
ROMANIA 
JUDETUL GALATI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 
HOT Ă RÂREANr.__~%~~  

Din 	2. 

Privind : Aprobare Actualizare Strate ~ie de dezvoltare durabila a Municipiului Tecuci,  
jud. Galati, 2017-2027 

Iniţiator: Cătălin Constantin HURDUBAE, Primarul Municipiului Tecuci, jud. Galaţi; 
Număr de înregistrare şi data depunerii proiectului : 45780 /17.08.2017  
Co

X-L92.,2017;  
iliul Local al Municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă  ~~~' . în 

data de  
Având în vedere: 

- expunerea de motive a ini ţiatorului, înregistrată  sub nr. 45781 / 17.08.2017; 

- raportul de specialitate întocmit de Directia Arhitect Sef si Biroul Fonduri Europene înregistrat 
sub nr.45782 / i 7.08.2017; 

- raportul/rapoartele de avizare al/ale comisiei /comisiilor de specialitate 1- 5; 
În 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 şi art.45 alin 1 din Legea nr.273/2006 privind finan ţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica; 
- art. 27 1  lit. b) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 
- art. 36 alin 2 lit. b) şi lit. d), alin 4 lit. d), alin 6 lit. a) pct.1 din Legea nr.215/2001 republicat ă  în 

2007 cu modificările şî completările ulterioare; 

În baza art.45, alin 1 şi art.115 alinl, lit. b) din Legea 2 i 5/2001 privind administraţia publică  locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOT Ă R ĂŞ TE: 

Art.1. Se aprobă  Actualizare Strategie de dezvoltare durabila a Municipiului Tecuci, jud. Galati, 
2017-2027, conform Anexei nr.1 ce face parte integranta din prezenta hot ărâre. 
Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă  la îndeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci si a 
compartimentelor de specialitate. 
Art.3. Prezenta hot ărâre va fi comunicata celor interesa ţi prin grija Secretarului U.A.T. Municipiul 
Tecuci. 

..   

) 

INŢĂ, 	 SECRETAR. 
Jr. FOTAC E ALERICA 

C 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL TECUCI 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 45781 din 17.08.2017 

EXPUNERE DE MOTIVE 

Privind : Aprobare Actualizare Strateia de dezvoltare durabila a Municipiului Tecuci, 
jud. Galati, 2017-2027 

Strategia de dezvoltare locala reprezinta cadrul pentru o viziune pe termen lung asupra dezvoltarii 
locale, in care cinci domenii de acliune  strategica (dezvoltare urban ă  şi infrastructură  de transport, 
mediu şi energie, dezvoltare economica, resurse umane, inclusiv sanatate, sport si cultura si turism) se 
sprij ina reciproc. 

Proiectul de planificare strategica la nivelul municipiului Tecuci reprezinta un demers ambîtios si 
dificil, dar foarte necesar. E1 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 comunitatîi in luarea marilor decizii 
care o privesc. 

Strategia de dezvoltare durabila a Muriicipiului 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. 

Pregătirea 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 atât la nivel european si 
naţional ct si regional si judeţean. Actualizarea Strategiei de dezvoltare durabila a Muriicipiului 
Tecuci, permite accesarea de fonduri nerarnbursabile europene si natioriale pentru dezvoltarea 
coinunităţii locale pe tennen mediu sî lung. 

Prin urmare, Actualizarea Strategiei de dezvoltare durabile a Municipiului Tecuci, pentru 
perioada 2017-2027 ia în calcul toate demersurile strategice în curs sau recent încheiate Ia niveluri 
administrative superioare, direc ţiile mari de dezvoltare propuse la nivel local in PIDU, judetean si 
national si urmareste obiectivele pe domeniile: sanatate, mediu, infrastructur ă, dezvoltare urbană , 
dezvoltare economică, educatie, si incluziune socială . 

Actualizarea Strategiei de Dezvoltare include informatii noi, relevante, aferente perioadei 
ulterioare elaborarii Strategiei de Dezvoltare 20 1 4-2020, completeaza strategia 20 1 4-2020 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 
carc diferitele 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 în vedere cele prezentate, propun spre dezbatere si aprobare proiectul de hot ărâre în 
forma prezentată . 

PRIMAR, 

CATALIN CONSTANTINHURDUBAE 
til 



MUNICIPIUL TECUCI 
BIROU FONDURI EUROPENE 

NR.45782 din 17.08. 2017 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind: Aprobare Actualizare Strateie de dezvoltare durabila a Municipiului Tecuci, 
lud. 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 alin. (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. 27 1  lit. b) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 
- HCL nr. 1 12/20.04.2015 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 precuin si a planului de actiuni, astfel incat acestea sa corespunda 
intr-o mai buna masura contextului actual; 

• De noile orientari si regulainente adoptate Ia 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: 
-Obţinerea 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 activ ă  a factorilor locali interesa ţi, a comunităţii, în procesul de planificare 
strategică, pentru a construi sus ţinerea necesară  în vederea implementării ulterîoare şi stimulare 
construirii cle relaţii de parteneriat adres ării in comun a unor probleme de important ă  majoră  pentru 
comunitate. 
-Raportarea strategiei de dezvoltare local ă  la priorităţile de finanţare aferente perioadei 20 1 7-2027 
disponibile prin accesarea de finan ţări. 
Docurrientul contine urmatoarele capitole: 
INTRODUCERE 

- Consideratii generale 
- Elaborarea strategiei de dezvoltare locala a rnunicipiului Tecuci 
- Cadrul conceptual al strategiei 

CAPITOLUL 1 
PRINCIPII SI CADRUL NORMATIV AL DEZVOLTARII LOCALE 



s- 

1 .1 Principiile managernentului urbai] 
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 om 
2.6 Perceptia asupra municipiului Tecuci 

CAPITOLUL 3 
ANALIZA SWOT A MUNICIPIULUI TECUCI SI OBIECTIVELE STRATEGICE 

DOMENIILE DEZVOLTARII MUNICIPIULUI TECUCI, OBOIECTIVE SI PROIECTE SPECIFICE 
4.1 Economia locala 
4.2 Mediu 
4.3 Dezvoltare sociala 
4.4 Amenajarea 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 
20 1 7-2027, a venit din faptul ca va constitui documentul cadru pe termen mediu si lung pentru 
stabilirea pianului de acţiune locală  pentru dezvoltare, a domeniilor prioritare care au nevoie de 
finantare si pregătirea portofoliului locai de proiecte ce vor avea în vedere direc ţiile perioadei 20 1 7-
2027 de programare financiarâ a fonduriior Uniunii Europene si fondurilor alocate de la bugetul de 
stat. 

Strategia de dezvoltare a Municipiului Tecuci a fost elaborata in anul 2015 si insusita si adoptata 
de catre Consiliul Locai Tecuci prin Hotararea nr. I 12/20.04.2015, cu portofoliul de proiecte strategice 
ale Municipiului Tecuci pentru perioada 2014-2020 prezentat în detaliu în Anexa. Strategia de 
Dezvoltare durabila a Municipiu1ui Tecuci pentru perioada 20 1 7-2027, a fost imbunatatita, completata 
si actualizata cu prioritati si obiective investitionale ce pot fi implementate doar dupa cuprinderea si 
specificarea lor 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 atributiilor legate de 
autoritatile publice Iocale. 

Având în vedere cele de mai sus, consider ăm că  proiectul de hotărâre îndepline şte condiţiile de 
legalitate. 

ARHITECT SEF 
VASILICĂ  C~5eIUN 

BIROU FONDURI EUROPENE 
RODICA CONSTANTN 



ROMÂNIA 
SO5300TECUCI,str.lDecensbrie 191S, nr. 66. JUDEŢUL GALAŢI  

MUNICIPIUL TECUCI 	
e-mai: registratura@ntunicipfultecuci.ro  
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Nr.44558 din 09 august 2017 

M1NUTA, 
DEZBATERII PUBIICE DIN DATA DE 02 AUGUST 2017 

privind Proiectul de ]otărâre IlActualizare Strategie de Dezvoltare a Municipiului Tecuci 
perioada 2017-2027. 

• 	
În. data de 02 august 2017, ora 10 °° în Sala de sedinte a U.A.T.Municipiul Tecuci, s-a desf ăşurat 

dezbaterea publică  a proiectului de hotărâre privind ,,Actualizare Strategie de Dezvoltare a Municipiului 
Tecuci pentru perioada 20 1 7-2027. 

La dezbaterea publică  participa iniţiatorul proiectului de hot ărăre, persoana desemnată  responsabilă  
pefîtrure1aţia cu societatea civilă, efî cle direcţii/servicii/birouri din cadrul apaiutului de specialitate al 
primarului;reprezentanti ai societăilor U.A.T, ai mediului cle afaceri ,arhitec ţi, proiectanţi, cetăţeni, în sală  fiind 
prezenţi aproximativ un nr de 45 de persoane. 

La proiectul de hotărâre privind ,,Actualizare Strategie de Dezvoltare a Municipiului Tecuci 
pentru perioacla 20 1 7-2027, s-a înregistrat pân ă  la data de 08.08.20 1 7 o singură  recomandare scrisă  
înregistrată  sub nr.42982/02.08.2017, de Ia Biblioteca tefan Petic ă  Tecuci. 

D1Primar. —Bună  ziva tuturor, ne întâlnim Ia un interval relativ mic de timp, dac ă  aciim maxirn 
10 zile am început să  discutăm despre taxa de habitat, aa cum aţi văzut am hotărât scoaterea acelui 
proiect de pe ordinea de zi a Consiliului local pentru o fundamentare inai bun ă. Mai avem încă  un 
examen, punctul duniaeavoasiră  de vedere la aceasta slrategie de dezvoltare a Municipiului Tecuci. 

Strategia de dezvoltare trebuie privită  îri funcţie de toate investiiiile care vor avea loc în 
Municipiul Tecuci de-a Iu]3gu1 celor 4 ani de mandat si nu numai.. Era flrească  o modificare a slrategiei 
datorita investi ţiilor destul de rapide care vor avea loc în Municipiul Tecuci, o parte clin ele cu 

• flnanţare de la bugetul :loca1,  o parte dîn ele cu finanţare de la Ministerul Dezvoltarii si nu în ultimul 
rând cu tinantare european ă. Am făcut invitaţii celor care au adus modific ări la strategie iar în ultima 
parte a discuţiei doruna arhitect va prezenta concepu1 d-ei despre noulspital Anton Cincu Tecuci. 

Este prevăzut inclusiv în slrategie poziţionarea lui, voi da însă  cuvântul în principal colegilor 
care au ffăcut aceste modific ări. 

131.0prea Gabriel, coordonatorul stiintific al strategiei —Nu este prima s1rategie la care lucrez, 
am o experienţă  de 5 ani în domeniu, strict pe s1rategii, pe partea de foimare profesional ă  a 
funcţionarilor publici. S ă  revin la subiectul strategia municipiului Tecuci, era necesar aa cum a spus si 
domnul primar o intervenţie asupra ei, o interven ţie prin care să  actualizăm si să  aducem date noi cu 
privire Ia municipiu, şi anume, schimbări cu privire 1a îmbunătăţirea unităţilor de învăţăinânt, 
instituţiilor de cu1t, înstituţiilor sanitare, drumuri, tot ce înseanină  parte de iufraslruciură. Prin această  
actualizare ne-ain propus să  veriim împreună  cu furicţionari publici, colegi din priinărie, să  aducem 
proiecte noi si să  încercăm să  ftinalizăm ceea ce era deja început, din proiectele trecute. 

Să  încep cu anul 2017 sunt proiecte cu finan ţare europeană  ce au fost ob ţinute att pe resurse 
umane, P.O.R, P.N.D.L, mai mu1t s-au flnanţat proiecte si cu siguranţă  urmează  să  inaî fle finanţate 
Cel mai mare proiect, este nou1 spital municipal Anton Cincu din Tecuci, colegii mei vor prezenta mai 
multe deta1ii, sunt doua proiecte: unul pentru persoane defavorizate, Şansa T finantat i e1, si ali 
proiect tot pentru persoane defavorizate,Scoa1a Prietena Ta, sunt doua proiecte rnari, de avengur ă, 
care îi propun să  ofere o reconversie profesional ă  si o nouă  sansà anumitor categorii de cetăţeni, în 



special grupurilor defavorizate, cei care nu-i g ăsesc o integrare pe pia ţa muncii, acestea vor aduce un 
plus pentru comunitatea durnneavoastr ă  pe o perioada destul de lungă, ele desfaurându-se pe o 
perioadă  de 36 de luni. 

Alte proiecte care au fost introduse pe ordinea de zi dar si în anexă  : realizarea centurii 
municipiului Tecuci,mai sunt proiecte privind îrifiin ţarea unei pie ţe. 

D1 Primar. —Iri ceea ce privete discu ţia despre centură, Tecuciuî are nevoie si de o centură  în 
par[ea de nord a oraşului dar si o centură  în partea de sud a orau1ui, ceea ce ar trebui s ă  înceapă  la 
intrarea în comuna Dr ăgăneti, să  traverseze undeva în zona Cernicari muriicipiuî Tecuci si să  iasă  
undeva aproape de Munteni, ar fi un proiect deosebit, eu totu şi atept cu nerăbdare finalizarea centurii 
municipale la care se muncete de ceva timp, apelurile făcute atât de ministrul transporturilor cât si de 
reprezentariţii Senatului României, a sefului comisiei de transporturi din Senat, c ătre firma care 
execută  lucrarea nu au fost pu ţine si nu comode pentru ei, să  sperăm că  la începutul lui 2018 ca 
această  centură  ocolitoare a municipiului Tecuci va fi finalizat ă. Ce înseamnă  centura municipiului 
Tecuci? În principal o surnedenie de noi afaceri care s-ar putea desf ă ura pe laturile de stânga si 
dreapta acestei şosele de centură, sunt fenn convins c ă  investitorii vor găsi soîuţii pentru a face din 
partea sudică  a muriicipiului o atrac ţie. Mai apoi, dacă  vorbim de spital, proiectul 60 Kin de asfalt 
pentru care avem finanţare de Ia Ministerul Dezvoltarii, de 10 Km la acest moment, gr ădiniţa rir. 17 

. care cu siguran ţă  vom opta pentru varianta de construc ţie de la zero, avem şi locaţia unde arputea fi 
construită, avem şi llnanţare pentru ea. Celelalte proiecte pe care le avem, centrul de zi pentru 
persoane vârstnice în zona OMV - ului , în spatele acestuia, o zon ă  cu mulţi pensionari la acest 
moment, centrul de zi putând fl folosit inclusiv pentru situa ţiile mai dificile prin care poate trece 
oraşul, la acest moment Tecuciui în caz de calarnitate nu dispune de nici un fel de sprijin pentru cei 
afiaţi în nevoi, decât acele modu1e care se pot folosi, prin biroul situa ţii de urgenţă . 

Mai avem reabilitarea Bulevardului Victoriei pe o lungime destuî de iniportant ă, începe de la 
serisul giratoriu din făta Priinariei se termină  Ia Gara de sud, săptămâria viitoare se va începe 
procedura de acbiziţie a acestei Iucrări, lucrare care va dura aproximativ 24 de luni, reabilitarea str ăzii 
M.Kogălriiceanu, tronson Gara de sud - bîocuri C.F.R., inai avem mult discutata strada Stefan cel 
Mare, noi nici nu ne-am apucat de proiect dar comerian ţii au considerat ca nu doresc rearnenajarea 
acesteia, o s-o facem exact cuin vă  este voinţa, cu trotuare pavate stânga dreapta si cu covor asfăltic, 
cu rugămintea de a schirnba sistemui de sc ări şi faţade Ia acele clădiri din zona Stefan cel Mare. 

Mai avem în proiectul nostru strada Libert ăţii si Andrei Sagana, ne dorim să  avem potenţial 
linanciar pentru a Ie finaliza în anul 2017, trebuie să  finalizăxn si proiectul îriflinţării inuzeului cărţii, 
inai avem un proiect de reabilitare terrnic ă  a opt clădiri. Nu în ultimul rând suntem pe un proiect de 
iÎnanţare pe barii europerii pentru Colegiul Naţional de Agricultură  si Econornie, reabilitare termică  a 

• acestuia, este o lucrare foarte costisitoare, cu îrilocuirea acoperiu1ui, fa ţadă, sistem de încălzire si nu 
în ultimul rând clădirea cea mai importantă  din oraşul Tecuci, clădirea Primariei, intră  în reabilitare 
termică  în parteneriat cu Colegiui de Agricultur ă  si Economie, tot 1a fel de reabilitare termic ă  si 
faţadă, partea de interior ne-am si apucat de ea. Acetea sunt în mare proiectele, strategia este pân ă  în 
2027 si poate să  suporte modific ări anua1 oricând apar resurse de fInanţare sau proiecte noi ce pot fi 
realizabile. 

D1.Oprea Gabriel - Dorrinul primar a specificat majoritatea proiectelor pe care le-am avut în 
vedere în aceast ă  perioadă  scurtă  2017-201 8, mai sunt si alte proiecte pe care as dori s ă  le arnintesc: 
reabilitarea gradini ţelor nr. 12, 13 pe lângă  cea pe care dornnul primar a men ţionat, tot pănă  la sfăritu1 
anuiui 2018 se are în vedere si niodernizarea celor 50 Kni de drum, ei fiind împărţiţi în 4 etape. 

Dl Prîmar. - Tecuciui va intra pe etapa a doua a unui proiect extraordinar a celor de la Ap ă  - 
Canal Galaţi, Apă  - Canal vine cu etapa a doua, în special pentru cartierele C.F.R, Tineretului si 
finalizarea si înlocuirea reţeleî de apă  din centrul oraşului, tot în septembrie vom afia cine este 
câstigătorul acelei afaceri. 

D1.Oprea Gabriel - Tot legat de aceast ă  chestiune Apă  - Canal se are în vedre si se va 
implementa tot până  la sfăritul anului 2018, extitinderea retelei de canalizare menajera pentru strada 
Decebal, Rodnei, si strada Dragos Vodă . 

D1 Primar. —Fiind pe buget local este o lucrare care sper eu în maxim dou ă  săptămâni jumătate să  
pornească . 



D1.Oprea Gabriel - Tot pân ă  la sfâritu1 anului se va irnplementa si un sistern de management a1 
calităţ ii pentru Primărie, orice Prirn ărie trebuie să  aibă  un astfel de sistem, eI flind foarte necesar. 

Cam acestea au fost proiectele pentru perioada 2017-2018, cele care se vor si irnplementa, pentru 
că  putem discuta acum despre foarte rnulte proiecte pe care dorim s ă  le avem în vedere si să  1e 
desfăsurăm fără  a identifica ferm o sursa de finan ţare, astfel putem face o strategie de 500 de pagini cu 
proiecte care nu pot fi realizate din lipsa de finan ţare si atunci încercăm să  ne raportăm pe perioade 
foarte scurte de tirnp strict la proiectele pentiu care putem avea finan ţare, fîe din bugetul Iocal, 
finanţare guvernaxnentală  sau din fonduri europene, trebuie sa ne raportam strict la aceste proiecte 
care se vor realiz& Ele au condus la actuaiizarea acestei stxategii, fiind într-un num ăr foarte rnare,a fost 
necesară  actualizarea ei, necesar ă  actualizarea anumitor date si prinderea acestor proiecte. 

Cu siguranţă  pot fi aduse îmbunătăţiri, m-aş  bucura să  prirnesc din partea dumneavoastr ă  diverse 
idei constructive pentru c ă,, în primul rând pentru dumneavoastr ă  este făcută  această  actualizare şi cu 
ajutorul dumneavoastră  o putern îinbunătăţi si putem aduce municipiul Tecuci pe o ca1e din ce în ce 
rnaî bună. Doresc să  primesc orice fel de propunere de proiect care poate fi sus ţinut si implementat în 
municipiul Tecuci. 

D1 Priniar. —Ce aş  fi vrut să  completez, un lucru pe care colegii no ş tri 1-au omis, această  
modificare a strategiei şi strategia în generai stă  la baza oricarui proiect indiferent de finan ţarea lui, 

• 	deci nu putem să  avem o realizare, dacă  nu avem acel proiect prevăzut în strategia de dezvoltare. 
In fiecare studiu de fezabilitate se aminteste de aceast ă  strategie de dezvoltare, de aceca ea 

tiebuie în permanenţă  actualizată  si aduse elemente clare care vor fi folosite la aceste proiecte. Atept 
idei, propuneri, putem face modificări, momentan nu este nimic bătut în cuie, tot ce apare în strategie 
poate fi rnodiflcat, dacă  s-au făcut greseli sau am omis s ă  txecem ceva în strategie. 

D-na Gologan Lucia - Punctez lrei elemente si aaume: galeriile de artă  Gheorghe Petiaşcu, 
numărul de Iucrări din cadrul muzeului, existenţa unui muzeu al aviaţiei în cadrul vechii unităţi 
militare, loc care ar trebui s ă  fle reabilitat, reamenajat si în care să  existe si un un al doilea muzeu, 
exact ca cel de acum, s-ar putea accesa fonduri europene, cl ădirea dispune de spaţii destul de mari, 
deci s-ar putea descbide si uri al doilea punct cultural muzeistic în ora ş . Un alt lucru discutat si de către 
dumneavoastră  ar fl posibilitatea de axnenajare a Tecucelu1ui exact curn este amenajat ă  Dîmboviţa, 
adică  nu inai trebuie să  tai iarba, va deveni si loc de promenadă. Un alt punct de arnenajare ar fi parcul 
Crâng cu acel lac de agrement, cu posibilitatea de turîsm local. 

D1 Prirnar. —Tecuciu1 nu poate irăi fără  cultură  şi acest lucru aş  dori să-1 înţeleagă  toată  luxnea, 
indiferent de activităţi, de creşteri salariale, de taxe si iinpozîte locale, taxă  de liabitat, acesta are 
nevoie de cultură, pentru că  orice îndivid pentru a se dezvolta în mod corespunzător are nevoie de 
cultură. Dacă  la nivelul unităţilor de cultură  avem cu ce ne mândri spun eu că  arn făcut deja un pas 

• îrnportant alocând inuzeului Teodor Cincu si cea de-a doua clădire, ştiu că, avem un autoturisin care 
stă  într-un garaj uitat, încerc ărn în acest an să  îndulcim un pic cuvântul de garaj al acestui autoturism, 
este foarte reprezentativ pentru Tecuci. Doamna director de la Casa de Cultur ă  a spus despre daiarea 
Tecucelului, este un proiect bun, interesant dar si foarte costisitor. A ţi amintit de Galeriile de Artă, noi 
facem demersurile necesare împreun ă  cu Direcţia arbitect sef, pentiu flnalizarea planu1ui urbanistic 
genera1, până  la fina1ul anului 2018 vom avea un alt P.U.G. îns ă  în ceea ce privete Ga1eriile de Artă  a 
fost o hotărârea a fostei administra ţii de a stopa activitatea acolo. Cu siguran ţă  în 2018, Galeriile de 
Artă  vor intra în atenţia administraţiei actuaie. 

D-na arhitect Cucoar ă  Inga —Reprezint o ecbip ă  cu care arn lucrat pentiu propunerea :noului 
Spita1 Anton Cîncu, arn fost contactaţi de echipa de management de la Spital, acesta func ţionea2ă  în 
cadrul unei clădiri care cste rnonument istoric, care nu permite din p ăcate o modernizare total ă  a 
spaţîilor si atunci ae-au spus despre necesitatea creearii, unui spitai de aproxîrnativ 300 de persoane 
care ar deservi nu doar Municpiul Tecuci dar ar putea fi accesat si de către totjudeţul GaIaţi. 

Proiect în care vorbiin despre un spital care ar avea un concept nou, modern ce presupune 
dezvoltarea mai mult pe orizontal ă  a spaţiului. Avem partea de ambulatoriu care ar fi legat ă  cumva de 
partea de primire urgen ţe care ar func ţiona înti-o legătură  directă, o zonă  de imagistică  foarte modernă  
care ar permite diagnosticarea si trimitirea informaţiilor către blocul operator, totul s ă  fie bazat pe 
informaţie, din momentul în caxe persoana este prîmit ă  în compartimentul primire urgen ţa si are 



nevoie de o radiografie până  ajunge îri blocul operator s ă  poată  deja iriforruaţia să  ajurigă  direct la 
inedic. 

