatile

marginalizate,

prin

implementarea de masuri integrate.
Grup ţintǎ

Persoane si grupuri defavorizate,

Obiective

Incluziunea sociala si cresterea nivelului
de trai prin reconversie profesionala

Motivaţia proiectului

Nevoia de incluzine si de recalificare a
grupurilor si persoanelor defavorizate de pe
raza municipiului Tecuci

Modul de implementare a proiectului

- realizarea analizei la nivelul zonei de
intervenție vizate de proiect;
12

- soluțiile propuse pentru incluziunea
persoanelor aflate în risc de sărăcie şi
excluziune socială;
- implicarea persoanelor din comunitatea
marginalizată în activitatea de analiză.
Sursa de finanţare/posibile surse de

-Bugetul local; Fonduri structurale.

finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2017-2019

Indicatori

-incluziunea sociala a unui numar ridicat
de persoane;
-reconversie profesionala pentru grupul
tinta;
-reducerea

procentului

de

abandon

scolar.

Fisa 6 Proiecte 2017
Domeniu

Programul / proiectul propus

Administratie publica
Titlul:
Implementare

proiect

persoane

defavorizate. “Scoala Prietena Ta”
Cadrul general

Cresterea
persoanelor

accesului

la

apartinand

educatie

a

grupurilor

vulnerabile, prin implementarea de masuri
integrate.
Grup ţintǎ

Persoane si grupuri vulnerabile,

Obiective

Incluziunea sociala si cresterea nivelului
de trai prin accesul la educatie;

13

Implementarea de masuri integrate de
imbunatatire a competentelor personalului
didactic;
Aplicarea

de

masuri

integrate

de

reducere si prevenire a abandonului scolar.
Motivaţia proiectului

Nevoia

de

sprijin

pentru

serviciile

educationale pentru cresterea calitatii si
orientarea pe nevoile elevilor prin interventii
directe asupra copiilor si parintilor pentru
sprijinirea participarii la educatie.
Modul de implementare a proiectului

- implementarea de masuri integrate de
reducere si prevenire a abandonului scolar
prin oferirea de programe care asigura
cresterea accesului la educatie a persoanelor
apartinand grupurilor vulnerabile;
- Asigurarea de servicii si programe
educationale de calitate destinate prevenirii
si reducerii parasirii timpurii a scolii;
- asigurarea de oportunitati de dezvoltare
a intregului potential individual al copiilor si
tinerilor din comunitate, prin dezvoltarea
abilitatilor,

cunostintelor

si

experientei

necesare;
-asigurarea

premiselor

pentru

participarea cu mai mult interes la activitatile
educationale oferite de catre scoala;
-Implementarea

platformei

online

educationale, Formarea cadrelor didactice, a
personalului de management si de sprijin din
unitatile de invatamant implicate in proiect;
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-Motivarea cadrelor didactice pentru
implicare pentru performanta si pentru
asigurarea unei continuitati a procesului de
invatamant

precum

si

Programele

si

proiectele inovative dezvoltate cu sprijinul
comunitatii, in urma parteneriatelor create si
prin activitatile de voluntariat.
Sursa de finanţare/posibile surse de

-Bugetul local; Fonduri structurale.

finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2017-2019

Indicatori

-incluziunea sociala a unui numar ridicat
de persoane;
-cresterea

atractivitatii

mediului

educational;
-motivarea cadrelor didactice;
-reducerea

procentului

de

abandon

scolar.

Fisa 7 Proiecte 2017
Domeniu

Programul / proiectul propus

Amenajarea teritoriului

Titlul:
Statie de transfer si statie de compostare
Tecuci,

componenta

a

sistemului

de

management integrat al deseurilor in judetul
Galati.
Cadrul general

Scaderea poluarii mediului in special in
zona urbana a municipiului Tecuci. Cresterea
calitatii aerului si a mediului.

Grup ţintǎ

Populatia orasului
15

Obiective

Imbunatatirea modului de colectare,
transport, depozitare si sortare a deseurilor,
astfel incat sa fie reduse influentele negative
asupra mediului si confortului populatiei;
Bunastarea cetatenilor orasului Tecuci

Motivaţia proiectului

Este

necesara

cresterea

atractivitatii

pentru locuire a intravilanului orasului prin
crearea unei mediu cat mai curat;
Reducerea poluarii aerului, mediului si
solului;
Cresterea atractivitatii orasului.
Modul de implementare a proiectului

Realizarea unei statii de transfer si uneia
de compostare
Tecuci,

la nivelul

componenta

a

municipiului

sistemului

de

management integrat al deseurilor in judetul
Galati pe amplasamentul situat pe domeniul
public al municipiului Tecuci, Tarlaua 73,
numar cadastral 106050, suprafata pentru
care se solicita schimbarea destinatiei 47.000
mp.
Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri
structurale
Consiliul local Tecuci,

proiectului
Termen de realizare

2017

Indicatori

– Realizarea unei statii de transfer si a
uneia de compostare la nivelul municipiului
Tecuci,

componenta

a

sistemului

de

management integrat al deseurilor in judetul
Galati.
Fisa 8. Proiecte 2017
Domeniu

Programul / proiectul propus

Amenajarea teritoriului

Titlul:
Inchidere

depozit

neconform

Rates16

Tecuci,

componenta

a

sistemului

de

management integrat al deseurilor in judetul
Galati.
Cadrul general

Scaderea poluarii mediului in special in
zona urbana a municipiului Tecuci. Cresterea
calitatii aerului si a mediului.
Ecologizarea sau schimbarea destinatiei
conform directivelor Europene.

Grup ţintǎ

Populatia orasului

Obiective

Imbunatatirea modului, depozitare si
sortare a deseurilor, astfel incat sa fie reduse
influentele negative asupra mediului si
confortului populatiei;
Alinierea la directivele Europene, in
materie

de

protectie

a

mediului

si

ecologizare.
Bunastarea cetatenilor orasului Tecuci
Motivaţia proiectului

Este

necesara

cresterea

atractivitatii

pentru locuire a intravilanului orasului prin
crearea unei mediu cat mai curat;
Reducerea poluarii aerului, mediului si
solului;
Cresterea atractivitatii orasului.
Modul de implementare a proiectului

Inchidere
Tecuci,

depozit

componenta

neconform
a

Rates-

sistemului

de

management integrat al deseurilor in judetul
Galati pe amplasamentul situat pe domeniul
public al municipiului Tecuci, Tarlaua 73,
numar cadastral 106050, 106200, 106266,
106048, 106047, 106049 suprafate pentru
care

se

solicita

schimbarea

destinatiei

165.000 mp.
Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri
structurale.
Consiliul local Tecuci,
17

proiectului
Termen de realizare

2017

Indicatori

– Inchidere depozit neconform RatesTecuci,

componenta

a

sistemului

de

management integrat al deseurilor in judetul
Galati.

Fisa 9 Proiecte 2017
Domeniu

Programul / proiectul propus

Amenajarea teritoriului

Titlul:
Modernizare strazi in Municipiul Tecuci

Cadrul general

Cresterea

numarului

autoturismelor

trebuie insotita de realizarea infrastructurii
aferente
Grup ţintǎ

Populatia orasului

Obiective

Imbunatatirea infrastructurii de transport
astfel incat sa fie reduse influentele negative
asupra mediului si confortului populatiei;
Fluidizarea

traficului

in

interiorul

orasului;
Bunastarea

cetatenilor

Municipiului

Tecuci
Motivaţia proiectului

Este

necesara

cresterea

atractivitatii

pentru locuire a intravilanului orasului prin
crearea unei infrastructuri adecvate;
Fluidixarea traficului din oras prin
reabilitarea principalelor artere;
Cresterea atractivitatii orasului.
Modul de implementare a proiectului

Reabilitare: Strada Vornicului, strada
Sergent Serea, Strada Dumbrava Rosie,
Strada Vrancei, Strada Vigilentei, Strada
Vidin, Strada 9 Mai, Strada Cantemir, Strada
Cocorasti, Strada Aprodu Purice, Strada
Imasului, Strada Campului, Stada Albinelor,
18

Strada Constantin Gheorghiu, Strada Valeni,
Strada Crangului, Strada 1 Mai, Strada
Grigore

Alexandrescu,

Strada

Andrei

Saguna, Strada Dacia, Strada Duzilor, Strada
Decebal, Strada Vlad Tepes, Strada Iorgu
Iordan, Fundatura D.Harlescu, Strada Horia,
Strada Rosiori, Strada Stefan Putanu, Fdt
Imasului, strada Liliacului, strada Lalelei,
Aleea Crizantemelor, strada Avram Iancu,
strada Nicolae Balcescu, strada Dimitrie
Anghel, strada Malului, strada Dimitrie
Harlescu, strada Rodnei, strada Dragos Voda
( tronson str. Decebal-str. D Harlescu),
strada Linistii (tronson str. Militari-str.
Regina Elisabeta), strada Nicolae Iorga,
strada Nicolae Titulescu , strada Zimbrului,
stada Aurel Vlaicu , strada Dacia(tronson str.
Dumbrava Rosie- str. Vrancei), strada
Calugareni, strada Bucovinei