Este un proiect care are îri spate ruai rnuîte concepte, pediatria s ă  fie îu cadrul spitaîului, legat ă  
curuva de secţia obstetrică-ginecologie, dar totodată  să  funcţioneze aparte, la fel partea de arnbulatoriu 
legată  de partca de cornpartirneritul prirniri urgen ţe, dar Ia fel să  fie ca o erititate, unite toate aceste 
rnici entităţi într-o singură  suprafaţă  

Având în vedere că  riu mai sunt alte puncte de vedere , dczbaterea public ă  privind ,,Actualizare Strategie 
de Dezvoltarc a Muriicipiului Tecuci pentru perioada 20 1 7-2027, se corisider ă  încheiată . 
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Introducere 

1.Consideratii generale 

2.Elaborarea strategiei de dezvoltare local ă  a municipiului Tecuci 

- 	 3.Cadrul conceptual aI strategiei 

CAPITOL UL 1 

Principii şi cadrul normativ al dezvolt ării locale 

- 	 1. 1.Principiile managementului urban 

1.2. Cadrul Iegal aplicabil 

CAPITOLUL 2 

- 	Prezentarea general ă  a municipiului Tecuci 

- 	 2.1.Loca1izare 

2.2.Resursele naturale 

2.3.Istoricul municipiului Tecuci 

2.4.Populaţia 

- 	 2.5.Resurse create de om 

2.6.Percepţia asupra municipiului Tecuci 

Strategia de dezvoltare durabil ă  a municipiului Tecuci, jud. Galaţ i 
4 



ZET EXPERT CONSULT SRL 
Sediu social: Bucuresti, Sector 4, Str. Gramont nr. 28, Camera l, Ap. 3 
Punct de lucru: Bucuresti, Sector 1, Str. Mircea Vulcanescu nr. 60 
CUI: RO 35231857; Reg. Com.: i40/13965/2015 
Tel/Fax: 031/107.49.55 Mob: 0786.391.743 
IBAN: R035 BTRL RONC RT03 2822 2001- Banca Transilvania 

- 	 R073 TREZ 7045 069X XX01 3056 - Trezorerie Sector 4 

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

Capitolul 3 

Analiza SWOT a municipiului Tecuci şi obiectivele strategice 

Capitolul 4 

Domeniile dezvolt ării municipiului Tecuci, obiectivele şiproiectele specijice 

4.1.Economia locală  

- 	 4.1.1.Agricultură, Silvicultură  

4.1.1.1 Prezentare generală  

- 	 4.1.1.2 Analiza SWOT 

4.1.1.3 Obiective pentru domeniul agricultur ă  

4.1.1.4 Fişe de proiect 

4.1.2.Industria 

4.1.2.1.Prezentare generală  

- 	 4.1.2.2.Analiza SWOT 

4.1.2.3. Obiective pentru domeniul industrie 

- 	 4.1.2.4 Fişe de proiect 

4.2.Mediu 

4.2. 1.Prezentare generală  

4.2.2.Analiza SWOT 
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4.2.3.Obiective pentru domeniul mediu 

- 	 4.2.4.F4e de proiecte 

4.3.Dezvoltare social ă  

4.3.1.Prezentare general ă  

4.3.2. Analiza SWOT 

4.3.3 Obiective pentru domeniul dezvoltare social ă  

4.3.4.Fi5e de proiect 

4.4.Amenajarea teritoriului şi infrastructura de transport 
- 	 4.4.1.Prezentare general ă  

4.4.2.Analiza SWOT 

4.4.3.Obiective pentru domeniul amenajarea teritoriului şi 

infrastructura de transport 

4.4.4.Fişe de proiect 

4.5.Administratia publica locala 

4.5. 1.Prezentare generala 

4.5.2.Analiza SWOT 

4.5.3.Obiective pentru domeniul administra ţie publică  locală  

- 	 4.5.4.Fi5e de proiect 

4.6.Educaţie şi formare 
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4.6.1.Prezentare general ă  

4.6.2.Analiza SWOT 

4.6.3.Obiective pentru domeniul educa ţie şi formare 

4.6.4.Fişe de proiect 

4.7.Cultură, sport şi agrement 

4.7. 1 .Prezentare general ă  

4.7.2.Analiza SWOT 

4.7.3.Obiective pentru domeniul cultur ă, sport şi agrement 

4.7.4.Fişe de proiect 

Capitolul 5 

Planul strategic de implementare 

Coordonator: Gabriel Oprea 

Expert stiinţe administrative 

Introducere 

1.Consideraţii generale 
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Strategia de dezvoltare local ă  a municipiului Tecuci constituie cadrul în care se va realiza 

dezvoltarea deplina ş i 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 

(infastructura, protectia mediului inconjurator, servicii comunitare şi de gospodarie locala) pe 

- 	care sa se dezvolte orasul în viitor. 

In elaborarea lucrarii s-a pomit de la elementele specifice municipiului Tecuci, de la 

datele demografice, infastructura, 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 durabil ă  a municipiului Tecuci, jud. Galaţ i 
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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 ş i se fundamenteaza pe 

_ 	urmatoarele instrumente şi proceduri de Iucru: 

-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 integrez ă  o viziune distincta şi cupririzatoare asupra 

viitorului - modul în care vrea comunitatea sa devina la sfarsitul perioadei de planificare - ş i 

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 Ia progresul punerii în aplicare; 

-monitorizarea permanenta stadiului atingerii obiectivelor propuse. 

Strategia de dezvoltare durabil ă  a municipiului Tecuci, jud. Galaţi 
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2.Elaborarea strategiei de dezvoltare Iocala a municipiului Tecuci 

Strategia de dezvoltare locala a municipiului Tecuci s-a realizat la initiativa autorit ăţilor 

- 	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 ora şului. 

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 djcila 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. 

Strategîa de dezvoltare durabil ă  a municipiului Tecuci, jud. Gala ţ i 
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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 durabil ă  a municipiului Tecuci, jud. Gala ţ i 
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companii nationale cu activitati in zona, pentru a identifica proiectele de viitor care ar putea avea 

o infuenta asupra dezvoltarii orasului. Au fost studiate si aprofundate un numar de strategii 

nationale, regionale si judetene, pentru a corela obiectivele de la nivel Iocal cu cele de Ia 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 Iocale - 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 durabil ă  a municipiului Tecuci, jud. Gala ţi 
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Guvernare, dezvoltare 

In elaborarea strategiei s-a pomit de la idee ca astazi, guvernarea implic ă  o filosofie 

aparte care urm ăreşte să  transforme cetăţeanul într-un actor important al dezvoltării 

teritoriului. Statul este văzut drept un ,,ecosistem cu o pluralitate de dimensiuni - social ă, 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 mondial ă  strâns Iegată  de 

procesele de mondializare şi globalizare, sau de o ,,guvernare european ă  care are în vedere 

reforma instituţiilor europene şi relaţiile colectivităţilor locale cu aceste instituţii. Se poate vorbi, 

de asemenea, de o ,,guvemare local ă  pentru a defini practicile teritoriale ce urm ăresc 

dezvoltarea endogenă  şi exogenă  şi mobilizarea actorilor dezvolt ării locale în acord cu politicile 

statale sau europene. 

Dezvoltarea corespunde unui proces de mobilitate, de schimbare cu caracter deliberativ 

pentru atingerea obiectivelor economico-sociale. Speciali5tii l  identifică  două  faze ale dezvolt ării 

- cea virtual ă  (DV) şi cea real ă  (DR). Dezvoltarea virtual ă  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 real ă  are, este sau ar trebui s ă  fie însoţită  de cre ştere economic ă  şi se 

obţine din transformarea lui DV în dezvoltare real ă, proces mijlocit de management. 

1 Dumitrescu M., Strategii şi management strategic, Ed. Economic ă, Bucureşti, 2002, p. 96. 
Strategia de dezvoltare durabil ă  a municipiului Tecuci, jud. Galaţ i 
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Dezvoltarea locală  reprezintă  ,,procesul de dezvoltare, în principal economic ă, într-o 

anumită  regiune sau unitate administrativ-teritorial ă, care determină  o creştere a calităţii vieţii la 

nivel local 2 . Dezvoltarea locală  are ca obiectiv ,,prosperitatea economic ă  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 economic ă  locală  (DEL) este ,,procesul prin care administra ţia locală  şi/sau 

comunitatea, bazat ă  pe grupuri, administreaz ă  resursele existente şi intră  într-un nou angajament 

de parteneriat fie cu sectorul privat, fie una cu cealalt ă, pentru a crea noi locuri de munc ă  ş i 

pentru a stimula activit ăţile economice într-o zonă  economică  bine definită 4 . 

Dezvoltarea economică  presupune ,,dezvoltarea capacit ăţii economice regionale sau 

locale ş i formularea răspunsului Ia schimbările economice, tehnologice, sociale etc. 5  

Dezvoltarea socio-economic ă  locală  (DSEL) reprezintă  un proces de dezvoltare într-o 

anumită  regiune sau arie geografic ă, care are ca efect o îmbun ătăţire a calităţii vieţii la nivel 

local. DSEL se refer ă  la dezvoltarea capacit ăţii unei economii locale sau regionale de a stimula o 

cre ştere economic ă  stabilă  şi prin aceasta de a crea locuri de munc ă  şi condiţii pentru 

valorificarea oportunit ăţilor proprii schimbărilor rapide în plan economic, tehnologic şi social. 

Obiectivele majore ale DSEL sunt de a contribui la prosperitatea economic ă  şi bunăstarea 

socială  prin crearea unui mediu favorabil pentru afaceri, coneomitent cu integrarea în comunitate 

a grupurilor vulnerabile şi promovarea unei atitudini dinamice şi pozitive a populaţiei faţă  de 

2  lat. Disolvere - a cre şte, a evolua. 
3 parlagiA., Dicţionar de administraţie publică, Ed. Economică, Bucureşti, 2004, p. 86. 
4Dezvoltare economic ă  - O modalitate strategic ă  pentru administraţia publică  locală, Don Morrison, ICMA, 

citându-1 pe Edward J. Blakelz, Planning Local Economic Development: Teory and Practice 
Matei L., Strategii de dezvoltare economic ă  locală, Ed. Economică, Bucure şti, 2004, p. 86. 
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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 ş i central) responsabile de politicile sectoriale (industrie, mediu, munc ă, lucrări publice, 

transporturi etc.), reprezentan ţii activităţilor economice şi ai serviciilor publice (întreprinderi, 

- 

	

	bănci, sindicate etc.), institu ţiile de învăţământ, organizaţiile neguvernamentale, mass-media 

etc. 6 . 

Ca formă  a dezvoltării locale dezvoltarea regional ă  este ,,un proces desfa şurat pe termen 

lung, susţinut ş i 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 cerin ţele generaţiei actuale, faciliteaz ă  generaţiilor viitoare 

îndeplinirea propriilor op ţiuni, este dezvoltare durabila. Dezvoltarea durabil ă  urmăreşte 

reconcilierea între dou ă  aspiraţii fundamentale, ş i anume necesitatea dezvolt ării economice ş i 

sociale, dar şi protecţia şi îmbunătăţirea stării mediului. 

Potrivit prevederilor stabilite în cadrul Conferin ţei de la Rio, fiecare autoritate local ă  are 

obligaţia de a elabora propria strategie Iocal ă  de dezvoltare durabil ă . 

Agenda 21 Local ă  este procesul prin care autorit ăţile locale lucrează  în parteneriat cu 

toate sectoarele comunit ăţii locale, punând accent pe participarea comunit ăţii şi pe democraţia 

locală  lărgită, oferind o modalitate de integrare a problemelor sociale, economice şi de mediu. Ea 

trebuie să  conducă  la definirea cle obiective, politici şi acţiuni la nivel local. 

6  Participarea cetăţenească  în luarea deciziei - Manual de instruire, USAID-RTI, Bucure şti 2002, Coordonatori 
Matei L., Dincă  D., p. 165. 
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Aşadar, conceptul de dezvoltare durabil ă  se referă  la o formă  de creştere economică  ce 

satisface nevoile societ ăţii în termeni de bunăstare pe termen scurt, mediu şi mai ales lung. Ea se 

fundamentează  pe considerentul c ă  dezvoltarea trebuie s ă  vină  în întâmpinarea nevoilor prezente 

fară  să  pună  în pericol pe cele ale genera ţiilor viitoare. În termeni practici, acest lucru înseamn ă  
crearea condi ţiilor pentru ,,dezvoltarea economic ă  pe termen lung, în acela şi timp protejând 

- 

	

	mediul înconjurător. Dezvoltarea durabil ă  reprezintă  o direcţie de urmat ce încearc ă  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 Iocal ă  şi resursele. 

Strategia de dezvoltare durabil ă  a municipiului Tecuci, jud. Galaţ i 
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Fig. Componentele dezvoltării locale. 

De asemenea, au fost avute în vedere urmatoarele: 

• dezvoltarea local ă  este deopotrivă  economică, socială  şi culturală ; 

• dezvoltarea locală  pune în discuţie teritoriile ale c ăror dimensiuni şi statut nu sunt 

neapărat echivalente; 

• dezvoltarea local ă  implică  asocierea tuturor celor care particip ă  la viaţa economică  ş i 

socială  în vederea stabilirii proiectelor; 

• dezvoltarea local ă  diferă  de strategiile tradi ţionale 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 vizeaz ă  întreaga viaţă  economică, 

- 	socială, politică  şi culturală  de la nivelul unui teritoriu. Astfel, dezvoltarea local ă  trebuie să  aibă  
în vedere urmatoarele elemente: 

- Protecţia mediului; 

- Dezvoltare social ă ; 

- 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 înconjur ător. Această  opoziţie a 

fost depăş ită, apreciindu-se că  mediul şi echilibrul natural stau la baza dezvolt ării sociale ş i 

umane, indiferent de nivel: mondial, transna ţional, naţional şi local. Dezvoltarea durabil ă  vizează  

tocmai conjugarea aspira ţiilor privind dezvoltarea economic ă  cu cele privind protec ţia mediului. 

DEZVOLTARE SOCIALĂ  

Componenta social ă  a dezvoltării are în vedere crearea unui climat de echitate, prin lupta 

- 	împotriva sărăciei ş i promovarea identit ăţii individuale într-o mare diversitate. De asemenea, 
Strategia de dezvoltare durabil ă  a municipiului Tecuci, jud. Gala ţ i 
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dezvoltarea are în vedere eliminarea discrimin ărilor dintre genera ţii, îndeosebi prin atenţia 

- 	acordată  categoriilor defavorizate. 

La modul general, se poate vorbi de dezvoltarea uman ă  şi întărirea capacit ăţilor 

individuale, prin educaţie, aderarea la valorile etice şi dezvoltarea socială  care are în vedere 

relaţii sociale şi culturale, participarea cet ăţenilor la procesul decizional din cadrul autorit ăţilor 

publice. 

ECONOMIE ŞI PIAŢĂ  

Procesele privind dezvoltarea local ă  au în vedere dezvoltarea economic ă  şi pieţele, dar pe 

termen lung. Această  viziune trebuie să  includă  protecţia mediului, transferul produc ţiei către 

servicii, dimensiunea socială  şi cea a resurselor umane, precum şi dezvoltarea teritoriului. 

GUVERNARE ŞI REGLEMENTĂRI 

Dezvoltarea locală  este influenţată  de toate nivelurile: interna ţional, naţional şi local. 

Aceasta implică  noi mecanisme de decizie politic ă  ş i cooperarea între diver şi actori de la diferite 

niveluri. 

AMENAJAREA TERITORIULUI 

În materie de amenajare a teritoriului, nu se pot separa utilizarea acestuia (spa ţiul natural, 

- 	spaţiul agricol, urban) de repartizarea activit ăţilor (locuinţe, comerţ, producţie etc.). Mobilitatea 

actuală  în materie de utilizare a teritoriului şi trecerea dintr-o categorie de utilizare în alta, se 

- 	dovede şte ca fiind neviabilă  pe termen lung. 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

Dezvoltarea se bazeaz ă  pe resursa uman ă, astfel că  la nivel local trebuie să  existe 

responsabilităţi în materie de calificare a for ţei de muncă  şi creştere a capacit ăţii de adaptare Ia 

- 	schimbările de mediu. 
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ŞTIINŢĂ  ŞI CERCETARE 

- 	 Ştiinţa şi cercetarea trebuie s ă  reprezinte punctul de plecare. pentru orice proces de 

dezvoltare. Acest fapt presupune valorizarea poten ţialului uman la nivel local ş i a cuno ştinţelor ş i 

- 

	

	informaţiilor existente. În cadrul fiec ărui domeniu al dezvoltării sunt necesare activit ăţi de 

cercetare care s ă  fundamenteze programe de dezvoltare promovate de fiecare actor. 

Pornind de la aceste elemente, dezvoltarea poate fi privit ă  ca un sistem piramidal, având 

drept bază  domeniile economic, social, mediu. 

Fig. Piramida dezvoltării locale. 
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WEZVOLTARE 
LOCALA 

CAPITOLUL 1 

Principii şi cadrul normativ al dezvoltarii locale 

1.1.Principiile managementului urban 

Având în vedere ca o a şezare nu este un sistem închis, iar realizarea obiectivelor generale 

se întemeiază  pe aplicarea unui management care s ă  conducă  la dezvoltare şi/sau regenerare 
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urbană, politicile, planificarea strategic ă  urbană, precum şi realizarea programelor şi proiectelor 

- 	se vor face cu respectarea urm ătoarelor principii: 

- dezvoltare durabilă , astfel încât pe termen lung s ă  se producă  schimbări majore de cultură  
- 

	

	 şi atitudine în ceea ce prive şte utilizarea resurselor de c ătre populaţie şi operatorii economici; 

- întărirea capacităţii institu ţionale: prin management eficient, definirea şi restructurarea 

serviciilor publice în raport cu resursele financiare actuale, cu obiectivele dezvolt ării 

durabile, precum şi cu doleanţele şi cerinţele comunităţii; 

- 	- 	twinning (reţea) în scopul schimbului de informa ţii 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 finan ţa; 

- integrarea politicilor atât pe orizontal ă, 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 fiuxurilor de resurse energetice, materiale, 

financiare şi umane, precum şi integrarea fiuxurilor de resurse energetice şi materiale într-un 

- 	 ciclu natural; 

- utilizarea mecanismelor de pia ţă  pentru a atinge ţinta sustenabilit ăţii, 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 c ăruia se stabilesc reguli privitoare la materialele 

de construcţii, desing-ul unei cl ădiri, bioclimatul, densitatea cl ădirilor intr-un areal, 
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orientarea spaţială  a clădirilor, structuri verzi în jurul cl ădirilor, microclimat, eficien ţa 

energetică ; 

- realizarea unui program sau proiect far ă  a afecta cultura unei comunit ăţi, ori pentru a recupera 

moştenirea cultural ă  a unei comunităţi şi/sau tradiţiile întregii eomunităţi locale; 

- interzicerea multiplic ării 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 spa ţială ; 

- 	 - analiza capacităţii tehnice de execu ţie; 

- evaluarea eficien ţei utilizării resurselor frnanciare şi umane; 

- evaluarea viabilit ăţii financiare a unui program sau proiect prin prisma veniturilor fiscale 

obţinute; 

- 	identificarea nevoilor comunit ăţii locale şi a priorităţilor acesteia; coresponden ţa între 

lansarea unui program sau proiect şi nevoile comunităţii; 

- evaluarea nevoilor comunit ăţilor 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 c ătre sectorul privat, pentru a transfera costurile unei investi ţii, dacă  
- 	 există  oportunitatea de a ob ţine profituri viitoare; 

- asigurarea publicit ăţii informaţiilor cu impact în investiţii (informaţii topografice, 

- 	 informaţii statistice privind economia locală  şi regională, regulamentul de urbanism, planul 

de urbanism general ş i planurile de urbanism zonal). 
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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 integrat ă, astfel încât să  cuprindă  clădiri de locuit 

(individuale sau colective potrivit sistemul de design arhitectonic), cl ădiri cu destinaţie 

comercială, parcări, şcoli, spaţii verzi şi infrastructura edilitar ă  necesară  pentru nevoile 

zilnice ale rezidenţilor; 

- zona de locuit va con ţine o diversitate de clădiri; 

- în situaţia în care în zona sunt cl ădiri istorice (din patrimoniul na ţional cultural), acestea vor fi 

reabilitate (fa ţadă  şi interior), fară  a afecta proiectul în baza c ăruia s-a construit; în nici un 

caz, aceste cl ădiri nu vor fi transformate sau demolate; 

- zona de locuit va avea un centru care combin ă  funcţiunile comerciale, cu cele civice, 

culturale şi de agrement; 

- zona va con ţine spaţii deschise în form ă  de scuar, spaţii de verdeaţă  sau parcuri; 

- spaţiile deschise vor avea un design care s ă  încurajeze prezenţa rezidenţilor şi pentru a întări 

relaţiile în cadrul comunităţii sau comunităţilor din acea zon ă  funcţională ; 

- vor fi proiectate în mod generos spa ţiile pietonale şi de circulaţie cu bicicleta. 

- terenurile naturale - forestiere, cu vegeta ţie florală  sau cu luciu de ap ă  vor fi păstrate pe cât 

posibil sau integrate în parcuri; 

- comunităţile vor respecta regulile de conservare a resurselor şi de reducere a de şeurilor; 

- comunităţile vor utiliza în mod raţional resursele de apă ; 

- orientarea str ăzilor şi plasamentul clădirilor vor contribui la cre şterea eficien ţei energetice. 

Declaraţia Europeană  a Drepturilor Urbane 
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Potrivit acestei declaraţii, considerând că  exercitarea urm ătoarelor drepturi trebuie s ă  se 

bazeze pe solidaritatea şi responsabilitatea cet ăţenilor, implicând o egal ă  acceptare a 

îndatoririlor, cet ăţenii 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 multicultural ă ; 

9. Bună  calitate arhitecturală  şi a ambianţei fizice; 

10. Armonizarea func ţiunilor; 

11. Participare; 

12. Dezvoltare economică ; 

13. Dezvoltare durabilă ; 

14. Servicii şi bunuri; 

15. Bogăţie naturală  şi resurse; 

16. Împlinire personală ; 

17. Colaborare inter-municipal ă ; 

18. Structuri şi mecanisme financiare; 

19. Egalitate. 
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1.2. Cadrul legal aplicabil 

Acte şi documente internaţionale 

AgendaLocala2l, 1992 

-..- 	 * A1 cincilea Program de ac ţiune pentru mediu (1993) - o abordare comprehensiv ă  pentru UE; 

activităţi în probleme urbane, date comparative şi indicatori privind mediul urban ş i 

- 	 implementarea ini ţiativelor cuprinse în Agenda Local ă  2 1; 

* Carta Aalborg (Charter of European Cities & Towns Towards Sustainability), aprobat ă  de 

către participanţii la Conferinţa Europeana cu privire la ora şe şi aşezări sustenabile la 

Aalborg, Danemarca, 1 994; 

- 	* 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 ac ţiune » (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 Mo ştenirii Culturale (1994); 

• Art. 1 5 1 din Tratatul care stabile şte o Comunitate European ă  - scopul conserv ării ş i 

dezvoltării moştenirii culturale comune, cu respectarea diversit ăţii; 

* Art.6 din Tratatul care stabile şte o Comunitate European ă  - protecţia mediului ce trebuie 

integrată  în toate politicile şi activităţile comunitare. 
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Legislajia intern ă: 

- 	 1. Legea 286/2006 publicat ă  în M. Of., Partea I nr. 621 din 1 8/07/2006 pentru 

modificarea şi completarea Legii administra ţiei publice locale nr. 2 1 5/200 1; 

-  2. Ordonanţă  de Urgenţă  nr. 98 din 2016 privind atribuirea contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucr ări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii, M. Of. nr. 418/15 mai. 2006; 

3. Legea nr.273 din 29.06.2006 privind finan ţele publice locale, M. Of. nr. 

627/20/07/2006; 

4. Legea - Cadru nr.195 din 22 mai 2006 a descentraliz ării, M. Of. nr. 

453/25/05/ 2006; 

5. Legea nr. 52/2003 privind transparen ţa 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 Ia 15 octombrie 1985, publicat ă  în M. Of., partea I, nr. 

331/26.11.1997; 

7. Legea nr. 2 1 3/1 998 privind proprietatea public ă  şi regimul juridic al 

acesteia,publicat ă  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 - Re ţeaua de localităţ i; 

12. Legea locuinţei nr. 114  din 11 octombrie 1996,   republicata; 

- .- 

 

13. Legea nr. 422/ 2001 privind protejarea monumentelor istorice; 

14. Legea 544/2001, publicat ă  în Monitorul Oficial al României, nr.663 din 23 

octombrie 2001; 

CAPITOL UL 2 

Prezentarea generala a municipiului Tecuci 

2. 1 .Localizare 

-. 	 Municipiul Tecuci este situat în partea de sud-est a României, pe axul de comunica ţii care 

leagă  orasele dunărene de centrul Moldovei, în apropierea grani ţei cu Republica Moldova si 
-. 	Ucraina, în judeţul Galaţi, care este parte a regiunii de dezvoltare Sud-Est. Cu toate acestea, 
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municipiul face parte din regiunea istoric ă  a Moldovei. Tecuciul este cel de-al doilea centru 

- 	urban ca mărime si importanţă  din judeţul Galaţi, după  municipiul Galaţi, care este si reedinţa 

acestuia. 

Din punct de vedere geografic, municipiul se afl ă  în Podiu1 Moldovei, la limita sudică  a 

Colinelor Tutovei si la contactul acestora cu Piemontul Poiana-Nicoresti. Mai exact, acesta este 

amplasat la conf1uenţa râului Bârlad cu pârâul Tecuci si foarte aproape de Valea Siretului (1 O 

km), în câmpia de terase care poart ă  numele municipiului - Câmpia Tecuci ului, cu o altitudine 

medie de 50 m deasupra m ării. Relieful predominant al teritoriului este, prin urmare, pu ţin variat, 

iar orau1 are mai ales în sezonul cald, sub form ă  de aversă . Stratul de zăpadă  are un caracter 

discontinuu, durata sa medie fiind de 50 de zile, cu grosimi medii de 10-1 1 cm. 

Municipiul Tecuci continuă  să  joace un rol polarizator important în partea de vest a 

judeţului Galaţi, deservind o zon ă  rurală  extinsă  cu locuri de muncă, servicii administrative, 

educaţionale, sanitare, culturale, sportive etc. Aceast ă  funcţie de centru microregional a fost 

consolidate în perioada interbelic ă, când municipiul Tecuci era reedin ţa judeţului cu ace1ai 

nume, cu o suprafaţă  totală  de 2.408 kmp si o populaţie stabilă  de peste 156.000 de locuitori 

(1930), cuprinzând si o parte din jude ţele Bacău si Vrancea din prezent. Din zona de polarizare 

maximă  a municipiului Tecuci fac parte comunele: Nicoreti, Cosmeti, Buciumeni, Br ăhă eti, 

Ţepu, Gohor, Priponeti, Ghidigeni, Munteni, Movileni, Dr ăgăneşti, Bârcea, Umbrăreti, Iveti, 

Matca, C orod, Certeti, Cudalbi, Valea M ărului, Negrile şti. Acestea aveau, la recens ământul din 

2011, o populaţie de circa 97.300 de locuitori, generând, împreună  cu municipiul, un areal 

integrat func ţional cu 132.000 de locuitori, ceea ce reprezint ă  aproape 25% din popula ţia 

judeţului Galaţi. 
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- 

Din punct de vedere natural si territorial municipiul este situat pe axul de comunica ţii care 

leagă  orae1e dunărene din centrul Moldovei si în apropierea grani ţei cu Republica Moldova si 
Ucraina. Condi ţiile de relief si geotehnice sunt favorabile dezvolt ării echilibrate a municipiului si 
ridicării de noi construc ţii. 

Tecuci este un municipiu de rangul 11, conform PATN, având un rol de echilibru în teritoriu, 

data fiind hipertrofia re ţelei de aez ări din judeţul Galaţi, orau1 are un poi polarizator, deservind 

o zonă  rurală  extinsă  din partea de vest a jude ţului Galaţi, ce numără  aproape 100.000 de 

locuitori; 

Municipiul Tecuci are o îndelungat ă  tradiţie administrativă, fiind re şedinţa judeţului 

interbelic cu acela şi nume. 
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Din punct de vedere al accesibilităţii si mobilităţii municipiul este situat de-a lungul DN 24 

(E 5 81),  care face leg ătura cu frontiera româno-moldoveneasc ă  si este parte integrat ă  a reţelei 

TEN-T comprehensive (fostul coridor pan-european IX). 

. 	 Reţeaua TEN-T rutieră, feroviară  si fluvială  centrală  este situată  la o distanţă  relativ mică  de 

municipiu (20, respectiv 70 km). Cele dou ă  drumuri naţionale (DN 24 si DN 25) care asigură  
legătura municipiului cu polii urbani majori si cu reţelele majore de transport au beneficiat de 

lucrări de reabilitare si se află  într-o stare bună . 

Este în curs de elaborare documenta ţia pentru construirea unui pod nou peste Siret, în zona 

Cosmeti. Drumurile judeţene care leagă  municipiul de zona rurală  polarizată  se află, în general, 

într-o stare proast ă, necesitând lucrări de reabilitare si modernizare, iar traficul este relativ ridicat 

pe DN 24 si DN 25 (o medie zilnic ă  de peste 5.000 de vehicule), dar nu putem vorbi de existen ţa 

unor zone de congestionare. 

Municipiul beneficiază  de o sosea de centur ă  în zona de nord-vest, iar lucr ările la varianta de 

ocolire sud-vest, care s ă  lege DN 24 de DN 25 sunt în curs de execu ţie cu fonduri europene. 

Municipiul Tecuci e ste unul dintre cele mai importante noduri feroviare din Moldova, fiind 

amplasat la intersec ţia magistralei feroviare 600 Bucure şti-Iaşi, cu linia dublu electrif1cat ă  
- 

	

	Mără eti-Ga1aţi. Orau1 dispune de dou ă  gări, tranzitate zilnic de circa 40 de trenuri, îns ă  Halta 

Tecuci Nord nu are o infrastructur ă  corespunzătoare pentru furnizarea unor serv icii moderne de 

- 	transport; 

Transportul feroviar de mărfuri si persoane a înregistrat un declin dramatic dup ă  1989,   în 

favoarea transportului rutier, ceea ce a afectat negativ economia local ă . 
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2.2.Resursele naturale 
Condiţiile geografice au determinat dezvoltarea spontan ă  relative eehilibrată  a zonelor 

rezidenţiale în jurul zonei centrale. De asemenea, form ele de relief din zon ă  sunt favorabile mai 

ales construc ţiei de locuinţe individuale eu regim de înă lţime P, P+1 ,P+2.i dezvolt ării unei 

trame stradale ordonate si fluente, integrate cu axele majore de comunica ţii. 
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Din punct de vedere geologic, municipiul se afl ă  în zona plaformei sudice a Podiu1ui 

- 

	

	Moldovenesc, în zona sa de contact cu Podiu1 Dobrogean. Stratul de roci sedimentare ce 

constituie soclul solid al platformei ajunge si la grosimi de 3.000 m şi este format din gresii, calc 

- are, marne, sisturi, dolomite si conglomerate, peste care se succed forma ţunile neogene-pliocene 

i cuaternare, pietrisurile fluviolacustre (stratul acvifer), complex marnos, depozitele loessoide, 

aluvionare si eoliene. Lunca Bârladului este supus ă  transformărilor impuse de ac ţiunea 

inundaţiilor periodice, care duc la colmatarea albiei minore si la instabilitatea cursului de ap ă  pe 

sectoarel e neîindiguite. În zonele meandrate se remarcâ si eroziunea de mal. 

Din punct de vedere geotehnic, solurile din zona Tecuci se caracterizeaz ă  prin prezenţa 

formaţiunilor loessoide, macroporice, cuaternare, aezate pe depozite macrogranulare, care nu 

creează  probleme majore legate de alu nec ările de teren. 

Solurile din zona Tecuci sunt de provenien ţa aluvionară  si au o fertilitate ridicat ă, datorită  
cernoziomurilor, cu mare pretabilitate la folosin ţa arabilă, mai ales în partea de vest, unde 

pantele sunt mai line şi nu sunt necesare lucrări speciale ameliorative. În partea de nord-vest si 
nord regăsim terenuri degradate de-a lungul râului B ărlad, improprii pentru folosinţa arabilă  ş  

care sunt expuse fenomenului de salinizare si gleizare. În zona de est reg ăsi m terenuri din 

clasele III-Iv de pretabilitate la arabil, care pot fi folosite doar pentru cultivarea plantelor de 

furaj sau pentru împ ădurire. Dei factorii pedoclimatici sunt, în general, favorabili agriculturii 

intensive, sunt necesare lucr ări de îmbunătăţiri funciare în zonă: regularizarea cursurilor de ap ă, 

îndiguirea luncilor, desecarea si eliminarea excesului de apă, drenajul zonelor joase etc. 

Resursele subsolului sunt relativ s ărace în zona Tecuci si se rezumă  la materiale de 

construcţie (argile, luturi,nisp uri, pietriuri) si ape uor mineralizate în Lunca Bârladului. 
Strategia de dezvoltare durabil ă  a munîcipiului Tecuci, jud. Galaţ i 
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- 	 CLIMA sI HIDROGRAFIE 

Clima din zona municipiului este temperat-continental ă, cu infleunţe de ariditate, ca 

întreaga parte estic ă  a Român iei. Temperatura medie anual ă  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 si uscate, 

iar iernile sunt geroase si cu viscole puternice, dar si cu perioade de înc ălzire si de topire a 

zăpezii, care genereaz ă  riscul unor inunda ţii. Lunca Bârladului are un topo climat specific, cu 

umiditate crescută, cu veri mai răcoroase si ierni mai blânde. Radiaţia solară  globală  
înregistrează  valori energetice între 11 7,5  1 25 kcal/cmp/an. Nunărul mediu annual al zilelor de 

îngheţ  este de 112. Vânturile dominante sunt inf1uen ţate de existenţa Luncii Bârladului si sunt 

orientate preponderent nord-sud, cel mai important fiind criv ăţul, care atinge si vitezele cele mai 

mari - 25 m!s. Precipitaţiile medii anuale sunt de 467 mm si 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 10-1 1 cm. 

Reţeaua hidrograf1c ă  este rep rezentat ă  de râul Bărlad, af1uent al Siretului, care str ăbate 

municipiul de la nord la sud, cu un debit mediu multiannual de 9,6 mc./s, de pârâul Tecucel, care 

străbate orau1 de la vest la est şi se varsă  în râul Bârlad, cu un debit mediu foarte sc ăzut. Cele 

două  cursuri de suprafa ţă  nu sunt pretabile pentru alimentarea cu ap ă  a municipiului, având 
- 	• 	debite scă.zute si calităţii scăzute a apei. 

- 	 Frecvenţa inundaţiilor, ca si nivelul ridicat al pânzei freatice creeaz ă  probleme privind 

excesul de umiditate si eroziunea solului, zonele nisipoase fiind expuse riscului de def1a ţie. 
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VEGETAŢIA 

Flora specifică  zonei este cea de lunc ă  si de silvostepă, cu zăvoaie de Iuncă  din arbuti si 
arbori de esenţă  moale, plante ierboase si hidrofile, care se mai regăsete doar pe terenurile 

neocupate de culturi agricole, aflate într-o continu ă  restrângere. Singura resurs ă  relevantă  din 

perspectiva vegetaţiei este Rezerva ţia Paleontologică  Rate, de interes na ţional, cu o suprafaţâ de 

- 	1,5ha. 

FAUNA 

- 	 Fauna este cea specificâ zonei de lunc ă  si câmpie, respectiv mamifere (iepuri, c ăpriori, 

mistreţi, vulpi, jderi, vidre, veveri ţe), păsări (mierle, stăncuţe, coţofene, raţe, gâte, 1iiţe, stârci, 

sitari, g ăinue sălbatice), peti (crapi, bibani, cara, pl ătici). 

În cadrul sistemului naţional de localităţi, municipiul Tecuci se af1 ă  la 220 km de 

Bucureti, la 85 km de Galaţi, la 40 km de Focani, la 100 km de Bac ău si la 110 km de Buzău. 

- 

2.3.Istoricul ora şului Tecuci 

Din cele mai vechi timpuri, omul a gasit conditii bune de viata in zonele cele mai bogate 

în resurse naturale, locuri af1ate in apropierea apelor curgatoare, care asigurau atat hrana cat si 

apa necesara. 

- 	 Istoria grupurilor omene şti ce au trait şi s-au dezvoltat în locurile acestea coboar ă  în 

negura vremii cu mii de ani. Urmele lor zac ascunse în p ământ ca într-o vastă  arhivă . 
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Descoperirile arheologice vin s ă  completeze izvorul nescris al istoriei şi să  demonstreze o viaţă  
milenară, o viaţă  plină  de eforturi ş i framântări, care au stat la baza întregii omeniri. Via ţa 

omului este prea scurtă  pentru constatarea acestor schimb ări care se petrec de-a lungul anilor. 

Este menţionat documentar în anul 1 134 ca târg şi punct de vamă, iar la 1 septembrie 

1435, printr-o scrisoare care este adresat ă  regelui Poloniei, Vladislav Iagello în ştiinţa că  Iliaş  
Voievod s-a împăcat cu fratele s ău Ştefan, cedându-i, printre altele, şi oraşul Tecuci. Tot aici se 

vorbe şte despre organizarea intern ă  a Moldovei, aici menţionându-se ocoalele cu mo şiile 

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 sedentar ă, fapt dovedit de numeroasele orizonturi 

eulturale existente încă  din preistorie si până  aproape de sfâr şitul mileniului I d. H. 

Întemeiată  în Evul Mediu, administra ţia târgului Tecuci, la fel ca şi celelalte aşezări 

urbane, avea dou ă  principii: autonomia or ăşenească  şi reprezentarea puterii centrale. Astfel, 

convieţuiau o comunitate orăşenească  autonomă, care-şi alegea ea însăşi cârmuitorii, cu o 

administraţie proprie, cu drept de judecat ă  propriu, cu veniturile sale şi reprezentan ţii domnului 

cu atribuţiile lor bine determinate, distincte de cele ale reprezentan ţilor comunităţii. Conducerea 

oraşelor din Moldova a avut un dublu caracter: pe de o parte, a fost o conducere autonom ă  

exercitată  de şoltuz, ajutat de doisprezece pârgari, iar pe de alt ă  parte a existat un permanent 

control al domniei reprezentat ă  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 ro şu, 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 ad ăugat movila de la Tecuci, care servea in vremurile cele mai 

vechi drept loc de veghe. 

Datorită  cadrului natural prielnic, aceast ă  zonă  a Tecuciului a oferit comunităţilor umane 

instalate aici în decursul istoriei, în diferite epoci, condi ţii de trai foarte bune pentru o viaţă  

sedentară . Numeroasele dovezi culturale existente ofer ă  acestui teritoriu, acestui ora ş  o puternică  

personalitate şi o istorie îndelungată  închegată . 
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Din punct de vedere teritorial, municipiul Tecuci face parte din categoria ora şelor mici si 
mijlocii din România, c u o popula ţie mai mică  de 50.000 de locuitori si este încadrat, conform 

Planului d e Amenajare a Teritoriului Na ţional (P.A.T.N.) - secţiunea a IV-A, în categori a 

localităţilor urbane de rangul 11 - municipiu de importan ţă  interjudeţeană . Acesta joacă  un rol de 

echilibru la nivel jude ţean, în condiţiile în care municipiul Gala ţi, care are o populaţie de circa 8 

ori mai mare, contrabalansând tendin ţa de concentrare a tuturor resurselor de dezvoltare în 

reedinţa de judeţ. Pe termen mediu si lung, este chiar recomandat ă  susţinerea axelor de 

dezvoltare func ţionale Tecuci-Târgu Bujor si Tecuci-Matca, care s ă  degreveze zona de influen ţă  
a municipiului Galaţi si să  asigure o dezvoltare mai coerent ă  a teritoriului jude ţean. 

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 condi ţiilor şi elementelor 

fizico-geografice, precum şi modificarea antropica a peisajului. 

Populaţia de astazi a municipiului Tecuci este rezultatul revolu ţiei demografice din paleolitic 

şi până  în epoca contemporană . 

- 	 Orice aşezare umană  se caracterizeaz ă  printr-un anumit număr de populaţie , volum care a 

fost dimensionat în timp de inf1uen ţa mai multor factori naturali, social-istorici, economici ş i 

chiar politici. Evoluţia demografică  de-a lungul secolului înglobeaz ă  efectele tranzi ţie 

demografice întârziate care s-au resim ţit în ţara noastră  , dar mai ales inf1uen ţa 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 dou ă  procese tipice din perioada socialist ă ; 

cooperativizarea agriculturii, care a determinat un surplus de for ţă  de muncă  în mediul rural ş i 

industrializarea extensivă  care s-a transpus printr-o depopulare accentuat ă  a mediului rural. 

-.  Numărul total al popula ţiei reprezint ă  valoarea absolută  a numărului unei populaţii sau 

subpopulaţii, determinată  prin înregistrare, cu prilejul recens ământului, al unor anchete speciale 

sau prin estimare într-un teritoriu dat (localitate, jude ţ, regiune, ţară, continent sau glob). 

Populaţia municipiului Tecuci a crescut continuu în ultimul secol, pe fondul sporului natural 

pozitiv si a atragerii de popula ţie, cu precădere din mediul rural, pân ă  Ia un maxim istoric de 

46.825 de locuitori, la recensământul din 1992. Dup ă  1992 trendul s-a inversat şi populaţia 

orau1ui a scăzut tot mai accentuat, pe fondul sc ăderii natalităţii, dar mai ale s a migra ţiei interne 

i externe, în linie cu tendinţa de la nivel jude ţean, regional si naţional. Astfel, în ultimele două  
decenii, populaţia stabilă  a scăzut cu circa 12.000 de persoane (-25,5%), fenomenul fiind mai 

accentuat decât cel de la nivelul jude ţului Galaţi (-1 6,3%), de la nivelul regiunii Sud-Est (-

14,1%) si al României (-1 1.8%). Explica ţia constă  din faptul că  municipiul Tecuci a fost unul 

dintre oraşele din România cele mai afectate de fenomenul migra ţiei externe în ultimii 20 de ani. 

-  Cea mai mare rat ă  de cretere a popula ţiei s-a înregistrat în anii 70 si 80 ai secolului trecut, 

când oraul a trecut printr-un proces accentuat de industrializare, fiind atras ă  cu precădere 

populaţie din zonele rurale învecinate, dar si din alte jude ţe. 
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Structura pe sexe a popula ţiei 

La recensământul din 2011, în municipiul Tecuci locuiau 16.620 de persoane de sex 

masculin (47,7%) si 18.251 de sex feminin (52,3%). În comparaţie cu structura pe sexe de la 

nivel judeţean (49,3% bărbaţi/50,7% femei) si naţional (48,6% bărbaţil5 1 ,4% femei), procesul de 

feminizare a popula ţiei este mai accentuat la nivelul municipiului Tecuci, pe fondul migra ţiei 

mai intense a populaţiei din ultimele dou ă  decenii, care au antrenat mai ales popula ţia masculină . 

Faţă  de recensămintele din 1992 si 2002, se constată  o cretere de circa un punct procentual a 

- 

	

	ponderii persoan elor de sex feminin, în linie cu tendin ţa de la nivel naţional, pe fondul 

supramortalităţii masculine si a îmbătrânirii populaţiei. În plus, migraţia persoanelor de sex 

- 

	

	masculin a fost mai intens decât în cazul femeilor, pe fondul restructur ării sectorului industriei 

grele unde locurile de muncă  sunt ocupate în mod tradi ţional de către barbati. 
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Structura pe vârste a popula ţiei 

- 	 La recensământul din 2011, structura populaţiei municipiului Tecuci releva ponderea foarte 

ridicată  a populaţiei adulte, în vârstă  de muncă  (1 5-59 de ani) - 20.973 de persoane (60, 1 % din 

- ,... total), urmată  de cea a persoanelor vârstnice (60 de ani si peste) - 7.930 (22,8% d in total) si de 

cea a persoanelor tinere (0-14 ani) - 5.968 (17,1% din total). Structura pe vârste a popula ţiei 

municipiului este similară  cu cea înregistrată  la nivel jud eţean, numărul persoanelor vârstnice si 
al tinerilor fiind mai ridicat în compara ţie cu media judeţeană  si naţională, iar cel al persoanelor 

adulte uor mai scăzut, pe fondul migraţiei masive a forţei de muncă  din ultimii ani. 

În comparaţie cu structura pe vârste a popula ţiei municipiului Tecuci de la recens ămintele 

- anterioare, din 1992 si 2002, se remarcă  o scădere treptată  a populaţiei tinere de la 25,81/0 la 

1 7, 1%, respectiv a popula ţiei adulte de la 62,3% la 60, 1%, concomitent cu creterea popula ţiei 

vârstnice de la 1 1,9% la 22,8%, motivele fiind legate de sc ăderea natalităţii si amplificarea 

fenomenului migraţiei populaţiei tinere. 

Cei mai mulţi locuitori se înregistrau în anul 2011 la grupele de vârst ă  55-59, 40-44, 60-64, 

35 -39 si 50-54 de ani, corespunzând perioadelor cu valori ridicate ale natalit ăţii din anii 50-70, 

- dar si afluxului de populaţie rurală  din perioada de industrializare. Aceste persoa ne vor intra în 

următorii 10-15 ani în categoria persoanelor v ărstnice, non-active, ceea ce va conduce Ia 

accentuarea procesului de îmb ătrânire. La polul opus, cel mai mic num ăr de persoane se 

înregistrează  la grupele de vârstă  20-29, 45-49 si peste 65 de ani, în primul caz fiind rezultatul 

- 	excusiv al migraţiei masive a tinerilor către marile centre urbane sau c ătre destinaţii externe. 
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Cu privire Ia gradul de dependen ţă  al populaţiei după  vârstă, acest indicator a fost unul 

supraunitar (132,8 bătrâni!1 00 tineri), nivel similar cu cel înregistrat la nivel jude ţean (3 5%), 

regional (1 44%) si naţional (1 40%). Spre compara ţie, în anul 1992,   raportul era de 46 de 

- 

	

	vârstnici la 100 de tineri, ceea ce denot ă  o îmbătrânire accentuată  a populaţiei în ultimele două  

decenii, proces care va continua si pe viitor. 

Structura etnică  si confesională  a populaţiei 

La recensământul din anul 2011, 94,9% dintre locuitorii municipiului Tecuci s-au declarat de 

etnie română, în uşoară  scădere faţă  de recensămintele anterioare, când procentul românilor 

depă ea 96%. Cea mai importantă  minoritate locală, romii, au reprezenat în 2011 4,9% din 

totalul populaţiei, în cretere faţă  de cele 3,7% din 2002, pe fondul unei rate mai ridicate a 

natalităţii. Celelalte comunit ăţi etnice sunt puternic subreprezentate, cumulând doar 0,2% 

(maghiari, evrei, chinezi, ucraineni, germani, turci, rui-1ipoveni, bulgari, greci, italieni, ceang ăi, 

etc.) 

- 	 În ceea ce privete structura confesional ă  a populaţiei, 96,5% dintre locuitorii municipiului 

Tecuci s-au declarat ortodoci în anul 2011, urma ţi fiind de mici comunităţi de penticostali 

- (25%), adventişti (0,4%), romano-catolici (0,1%), cretini de rit vechi (0,1%) si de alte 

confesiuni (0,4%). Fa ţă  de anul 2002, se constată  o cretere a numărului de penticostali (de la 

0,5% la 2,5%), concomitent cu sc ăderea numărului de ortodoci (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 jude ţean si 
regional, pop ula ţia fiind mai eterogenă  în comparaţie cu structura etnic ă  si confesională  de la 

- 	nivel naţional. 
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Structura popula ţiei după  gradul de instruire 

La recensământul din 2011, po nderea persoanelor de peste 10 ani care absolviser ă  studii 

-  superioare era de 14,4 %, cel al absolvenţilor de studii postliceale de 4,5%, 24,3% dintre 

locuitori absolviseră  liceul, 20,6% şcoli profesionale si de ucenici, 20,90/o şcoli generale, 12,1% 

coli primare, iar 3,3 1/o nu absolviseră  studii, dintre care 1 ,6% erau analfabe ţi. Dei procentul 

populaţiei cu studii superioare s-a dublat după  1 990, acesta se plaseaz ă  sub nivelul înregistrat în 

marile centre urbane (de ex. 20,4% în municipiul Gala ţi), pe fondul accesului mai dificil la 

instituţii de învăţământ superior si a deficitului de locuri de munc ă  pentru absolven ţi, motiv 

pentru care cei mai mul ţi din tre acetia se stabilesc în marile orae (Bucureti, Gala ţi, Iai, etc.) 

după  finalizarea studiilor. În schimb, se remarc ă  ponderea ridicată  a populaţiei cu studii medii 

(absolvenţi de studii postliceale, profesionale si de ucenici, liceale), preponderen t cu profil 

tehnic, adaptate la profilul dominant industrial al municipiului din perioada comunist ă, ceea ce 

poate reprezenta un avantaj în atragerea de investi ţii productive pe viitor. 

Micarea naturală  a populaţiei 

- 	 Municipiul Tecuci a înregistrat un spor natural pozitiv al popula ţiei până  la nivelul 

anului 2010, când acesta a trecut în teritoriu negativ, pe fondul sc ăderii continue a ratei 

natalităţii. Astfel, Ia nivelul anului 2013, la nivel local s-au înregistrat 338 de n ăscuţi vii (-28% 

faţă  de anul 2007 si -51% faţă  de anul 1990) si 448 de decedaţi (+8% faţă  de 2007, respectiv 

-  +26,6% faţă  de 1990), rezultând un spor natural negativ de 110  persoane (fa ţă  de un sold pozitiv 

de 334 de persoane în 1990 si de 53 de persoane în 2007), care a contribuit la sc ăderea populaţiei 

municipiului. 
Strategia de dezvoltare durabil ă  a municipiului Tecuci, jud. Gala ţ i 

45 



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.: i40/13965/2015 
Tel/Fax: 031/107.49.55 Mob: 0786.391.743 
IBAN: R035 BTRL RONC RT03 2822 2001- Banca Transilvania 

- 	 R073 TREZ 7045 069X XXO1 3056 - Trezorerie Sector 4 

web: www.zetex ţ ert.ro  e-mail: officec4zetex ţ ert.ro 

Cu aceste valori, municipiul Tecuci a îriregistrat în perioada 2007-2013 o rat ă  medie a 

natalităţii de 10, o rată  a mortalităţii de 9, 8% şi un spor natural mediu de 0.2%, context în care a 

avut o contribuţie nesemnificativă  la bilanţul demografic al localităţii. Prin raportare la valorile 

înregistrate la nivelurile teritoriale superioare, municipiul Tecuci a înregistrat, în perioada 2007-

2013, o rată  medie a natalit ăţii egală  cu cea de la nivel naţional si regional (10%) si superioară  
- celei de la nivelul jude ţului Galaţi (9%). Din perspectiva ratei medii anuale a mortalit ăţii, 

municipiul Tecuci a înregistrat în perioada 2007-20 1 3 valori mai reduse în compara ţie cu media 

judeţeană  (1 O,9%), regional (1 1 ,8%) si naţională  (1 1 ,9%), pe fondul unei structuri mai favorabile 

a piramidei vârstelor. Per ansamblu, în perioada 2007-20 1 3, la nivel local a existat un echilibru 

- între nivelul natalit ăţii si al mortalităţii, în timp ce la nivel judeţean, regional si naţional s-a 

înregistrat un deficit natural de 1 ,8- 1 ,9%. Sc ăderea considerabil ă  a natalităţii din ultimii ani de 

raportare poate fi pus ă  pe seama migra ţiei tot mai intense a populaţiei tinere, dar si a crizei 

economice globale. 