, strada

Constantin Brancoveanu, strada Marasesti,
strada Movilei, strada Zorilor, strada Eroilor,
strada Prundului , Str.Natalia Negru, strada
Tractoristilor, strada Transilvaniei, strada
Nicoresti, strada Tudor Pamfile, strada
Focsa, strada Vasile Lupu, strada Pietei,
Aleea

Matei

Basarab,

strada

M.

Kogalniceanu – tronson Gara de Sud –
Blocuri CFR, Strada Stefan cel Mare, Strada
Libertatii, Strada Andrei Saguna, Strada
Plutonier

Stoicescu,

Strada

Lascarov

Moldoveanu, Fdt. Plugului, Strada M.
Eminescu, Strada Constantin Radovici, str.
Alexandru cel Bun, Str, Sfintii Voievozi.
Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare

Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri
structurale
19

Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local Tecuci,

proiectului
Termen de realizare

2017-2020

Indicatori

– reabilitarea totala a strazilor mai sus
mentionate.

Fisa 10 Proiecte 2017
Domeniu

Programul / proiectul propus

Amenajarea teritoriului

Titlul:
Extinderea retea canalizare menajera
Strada Decebal, strada Rodnei si Strada
Dragos Voda

Cadrul general

Scaderea poluarii mediului si reducerea
riscului de inundatii in special in zona
urbana a municipiului Tecuci. Cresterea
calitatii vietii.

Grup ţintǎ

Populatia orasului

Obiective

Imbunatatirea infrastructurii astfel incat
sa fie reduse influentele negative asupra
mediului si confortului populatiei;
Reducerea riscului de inundatii;
Bunastarea

cetatenilor

Municipiului

Tecuci
Motivaţia proiectului

Este

necesara

cresterea

atractivitatii

pentru locuire a intravilanului orasului prin
crearea unei infrastructuri adecvate;
Reducerea riscului de inundatii;
Cresterea atractivitatii orasului.
Modul de implementare a proiectului

Extinderea retea canalizare menajera
Strada Decebal, strada Rodnei si Strada
Dragos Voda

Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Bugetul local, Bugetul de stat, Alte surse
legal constituite
Consiliul local Tecuci,
20

proiectului
Termen de realizare

2017

Indicatori

– Extinderea retea canalizare menajera
Strada Decebal, strada Rodnei si Strada
Dragos Voda.

Fisa 11 Proiecte 2017
Domeniu

Programul / proiectul propus

Dezvoltare sociala

Titlul:
Cresterea eficientei energetice cladiri
publice din Municipiul Tecuci

Cadrul general

Reabilitare Sala de spectacole "Ion
Petrovici", Corp nou Scoala Gimnaziala
"Dimitrie Sturdza", Sala de sport Scoala
Gimnaziala "Dimitrie Sturdza" si Ateliere
Scoala

Gimnaziala

Serviciul

Public

"Dimitrie

de

Sturdza"

Asistenta

Sociala,

Serviciul Public Comunitar de Evidenta a
Populatiei,

Gradinita

Tehnologic

Elena

nr.

2

,

Liceul

Caragiani

,

Sediul

Primariei Municipiului Tecuci si Colegiul
National de Agricultura si Economie.
Grup ţintǎ

Populatia Municipiului Tecuci

Obiective

Scaderea

consumului

si

costurilor

utilitatilor publice
Motivaţia proiectului

Necesitatea

reabilitarii

si

cresterea

eficientei energetice
Modul de implementare a proiectului

Reabilitarea şi modernizarea termică a
clădirilor existente, precum şi a sistemelor de
alimentare cu căldură pentru încălzirea şi
prepararea

apei

calde

menajere,

prin

folosirea panourilor solare
intervenţii la nivelul elementelor de
construcţie

exterioare

care

alcătuiesc
21

anvelopa

clădirilor

prin

termoizolaţii,

modernizarea ferestrelor, etanşări
termoizolarea conductelor din subsoluri
Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare

Bugetul local, Bugetul judetului, Bugetul
de stat, Fonduri Europene, Programului
Operational Regional 2014-2020, Axa
prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1,
Operatiunea B – cladiri publice, nr. apelului
de proiecte POR/2016/3/3.1/B/1/7

Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2017-2018

Indicatori

-cresterea

eficientei

energetice,

prin

reabilitarea cladirilor publice de pe raza
Municipiului Tecuci.