Durata medie a vie ţii de la nivel local a ajuns în 2013 la 74,98 ani, dintre care 71,45 ani 

pentru bărbaţi şi 78,44 ani pentru femei, aceasta fiind superioar ă  mediei regionale (74,62 ani), 

dar infe rioară  celei naţionale (75,47 ani). Faţă  de anul 1990, speranţa de viaţă  a crescut cu peste 

5 ani pentru ambele sexe, iar fa ţă  de anul 2007 creterea este de 1,8 ani, acesta fiind rezultatul 

accesului populaţiei la servicii medicale tot mai performante. Totui, rata ridicat ă  a mortalităţii 

infantile de la nivel local afecteaz ă  negativ speranţa de viaţă  a populaţiei. Astfel, în perioada 

- 

	

	2007-2013, rata medie a mortalit ăţii infantile la nivel local a fost de 15,8 deceda ţi/1000 de 

născuţi vii, mult peste mediajude ţeană  (1 1,8/1000), regională  (1 1,6/1000) si naţională  (10/1000). 

Micarea migratorie a populaţiei 
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- 	 Micarea migratorie de la nivelul municipiului Tecuci a avut un sold permanent negativ în 

ultimii 20 de ani si a contribuit exclusiv la scăderea populaţiei stabile cu peste 12.000 de 

locuitori faţă  de începutul anilor 90. Astfel, conform datelor INS, în oerioada 2007-2013, 

micare a migratorie cu domiciliul a avut un bilan ţ  negativ total de 1.252 de persoane, la care s-a 

adăugat un bilanţ  negativ al micării cu reedin ţa (flotant) de circa 2 00-300 de persoane anual. 

Dacă  luăm în calcul tot intervalul post 1989, migra ţia cu domiciliul a avut un bilanţ  negativ de 

circa 4.900 de persoane. 

În realitate, fenomenul migra ţiei a fost unul mult mai intens, multe dintre persoanele care au 

părăsit municipiul în ultimele două  decenii neoperând modificarea domiciliului sau a reedin ţei 

în documentele de identitate. Astfel, plecând de la diferen ţele dintre populaţia legală  si cea 

stabilă  a municipiului, raportată  la recensământul di n 2011, se poate estima c ă  un număr de 

peste 7.500 de persoane care au domiciliul sau reedin ţa în municipiul Tecuci sunt plecate pe 

termen lung în altă  localitate sau în altă  ţară, ceea ce reprezint ă  circa 17-1 8% din popula ţia totală, 

la care se ada ugă  alte peste 4.000 de persoane care sunt plecate pe termen scurt (1 0% din 

populaţia totală). Dacă  la acestea adăugăm si cele 4.900 de persoane care au migrat oficial, 

ajungem la circa 17.000 de persoane cu domiciliul sau reedin ţa în Tecuci care au fost antrenate 

în procesul migraţional în ultimele dou ă  decenii, ceea ce reprezint ă  peste 1/3 din populaţia totală . 

Amploarea acestui fenomen dep ă ete media jud e ţeană, regională  şi naţională, explicaţia sa 

constând din declinul accentuat al economiei locale dup ă  1989,   când numărul de locuri de muncă  
a scăzut la o treime. 
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Circa 65% dintre persoane!e care au p ărăsit loca!itatea s-au orientat c ătre alte ţări (Spania, 

Italia, Marea Britani e, Franta, Germania, etc.), în c ăutarea unui loc de munc ă, restul optând 

pentru marile centre urbane din România (Bucure şti, Galaţi, Iai, Constanţa, etc.), centre 

- universitare si cu o ofertă  de locuri de munc ă  mai diversificată  pentru tinerii absolvenţi. Există  si 
o a treia categorie de persoane, cu prec ădere pensionari si someri, care s-au stabilit în zonele 

rurale din jurul municipiului, unde costul vie ţii este mai redus si unde pot practica agricultura de 

subzistenţă  pentru autoconsum (proces de remigra ţie urban -rural). 

Grupele de vârstă  cele mai afe ctate de fenomenul migra ţiei sunt cele cuprinse între 20 ş  
de ani (30-50% din n umărul total de persoane), adul ţi tineri, în general cu un studii peste medie, 

care întâmpin ă  dificultăţi în găsirea unui loc de m uncă  Ia nivel local si care sunt mobili p e piaţa 

muncii. Migraţia masivă  a persoanelor tinere a afectat negativ si dinamica natalităţii si a condus 

la accentuarea fenomenului de îmb ătrânire demografic ă, până  la valori rară  precedent în istoria 

localităţii. 

Prin urmare, pe fondul migra ţiei negative, bilanţul total al populaţiei municipiului Tecuci a 

fost unul negativ în ultimii 20 de ani, ceea ce a condus la sc ăderea populaţiei 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 si pe viitor, populaţia 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 Ia 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-1 infuenta 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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obieeiuri. In ceremonialul nuntii, natura este prezenta in momentele cele mai 

- 	 importante prin intermediul bradului simbol aI vietii vesnice. 

•• Obiceiuri funerare - Spre deosebire de celelalte obiceiuri familiale, la 

- 

	

	 obiceiurile funerare participa o mare parte a colectivitatii. Jn 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 eat 

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 COMIINICATII 

- 	 Până  în secolul al xIx pe teritoriul Ţării Româneşti nu existau drumuri în adev ăratul sens 

al cuvântului. Se mergea cum d ădea Dumnezeu, peste câmpuri şi prin păduri. Înainte de 1831  

nu a existat nici o preocupare pentru imbun ătaţirea drumurilor. 

Regulamentul Organic a prevazut m ăsuri ş i mijloace pentru construc ţia 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, între ţinerea drumurilor mici căzând în sarcina satelor. 

Municipiul Tecuci este situat de-a lungul DN 24 (E 58 1), care face leg ătura cu frontiera 

româno-moldoveneasc ă  si este parte integrat ă  a reţelei TEN-T comprehensive (fostul coridor 
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pan-european IX), iar re ţeaua TEN-T rutier ă, feroviară  si fluvială  centrală  este situată  la o 

- 	distanţă  relativ mieă  de municipiu (20, respectiv 70 km). 

Cele două  drumuri naţionale (DN 24 si DN 25) care asigură  legătura municipiului cu polii 

- 	urbani majori si eu reţelele majore de transport au benefieiat de lucr ări de reabilitare si se află  
într-o stare bun ă . 

Este în curs de elaborare documenta ţia pentru construirea unui pod nou peste Siret, în zona 

Cosmeti. Drumurile jude ţene care leagă  municipiul de zona rurală  polarizată  se af1ă, în general, 

într-o stare proast ă, necesitând lucrări de reabilitare si modernizare. 

Trafieul este relativ ridicat pe DN 24 si DN 25 (o medie zilnie ă  de peste 5.000 de vehicule), 

- 	dar nu putem vorbi de existen ţa unor zone de congestionare. 

Municipiul Teeuci beneficiază  de o sosea de centură  în zona de nord-vest, iar lucr ările la 

varianta de ocolire sud-vest, care s ă  lege DN 24 de DN 25 sunt în curs de execu ţie cu fonduri 

europene. 

Municipiul Tecuci e ste unul dintre cele mai importante noduri feroviare din Moldova, fiind 

amplasat la intersec ţia magistralei feroviare 600 Bucureti-Iai, cu linia dublu eleetrificat ă  
Mără eti-Ga1aţi, orau1 dispune de două  gări, tranzitate zilnic de cirea 40 de trenuri, îns ă  Halta 

- 

	

	Tecuci Nord nu are o infrastructur ă  corespunzătoare pentru furnizarea unor serv icii moderne de 

transport. 
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DOTARI SOCIO-CULTURALE 

Activitatea culturală  
Activitatea cultural ă  are o tradiţie îndelungată  la nivelul municipiului Tecuci. Astfel, în 

perioada interbelic ă  aici f uncţiona un Teatru Comunal, care găzduia diferite sezâtori, conferin ţe 
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sau coneerte. În anul 1920 a fost înfiin ţată  Societatea Cultural ă  tefan Corodeanu, Societatea 

de Educaţie Naţională, iar în anul 1923 o serie de inteleetuali locali pun bazele Ateneului 

Cultural, care avea ca scop îmbun ătăţirea culturii maselor populare. În anul 1935 este înfiin ţat 

Muzeul de Arheologie ş i Ştiinţele Naturii Mihail Dimitriu, în 1937 Biblioteca Comunal ă, 

ambele sub egida Funda ţiei Culturale Teodor si Maria Cincu, cei care au donat palatul în care 

funcţionau cele două  instituţii. În anul 1938 este înfiinţat Căminul Cultural Calistrat Hoga al 

Fundaţiei Prineipele Carol, unde au fost organizate diferite sezâtori literare, expozi ţii de 

pictură  şi eonferinţe. Cenaclul Iiterar George Cobuc, devenit ă  ulterior Calistrat Hoga. 
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În perioada comunist ă, o dată  cu pierderea statutului de reedin ţă  de judeţ, activitatea 

culturală  de la n ivelul municipiului s -a rezumat la evenimentele organizate de institu ţiile de stat. 

Această  situaţie s-a perpetuat si în ultimele două  decenii, însă  ultimii ani au adus un reviriment al 

vieţii culturale. 

În prezent, principalele institu ţii culturale de la nivelul municipiului Tecuci sunt: 
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1) Biblioteca Municipal ă  Ştefan Petică  - cu un fond de carte de aproximativ 135.000 de 

volume, număr aflat în cretere pe fondul noilor achizi ţii si al donaţiilor. Aceasta organizeaz ă  
-  diferite activit ăţi informative, culturale, educa ţionale si de găzd uire de evenimente, al c ăror 

număr ajunge Ia circa 50 anual. La bibliotec ă  su nt înregistraţi circa 4.500 de cititori, majoritatea 

intelectuali si elevi, care au întreprins peste 50.000 de vizite anual. De men ţionat e si faptul că  
Biblioteca Municipală  a fost inclusă  în programul BIBLIONET si beneficiază  de 17 computere 

conectate la Internet, cu acces gratuit pentru vizitatori. Biblioteca are în continuare nevoie de 

fonduri pentru înnoirea si extinderea fondului de carte, precum si pentru reabilitarea si dotarea 

clădirii în care func ţionează ; 

2) Casa de Cultură  - organizeaz ă  anual un număr mare de evenimente (peste 100), de tipul 

festivalurilor si concursurilor, lans ărilor de carte, expozi ţiilor, care atrag circa 15.000 de 

participanţi anual, în baza parteneriatelor culturale încheiate cu liceele, gr ădiniţele si scolile din 

municipiu, cu Muzeul Mixt, cu Centrul Cultu ral Jude ţean, cu Clubul Copiilor, cu asociaţii. De 

asemenea, Casa de Cultură  are formaţii si cercuri proprii: Corul de copii Angelli, Grupul 

folcloric Omătuţa, grupurile de dans Piticot şi Asincron, Cenaclul lit erar Calistrat 

Hoga, clase de canto muzic ă  uoară, dans popular si dans modern. Dei institu ţia realizează  si 
unele venituri proprii, aceasta are o activitate intens subven ţionată  de către municipalitate; 

-  3) Muzeul de Istorie Teodor Cincu - cu colec ţii de arheologie, artă  plastică  si arheologie, 

muzeul dispune de un patrimoniu cultural de peste 55 .000 de piese si găzduiete expoziţii de 

pictură, sculptură, etnografie, dar si manifestări cu caracter omagial-comemorativ, cultural-

educative. Muzeul are încheiate parteneria te cu alte muzee (de ex. cel din Vaslui), precum si cu 

- 	 Universitatea Dunărea de Jos pentru activităţi de cercetare. 
Strategia de dezvoltare durabil ă  a municipiului Tecuci, jud. Gala ţ i  

- 	 -u,. ------- 	

- 	 55 



ZET EXPERT CONSULT SRL 
Sediu sociai: 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: R035 BTRL RONC RT03 2822 2001- Banca Transilvania 

R073 TREZ 7045 069X XX01 3056 - Trezorerie Sector 4 

web: www.zetexpert.ro  e-mail: officezetexpert.ro  

La acestea se adaug ă  cele 16 biblioteci scolare ale unităţilor de învăţământ din municipiu, 

- 	care nu sunt însă  deschise publicului Iarg, ci doar elevilor. 

Mass-media locală  este reprezentat ă  de Ziarul Pro Tecuci. 

În municipiul Tecuci funcţionează  Protoieria Tecuci din cadrul Arhiepiscopiei Dun ării de 

Jos, care reunete 12 parohii cu 16 preo ţi parohi si slujitori. La acestea se adaug ă  o biserică  

baptisă, una adventistă, una romano-catolic ă, una ortodoxă  de rit vechi, una evanghelic ă, o ca 

pelă  romano-catolic ă  si o sinagogă . 

Clădirea Casei de Cultură, monument istoric, a fost reabilitat ă  si consolidată, printr-un 

proiect• cu finan ţare europeană, în valoare de peste 2,7 mil. de lei. În mod similar, cl ădirea 

muzeului a trecut printr-un proces de restaurare, consoli dare si reconversie func ţională, tot în 

cadrul unui proiect cu finan ţare europeană, în valoare de circa 17,8 mil. lei, prin POR 2007-2013. 

În ceea ce privete evenimen tele culturale, cele mai multe dintre acestea sunt organizate de 

Casa de Cultură  municipală : 

- Festivalul-concurs de interpretare muzic ă  populară  Omătuţă ; 

- Concursul inter-jude ţean de muzică  uşoară  Floare April; 

- Concursul naţional de poezie Costache Conachi; 

- Colocviul anual de filosofie Ion Petrovici; 

Cu toate acestea, la nivel local nu exist ă  un calendar de evenimente culturale care s ă  acopere 

- 	întreaga perioadă  a anului si să  atragă  un număr mare de vizitatori si de turiti. 

- 	 Activitatea sportiv ă  
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Cea mai importantă  instituţie cu profil sportiv din municipiul Tecuci este Clubul Sportiv 

Municipal, din subord inea municipalit ăţii, cu 16 angajaţi si cu secţii de atletism, rugby, fotbal, 

handbal si lupte libere. Clubul are o baz ă  materială  bine dezvoltată  si care este doar par ţial 

utilizată, mare parte dintre activit ăţi derulându-se pe Stadionul Municipal si la noua Sală  
Polivalentă . Aceasta constă  din două  săli de lupte, un teren sportiv si o sală  de atlestism cu 

coritan., terenul de handbal fiind recent reabilitat din fonduri proprii si din sponsorizări. În cei 48 

de ani de activitate, Clubul a dat aproape 30 de campioni na ţionali si numeroi membri ai 

loturilor naţionale si jucători în diviziile superioare. 
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De asemenea, în munieipiu exist ă  un bazin de înot, alfat în subordinea Clubului Sportiv 

- 	Munieipal, construit în 1966 si care a fost inclus într-un program de reabilitare şi transformare în 

bazin olimpic, în anul 2007, investi ţia de circa 1 mil. de Euro fiind abandonat ă  ulterior din lips ă  
- 	de fonduri la bugetul de stat. 

În anul 2011, Compania Naţională  de Investiţii a finalizat lucrările la noua sală  polivalentă  
din Tecuci, cu nivel de practic ă  sportivă  competiţională  locală, teren de handbal şi 150 de locuri 

pentru spectatori, în suprafa ţă  de aproape 1.700 mp, care a fost trecut ă, 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 suprafa ţă  de 15.900 

mp de teren vis-â-vis de Parcul Carol, pe locul unde urma s ă  fie ridicat înainte de 1989 un nou 

stadion. Pe această  locaţie au fost amenajate 1 teren de fotbal, 2 terenuri de tenis, toate acoperite 

cu gazon, respectiv 2 terenuri de tenis cu zgur ă, care dispun si de instalaţie de nocturnă. La 

aceasta se vor ad ăuga vestiare, grupuri sanitare si duuri. 

ClubuI de fotbal local - FC Sporting Tecuci - are o tradi ţie de aproape 60 de ani si a 

evoluat inclusiv în Divizia B, fiind în prezent înscris ă  în Liga a IV-a Gala ţi. Meciurile echipei 

sunt gă.zduite de Stadionul Municipal, construit în anul 1 950,   cu un număr de 1.050 de locuri în 

tribune. Stadionul, aflat în prop rietatea municipalit ăţii, are o suprafaţă  de circa 28.000 mp si 
dispune de un teren cu gazon, vestiare si tribună, care necesită  însă  lucrări de modernizare si 
dotare, având o vechime considerabil ă . 

În ultimii ani se remarcă, mai ales în rândul tinerilor, un interes sporit pentru activitatea 

sportivă, context în care la nivel local au ap ărut mai multe săli de fitness private, care 

- 	funcţionează  pe bază  de abonament. 
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- 	 ACTIVITATEA ECONOMICA 

Mediul de afaceri local 

- 	 Municipiul Tecuci are o lungă  tradiţie comercială, fiind menţionat documentar înc ă  din anul 

1 134 ca târg si p unct de vamă . În perioada interbelică, la nivelul municipiului funcţionau fabrici 

de spirt, de pielărie, de cherestea, lumân ări, cărămidă, mori, sectorul industrial fiind în general 

subdezvoltat, în defavoarea diferitelor activit ăţi agricole, comerciale, meteug ăreti, 

administrative si de transport, în condi ţiile în care, începând cu anul 1877, Tecuciul a devenit un 

important nod feroviar, ceea ce a avut implica ţii semnificative în dezvoltarea urbei. Procesul de 

industrializare m asiv ă  a localităţii s-a produs în perioada comunist ă, prin construc ţia Fabricii de 

Conserve Legume-Fructe (1 952), a Întreprinderii Mecanice pentru Agricultur ă  si Industrie 

Alimentară  (1953), Întreprinderii de Reparaţii Auto (I.R.A.), a Fabricii de Ambalaje Metalice 

(F.A.M.), a Fabricii de Mobilă, etc. Toate aceste unit ăţi industriale asigurau circa 15.000 de 

locuri de m uncă  în perioada comunist ă . 

După  1989,   cele mai multe întreprinderi comuniste s-au închis sau au trecut printr-un proces 

- 	de restructurare masiv ă  (de ex. MOBIMOD, VITIMAS, COMMET, CIT, etc.), care a condus la 

- 	dispariţia a peste 1 0.000 de locuri de munc ă. Unele dintre spaţiile ocupate anterior de facilit ăţi de 

producţie au fost chiar transformate în spaţii comerciale (de ex. VITIMAS S.A.). Dintre unit ăţile 

comuniste s-au dezvoltat si retehnologizat doar cele de conserve si de ambalaje metalice, care au 

fost preluate de investitori străini. În ultime le două  decenii municipiul Tecuci a atras un num ăr 

- 

	

	redus de investiţii străine şi autohtone în facilităţi productive, care nu au putut compensa 

dispariţia unor coloşi industriali. 
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La nivelul municipiului Tecuci sunt înregistrate, în prezent, circa 4.800 de persoane juridice 

plătitoare de taxe si impozite locale, dintre cre peste 1.200 sunt societ ăţi 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 ini ţiativa antreprenorial ă  s-a 

dezvoltat cel mai mult în perioada post-decembrist ă. Aceti agenţi economici au înregistrat în 

anul 2013 o cifră  de afaceri de 709 mil. lei (circa 160 de mil. Euro), ceea ce reprezint ă  3,7% din 

totalul înregistrat la nivel jude ţean, p este 89% din activitatea economic ă  fiind concentrată  în 

municipiul reedinţă  de ju deţ . În altă  ordine de idei, agen ţii econo mici din municipiul Tecuci 

asigură  un număr de 4.717 locuri de munc ă, ceea ce reprezint ă  6,4% din totalul celor existente la 

nivel judeţean. 

Cei mai importanţi agenţiecon omici cu sediul în municipiul Tecuci, func ţie de cifra de 

afaceri si de numărul de salariaţi sunt: 

Nr. Denumirea firmei Domeniul de 	Cifra de Numărul de 

Crt. activitate 	afaceri (mil. salariaţi 

lei) 

1. K&T CONSTRUCT Construc ţii 	28,366 209 

GERMAROM S.R.L. 

2. ALAVISTA S.R.L. Comerţ 	27,485 17 

3. PENTAGON S.R.L. Comerţ 	27,254 48 

4. MODLEMN S.R.L. Comerţ 	21,345 54 

5. POLARIS 	PROD COM 	Comerţ 	20,638 53 

S.R.L. 
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6. VIDAFAN S.R.L. Comerţ  18,398 7 

7. CAN PACK FOOD AND Ambalaje 18,367 68 

NDUSTRIAL PACKAGING metalice 

8. KLIGOR S.R.L. Comerţ  17,536 69 

9. MADICOREX S.R.L. Comerţ  17,467 17 

10. REVIVAL S.R.L. Comerţ  16,102 29 

1 1. ASCONTI VFT S.R.L. Construcţii 15,543 110 

12. RIFLOMIN S.R.L. Construcţii 14.777 139 

13. SSAB TC MONTAJ S.R.L. Construcţii 11,804 30 

metalice 

14. ALPHA GAMES S.R.L. Jocuri de noroc 10,747 11 

15. WILMET S.R.L. Construcţii 9,973 	48 

metalice 

16. GIFARM S.R.L. 	 Comerţ 	 9,563 19 

17. FARMACIA ANA S.RL. 	Comerţ 	 9,483 30 

18. GEGI S.R.L. 	 Comerţ 	 9,402 78 

19. UNIVERSAL IMPEX S.R.L. 	Comerţ 	 8,980 43 

20. DERMODELTER IMPEX 	Comerţ 	 8,865 0 

S.R.L. 

Sursa: Baza de date BORG 	DESIGN 

Trebuie menţionat faptul că  unele dintre societăţile comerciale cu sediul în municipiul Tecuci 

desfaoară  activităţi si în alte localităţi, care nu sunt îns ă  reflectate diferit în contabilitate si sunt 

dificil de estimat. În mod similar, în municipiul Tecuci îi au sediul puncte de lucru, sucursale 
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sau filiale ale unor agen ţi economici cu sediul în alte localităţi si care au o contribuţie foarte 

- 	ridicată  la economia local ă . Dintre aceste a, pot fi men ţionate următoarele: 

1) S.C. CONTEC FOODS S.R.L. Afumaţi - producător de conserve de legume si fructe, cel 
- 	mai important operator economic din municipiul Tecuci, cu o cifr ă  de afaceri de circa 90 de mil. 

lei si peste 400 de salariaţi; 

- 	 2) S.C. PANDORA PROD S.R.L. Focani - produc ător de confec ţii textile, cu o cifră  de 

afaceri de circa 60 mil. lei si peste 500 de salariaţi; 

- 	 3) S.C. VEL PITAR S.A. Bucureti - producător de produse de panifica ţie, cu peste 50 de 

salariaţi; 
- 	 4) S.C. GEORGL& BUSINESS COMPANY S.R.L. Bucure şti - producător de confec ţii 

metalice cu aplicaţii în domeniul agriculturii, cu o cifr ă  de afaceri de circa 9 mil. lei si 45 de 

salariaţi; 
5) S.C. MTC CONSTRUCT S.R.L. Bucureti - produc ător de produse metalice pentru 

construcţii, cu o cifră  de afaceri de circa 15 mil. de lei si 25 de salariaţi; 
6) Operatorii de supermarketuri ş i de reţele comerciale na ţionale: KAUFLAND 

ROMANIA SCS, LIDL RO MANL&, REWE ROMANIA, FLANCO RETAIL, LEMET, 

ALTEX ROMANIA, etc. 

Sectorul de Număr 	% 	Cifra de 	% 	Număr 	% 

activitatea 	de 	din total afaceri 	din total 	de 	din 

- 	 firme 	 (mil.lei) 	 salariaţi total 
Agricultură, 	39 	3,6 	23,888 	3,4 

	
173 	3,7 

silvicultură, 
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pescuit 

Industria 	1 0,1 1,627 0,2 7 0,1 
- .-, 	extractive 

Energie 	1 0,1 0 0,0 O 0,0 

electrică, gaze 

Apă 	si 	4 0,4 4,189 0,6 49 1,0 

canalizare, salubritate 

Construcţii 	107 9,9 86,198 12,2 799 16,9 

Comerţ 	si 	571 52,8 429,252 60,5 1962 41,6 

reparaţii 

Transporturi si 	47 4,3 15,136 2,1 138 2,9 

depozitare 

Hoteluri 	si 	40 3,7 7,222 1,0 134 2,8 

restaurant 

Informaţii si 	15 1,4 1,251 0,2 19 0,4 

comunicaţii 

Intermedieri 	si 17 1,6 	0,726 0,1 	70 1,5 

financiare asigurări 

Trarizacţii 	12 1,1 2,844 0,4 54 1,1 

imobiliare 

Activităţi 	40 3,7 5,549 0,8 96 2,0 
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tiinţifice, si profesionale tehnice 

Servicii 	23 	2,1 	8,931 	1,3 	175 	3,7 

administrative şi suport 

Învăţământ 	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 activităţi 	29 	2,7 	4,392 	0,6 	116 	2,5 

economice 

TOTAL 	1081 100,0 	709,109 	100,0 4717 	100,0 

După  cum se poate observa din datele de mai sus, activitatea economic ă  care are cea mai 

importantă  contribuţie la economia locală  este comerţul, care continuă  tradiţia îndelungată  de 

târg a municipiului Tecuci şi reuneşte 53 % din numărul de firme, 61 % din cifra de afaceri si 42% 

din numărul de salariaţi din mediul privat. Aceasta este urmat ă, la o distanţă  apreciabilă, de 

sectorul industriei prelucr ătoare si al construcţiilor, fiecare cu circa 10% din num ărul total de 

firme, 12-14% din cifra de afaceri si 16-17% din personal. Celelalte activit ăţi, inclusiv 

agricultura, au o contribu ţie marginală  la economia locală . Se observă  mai ales ales ponderea 

foarte scăzută  a sectoarelor cu valoare ad ăugată  ridicată, care oferă  si salarii ridicate, precum 

informaţii şi comunicaţii, intermedieri financiare si asigurări, activităţi stiinjifice, tehnice si 
profesionale, etc. 
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Din totalul firmelor din localitate, doar 2 sunt mari (peste 250 de salaria ţi), 10 sunt mijlocii 

- 

	

	(50-249 de salariaţi), 88 sunt mici (10-49 salaria ţi), iar restul de aproape 1.000 sunt 

microîntreprinderi (0-9 salariaţi), 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 na ţională. Din perspectiva cifrei de 

afaceri, doar 14 societ ăţi 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 cifr ă  de afaceri anual ă  de mai puţin de 1 

mil. de lei, acestea fiind în general afaceri de familie. Din punct de vedere al nivelului profitului, 

situaţia este si mai îngrijorătoare, o singură  societate co mercială  înregistrând un profit net anual 

- 	de peste 1 mil. de lei. 

Anahza principalelor sectoare ale economiei locale 

Sectorul primar (Agricultură, silvicultură  si pescuit) 

Activitatea de silvicultură  se realizează  cu precădere prin intermediul Ocolului Silvic Tecuci, 

din cadrul ROMSILVA, care administreaz ă  peste 80% din pădurile din zona municipiului. 

Sectorul secundar (Industrie si construcţii) 

Sectorul secundar este al doilea ea importan ţă  în structura economiei municipiului Tecuci, 

asigurând 27,3% din cifra de afaceri, 34,4% din locurile de munc ă  si 19,9% din numărul total de 

agenţi economici. Ponderea acestui sector s-a redus substan ţial după  1989, pe fondul 

restructurării sau a închiderii celor mai importante întreprinderi industriale construite în perioada 

comunistă  (VITIMAS, CIT, MOB1MOD, COMMET, etc.). 
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În prezent, industria local ă  este dominată  de 3 ramuri cu tradiţie la nivel local: 

- 	 - industria alimentară  (conserve de legume si fructe, condimente, sucuri naturale, mor ărit si 
panificaţie, lactate si brânzeturi, carne si preparate din carne, b ăuturi alcoolic e si vinuri) - cu 

-. 	unităţi care realizeaz ă  o cifră  de afaceri total ă  de circa 120 mil. lei/an, cu peste 750 de salariaţi; 
- industria construc ţiilor metalice si a maini1or si echipamentelor pentru agricultură  

- 	(ambalaje metalice - cutii, capse, dopuri; produse metalice pentru construc ţii - profile, ţigle, 

tablă  cutată; tocători pentru resturi vegetale; tâmpl ărie A1 .- Pvc, rulouri, jaluzele; hale 

- 	industriale; buncăre pentru cereale; f1ane; cântare; silozuri, transportoare, selectoare, 

ventilatoare, maini de tratat semin ţe; acoperiri metalice, construc ţii sudate; prelucrări prin 

- 	achiere, repere metalice, etc.) - cu o cifr ă  de afaceri total ă  de circa 85 mil. leilan si 400 de 

salariaţi; 

- industria textilă  (confecţii textile) - cu o cifr ă  de afaceri de circa 60 mil. lei/an si peste 

500 de salariaţi. 

La aceste trei ramuri principale se adaug ă  una în curs de dezvoltare, cea a cauciului si 
maselor plastic, cu o serie d e unit ăţi care produc furtunuri, ţevi PVC, tâmplărie PVC si alte 

accesorii pentru i ndustria construc ţiilor, cu o cifră  de afaceri de mai pu ţin de 10 mil.leiIan si 
- 

	

	circa 70 de salariaţi. celelalte ramuri industriale au o contribu ţie nesemnificativ ă  la economia 

locală . Dintre cele care aveau o oarecare tradi ţie în zonă  si au dispărut aproape în totalitate în 

- 	ultimii ani am putea enumera industria mobilei si a materiale lor de construc ţii. 

Spre deosebire de situa ţia de la nivel judeţean, regional si naţional, cele mai multe produse 

industriale realizate în municipiul Tecuci sunt valorificate pe pia ţa autohtonă  (mai ales produsele 

alimentare), ponderea exporturilor f1ind covâritoare doar în cazul confec ţiilor textile, care sunt 

- 	comercializate pe întreaga pia ţă  europeană, pentru marile re ţele de retail. 
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Sectorul construc ţiilor este unul bine reprezentat Ia nivel local, prin prezen ţa unor companii 

mici si mijlocii cu activitate în domeniul cl ădirilor şi lucrărilor de geniu, rezidenţiale, a 

drumurilor si podurilor, a diferitelor tipuri de instala ţii. Dat fiind numărul relativ mic de investi ţii 
- 

	

	de la nivel local, cele mai multe firme locale de construc ţii activează  si în alte localit ăţi (de ex. 

Bucureti) sau în alte ţâri (de ex. Germania). 

- 	 Sectorul terţiar (Servicii) 

- 	 Sectorul terţiar are cea mai im portant ă  contribuţie Ia economia municipiului, acesta reunind 

76,5% din totalul firmelor, 69,3% din cifra de afaceri si 61,9% din locurile de munc ă. Acest 

sector este d ominat de sub-sectorul comer ţului si reparaţiilor, cu peste 500 de firme si circa 

2.000 de salariaţi. Acest sector s -a restructurat semnificativ în ultimii ani, prin intrarea pe pia ţa 

locală  a marilor reţelor internaţionale ş i naţionale de retail (Kaufiand, Penny Market, Lidl, 

Lems, Flanco, Altex, etc.), care au realizat investi ţii semnificative în magazine moderne, de 

mari dimensiuni, inclusiv prin reconversia unor foste spa ţii industriale. O data cu intrarea acestor 

mari retalieri pe pia ţă, care practic ă  preţuri mai reduse, mulţi comercianţi locali de proximitate 

i-au închis afacerile. Cu toate acestea, la nivel local exist ă  o serie de comercian ţi cu amănuntul 

i ridicata, mai ales în sfera materialelor de construc ţii si a altor produse industriale (de ex. 

REVIVAL, MODLEMN - materiale de construc ţie, PENTAGON - scule si unelte, ALAVISTA, 

- 

	

	KLIGOR - produse alimentare, VIDAFAN - electronice si electrocasnice, FARMACIA ANA, 

GIFARM - farmacii), unele cu puncte de lucru si în alte localităţi. 

- 	 Un alt sub-sector care a cunoscut o dezvoltare continu ă  în ultimii ani este cel al 

intermedierilor financiare si asigurărilor, în municipiul Tecuci existând agen ţii ale celor mai 
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importante b ănci co merciale din România: BCR, BRD, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank, 

CEC, Banca Carpatica, etc, la care se adaug ă  Banca Cooperatistă  Creditec, cu sediul în localitate. 

Sectorul transporturilor este unul relativ sub-dezvoltat, cea mai important ă  companie locală  

fiind GEGI, care opereaz ă  o serie de trasee interne de transport de persoane cu autocarul si care 

deţine si o autogară  în municipiu. 

Sectorul HORECA este, deasemenea, slab dezvoltat, existând un num ăr foarte redus de 

unităţi turistice (2 hoteluri, un motel si O pensiune), toate de mic ă  capacitate, si de alimentaţie 

publică, Ia care se adaugă  câteva zeci de baruri, cafenele, etc. 

Restul unităţilor din sfera serviciilor activeaz ă  în domeniul sănătăţii, a diferitelor servicii 

*  pentru populaţie si mediul de afaceri (repara ţii auto, pompe funebre, scoli de soferi, frizerie, 

cosmetică  şi coafură, arhitectură  si întreţinere peisagistic ă, jocuri de noroc, agen ţii de transport si 
turism, etc.), însă  toate acestea sunt întreprinderi mici sau chiar microîntreprinderi. 

TELECOMUNICATII 

Infrastructura si serviciile de telecomunicaţii de la nivelul municipiului Tecuci s-au 

îmbunătăţit constant în ultimii ani, pe fondul investi ţiilor realizate de c ătre diferiţi operatori 

privaţi de telefonie fixă, mobilă  şi internet. Pe fondul presiunii competi ţionale, aceste servicii 

sunt oferite la standarde înalte de calitate şi la preţuri relativ accesibile. Printre marii operatorii 

- 

	

	din sectorul TELECOM prezen ţi 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 leag ă  

stâlpii stradali si împânzesc faţadele clădirilor, afectând grav estetica urban ă . În acest context, se 
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impune realizarea unui sistem de canaliza ţii su bterane pentru îngroparea acestor linii, eventual 

- 	printr-un parteneriat public-privat cu o companie de profil. 

2.6. Perceplia 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 local ă . 

Studiul s-a derulat pe două  niveluri: 

- cvasitotalitatea angajatilor 7  din cadrul primariei municipiului Tecuci, dimensiunile 

cercetării corelind urmatoarele direc ţii majore: 

• 	Identificarea problemelor locale; 

• 	Caracterizarea activit ăţii 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 comunica ţii care leagă  orae1e dunărene din centrul 

Moldovei si în apropierea grani ţei cu Republica Moldova si Ucraina. Condiţiile de relief si 

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 dezvolt ării eehilibrate a municipiului si ridicării de noi construcţii. 
- 

	

	Tecuci este un munieipiu de rangul 11, eonform PATN, având un rol de eehilibru m teritoriu, data 

fiind hipertrofia re ţelei de aezări din judeţul Galaţi, oraşul are un poi polarizator, deservind o 

- zonă  rurală  extinsă  din partea de vest a jude ţului Galaţi, ce numără  aproape 100.000 de Iocuitori. 

Municipiul Tecuci are o îndelungat ă  tradiţie administrativă, fiind reedinţa judeţului interbelic cu 

acelasi nume. 

I. ANGAJATII PRIMARIEI ORASULUI TECUCI 

1.1.Grupul tinta 

Angajati ai Primariei Municipiului Tecuci, funetionari publici si personal contractual, 

grup cu urmatoarele caracteristici majore: 
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Dîstributia 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 

1 flO 

In ceea ce priveste varsta grupului investigat, se constata o suprapopulare a intervalului 

3 1-50 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 prlveste 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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Din perspective stucliilor, se constata ca 4% reprezlnta stuclii superloare, procent atlat in 

media nationala din institu ţiile 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 r ăspundă  la această  

întrebare. 
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Atitudinea fata de serviciile furnizate 
de institutie 

Mai degraba Nu stiu/Nu raspund 	 0%0% 	 mu!tumit 
19% 	 - 

19% 

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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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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1.2.Problemele localitatii in viziunea angajatilor primariei 
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Ierahizand problemele, constatam ca in viziunea celor intervievati, cele mai grave sunt 

urmatoarele: 

Foarte grav 	 Grav 

Locurile de munca 	 Eficienta energetica a locuintelor 

Persoanele sarace 	 Locuri de munca 

Spitalele 	 Spitalele 

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  

Strategia de dezvoitare durabil ă  a municipiului Tecuci, jud. Gala ţ i 
78 



ZET EXPERT CONSULT SRL 
Sediu social: Bucuresti, Sector4, 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: R035 BTRL RONC RT03 2822 2001- Banca Transilvania 

R073 TREZ 7045 069X XX01 3056 - Trezorerie Sector 4 

web: www.zetexpert.ro  e-mail: ofîice@zetexpert.ro  

-reiaţia auministra ţie-cetaţeni 

- 	 -iluminatul public 

-poluarea 

II.POPIJLATIA MUNICIPIULUI TECUCI 

2.1.Grupul tinta 

Locuitori ai municipiului Tecuci, grup cu urmatoarele caracteristici majore: 

Distributia pe sexe a grupului 
investigat 

Barbati • Femei 

In functie de varsta, distributia a fost urmatoarea: 
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Distributia pe varsta a grupului 

•20-30ani •30-40ani •40-50ani 950-60ani 

In ceea ce priveste studiile, situatia este urmatoarea: 
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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 	 a Muncitor 

-- 
	 • Personal cu stusii medii 	 a Personal cu studii superioare 

n Patron, intreprinzator, liber profesionist 

IT 
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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 dejoaca pentru copii 

apa calda in locuinte 

Iocuri pentru petrecerea timpului... - Nu stiu/ Nu rapund 

locurile de munca _______ Foarte putin grava 

persoanele sarace a Putin grava 

scolile - - _______ • Grav 

siguranta strazii • Foarte grava 

disciplina in constructii 

protectia mediului  

locuinte  

relatia dintre autoritati si cetateni 

iluminatul public 

organizarea si furictionarea... 

expunerea firmelor si a reclamelor.•• 

spitalele  

5 10 15 20 O 
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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 exist ă  

confirmarea acestor constat ări: Ce vă  doriţi în localitatea dumneavoastr ă? 

(ş  o::::oO 	 o 

, os 	op

cŞ  

Prin suprapunerea ariilor investigate, concluzionam ca principalele asteptari Ia nivelul 

orasului ce sunt in sfera de responsabilitate a administratiei locale, sunt legate de: 
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-dezvoltare economic ă  
-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 Drimariei. Nu exist ă  nemultumiti. 

Cat de multumit sunteti de activitatea 
primariei? 

Foarte multumit • Multumit 	NS/NR 

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 Ia activitatea Primarului 

Principalele informatii legate de actiunile Primarului sunt obtinute de la prim ărie 

(56 1/o), vecini si prieteni. 

Vecini • Primarie a Prieteni 
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Capitolul 3 

Analiza SWOT a municipiului Tecuci şi obiectivele strategice 

Strategia de dezvoltare durabil ă  trebuie fundamentată  pe o analiză  relevantă  a stării 

- existente a comunit ăţii. Pentrua putea lua deciziile corecte, trebuie analizate optim cerin ţele, 

constrângerile şi opţiunile de dezvoltare. Specificul analizei SWOT este c ă  ea studiază  

concomitent caracteristicile interne sau endogene şi influenţele mediului extem sau exogen, 

ţinând cont atât de factorii pozitivi cât şi de cei negativi. 

- 	 În cadrul analizei SWOT se evalueaz ă  mai întâi specificul intem al entit ăţii pentru care se 

elaborează  strategia, puncte forte şi puncte slabe. Apoi se analizează  influenţele exterioare, 

- 	efectele pozitive fiind considerate oportunit ăţi, iar cele negative, pericole. 

După  o primă  evaluare în cadrul diagnozei realizate în cadrul P ărţii I se poate constata că  

deciziile sunt dificil de luat în primul rând pentru c ă  nevoile sunt foarte diversificate şi o 

prioritizare trebuie s ă  aibă  la bază  un suport ştiinţific de alocare. În principal, analiza situa ţiei 

existente a furnizat o privire de ansamblu care con ţine cele mai bune informaţii posibile care să  

ajute la înţelegerea for ţelor, tendinţelor şi a cauzelor care pot s ă  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, oportunit ăţile de dezvoltare şi posibilele riscuri ce 

trebuie evitate. 

Punctele tari sunt acele valori sau competen ţe distinctive cu caracteristici legate de 

localizarea orasului, pe care aceasta le posed ă  la un nivel superior în comparaţie cu alte zone, 
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ceea ce îi asigură  un anumit avantaj. Altfel prezentate, punctele forte reprezint ă  acei factori care 

- 	îi dau orasului un avantaj competitiv şi îi conferă  atractivitate. 

Punctele slabe sunt reprezentate de acei factori sau acele tendin ţe care creeaz ă  obstacole 

- 	în calea dezvoltării economico-sociale ş i pot lua forme sociale, financiare, de infrastructur ă  sau 

legislative. 

- 	 Oportunităţile reprezintă  factori de mediu externi pozitivi pentru procesul de dezvoltare 

vizat, altfel spus şanse oferite de mediul extern a c ăror anticipare permite stabilirea strategiei în 

scopul exploatării profitabile a oportunit ăţilor apărute. Oportunit ăţi există, dar acestea trebuie 

identificate pentru a se stabili la timp strategia necesar ă  fructificării lor. 

Ameninţările includ factorii din afara sistemului analizat care ar putea s ă  pună  strategia 

de dezvoltare într-o pozi ţiede risc. Aceştia sunt factori externi care nu pot fi controla ţi dar care 

pot fi anticipaţi ş i permit elaborarea unor planuride urgen ţă  pentru prevenirea si rezolvarea 

acestor probleme. 

Utilitatea analizei SWOT const ă  în faptul că  procesul decizional bazat pe aceast ă  analiză  

trebuie să  includăurmătoarele elemente: 

• construie şte pe punctele tari; 

• elimină  punctele slabe; 

• exploatează  oportunităţile; 
- 	

• îndepărtează  ameninţările. 

Puncte tari ale municipiului Tecuci: 	Puncte slabe: 

Strategia de dezvoltare durabii ă  a municipiului Tecuci, jud. Gala ţ i 
89 



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: R035 BTRL RONC RT03 2822 2001- Banca Transilvania 

R073 TREZ 7045 069X XX01 3056 - Trezorerie Sector 4 

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

Existenta retelelor de comunicatii (telefonie, există  zone industriale inserate în zone 

internet, cablu) 

y Existenta retelei electrice şi a apei potabile 

v Infrastructura scolara importanta 

intravilanul municipiului a crescut cu circa 

200 ha după  1989, mai ales pe fondul 

transformării unor terenuri agricole în zone 

rezidenţiale; 

zonele ocupate de locuin ţe si funcţiuni 

complementare sunt ineficient utilizate si nu 

promovează  modelul de oras compact 

v zona de institu ţii si servicii publice este 

deficitară, în condiţiile în care mai multe 

rezidenţiale sau cu destinaţie economică ; 

intravilanul municipiului are o structur ă  

relativ echilibrată, favorizată  de condiţiile 

geografice 

în prezent este derulat un proiect complex 

de regenerare urbană  a părţii de sud a 

municipiului, cu fonduri U.E., care prevede 

i investiţii în infrastructura de transport; 

condiţiile de relief si geotehnice sunt 

favorabile dezvoltării echilibrate a 

municipiului si ridicării de noi construcţii 

municipiul dispune de suprafe ţe relativ 

extinse de terenuri libere pentru construc ţia 

de locuinţe 

98% dintre locuinţele din municipiu se află  

cartiere nu dispun de func ţiuni sportive, 

culturale, medicale, etc.; 

deşi au fost derulate lucr ări de modernizare 

a unor pieţe agroalimentare, exist ă  zone care 

nu dispun de astfel de func ţiuni sau care 

necesită  modernizare (de ex. Cernicari sau 

Zona Industrială) 

la nivel local se resimte lipsa unor spaţii 

publice integrate/coerente în zona central ă, 

de tipul pieţelor, si a unor centre civice (de 

ex. în locul fostei unit ăţi militare sau în zona 

Hotelului Turist) 

Inexistenta formelor de marketing local 

Structura economic ă  relativ învechită  

Resursele bugetare alocate dezvolt ării 
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în proprietate private 

spaţii verzi generoase (cur ţi) şi un confort 

sporit 

/ beneficiază  de construcţii noi, moclerne, 

spaţioase, cu toate dot ările necesare, 

i construcţii mai noi şi prin dotări tehnico-

edilitare si cu echipamente publice relativ 

bune 

alimentarea cu ap ă  potabilă  a municipiului 

se face din mai multe surse subterane, ceea 

ce nu creează  probleme majore de 

îndeplinire a standardelor de calitate a 

acesteia; 

v municipiul dispune de două  uzine de apă, 

dintre care doar una este functionala; 

municipiul Tecuci este membru al ADI 

Serviciul Regional Ap ă  si beneficiază  de 

fonduri nerambursabile de peste 10 mil. de 

Euro pentru extinderea si reabilitarea re ţelei 

de apă  si de canalizare în toate cartierele 

ora5 ului, respectiv de extindere ş  

modernizare a staţiei de epurare, •  investiţii 

economice locale insuftciente nevoilor existente 

ale comunităţii 

v 	Proprietate agricola divizata, faramitata 

v 	Educatie, cultura civica slab dezvoltate, 

grad redus de participare civica 

v 	Spirit antreprenorial redus 

v 	Lipsa contactelor externe şi lipsa de 

integrare în circuitul administrativ national ş i 

international 

,ţ 
 

grad de confort si de eficienţă  energetică  

foarte redus ă, cu faţade degradate, locuri de 

parcare, spaţii verzi, publice si locuri de 

joacă  insuficiente; 

orau1 dispune de o re ţea separativ ă  de 

canalizare, îns ă  cea pentru ape fluviale 

trebuie extinsă  si reabilitată ; 

IWÀ staţia de epurare a ora şului are doar treaptă  

mecano-biologic ă, neasigurând o epurare 

corespunzâtoare a apelor uzate; 

reţeaua de distribuţie a gazelor naturale este 

relativ extinsă  la nivelul municipiului, însă  

multe conducte vechi de o ţel trebuie 
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-e infrastructura de telecomunica ţii a fost 	v 

continuu modernizată, serviciile furnizate de 

care se afl ă  în curs 

diferiţii operatori privaţi de telefonie, 

internet si CATV fiind de bună  calitate, la 

preţuri accesibile 

vl numărul locurilor de parcare amenajate de 

municipalitate a crescut continuu în ultimii 

ani mai ales în zona central ă  si în cvartalele 

de blocuri 

vl sistemul de supraveghere video a 

intersecţiilor si a spaţiilor publice a fost 

implementat cu fonduri europene în zona de 

acţiune a PIDU din sudul municipiului 

/ acţiuni de ecologizare si toaletare în 

Parcurile Carol, Regina Elisabeta, Cuza 

spitalul a beneficiat de lucrări de 

modernizare si dotare în ultim ii ani, ultima 

constând din dotarea cu un computer 

tomograf; 

vl reţeaua educaţională  din municipiu este una 

extinsă  şi diversificată, de la nivel preco1ar 

înlocuite; 

dei nu sunt înregistrate probleme majore cu 

alimentarea eu energie electric ă, multe 

echipamente ale re ţelei si staţiilor si 
posturilor de transformare sunt uzate fizic si 
moral; 

vl  municipiul este împânzit de cabluri aeriene 

ce sunt ancorate între stâlpi şi faţade, ceea 

ce afecteaz ă  estetica urban ă, în lipsa unui 

sistem de eanaliza ţii subterane; 

vl se remarcă  lipsa unei zone publice de acces 

gratuit la internet (wifi hotspot). 

vl peste 50% dintre locuinţele din municipiu 

au o vechime mai mare de 50 ani, iar peste 

60% au pere ţii exterior din chirpici si 
paiantă, fiind foarte vulnerabile la hazarde 

naturale 

vl 1 O% dintre locuinţe nu dispun de alimentare 

cu apă, 21% de canalizare, 38% de ap ă  

caldă, 27% de baie si toaletă  cu apă  etc., eea 

mai problematică  situaţie fiind înregistrată  

în zonele periferice cu locuin ţe individuale 
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la nivel postliceal, reunind 10.200 de elevi si 
peste 650 de cadre didactice; 

liceele din municipiu au o palet ă  largă  de 

specializări, atrâng anual circa 600/700 de 

absolvenţi din mediul rural; 

învăţământul postliceal privat, cu specific 

medical, s-a dezvoltat continuu 

în ultimii ani s-a investit pentru amenajarea 

de noi spaţii pentru grădiniţe, ca urmare a 

retrocedării fostelor sedii; 

în perioada anterioară  de programare s-a 

realizat reabilitarea unor unit ăţi de 

învăţământ cu fonduri de la bugetul local ş i 

de stat, respectiv din POR 2007-2013; 

v gradul de cuprindere a copiilor în 

învăţământul preco1ar a crescut continuu 

,ol  serviciile sociale prestate de furnizorii 

publici sunt relativ bine reprezentate, prin 

Serviciul Public Local de Asistenţă  Socială  

i DGASPC Galaţi, care se adresează  mai 

ales copiilor cu dizabilităţi si persoanelor 

vârstnice; 

(Cemicari, Grivi ţeni, Bălcescu, Tecuciul 

Nou etc.); 

v doar 30% dintre locuin ţele din municipiu au 

fost reabilitate termic, şi doar 58% dispun 

de tâmplărie termoizolantă, cea mai problem 

atică  situaţie fiind cea a blocurilor construite 

din prefabricate de beton, cu eficien ţă  

energetic ă  scăzută  si faţade deteriorate; 

/ în prezent, în doar 51% dintre locuinţe se 

încălzesc în prezent cu central ă  proprie pe 

bază  de gaze naturale, în vreme ce 44% au 

sobe pe bază  de combustibil solid, iar 5% nu 

au nicio surs ă  de încălzire; 

v circa 10% din locuin ţele din municipiu îi 

asigură  încă  necesarul de apă  din puţuri 

ţărăneti, cu riscurile de s ănătate aferente; 

v munieipiul nu dispune de o ax ă  comercial ă  

amenajată, dei Str. Stefan cel Mare are 

acest potenţial; 

peste 	jumătate 	din 	străzi 	sunt 

nemodernizate, cele mai mari probleme 

fiind înregistrate în cartiere periferice cu 
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v există  un im obil care poate fi amenajat si 
transformat în centru de zi pentru persoane 

defavorizate; 

i municipiul Tecuci are o îndelungat ă  tradiţie 

culturală, manifestată  mai ales în perioada 

interbelică, când era reedin ţa judeţului cu 

ace1ai nume; 

v existenţa unor unităţi economice care fac 

angajări, în principal în domeniul industriei 

alimentare, a confec ţiilor metalice si a 

comerţului; 

v apariţia mai multor unităţi noi din sfera 

comerţului modern (hyper şi super-

marketuri), care oferă  oportunităţi de 

ocupare şi pentru persoane cu calificare 

redusă ; 

v existenţa unor clădiri abandonate, care pot 

sta la baza unor investiţii de tip brownfield 

şi a unor terenuri libere pentru construc ţii; 
v municipiul Tecuci va continua s ă  fie eligibil 

pentru accesarea de frnan ţări nerambursabile 

prin POR şi în perioada de programare 

ţesut de locuinţe individuale (Cernicari, 

Nicolae Bălcescu, Tecuciul Nou, Grivi ţeni); 

v unele străzi din zona centrală  (de ex. Str. 1 

Decembrie 1918), de şi modernizate, au o 

capacitate de transport limitat ă, care nu mai 

corespunde actualelor valori de trafic; 

v mobilitatea vest-est este limitat ă  de culoarul 

de cale ferată  si de râul Bârlad; 

v podul către Cartierul B ălcescu trebuie 

reabilitat 

s alternativele de transport nemotorizat de la 

nivelul municipiului sunt extrem de limitate, 

zonele pietonale sunt restrânse si 
neintegrate, multe str ăzi nu au trotuare, iar 

pistele de biciclete lipsesc de pe principalele 

artere de circula ţie; 

v nu există  un sistem public de transport în 

comun la nivel local 

v există  încă  numeroase intersec ţii (de ex. Str. 