Fisa 12 Proiecte 2017
Domeniu

Programul / proiectul propus

Educatie si formare

Titlul:
Reabilitarea clădirii Școlii Gimnaziale
“Dimitrie Sturdza”- monument istoric

Cadrul general

Reabilitarea clădirii Școlii Gimnaziale
“Dimitrie Sturdza”- monument istoric
finantarea acestuia in cadrul Programului
Operational

Regional

2014-2020,

Axa

prioritara 10.
Grup ţintǎ

Populatia Municipiului Tecuci

Obiective

Scaderea

consumului

si

costurilor

utilitatilor publice;
Cresterea atractivitaii Municipiului;
Motivaţia proiectului

Necesitatea

pastrarii

si

conservarii

identitatii culturale. Reducerea costurilor de
intretinere si cu utilitatile.

22

Modul de implementare a proiectului

Reabilitarea şi modernizarea termică a
clădirilor existente, precum şi a sistemelor de
alimentare cu căldură pentru încălzirea
Intervenţii la nivelul elementelor de
construcţie

exterioare

care

alcătuiesc

anvelopa. Interventii premise conform legii
pentru cladirile monment istoric.
Sursa de finanţare/posibile surse de
finanţare

Bugetul local, Bugetul judetului, Bugetul
de stat, Fonduri Europene, Programului
Operational Regional 2014-2020, Axa
prioritara 10.

Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2017-2019

Indicatori

-cresterea

atarctivitatii

Municipiului.

Pastrarea identitatii culturale.

Fisa 13 Proiecte 2017
Domeniu

Programul / proiectul propus

Educatie si formare

Titlul:
Reabilitare gradinite nr.12 ,13, 17

Cadrul general

Reabilitare gradinite nr. 12, 13, 17

Grup ţintǎ

Populatia Municipiului Tecuci

Obiective

-

Scaderea consumului si costurilor
utilitatilor publice;

-

Cresterea atractivitatii Municipiului
si increderea sporita a cetatenilor in
institutiile de invatamant.

Motivaţia proiectului

Necesitatea

reabilitarii

si

scaderea

costurilor aferente utilitatilor publice.
Modul de implementare a proiectului

-

Reabilitarea şi modernizarea termică
a celor 3 gradinite, prin modernizarea
sistemelor de alimentare cu căldură
pentru încălzirea şi prepararea apei
23

calde menajere, utilizand panouri
solare
-

Intervenţii la nivelul elementelor de
construcţie exterioare care alcătuiesc
anvelopa clădirilor prin termoizolaţii,
modernizarea ferestrelor, etanşări

-

Termoizolarea

conductelor

din

subsoluri
Sursa de finanţare/posibile surse de

Bugetul local, Bugetul de stat.

finanţare
Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2017

Indicatori

-cresterea

eficientei

energetice,

prin

reabilitarea cladirilor gradinitelor numarul
12, 13 si 17.

Fisa 14 Proiecte 2017
Domeniu

Programul / proiectul propus

Dezvoltare sociala

Titlul:
Centru de zi pentru persoane varstnice

Cadrul general

Suprafata de locuire pentru persoanele
varstince ce necesita ingijire si monitorizare
permanenta este o necesitate la nivelul
Municipiul Tecuci. Pe de alta parte, este
nevoie de atragerea unor specilisti in sanatate
carora sa li se poata oferi un loc propice
pentru dezvoltare.

Grup ţintǎ

Varstnicii, populatia saraca, persoane din
grupuri defavorizate

Obiective

Imbunatatirea nivelului de trai pentru
persoanele varstnice

Motivaţia proiectului

Fondul spatiilor destinate personelor
varstnice, scazut la nivelul Municipiului
24

Tecuci
Modul de implementare a proiectului

Realizarea unui centru de zi

Sursa de finanţare/posibile surse de

Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri

finanţare

structurale. Programul Operational Regional
2014-2020, Axa prioritara 8.1

Instituţia care raspunde de realizarea

Consiliul local

proiectului
Termen de realizare

2017-2019

Indicatori

2019 – centrul de zi realizat si functional
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