Nicoreti-E1ena Doamna sau zona Hotel 

Turist), Cu elemente geometrice 

necorespunzătoare, care trebuie regândite; 
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2014-2020; 

stimularea prin politici guvernamentale a 

învăţământului tehnic şi profesional si a 

formării continue 

integrarea municipiului în circuite turistice 

la nivel judeţean si regional (istorico - 

culturale, ecologice, etc.) 

v legătură  rutieră  directă, prin DN 24 (E 5 8 1), 

cu municipiul Bucureti si spaţiul Republicii 

Moldova si Ucraina (drum din re ţeaua TEN-

T comprehensivă  (fost coridor pan-european 

IX); 

v legătură  rutieră  facilă  cu Municipiul Galaţi 

prinDN25 

v drumurile naţionale DN 24 si DN 25 care 

asigură  legătura municipiului cu polii urbani 

majori si cu reţelele majore de 

s este în curs de elaborare documenta ţia 

pentru construirea unui pod nou peste Siret, 

în zona Cosmeti; 

v municipiu 1 beneficiază  de o sosea de 

centură  în zona de nord-vest, iar lucr ările la 

numărul locurilor de parcare si gestiunea lor 

rămân deficitare 

sistemul de supraveghere video lipse şte în 

majoritatea cartierelor municipiului; 

v zonele ocupate cu spa ţii verzi reprezintă  

doar 4% din intravilan, fiind insuficiente în 

raport cu zonele construite; 

v suprafaţa medie de spaţii verzi/locuitor este 

de circa 20 mp/locuitor, sub standardele 

naţionale şi europene; 

v parcurile Crâng, Feroviari si Cercetai1or 

necesită  lucrări suplimentare pentru 

transformarea lor în veritabile zone de 

agrement si aventură ; 

în zona municipiului Tecuci există  un deficit 

de zone împ ădurite si de centuri verzi 

s Evoluţii nefavorabile în viitor (posibile) - 

ameninţări. 
v învăţământul tehnic si profesional a 

cunoscut un declin semnificativ în ultimele 

decenii, multe şcoli profesionale fiind 

transformate în licee tehnologice, care 
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varianta de ocolire sud-vest, sunt în curs de 

execuţie cu fonduri europene; 

vl mulţi operatori privaţi asigură  curse 

regulate, la standarde de calitate 

satisfăcătoare, către comunele din jurul 

municipiului, către principalele centre 

urbane din ţară  si către alte ţări; 
v municipiu 1 beneficiază  de o autogară  

privată  modernă, precum si de mai multe 

staţii amenajate pentru autobuze si 
microbuze; 

v municipiul are statutul de nod feroviar al 

Moldovei, fiind amplasat la intersec ţia 

magistralei feroviare 600 Bucureti-Iai, cu 

linia dublu electrificat ă  Mără eti-Ga1aţi, în 

Iegătură  directă  cu Magistralele TEN-T 500 

Bucureti-Suceava-Ucraina si 700 

Bucureti-Brăi1a-Ga1aţi-Giurgiu1eti-

Republica Moldova; 

v Existenţa a două  staţii de cale ferată, 

trarizitate zilnic de circa 40 de trenuri, 

utilizate de operatorul public (CFR 

asigură  o pregătire preponderent teoretic ă  şi 

care înregistrea.ză  rate foarte sc ăzute de 

promovare la bacalaureat; 

v investiţia de realizare a unui campus scolar 

la Liceul Tehnologic Elena Caragiani a 

fost abandonată  de peste 5 ani din lipsă  de 

fonduri; 

v multe unităţi de învăţământ necesită  încă  

lucrări de reabilitare, modernizare si dotare 

(coa1a Gimnazială  D imitrie Sturdza, 

Liceul Teoretic Spiru Haret), respectiv de 

construcţie a unor săli de sport (Colegiul 

Naţional Calistrat Hoga, Colegiul 

Naţional de Agricultură  si Economie, Şcoala 

Elena Doamnă ) si a unui bazin de înot la 

coa1a Sportivă ; 

v există  o nevoie acută  de grădiniţe în zona 

industrială, Văleni, Alexandru Lascarov 

Moldoveanu, Unitatea Militar ă; 

v conform Indicelui de Dezvoltare Social ă  

Locală, calculat de INS si prof. Dumitru 

Sandu, municipiul Tecuci intră  în categoria 
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CĂLĂTORI S.A.) si operatori privaţi (S.C. 

REGIOTRANS S.R.L. si S.C. 

TRANSFEROVIAR CĂLĂTORI S.R.L.) 

Consiliul Local a adoptat recent aderarea 

municipiului la ADI ECOSE RV, cea care 

implementează  sistemul de management 

integrat aI de şeurilor la nivelul jude ţului 

Galaţi, cu scopul de a atrage fonduri 

europene pentru construc ţia unui depozit 

conform cu staţie de sortare la Valea 

Mărului; 

colectarea deeuri1or municipale se face de 

către o societate din subordinea 

municipalităţii, care a fost dotat ă  recent cu 

echipamente moderne si a reamenajat o 

parte din punctele gospod ăreti de colectare; 

s-a demarat colectarea selectiv ă  a deseurilor 

biodegradabile la nivel local 

existenţa mai multor operatori autorizaţi 

care colectează  deeuri industriale, uleiuri 

uzate, vehicule scoase din uz etc; 

la nivel local există  o staţie automata de 

orae1or sărace; 

/ există  un număr mare de persoane care 

beneficiază  de prestaţii sociale la nivel local 

(de ex. circa 4.000 doar prin PAED); 

conform unui studiu efectuat de Banca 

Mondială , 59% din populaţia municipiului 

1ocuiete în zona dezavantajate din 

perspectiva ocup ării formale, a locuirii sau 

a capitalului uman, iar 3,4% în zone 

marginalizate; 

rata somajului la recensământul din 2011 

era de circa 12% din popula ţia activă , 

fenomenul fiind atenuat de migra ţia masivă  

a populaţiei apte de muncă  în străinătate; 

lipsa locurilor de munc ă  afecteaz ă  cel mai 

puternic tinerii si persoanele de peste 45 de 

ani, cu calificări care nu mai sunt c ăutate la 

nivel local; 

numărul locurilor de munc ă  din municipiu 

este foarte scăzut, sub 10 .000, mulţ i 

localnici practicând naveta în alte localit ăţi 

din ţară ; 
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monitorizare a calităţii aerului; 

/ nivelul de poluare a aerului a sc ăzut în 

utlimii ani, pe fondul investi ţiilor de mediu 

i al dispariţiei marilor agen ţi industriali 

poluatori 

i înjurul municipiului există  Amenajarea 

pentru irigaţii Tecuci-Nicoreti, cu peste 

15.000 ha, recent modernizat ă ; 

v un sistem pilot de asigurare a necesarului de 

apă  caldă  pe bază  de panouri solare a fost 

implementat la Spitalul Municipal cu 

fonduri de la bugetul de stat; 

v există  mai multe proiecte private, în diferite 

stadii, de construire a unor parcuri solare ş i 

eoliene în zona Tecuci; 

v în anul 2013 a fost inaugurat un prim padoc 

pentru animalele pentru ad ăpost; 

v Tecuci este un municipiu de rangul 11, 

conform PATN, având un rol de echilibru în 

teritoriu, data fiind hipertrofia re ţelei de 

aezări din judeţul Galaţi; 
v orau1 are un rol polarizator, deservind o 

v la nivelul municipiului Tecuci nu exist ă, în 

prezent, nicio structur ă  de sprijinire a 

afacerilor şi a inovării de tipul parcurilor 

industriale, logistice, tehnologice sau a 

centrelor de informare si transfer tehnologic, 

cele mai apropiate entit ăţi de acest tip fiind 

amplasate în municipiul Gala ţi; 

v scăderea populaţiei stabile cu circa 25% faţă  
de 1990, pe fondul manifestării unor 

fenomene demografice negative (spor 

natural negativ, scăderea natalit ăţii, rata 

ridicată  a mortalităţii infantile) si a migraţiei 

a circa 30% din popula ţie în străinătate si 
către marile orase; 

ponderea scăzută  a persoanelor cu studii 

superioare (14%), în timp ce jumătate din 

populaţie are studii medii, cu profil tehnic, 

adaptate profilul economic al orau1ui din 

perioada comunistă ; 

v numărul de participan ţi la cursuri de 

formare profesională  continuă  este redus în 

comparaţie cu numărul de persoane adulte 
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zonă  rurală  extinsă  din partea de vest a 

judeţului Galaţi, ce nu mără  aproape 

100.000 de Iocuitori; 

municipiul Tecuci are o îndelungat ă  tradiţie 

administrativă, fiind reşedinţa judeţului 

interbelic cu ace1ai nume; 

municipiul este înf ăţit cu mai multe oraşe 

din străinătate, cu care între ţinere schimburi 

culturale, economice, de bune practici; 

i municipiul a aderat la asociaţiile de 

dezvoltare intercomunitar ă  judeţene pentru 

apă-canal si deeuri, precum si la una cu o 

comună  învecinată  pentru amenajarea de 

drumuri de explotarea agricolă ; 

s municipiul Tecuci este membru în Asocia ţia 

Municipiilor din România; 

reţeaua TEN-T rutieră, feroviară  si fluvială  

centrală  este situată  la o distanţă  relativ mică  

de municipiu (20, respectiv 70 km). 

care necesită  recalificarea si specializarea; 

rata ridicată  a somajului în raport cu 

populaţia aptă  de muncă, mai ales în rândul 

tinerilor si persoanelor de peste 45 de ani; 

v există  probleme cu asigurarea necesarului de 

specia1iti cu studii medii, cu prec ădere 

pentru sectorul agricol si industrial, la nivel 

local; 

v limitarea alocării de fonduri de la bugetul de 

stat pentru proiecte ale administra ţiei locale; 

s continuarea si / sau amplificarea efectelor 

negative ale crizei si restrângerea num ărului 

de locuri de muncă  disponibile; 

s amplificarea fenomenului migraţiei externe 

i interne; 

accentuarea fenomenului de îmb ătrânire a 

populaţiei; 

s/ orientarea f1uxurilor turistice c ătre zone cu 

potenţial superior; 

v migrarea investitorilor c ătre alte pie ţe, mai 

atractive; 

s lipsa unor măsuri guvernamentale pentru 
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dezvoltarea sectorului privat; 

Accesibilitate deficitară  a Municipiului 

Tecuci în raport cu zona rural ă  pe care o 

polarizează, din cauza stării nesatisfăcătoare 

a drumurilor judeţene, care necesită  lucrări 

de reabilitare si modernizare; 

i Lucrările agricole gre şite aplicate de 

fermieri au accentuat acest fenomen de 

degradare a solurilor. 

v actuala rampă  de gunoi a orau1ui 

interfereaz ă  cu zona de protec ţie a râului 

Bârlad, existând pericolul contamin ării 

apelor de suprafaţă ; 

campaniile de colectare selectiv ă  a 

deşeurilor nu au adus rezultatele scontate, 

fiind necesare investiţii supli mentare si 
campanii de contientizare; 

v traficul auto, cu prec ădere traficul greu, 

rămâne principala surs ă  de poluare a aerului 

la nivel local; 

s potenţialul de producere a energiei 

regenerabile nu este valorificat pentru 
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consumul aferent sistemului de iluminat 

public si al clădirilor publice; 

s este necesară  amenajarea unui nou padoc, 

conform standardelor în domeniu, în zona 

Bălcescu; 

lipsa unui sistem on-line de plat ă  a taxelor si 
impozitelor locale si de comunicare cu 

administraţia locală ; 

v lipsa unui sistem informatic integrat la 

nivelul administraţiei locale; 

v dependenţa bugetului local de sumele 

defalcate din TVA; 

v veniturile la bugetul local sunt insuficiente 

pentru a realiza toate proiectele majore de 

investiţii si co-finanţarea proiectelor 

europene; 

v începând cu anul 2013, fondurile UE au 

ajuns să  reprezinte peste 1 0% din veniturile 

totale la bugetul local, devenind pri ncipala 

sursă  de finanţare a investi ţiilor la nivel 

local; 

v lipsa personalului calificat, dispus să  se 
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angajeze în condi ţiile oferite; 

efectul negativ asupra disponibilit ăţii de 

angajare a instrumentelor de asisten ţă  
— 
	 socială ; 

s mentalităţi deficitare ale persoanelor aflate 

în căutarea unui loc de muncă ; 

volumul foarte scăzut aI salariilor; 

/ nivelul de salarizare se situeaz ă  sub media 

judeţeană, regională  5i naţională, dată  fiind 

ponderea ridicat ă  a sectoarelor cu valoare 

adăugată  redusă  (industrie alimentar ă , 

textilă); 

menţinerera unei structuri economice 

dominate de sectoare cu salarii mici; 

accentuarea fenomenelor s ărăciei si 

omaju1ui, mai ales în cadrul grupurilor 

defavorizate (romi, tineri, etc.); 

v Cadrul legislativ prea complex, necorelat, 

volatil, birocraţia excesivă  de la nivelul 

administraţiei central; 

s Limitarea alocării de fonduri de la bugetul 

de stat pentru proiecte ale administra ţiei 
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locale; 

v7 Lipsa conexiunilor cu circuitul turistic intern 

si extem; 

- 

	 v7 Lipsa marcajelor turistice, ceea ce face dificil 

accesul turi ştilor la obiectivele turistice din 

zona; 

v7 Inexistenţa unor materiale de prezentare ş i 

promovare a monumentelor istorice şi 

obiectivelor turistice din zona; 

v7 baza de cazare este în mare parte invechit ă  ş i 

nu corespunde standardelor actuale de 

calitate; unele clădiri şi infrastructura oras 

necesită  renovări semnificative; 

v7 Emigratia forţei de muncă ; 

v7 Număr redus al investiţiilor străine in turism 

si repartizarea lor neuniform ă  pe teritoriul 

orasului; 

v7 Absenţa unor politici si programe coerente 

de dezvoltare a turismului; 

v7 Număr redus de centre de informare 

turistică ; 

v7 Lipsa planurilor de dezvoltare turistic ă  
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integrată  a orasulor; 

v 	Lipsa parteneriatelor si colabor ărilor 

public-privat; 

v Utilizare redusă  a mijloacelor informatice 

si internetului pentru informare, marketing ş i 

rezervare turistic ă ; 

Oportunităţi: Ameninţări: 

v Integrarea în Uniunea European ă  care a v 	Resurse bugetare reduse fa ţă  de nevoia de 

determinat 	creterea 	gradului 	de investiţii în infrastructură ; 

descentralizare, ini ţierea autonomiei locale v 	Creterea 	impozitelor 	aferente 	agenţilor 

i creterea rolului pe care oras îl are în economici 	care 	poate 	avea 	ca 	efect 

economia 	judeţului 	prin 	numarul 	de diminuarea activitatii economice; 

investitori; v 	Legislatia instabila, incoerenta; 

v 	Cresterea 	atractivitatii 	orasului 	pentru v  Extinderea Uniunii Europene va duce la 

locuire; cresterea 	competiţiei 	pentru 	produsele 

v Integrarea în strategiile de dezvoltare ale agricole, putând defavoriza unele sectoare 

judetului; tradiţionale, în prezent competitive; 

v Potenţial mare de dezvoltare a sectorului v 	Apariţia de probleme sociale generate de 

serviciilor; criza economică ; 
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Posibilitatea practic ării agriculturii 

ecologice; 

Asocierea între fermieri pentru cresterea 

profitabilităţii în agricultură  

Existenţa resurselor nerambursabile din 

fondurile structurale; 

/ Poten ţial mare de dezvoltare a sectorului 

serviciilor; 

/ Perspective bune pentru dezvoltarea 

agroturismului si a turismului de weekend; 

s Posibilitatea de a atrage turi şti în regiune în 

toate anotimpurile; 

/ Premisele dezvoltarii unui parteneriat 

public-privat; 

/ Interes crescut la nivel interna ţional pentru 

conservarea biodiversitaţii si promovarea 

turismului durabil; 

/ Cre şterea cererii de servicii destinate 

persoanelor şi firmelor etc.; 

/ Cre şterea numărului de investiţii străine care 

pot determina o cre ştere a competitivit ăţii 

/ Interes pentru agroturism; 

/ rata morbidităţii este în cretere pentru 

majoritatea afec ţiunilor, situaţie agravată  de 

fenomenul de îmb ătrânire demografic ă ; 

/ în prezent, spitalul se confrunt ă  cu un deficit 

de medici specia1iti si de personal cu studii 

medii, pe fondul migraţiei externe a 

acestora; 

/ există  încă  un necesar de dotare si de 

consolidare, reabilitare s,i extindere a CPU, 

respectiv a Policlinicii; 

/ numărul de paturi de spital a sc ăzut cu peste 

40% după  1990,   pe fondul reorientării către 

serviciile de ambulatoriu; 

/ Sprijin redus din partea unor autorit ăţ i 

publice centrale; 

/ Concuren ţa 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 poten ţial turistic. 

Strategia de dezvoltare durabil ă  a municipiului Tecuci, jud. Galaţ i 
105 



ZET EXPERT CONSULT SRL 
Sediu social: Bucuresti, Sector4, 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: R035 BTRL RONC RT03 2822 2001- Banca Transilvania 
R073 TREZ 7045 069X XXO1 3056 - Trezorerie Sector 4 

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

Pe baza diagnosticului din capitolul precedent şi cu ajutorul anaiizei 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 baz ă  principiul dezvoltării 

locale omogene, intelegand prin aceasta dezvoltarea prin corelarea celor trei componente 

majore ale dezvoltării unei comunităti, şi anume dezvoltarea economic ă, dezvoltarea socială  

şi gestionarea echilibrată  a resurselor şi mediului natural, astfel incat realizarea fiec ărui 

obiectiv strategic, apartinand oric ărei componente de dezvoltare, actuale sau viitoare, s ă  aibă  

un impact pozitiv sau cel putin s ă  nu afecteze realizarea obiectivelor din celelalte 

componente majore ale dezvolt ării. 

Viziunea de dezvoltare 

Pana în anul 2027 municipiul Tecuci va fi un model al dezvoltarii durabile. 

Misiunea 

Municipiul Tecuci va oferi Iocuitorilor s ăi o creştere a calităţii vieţii. 

Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare Local ă  constă  în cresterea capacit ătii 

actorilor de la nivel local, în vederea dezvoltării economice,sociale şi de mediu a comunitătii 

locale. 

Obiectivul strategic vtzeaz ă  valorificarea resurselor si a avantajelor competitive ale 

municipiului Tecuci, în vederea creterii atractivit ăţii acestuia pentru persoane, firme si turiti 
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prin dezvoltarea infrastructurilor si serviciilor economice, sociale, de mediu si asigurarea unei 

administraţii publice cooperante si transparente. 

In vederea realizarii obiectivului general, se va urm ări atingerea urm ătoarelor obiective 

specifice: 

Domeniul economie - agricultura 

- 	 . Generalizarea agriculturii moderne, intensiv ă, racordată  la principiile economiei de pia ţă , 

pe coordonatele protej ării mediului natural şi îmbunătăţirii nivelului de trai în zona 

rurală, conform cu standardele acquis —ului comunitar. 

Domeniul economie - industria 

Creşterea competitivit ăţii şi a performanţei domeniului industrial de la nivelul municipiului 

Tecuci. 

Domeniul mediu 

. Promovarea activa a masurilor de protectie a mediului. 

Domeniul dezvoltare social ă  

. 	Cresterea calitatii vietii si a starii de sanatate a populatiei 

Domeniul administratie publica locala 

• Intărirea capacit ăţii 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 şiproiectele spec/ice 

4.1.Economia locala 

4. 1.1 .Agricultura, silvicultura 

4.1.1.1.Prezentare generala 

- 	 Sectorul primar (Agricultură, silvicultură  şi pescuit) 

Activitatea de silvicultur ă  se realizează  cu precădere prin intermediul Ocolului Silvic 

Tecuci, din cadrul ROMSILVA, care administreaz ă  peste 80% din p ădurile din zona 

municipiului. 

Sectorul secundar (Industrie si construcţii) 

Sectorul industrie si construc ţii este al doilea ca importan ţă  în structura economiei 

municipiului Tecuci, asigurând 27,3% din cifra de afaceri, 34,4% din locurile de munc ă  si 19,9% 
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clin numărul total de agenţi economici. Ponderea acestui sector s-a redus substan ţial 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 local ă  este dominată  de 3 ramuri cu tradi ţie la nivel local: 

- 	industria alimentară  (conserve de legume si fructe, condimente, sucuri naturale, 

morărit si panificaţie, lactate si brânzeturi, carne si preparate din carne, b ăuturi alcoolic e si 
vinuri) - cu unităţi care realizează  o eifră  de afaceri total ă  de circa 120 mil. lei/an, cu peste 750 

de salariaţi; 

- 	industria construc ţiilor metalice si a maini1or şi echipamentelor pentru 

agricultură  (ambalaje metalice - cutii, capse, dopuri; produse metalice pentru construc ţii - 

profile, ţigle, tablă  cutată; tocători pentru resturi vegetale; tâmpl ărie A1 - PVC, rulouri, jaluzele; 

hale industriale; bunc ăre pentru cereale; flan şe; cântare; silozuri, transportoare, selectoare, 

ventilatoare, maini de tratat semin ţe; acoperiri metalice, construc ţii sudate; prelucrări prin 

achiere, repere metalice, etc.) - cu o cifr ă  de afaceri total ă  de circa 85 mil. lei/an şi 400 de 

salariaţi; 

- 	industria textilă  (confec ţii textile) - cu o cifră  de afaceri de circa 60 mil. lei!an si 
peste 500 de salariaţi. 

Zone funcţionale ale Municipiul Tecuci: 

Suprafaţa totală, din care (ha): 	 8676 ha 
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Intravilan (ha) 	• 1772,58 ha 

Locuinţe 	i funcţiuni 1.031,62: 
complementare, 	din 

• 	 care: 991,97 
- 	locuinţe individuale 

• . 	 • 	- 	Iocuinţe colective 	• • 	: 	 39,65 ha 

Unităţ i 	industriale 169,59 ha 

i de depozitare 

Unităţ i 25,17ha 

• 	 agro-zootehnice 

Instituţ ii 	i servicii de 97.15 ha 

interes public 

Cai de comunactii 212,89 ha 

Spatii verzi 70,21 ha 

Constructii tehnico O, 16 ha 

edilitare 

Gospodarie comunala 13,07 ha 

Strategia de dezvoltare durabil ă  a municipiului Tecuci, jud. Galaţ i 
110 

-.- 



ZET EXPERT CONSULT SRL 
Sediu social: Bucuresti, Sector4, 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: R035 BTRL RONC RT03 2822 2001- Banca Transilvania 

R073 TREZ 7045 069X XXO1 3056 - Trezorerie Sector 4 

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

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 

pentru domeniul agricultura 

Puncte slabe: 

v Soluri fertile care favorizea.z ă  dezvoltarea v  Proprietate agricola divizata, faramitata; 

unei agriculturi diversificate; 
. 	 . 	 • 	• 	

• 

Existenta in Tecuci a Colegiului National 
Inexistenta 	unor 	forme 	avansate de 

 
promovare a produselor agricole locale; 

de Agricultura si  Economie; 

,. 	. 	
. v Forta de munca slab calificata în domeniu 

v Forta de munca importanta in silvicultura; 
(nu corespunde cu nevoia) 

vt Traditia în acest domeniu; 
Inexistenta 	unor 	forme 	organizate de 

v Autoritati locale deschise; exploatare Agricola; 

Existenta retelelor de comunicatii pentru vt  Persistenta problemelor de fond funciar 

pomovare si dezvoltare; 
v Lipsa 	contactelor 	externe 	ş i 	lipsa de 

integrare 	în 	circuitul 	national al 
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Suprafata  silvica si agricolo importanta; producatorilor 	agricoli, 	informatii 

neactualizate; 
Utilizarea 	redusa 	a 	pesticidelor 	şi 

ingrasamintelor; v Lipsa 	unor 	contacte 	directe 	cu 	marii 

comercianti; 

s Slaba eficienta economica a exploatatiilor 

agricole; 

Acces limitat la specialisti, informatii ş i 

consultanta în domeniu. 

Oportunităţi: Ameninţări: 

v Existenta 	resurselor 	nerambursabile 	din v Slaba informare a agricultorilor cu privire 

fondurile structurale pentru agricultura; la normele europene; 

v Integrarea în strategiile de dezvoltare ale Concurenta 	importului 	de 	produse 

judetului; agroalimentare 	de 	pe 	piata 	Uniunii 

Europene; 
v Posibilitatea 	practicării 	agriculturii 

ecologice; Sprijin redus 	din 	partea altor autoritati 

publice; 
Asocierea  între fermieri pentru cresterea 

profitabilităţii în agricultura; v Existenţa 	unui 	cadru 	instituţional 	ş i 
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Infiintarea de puncte de colectare şi 	legislativ destul de stufos; 

prelucrare a materiilor prime rezultate din 

agricultura; 

v Infiintarea spatiilor de depozitare pentru 

producatorii agricoli locali; 

v 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 na ţionale şi cele 

j udetene: 

• 	Planul Naţional de Dezvoltare a României 

• Programul de Guvernare 

• 	Planul Naţional şi Dezvoltare Rurală  

• 	Planul Naţional şi Dezvoltare Locala 

• Planul de Dezvoltare Regional ă  elaborat de Agen ţia de Dezvoltare Regional ă  

• Strategia de dezvoltare a judetului Galati 
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- 	 Obiectivul zeneral al municipilui Tecuci în domeniul ariculturii este: 

-Generalizarea agriculturii moderne, intensiv ă, racordată  la principiile economiei de 

piaţă, pe coordonatele protej ării mediului natural şi îmbunătăţirii nivelului de trai în zona 

rurală, conform cu standardele acquis —ului comunitar. 

Obiectivele specitice sunt: 

1 .Realizarea unor structuri care s ă  contribuie la relansarea produc ţiei agricole, prin: 

v Atragerea şi stimularea produc ătorilor agricoli pentru a se organiza în sisteme de 

cooperare şi asociere în scopul aplicării unor tehnologii moderne; 

v Dezvoltarea activitatii de consultanta agricola care s ă  aibă  în sarcină  rezolvarea operativă  
a tuturor problemelor agricole: 

sistematizarea şi organizarea teritoriului, definitivarea reformei funciare, eviden ţa 

terenurilor agricole; 

mecanizarea agriculturii şi aplicarea tehnologiilor adecvate; 

servicii pentru achizi ţionarea şi valorificarea produselor agricole vegetale şi 

- 	 animale; 

2integrarea producţiei agricole cu industria alimentar ă, reţeaua de depozitare, transport; 

dezvoltarea agen ţilor economici pentru prestări de servicii în agricultur ă . 

3.Reactualizarea studiilor pedologice şi agrochimice şi stabilirea notelor de bonitare, pe 

sole, în cadrul fiec ărei proprietăţi; reactualizarea pe baz ă  de bonitate, a zon ării şi 

microzonării producţiei agricole; studii de amenajare integrat ă  a diferitelor zone, pentru 
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protejarea şi ridicarea poten ţialului productiv al pământului;studii de elaborare a noilor 

	

- 	 tipologii de exploataţii agricole specifice. 

6.Monitorizarea ac ţiunii de pescuit, asigurarea unor efective piscicole care s ă  satisfacă  
necesarul de consum a popula ţiei şi crearea de disponibilităţi. Combaterea braconajului; 

7.Conservarea şi ameliorarea biodiversit ăţ ii fondului forestier prin: 

stoparea defi şării pădurilor şi a vegetaţiei forestiere din afara fondului 

forestier; 

• excluderea p ăşunatului din păduri; 

• conversia arboretelor din l ăstari la codru; 

• reconstrucţia ecologică  a pădurilor destructurate 

• extinderea suprafe ţei pădurilor şi a altor forme de vegeta ţie 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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Cadrul general Exista 	posibilitatea 	eficientizarii 

activitatilor 	agricole 	prin 	asociere 	şi 

cooperare 

Grup ţintă  Fermierii Iocali 

Obiective Atragerea 	şi 	stimularea producătorilor 

agricoli pentru a se organiza în sisteme de 

cooperare şi asociere în scopul aplic ării unor 

tehnologii moderne 

Motivaţia proiectului Propiretate 	divizata, 	exploatatii 	mici, 

agricultura de subzistenta 

Modul de implementare aproiectului Institutionalizarea a doua intalniri pe an 

intre 	autoritatile 	publice 	(primarie, 

prefectura, 	consiliul 	judetean, 	Ministerul 

Agriculturii), agenti economici specializati, 

institute de educatie şi cercetare în domeniul 

agricol 	ş i 	fermierii 	locali 	în 	vederea 

promovarii actiunilor agricole moderne 

Sursa 	definanţare/posibilesurse 	de Bugetul local 

finanţare 
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Institu ţia 	careraspunde 	derealizarea 

proiectului 

Consiliul local 

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 
TitluI: 

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 ţintă  Fermierii locali 

,.- 
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Obiective Dezvoltarea 	activitatii 	de 	consultanta 

agricola care s ă  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 impleinentare 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 concordan ţă  

cu tendinţele previzibile ale pie ţei interne ş i 

externe, promovarea agriculturii ecologice 

Sursa de finanţare/posibile surse de Bugetul local, bugetul de stat, fonduri 

finanţare structurale 

Instituţia care raspunde de realizarea Consiliul local, Directia judeteana pentru 

proiectului agricultura 

Termen de reaJizare 2017 

Indicatori -activitati de consiliere si consultan ţă  în 
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2017 

Fisa 3 

-.- 

Domeniu Programul / proiectul propus 

Agricultura 
TitluI: 

Incubator de afaceri general şi pentru 

agricultura 

Cadrul general Activitatea 	societatilor 	comerciale 	în 

domeniul agricol este nesemnificativa 

Grup ţintă  Fermieri 	locali, 	agenti 	economici 	cu 

activitate în domeniu 

Obiective Integrarea 	producţiei 	agricole 	cu 

industria alimentară, reţeaua de depozitare, 

transport; dezvoltarea agenţilor economici 

pentru prestări de servicii în agricultur ă  

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 

Modui 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 finan ţare/posibile surse de Buget local, bugetul de stat, sponsorizari, 

finanţare contributii ale fermierilor 

Institu ţia care raspunde de realizarea Centrul de informare, consiliere şi 

proiectului consultanta 

Termen de realizare 2019 

Indicatori Cel 	putin 	3 	proiecte 	de 	afaceri 	în 

domeniul 	agriculturii 	lansate, 	minim 	5 

activitati de consultantalluna 

Un seminar cu exemple de succes pe an 

Fisa 4 
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Domeniu Programul / proiectul propus 

Agricultura 
TitluI: 

Construirea de piete volante 

Cadrul general Lipsa de sprijin a mediuliu de afaceri in 

ultimii ani 

Grup ţintă  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 infastructurii 

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 finan ţare/posibile surse de Bugetul judetean şi local 

finanţare 
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Institu ţia 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 ţintă  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 finan ţare/posibile surse de Fonduri structurale 

finanţare 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 conservativ ă  are în vedere 

perturbarea 	minima 	a 	solului 	pentru 	a 

conserva structura, fauna şi materia organica 

a solului 

Grup ţintă  Fermierii locali 

Scopul proiectului/Obiective Dezvoltarea 	activitatii 	de 	consultanta 

agricola care s ă  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 ş i 

bolile. 

Modul de implementare a proiectului Evidenta clara a terenurilor care permit 

desfasurarea agriculturii conservative. 

Promovarea unei astfel de agriculturi 

Sursa de finan ţare/posibile surse de Surse private, bugetul local, bugetul de 
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finanţare stat 

Instituţia care raspunde de realizarea Centrul de consiliere, Fermierii locali 

proiectului 

Termen de realizare 2019 - demareaza informarea 

2020 - primele culturi conservative 

Indicatori -20 1 9 o activitate de informare realizat ă  

-2020 - min. 5 ha de culturi conservative 

Fisa 7 

Domeniu Programul / proiectul propus 

Agricultura 
Titlul: 

Conservarea şi ameliorarea biodiversit ăţii 

fondului forestier 

Cadrul general Actualele zone verzi sunt foarte insemnate 

ca 	suprafata 	de 	aceea 	necesita o 	atentie 

speciala 

Grup ţintă  Populatia orasului 
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Obiective Conservarea şi ameliorarea biodiversit ăţii 

fondului forestier. 

Motivaţia proiectului Este necesara mentinerea şi dezvoltarea 

actualelor zone verzi 

Modul de implementare a proiectului Dezvoltarea actiunilor locale de control ş i 

crearea unui parteneriat cu un ONG, eventual 

crearea unui organism - Garda de mediu a 

copiilor, care sa urmareasca: 

• 	stoparea defri şării 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 	ş i 
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amenajate 	pentru 	sport, 

agrement, recreere; 

Sursa de finan ţare/posibile surse de Surse private, bugetul local 

finanţare 

Instituţia care raspunde de realizarea Autoritati locale 

proiectului 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  tradiţie comercial ă, fiind menţionat documentar înc ă  din 

anul 1 134 ca târg si p unct de vamă. În perioada interbelic ă, la nivelul municipiului funcţionau 

fabrici de spirt, de pielărie, de cherestea, lumân ări, cărămidă, mori, sectorul indu strial fiind în 

- general subdezvoltat, în defavoarea diferitelor activit ăţi agricole, comerciale, me şteugăreti, 

administrative si de transport, în condi ţiile în care, începând cu anul 1877, Tecuciul a devenit un 

important nod feroviar, ceea ce a avut implica ţii semnificative în dezvoltarea urbei. Procesul de 

industrializare m asiv ă  a Iocalităţii s-a produs în perioada comunist ă, prin construc ţia Fabricii de 

Conserve Legume-Fructe (1 952), a Întreprinderii Mecanice pentru Agricultur ă  si Industrie 

Alimentară  (1953), Întreprinderii de Repara ţii Auto (I.R.A.), a Fabricii de Ambalaje Metalice 

(F.A.M.), a Fabricii de Mobilă, etc. Toate aceste unit ăţi 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 masiv ă  (de ex. MOBIMOD, VITIMAS, COMMET, CIT, etc.), care a 

condus la dispariţia a peste 10.000 de locuri de munc ă . Unele dintre spa ţiile ocupate anterior de 

facilităţi de producţie au fost chiar transformate în spa ţii comerciale (de ex. VITIMAS S.A.). 

Dintre unităţile comuniste s-au dezvoltat si retehnologizat doar cele de conserve si de ambalaje 

metalice, care au fost preluate de investitori str ăini. În ultime le două  decenii municipiul Tecuci a 

- 

	

	atras un număr redus de investi ţii străine si autohtone în facilităţi productive, care nu au putut 

compensa dispari ţia unor co1oi industriali. 
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La nivelul municipiului Tecuci sunt înregistrate, în prezent, circa 4.800 de persoane 

juridice plătitoare de taxe si impozite locale, dintre cre peste 1.200 sunt societ ăţi 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 ini ţiativa antreprenorial ă  s-a 

dezvoltat cel mai mult în perioada post-decembrist ă. Aceti agenţi economici au înregistrat în 

- anul 2013 o cifră  de afaceri de 709 mil. lei (circa 160 de mil. Euro), ceea ce reprezint ă  3,7% din 

totalul înregistrat Ia nivel jude ţean, p este 89% din activitatea economic ă  fiind concentrată  în 

municipiul re şedinţă  de ju deţ. În altă  ordine de idei, agen ţii econo mici din municipiul Tecuci 

asigură  un număr de 4.717 locuri de munc ă, ceea ce reprezint ă  6,4% din totalul celor existente la 

nivel judeţean. 

Cei mai importanţi agenţi economici cu sediul în municipiul Tecuci, func ţie de cifra de 

afaceri si de numărul de salariaţi sunt: 

Nr. 	Denumirea firmei 	Domeniul de 	Cifra de 	Numărul de 

Crt. 	 activitate 	afaceri (mil. 	salariaţi 

lei) 

- 	 1. K&T CONSTRUCT Construcţii 28,366 209 

GERMAROM S.R.L. 

2. ALAVISTA S.R.L. Comerţ  27,485 17 

3. PENTAGON S.R.L. Comerţ  27,254 48 

- 	 4. MODLEMN S.R.L. Comerţ  21,345 54 

5. POLARIS 	PROD COM Comerţ  20,638 53 

S.R.L. 
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VIDAFAN S.R.L. Comerţ  18,398 7 

CAN PACK FOOD A ND Ambalaje 18,367 68 

INDUSTRIAL PACKAGING 	metalice 

KLIGOR S.R.L. Comerţ  17,536 69 

MADICOREX S.R.L. Comerţ  17,467 17 

REVIVAL S.R.L. Comerţ  16,102 29 

ASCONTI VFT S.R.L. Construcţii 15,543 110 

RIFLOM1N S.R.L. Construcţii 14.777 139 

SSAB TC MONTAJ S.R.L. Construcţii 11,804 30 

metalice 

ALPHA GAMES S.R.L. Jocuri de noroc 10,747 11 

WILMET S.R.L. Construcţii 9,973 48 

metalice 

GIFARM S.R.L. Comerţ  9,563 19 

FARMACIA ANA S.RL. Comerţ  9,483 30 

GEGI S.R.L. Comerţ  9,402 78 

UNIVERSAL IMPEX S.R.L. Comerţ  8,980 43 

DERMODELTER 	IMPEX 	Comerţ  8,865 0 

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 ţ 	Forta de munca slab calificata 

v Forta de munca numeroasa v 	Scaderea 	nivelului 	de 	pregatire 	al 

Autoritati locale deschise resurselor umane 

v Existenta 	retelelor 	de 	comunicatii v 	Lipsa 	unui 	sistem 	informaţional 

(telefonie, internet, cablu) adecvat 	susţinerii 	activităţilor 	din 	toate 

s Existenta retelei electrice şi a celei de ramurile economiei, în vederea diversific ării 

apa gamei serviciilor ş i activităţilor productive; 

v Traditie industriala v 	Infrastructura 	de 	afaceri 	neuniform 

V4,  Spatii 	şi 	terenuri 	disponibile 	pentru repartizată ; 

dezvoltari antreprenoriale; v 	Lipsa unor investiţii economice de tip 

v Struetura economică  diversifieată  Parteneriat Public - Privat 

Lipsa unei strategii de marketing local 

ş i 	insuficienta 	promovare 	a 	produselor 	şi 

serviciilor locale 

Utilizarea pe o scar ă  relativ mică  a 

tehnologiilor avansate 

s 	Produetivitatea 	industrială 	este 	încă  

scăzută, raportat la eea din Uniunea European ă  

Oportunităţi: Ameninţări: 
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/ 	Cresterea atractivitatii orasului pentru i 	Creterea impozitelor aferente agen ţilor 

activitati economice 	 economici care poate avea ca efect diminuarea 
v 	Existenta resurselor nerambursabile din activitatii economice 

fondurile structurale 	 _111 	Legislatia instabila, incoerenta 

v 	Integrarea în strategiile de dezvoltare i 	Extinderea Uniunii Europene va duce la 

ale judetului 	 cresterea competi ţiei putând defavoriza unele 
v 	Potenţial mare de dezvoltare a sectoare tradi ţionale, în prezent competitive 

sectorului serviciilor 	 Exodul forţei de muncă . 

VI 	 Aparitia  de probleme sociale generate 

de criza econ6mica 

v 	Sprijin redus din partea altor autoritati 

publice 

v 	Riscul necorelării dintre programele de 

dezvoltare a infrastructurii şi nevoile de 

echipare a zonelor cu poten ţial de dezvoltare a 

IMJVI-urilor; 

4.1.2.3. Obiective pentru domeniul industrie 

Strategia de dezvoltare a industriei are la baz ă  obiectivele şi strategiile guvernamentale 

stabilite în Programul de Guvernare, priorit ăţile pe termen scurt şi mediu stabilite prin Planul 
-.- 
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Naţional de Dezvoltare. Totodat ă  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 Durabil ă  a României (2000-2020), precum ş i în Programul 

Naţional de Dezvoltare Regional ă  a ţării. De asemenea, trebuie sa existe concordante cu 

Strategia de Dezvoltare a judetului Galati. 

Obiectivul general il reprezinta cre şterea competitivit ăţii şi a performanţei domeniului 

industrial si economic de la nivelul orasului Tecuci, în vederea înt ăririi 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 Iocale. 

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 

Strategia de dezvoltare durabil ă  a municipiului Tecuci, jud. Gala ţi 
133 



ZET EXPERT CONSULT SRL 
Sediu social: Bucuresti, Sector4, 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: R035 BTRL RONC RT03 2822 2001- Banca Transilvania 

R073 TREZ 7045 069X XX01 3056 - Trezorerie Sector 4 

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

economia locală  

Cadrul general Clusterele 	sunt 	definite 	drept 	o 

concentrare sau aglomerare teritorial ă  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 	ş i 	sectorul 	public, 	mediul 

educational, 	societatea 	civilă 	etc, 	astfel 

facand 	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 urm ători 

datorită  posibilitătii de afinanta integrarea 

intreprinderilor romanesti în lanturi cluster. 

Grup ţintă  Agentii 	economici 	locali, 	ONG-uri, 
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autoritati publice, mediul academic 

Obiective Mentinerea 	investitiilor 	actuale 	prin 

construirea 	parteneriatului 	cu 	mediul 	de 

afaceri 

Motivaţia proiectului Lipsa unui parteneriat mediu de faceri - 

autoritati 	publice 	poate 	conduce 	la 

diminuarea activitatii economice, indeosebi 

în condii de criza economica 

Modul de implementare a proiectului v 	Initierea unui parteneriat strategic în 

vederea 	elaborării 	unui 	studiu 	privind 

oportunitatea constituirii unui cluster; 

In analiza constituirii unui cluster în zon ă  

se vor avea în vedere şi următoarele aspecte: 

-existenta a numerosi agenti economici 

în domeniul constructiilor 

-dezvoltarea unor activitati economice 

nepoluante 

v 	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 consultant ă  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; 

VI 	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 finan ţare/posibile surse de -Sponsorizări; 

finanţare -Bugetul judetului; 

-Bugetul 	de 	stat, 	programe 

guvernamentale, programe nationale; 

-Credite şi produse bancare; 
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-Programul Operational Capital Uman. 

Institu ţia 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 	frnantere 	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 ş i 

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 	ş i 	produsele 	şi 	serviciile 

existente 

Grup ţintă  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 finan ţare/posibile surse de Bugetul local şi sponsorizari 

finanţare 

Instituţia care raspunde de realizarea Consiliul Iocal şi agenti economici 

proiectului 

Termen de realizare 2019 

Indicatori -strategia de marketing realizat ă  
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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 ţintă  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 finan ţare/posibile surse de Bugetul local, 
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finanţare Resurse ale agentilor economici 

Instituţia care raspunde de realizarea 

proiectului 

Consiliul local şi agenti economici 

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 ţintă  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 finan ţare/posibile surse de Bugetul local, 

finanţare 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 (N20) 

-utilizarea combustibililor fosili pentru incalzirea locuintelor (CO2) 

-arderi in industria prelucratoare (CH4, CO2, N20) 

Calitatea aerului este monitorizat ă  la nivelul municipiului de o singur ă  staţie automată  de tip 

industrial, amplasat ă  pe str. 1 Decembrie 1918, pentru determinarea nivelului de poi uare 

influenţat în special de sursele industriale. Mai mult, în ultimul an de referin ţă  - 2013, această  
staţie nu a funcţionat, aadar to ţi parametrii de calitate ai aerului au fost monitoriza ţi doar în 

municipiul Galaţi. 

Analizând seriile de timp 200 8-2012, se poate concluziona c ă  pentru principalii poluan ţi ai 

aerului (dioxidul de carbon, dioxidul de sulf, monoxidul de carbon, beuzenul, ozonul, pulberile 

sedimentare) nu s-au înregistrat dep ăş iri ale limitelor admisibile prevăzute în Legea nr. 1 04/20 1 1 

privind calitatea aerului înconjurător în staţiile de monitorizare a ca lităţii aerului. În plus, 

concentraţiile medii anuale s-au men ţinut la valori similar de-a lungul întregului interval. 

-.  În pofida faptului c ă  nivelul poluării aerului a scăzut substan ţial în ultimii ani, pe fondul 

reducerii treptate a surselor de poluare (închiderea si restructurarea marilor agen ţi economici din 

domeniul industrial, investi ţiile de mediu ale celor activi în prezent, implementarea 

managementului integrat al deeuri1or, etc.), si 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 condi ţiile parcului auto în cre ştere, 

care conduce la emisii de gaze cu efecte de ser ă  (CO2, CH4, N20), acidifian ţi (NOx, S02), 

metale grele (Cd, Pb), compui organici volatili, hidrocarburi policiclice aromatice, etc. M ăsurile 

care trebuiesc întreprinse urgent în scopul atenu ării efectelor negative ale sectorului de 
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transporturi sunt cele de finalizarea variantei de ocolire, de modernizare a str ăzilor, de 

promovare a alternativelor de transport nemotorizat si de înnoire a parcului auto. 

Apa 

Cel mai important curs de apa din zona municipiului Tecuci, raul Barlad, care intra in 

categoria râurilor puternic modificate, are un poten ţial ecologic moderat,, în raport cu nitraţii si 
fosfaţii, oxigenul dizolvat, materiile orgaice si amoniul în conformitate cu monitorizarea 

efectuată  în anul 2013. Aceti parametrii calitativi sunt inferiori celor raporta ţi pentru Fluviul 

Dunărea si râul Prut. 

În ceea ce privete calitatea apelor subterane, corpul de ap ă  GWROPR03 - Lunca si 
terasele râului Barlad - se afl ă  într-o stare chimic ă  slabă, fiind raportate dep ă iri ale valorilor 

prag la indicatorii ortofosfaţi si sulfaţi la peste 25% dintre foraje. O situaţie similară  se remarc ă  

si în cazul corpului de ap ă  GWROPR04 - Câmpia Tecuciului - 35% dintre foraje înregistrând 

depă iri la azotaţi si sulfaţi. 

Alimentarea cu apă  a municipiului Tecuci se realizeaz ă  din sursă  subterană, prin 

intermediul a 4 fronturi de captare, cu 56 de foraje (dintre care 28 sunt func ţionale), amplasate în 

alb ia majoră  a râurilor Siret, Tecuci si Bârlad. Toate forajele sunt amplasate în zon e protejate 

din punct de vedere sanitar. Municipiul dispune de Uzina de Ap ă  Bulevard, af1ată  în conservare, 

care asigură  pomparea apei din frontal de captare Tecuci, respectiv de Complexul de 

- înniagazinare, tratare si distribuţie Nicolae Bălcescu, din zona de vest a ora şului, unde este 

pompată  apa din fronturile de captare Rotunda, Nicoreti si Cosmeti. Dezinfec ţia apei în cele 

două  uzine se face cu clor. 
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În anul 2013, .S.0 APA CANAL S A. Gala ţi a evacuat, prin Sta ţia de Epurare Tecuci, un 

volum de 5.148 mii mc ape uzate, care con ţin poluanţi specifici: materii în suspensie, substan ţe 

organice, nutrien ţi. Nivelul acestora nu dep ă ete însă  pragurile admise de lege, un efect pozitiv 

avându-1 si implementarea proiectelor de extindere şi reabilitare a sistemelor de ap ă  şi apă  uzată  

din municipiu si din aezări1e urbane situate în amonte. Totui, principala problem ă  rămâne 

faptul că  reţeaua de apă  si apă  uzată  existentă  nu acoperă  întreaga suprafaţă  a municipiului, multe 

gospodării aprovizionându-se cu ap ă  de proastă  calitate din propriile fântâni şi deversează  ape 

- 	uzate neepurate. 

Solul 

Poluarea solului este influen ţată  în special de: 

- depuneri uscate şi umede din atmosferă  

- depozitarea neadecvat ă  de deşeuri şi reziduuri menajere şi industriale pe terenuri 

neamenajate corespunz ător - principal surs ă  de poluare a solului în orasul Tecuci. 

- deversarea de n ămoluri, şlamuri şi ape uzate, pe unele terenuri agricole sau de alt ă  natură . 

- chimizarea unor terenuri şi culturi agricole 

Emisiile de la aceste surse inf1uen ţează  negativ solul prin incorporarea de elemente 

chimice cu caracter toxic.Inc ărcarea solului cu astfel de elemente chimice (metale grele, sulf, 

etc.) degradeaz ă  insuşirile fizice, chimice şi biologice, contribuind astfel la reducerea capacit ăţii 

productive. Modificările antropice ale solului datorate construc ţiilor de toate felurile, prin 

- 

	

	operaţiuni de decopertare, modelare, etc., au dus la crearea altor tipuri de soluri, a şa numitele 

protosoluri antropice. 
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Agricultura poate constitui o surs ă  de poluare a mediului inconjurător, implicit a 

- solurilor, în principal prin administrarea unor doze excesive de ingr ăşăminte minerale ş i 

organice, prin utilizarea unor pesticide cu perioad ă  lungă  de degradare şi în cantităţi supradozate. 

Astfel, au apărut fenomene de poluare a solurilor pe suprafe ţe mici pe care se dorea ob ţinerea de 

randamente ridicate. Aceste suprafe ţe aparţin solurilor destinate cultiv ării legumelor. 

- 

	

	 Dintre poluanţii proveniţi din ingrăşăminte, cei mai cunoscuţi sunt nitraţii, datorită  efectelor 

negative provocate de prezen ţa lor în exces. 

Una dintre principalele presiuni asupra calit ăţii terenurilor din zonă  o reprezintă  utilizarea tot 

mai intensivă  a în grăăminte1or chimice si a produselor fitosanitare în agricultur ă, pe fondul 

apariţiei de ferme agricole medii si mari, care aplică  tehnologii moderne. Aplicarea lor pe o 

perioadă  îndelungată  afecteaz ă  fertilitatea solurilor, dar si calitatea apelor freatice, cu impact 

- 	negativ asupra s ănătăţii populaţiei. 

Pentru combaterea fenomenului secetei, care se manifest ă  tot mai acut în zonă, pe fondul 

încălzirii globale, în jurul municipiului Tecuci a fost creat ă, încă  din perioada comunist ă, 

Amenajarea Tecuci-Nicoreti, cu o suprafaţă  amenajată  la irigat de 16.592 ha, afat ă  în 

administrarea organizaţiilor de utilizare a apei pentru iriga ţii, formate din fermierii din zonă . 

Această  amenajare a fost recent modernizat ă  printr-o investi ţie pilot de la bugetul de stat, în 

- valoare de circa 9 mil. de lei. Totui, infrastructura este utilizat ă  doar par ţial, pentru că  mulţi 

fermieri nu i-au permis achizi ţionarea echipamentelor de udare, plata pre ţului ridicat de Iivrare a 

apei sau angajarea de personal de specialitate. Terenurile din zona Tecuci sun t afectate de 

fenomenele de eroziune, de s ărăturare, de exces de umiditate, de exces/deficit de substan ţe 
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nutritive, Lucrările agricole greite aplicate de fermieri au accentuat acest fenomen de degradare 

a solurilor. 

În evidenţele Agenţiei Judeţene de Protec ţia Mediului, municipiul Tecuci figureaz ă  cu două  

situri industrial unul poten ţial contaminat, unul ecologizat, respectiv Depozitul PETROM, a fost 

ecologizat, cu o suprafaţă  de 0,94 ha, şi platform fostei S.C. COMMET S.A., cu o suprafa ţă  de 

8,4 ha, tot nefunc ţională, după  închiderea activit ăţii întreprinderii, acesta din urm ă  cu un grad 

mai ridicat de periculozitate, context în care va trebui analizat permanent cu mai mare aten ţie 51 

- 	chiar supus unui proces de ecologizare, dac ă  va fi necesar. 

De asemenea, zona Tecuci se caracterizeaz ă  prin deficitul de suprafe ţe împădurite i de 

- 	centuri verzi, care ar avea un impact pozitiv asupra calit ăţii factorilor de mediu din zonă . 
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Componente 
2002 

% kg/loc.an  
Hartie,carton 11 0/. 39 
Sticla 50/0 18 
Metale 5% 18 
Ptastic 1 O% 35 
extile 50/. 18 

Biodegradabile 51% 179 
ttele 

Total 
13% 

1 00% 
46 
352 

Sursa: IC/M citat in PNGL) 

a)ti1* arte, carion 
$ ţ%sllcIă  

hetaio 
5% 

orgai 
51% 

Sursa: ICIM 

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. 

Strategia de dezvoltare durabil ă  a municipiului Tecuci, jud. Galaţ i 
147 



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: R035 BTRL RONC RT03 2822 2001- Banca Transilvania 

R073 TRFZ 7045 069X XXO1 3056 - Trezorerie Sector 4 

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

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 industrial ă . 

Managementul deeuri1or 

Serviciile de salubritate de la nivel local sunt furnizate, începând din anul 2013, prin delegare 

de gestiune, de către 2 operatori aflaţi în subordinea Consiliului Local al Municipiului Tecuci, 

respectiv: 

- S.C. RAMPA RATEŞ  S.R.L.. - depozitarea controlat ă  a deeuri1or municipale; 

- Compania de Utilitati Publice Tecuci S.R.L - măturatul, spălatul, stropirea si întreţinerea 

căilor publice; 

- Compania de Utilitati Publice Tecuci S.R.L - precolectarea, colectarea si transportul 

deeuri1or municipale, inclusiv a celor toxice periculoase, precum si curaţarea si transportul 

zăpezii de pe căile publice, menţinerea acestora în func ţiune pe timp de polei si îngheţ . 

Până  la începutul anului 2014 , colectarea deeuri1or se f ăcea cu utilaje închriate, îns ă, la 

începutul anului 2014, au fost achizi ţionate 3 autogunoiere compacte, marca DAF, cu o 

capacitate de 18 mc. Societ ăţile din subordinea primăriei mai dispun de 2 tractoare cu remorci 

basculabile si încărcătoare frontale, 6 autoturisme, o platform ă  basculabilă, o autospecială  cu 
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instalaţii de climatizare pentru animale, 14 freze de z ăpadă  si un utilaj Unimog. Totui, mai este 

- 	necesară  achiziţionarea a minim 2 camioane autobasculante dotate cu lame pentru activitatea de 

dezăpesire, care se realizeaz ă  în prezent cu vehicule închiriate de la fostul operator din 

- 	municipiu. 

Depozitarea deeuri1or municipale colectate din ora ş, dar si din alte localităţi din zonă, se 

face, în prezent, la de pozitul neconform de la Rate., cu o suprafa ţă  de 5,7 ha. În anul 2013, în 

- acest depozit erau stocate 41.700 de tone de de şeuri, în scădere cu 22% faţă  de anul 2010, pe 

fondul scăderii populaţiei, dar si a importanţei mai mari alocate colectării selective. Rampa 

dispune de o staţie de sortare si transfer a de şeurilor, cu o capacitate de 12.000 de tone/an. 

Pentru finanţarea activităţii de salubritate, municipalitatea a impus agen ţilor economici din 

oras o taxa de h abitat pentru fiecare salariat. Î11 municipiul Tecuci s-a implementat colectarea 

selectivă  a deeuri1or, fiind instalate containere tip în zona punctelor de colectare a deeuri1or 

menajere sau în zone cu trafic intens (pie ţe, intersecţii), colectarea făcându-se pe 3-4 frac ţii 

(hârtie, PET, sticlă, metal). Totui gradul de colectare selectiv ă  a deeurilor reciclabile de la 

populaţie este destul de scăzut, fiind necesare campanii publice de contientizare a importan ţei 

acestor operţiuni. 

Începând cu anul 2014, se deruleaz ă  lucrări de modernizare a punctelor de colectare 

deeuri1or menajere, care vor dispune de acoperi ş  de protec ţie împotriva precipitaţiilor si de 

poartă  de acces, care să  împiedice intrarea animalelor. O data finalizate aceste lucr ări, 

respectivele puncte gospod ăreti vor fi date în exploatarea si întreţinerea celor 28 de asocia ţii de 

proprietari din ora. 

Începând cu luna iulie 2016 s-a inceput colectarea selectiva, fiind in proces de modernizare. 
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În judeţul Galaţi există  mai multe societ ăţi care se ocup ă  cu colectarea si valorificarea 

deeuri1or industriale (de ex. din materiale plastic, textile, construc ţii si demolări, zgură  de 

oţelărie, rumegu, uleiuri uzate etc.), electronice si electrice, a vehiculelor scoase din uz si a 

- 	deeuri1or medicale. 

Dacă  în zona Galaţi se implementeaz ă  un proiect cu f1nanţare europeană  de implementare a 

unui sistem in tegrat de management al de şeurilor, în zona Tecuci un astfel de program nu a fost 

implementat până  în prezent. Actualul depozit de la Rates va trebui închis si ecologizat pânâ în 

anul 2017, eventual transformat în sta ţie de transfer, conform Directivelor U.E. În acest context, 

Consiliul Local al Municipiului Tecuci a aprobat asocierea unit ăţii administrativ-teritoriale la 

asociaţia de dezvoltare intercomunitar ă  ECOSERV, care implementeaz ă  proiectul de sistem 

integrat în restul judeţului. Pentru actuala perioad ă  de programare se are în vedere accesarea de 

finanţări nerambursabile pentru construc ţia unui nou depozit la Valea Mărului, cu o staţie de 

sortare cu capacitatea de circa 6.000 tone/an, respectiv cu un depozit de deeuri nepericuloase 

clasa B, cu o capacitate total ă  de 1 mil. mc. De asemenea, este prev ăzută  achiziţionarea de noi 

echipamente de colectare si transport aI deeuri1or, precum si de unităţi individuale a deeuri1or 

biodegradabile. 

O altă  problemă  majoră  la nivel local este lipsa unor depozite pentru deeuri din construc ţii, 

respectiv electrice ş  electronice, obiective de investi ţii 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 aflat ă  tot în subordinea municipalit ăţii, trebuie îmbunătăţită  prin amenajarea unui nou 

adăpost pentru câini, conform cu standardele în domeniu, în Cartierul B ălcescu. În anul 2013 a 
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fost inaugurat un prim Centru de adop ţie canină, cu o capacitate de pân ă  la 1.000 de animale, 

unde sunt aduse, cipate, sterilizate, hr ănite şi supuse adopţiei patrupedele din municipiu. 

4.2.2.Analiza SWOT 

Puncte tari ale municipiului Tecuci în Puncte slabe: 

domeniul mediu 

• 	Autoritati locale deschise • 	Lipsa unei reţele extinse de ap ă  

• 	Inexistenţa 	de 	agenti 	economici 	cu • 	Depunerea necontrolata a deseurilor urbane 

potential major de poluare • 	Educatie, cultura civica în probleme de 

• 	Existenta unor suprafete impadurite mediu slab dezvoltate 

• 	Sistem fincţiona1 de colectare a de şeurilor • 	Lipsa 	unei 	delimitari 	clare 	intre 	zona 

• 	Colectarea selectiv ă  a deşeurilor industrială  şi cea rezidentiala 

• 	Utilizarea redusă  a pesticidelor 

• 	Inexistenţa poluării solului şi apei 

• 	Activitate economica în domeniul recicl ării 

Oportunităţi: Ameninţări: 

• 	Existenta resurselor nerambursabile din • 	Resurse bugetare reduse fa ţă  de nevoia 

fondurile structurale de investiţii în infrastructură, reţele de 

• 	Integrarea în strategiile de dezvoltare utilităţi 	(apă, 	canalizare, 	iluminat 

ale 	judetului 	în 	ceea 	ce 	priveste public) 
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problematica de mediu 

• Potenţial mare de dezvoltare a 

sectorului serviciilor urbane ce vizeaza 

protectia mediului 

• Posibilitatea practic ării agriculturii 

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 de şeurilor; 

• Sprijin redus din partea altor autoritati 

publice 

• Intarzieri în aplicarea legislatiei de 

mediu de catre unii agenti economic 

• Cresterea numarului de autoturisme 

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 ţintă  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. 
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Monitorizarea 	modului 	în 	care 	sunt 

reduse 	efectele 	poluante 	ale 	activitatii 

economice. 

Sursa de finanţare/posibile surse de Resurse ale agentilor economici 

finanţare 

Institu ţia care raspunde de realizarea Consiliul local 

proiectului 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 
TitluI: 

Supravegherea şi eliminarea totală  a 

practicilor ilegale de deversare pe sol a 

oricăror substanţe lichide poluante precum şi 

Strategia de dezvoltare durabil ă  a municipiuiui Tecuci, jud. Gala ţ i 
154 



ZET EXPERT CONSULT SRL 
Sediu socîal: 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: R035 BTRL RONC RT03 2822 2001- Banca Transilvania 

R073 TREZ 7045 069X XXO1 3056 - Trezorerie Sector 4 

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

- 

a depozitarii necontrolate de deseuri 

Cadrul general Exista pe teritoriul 	orasului riscul 	de 

deversare şi depozitare de materiale poluante 

pe sol 

Grup ţintă  Agenti economici şi populatie 

Obiective Împiedicarea degrad ării solului 

Motivaţia proiectului Este 	necesara 	protejarea 	solului 	prin 

monitorizarea 	ş i 	controlul 	deversarilor 	ş i 

depozitarilor de materii pe sol 

Modul de implementare a proiectului MonitorLzarea, controlul ş i sanctionarea 

celor ce nu respecta legislatia în materie de 

utilizare a solului 

Sursa de finan ţare/posibile surse de Bugetul local 

finanţare 

Instituţia care raspunde de realizarea Politia locală  

proiectului Garda de mediu 

Agenti economici, populatia 
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Termen de realizare 2018 

Indicatori 2018 - reducerea cu 80% a deversarilor 

şi depozitarilor necontrolate de substante ş i 

materii pe sol 

Fisa 14 

Domeniu Programul / proiectul propus 

Mediu 
TitIuI: 

Inchiderea 	spatiilor 	ş i 	depozitelor 	de 

deşeuri 	neamenajate 	ş i 	reconstrucţia 

ecologică  a terenurilor ocupate de acestea 

Cadrul general Exista 	pe 	teritoriul 	orasului 	spatii 

neamenajate de depozitare a deseurilor 

Grup ţintă  Agenti economici şi populatie 

Obiective Împiedicarea degradarii solului 

Motivaţia proiectului Este 	necesara 	protejarea 	solului 	prin 

inchiderea 	ş i 	ecologizarea 	spatiilor 	de 
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depozitare necontrolata a deseurilor 

Modul de implementare a proiectului Inchiderea 	depozitelor 	de 	deşeuri 

neamenajate 	şi 	reconstruc ţia ecologică  a 

terenurilor ocupate de acestea 

Sursa de finan ţare/posibile surse de Bugetul local 

finanţare 

Institu ţia care raspunde de realizarea Consiliul local 

proiectului 

Termen de realizare 2018 

Indicatori 2018 - disparitia şi ecologizarea a 100% 

din 	spatiile 	ş i 	depozitele 	de 	deseuri 

neamenajate 

Fisa 15 

Domeniu 	 Programul / proiectul propus 

Mediu 
Titlul: 

Generalizarea colect ării selective a 
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deseurilor 

CaIrul general In acest moment colectarea deseurilor se 

face 	selective 	dar 	nu 	este 	o 	practică  

generalizată . 

Grup ţintă  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 Fonduri structurale de coeziune, bugetul 

finan ţare local şi bugetul consiliului judeţean 

Instituţia care raspunde de realizarea Consiliul local, societate de salubrizare 

proiectului 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 tintă  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 finan ţare/posibile surse de Resurse 	ale 	populatiei 	ş i 	agentilor 

finanţare economici 

Institu ţia carer aspunde de realizarea Consiliul 	local, 	agenti 	economici, 

proiectului populatia 

Termen de realizare 2022 

Indicatori 2022 	- 	 100% 	din 	fosele 	septice 

desfintate 

Fisa 17 

Domeniu 	 Programul / proiectul propus 

Mediu 
TitluI: 
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Iluminat 	public 	ecologic, 	cu 	panouri 

solare 

Cadrul general In acest moment exista iluminat public 

cu lampi cu energie electrica 

Grup ţintă  Populatia şi agentii economici 

Obiective Cresterea calitatii aerului 

Motivaţia proiectului Reducerea poluarii aerului prin iluminat 

public 	ş i 	nevoia 	reducerii 	cheltuielilor 

bugetare 

Modul de implementare a proiectului Achizitia de stalpi ecologici de iluminat 

public 

Sursa de finanţare/posibile surse de Bugetul local, bugetul judetului, fonduri 

finanţare structurale 

Instituţia care raspunde de realizarea Consiliul local, 

proiectului 

Termen de realizare 2022-2027 
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Inlicatori 	 2027 - 100% din iluminatul public 

ecologic 

4.3.Dezvoltare sociala 

4.3.1.Prezentare generala 

Populatia 

La ultimul recens ământ genera 1 al populaţiei si locuinţelor, cel din 2011, municipiul 

Tecuci a înregistrat o popula ţie stabilă  de 34.871 de locuitori, ceea ce îl plaseaz ă  pe Iocul 2 la 

nivelul judeţului Galaţi, locul 9 la nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Est, respectiv locul 54 la 

nivel naţional, ceea ce îl plaseaz ă  în categoria orae1or mijlocii. În prezent, circa 6,5% din 

populaţia judeţului Galaţi 1ocuiete în municipiul Tecuci, distanţa faţă  de municipiul Galaţi fiind 

totuşi una semnificativă  si în cretere (1 :7), ceea ce indic ă  existenţa unei hipertrofii a reţelei de 

aezări urbane din judeţ . 

Populaţia municipiului Tecuci a crescut continuu în ultimul secol, pe fondul sporului 

natural pozitiv si a atragerii de popula ţie, cu prec ădere din mediul rural, până  la un maxim istoric 

de 46.825 de locuitori, la recens ământul din 1992. Dup ă  1992 trendul s-a inversat si populaţia 

- 	orau1ui a scă.zut tot mai accentuat, pe fondul sc ăderii natalităţii, dar mai ale s a migraţiei interne 
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i externe, în linie cu tendinţa de la nivel jude ţean, regional ş i naţional. Astfel, în ultimele dou ă  
decenii, populaţia stabilă  a scăzut cu circa 12.000 de persoane (-25,5%), fenomenul fiind mai 

accentuat decât cel de la nivelul jude ţului Galaţi (46,3%), de la nivelul regiunii Sud-Est (-

14,1%) si al României (-1 1.8%). Explica ţia constă  din faptul că  municipiul Tecuci a fost unul 

dintre orae1e din România cele mai afectate de fenomenul migra ţiei externe în ultimii 20 de ani. 

La recensământul din 2011, în municipiul Tecuci locuiau 16.620 de persoane de sex masculin 

(47,7%) si 1 8.25 1 de sex feminin (52,3%). În comparaţie cu structura pe sexe de la nivel 

- jude ţean (49,3% bărbaţi/50,7% femei) si naţional (48,6% bărbaţi/5 1 ,4% femei), procesul de 

feminizare a populaţiei este mai accentuat Ia nivelul municipiului Tecuci, pe fondul migra ţiei 

mai intense a populaţiei din ultimele două  decenii, care au antrenat mai ales popula ţia masculină . 

Faţă  de recensămintele din 1992 si 2002, se constată  o cretere de circa un punct procentual a 

ponderii persoan elor de sex feminin, în linie cu tendin ţa de la nivel naţional, pe fondul 

supramortalităţii masculine si a îmbătrânirii populaţiei. În plus, migraţia persoanelor de sex m 

asculin a fost mai intens decât în cazul femeilor, pe fondul restructur ării sectorului industriei 

grele unde locurile de muncă  sunt ocupate în mod tradi ţional de c ătre bărbaţi. 

La recensământul din 2011, structura populaţiei municipiului Tecuci releva ponderea 

foarte ridicată  a po pulaţiei 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 si peste) - 7.930 (22,8% d in 

- total) si de cea a persoanelor tinere (0-14 ani) - 5.968 (17,1% din total). Structura pe vârste a 

populaţiei municipiului este similară  cu cea înregistrată  la nivel jud eţean, numărul persoanelor 

vârstnice si al tinerilor fiind mai ridicat în compara ţie cu media judeţeană  si naţională, iar cel al 

persoanelor adulte uor mai sc ăzut, pe fondul migraţiei masive a forţei de muncă  din ultimii ani. 

Fondul de locuinte 
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Fondul locativ de la nivelul municipiului Tecuci era alc ătuit, 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 ş i 4 etaje, 2 între 5 şi 7 

etaje, iar 6 au peste 8 etaje, cele câteva blocuri-turn construite în perioada comunist ă . Peste 98% 

dintre clădiri sunt situate de-a lungul unei str ăzi (în zone reziden ţiale cu ţesut de locuinţe 

individuale), restul fiind situate în cl ădiri amplasate în zone cu ţesut de locuire colectivă . 

Cele mai multe clădiri de locuinţe din municipiu au fost ridicate înainte de 1970 (53,3% 

din total), aa că  vechime medie a fondului de locuin ţe este de circa 50 de ani. Această  stare de 

fapt, corelată  cu utilizarea preponderent ă  a unor m ateriale precum paianta, face ca fondul 

construit să  fie vulnerabil la hazarde natural, precum cutremurele sau inunda ţiile (ultimul val de 

inundaţii devastatoare a fost cel din 2006). 

Cele mai multe clădiri de locui nţe din municipiu sunt de tip cas ă  individuală  (7.870, 

95,5%), respectiv blocuri de locuin ţe (356, 4,3%), la care se adaugă  câteva case cuplate si alipite. 

În total, la nivelul municipiul ui Tecuci existau, în 20 1 1, un num ăr de 1 5 .475 de locuinţe, 

dintre care 98,6% în proprietate privat ă  si doar 215 în proprietate public ă, majoritatea fiind 

locuinţe ANL, construite în ultimul deceniu. Ultimele 32 de astfel de locuin ţe au fost fi nalizate 

în anul 2013. La nivel local există  un număr mare de cereri de locuin ţe sociale si pentru tineri 

(1.023, respectiv 298), din partea beneficiarilor eligibili, care dep ă esc cu mult stocul de locuin ţe 

- 	existente. 

Cu privire la gradul de dotare al locuin ţelor din municipiu cu instalaţii si dependinţe, 

recensământul din 2011 relev ă  următoarea stare de fapt: 
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- 81,2% dintre locuinţe erau conectate la re ţeaua centralizată  de alimentare cu apă, 

- 	 8,7% se alimentau din sisteme proprii, iar 10,1% nu dispuneau cu alimentare cu ap ă  

în interiorul locuinţei; 

- 68, 1 % erau conectate la re ţeaua centralizată  de canalizare, 1 O,6% la sisteme proprii 

(fose septice), iar 2 1 ,3% nu aveau canalizare; 

- 49,4% dispuneau de central ă  termică  proprie, 2,6% erau conectate la re ţeaua de 

termoficare, 43,5% se încălzeau cu sobe pe baz ă  de combustibili solizi sau gaze, iar 

4,6% erau neînc ălzite; 

- 64,4% foloseau gazele naturale pentru prepararea hranei, iar 35,6% alte sisteme 

- 	 (butelii de gaz); 

- 99,3% erau conectate la re ţeaua de electricitate; 

- 56% îi asigurau apa cald ă  cu centralele proprii, 6,4% din sistemul de termoficare, iar 

37,6% nu dispuneau de apă  caldă ; 

- 3,5% dispuneau de instalaţii de aer condi ţionat; 

- 71,7% dispuneau de baie în interiorul locuin ţei, 1,1% în afara locuin ţei, iar 27,2% nu 

dispuneau de baie; 

- 93% dispuneau de buc ătărie în interiorul locuin ţei, 2,4% în afara locuin ţei, iar 4,5% 

nu aveau o astfel de dependin ţă ; 
- 	 - 72% dispuneau de toalet ă  cu apă  în locuinţă, 1 ,7% de toaletă  cu apă  în afara locuinţei, 

iar 26,7% nu aveau toaletă  cu apă ; 
- 	 - 57,4% aveau tămplărie exterioară  din lemn, iar 42,2% din material termoizolante 

(AL-PVC); 

Strategia de dezvoltare durabil ă  a municipiului Tecuci, jud. Galaţ i 
165 



ZET EXPERT CONSULT SRL 
Sediu social: Bucuresti, Sector4, 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: R035 BTRL RONC RT03 2822 2001- Banca Transilvania 

R073 TREZ 7045 069X XXO1 3056 - Trezorerie Sector 4 

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

- 6,51/o aveau o singură  camera, 43,81/o două  camere, 44,1 0/o 3-4 camere, iar 5,5 1/o 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 gospod ărie, iar 12,8% 

niciuna; 

- 84,2% erau ocupate, 1 O,4% sezoniere sau secundare, iar 5,3% erau neocupate; 

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

De menţionat este si faptul că  doar 30, 1 % dintre locuinţe erau, în 2011, reabilitate termic, 

astfel încât procesul trebuie s ă  continue cu peste 10.000 de unit ăţi locative, cu prioritate cele 

situate în blocuri de locuinţe construite în perioada comunist ă, care au si cea mai sc ăzută  
eficienţă  energetică  şi care genereaz ă  costuri de între ţinere foarte ridicate pentru locatari. 

Intervenţiile de reabilitare la blocuri au fost, în general, punctuale si nu au vizat întreaga cl ădire. 

De asemenea, paleta foarte diversificat ă  de materiale si de culori folosite a înrăutăţit aspectul 

- 	clădirii de locuit. 

Forta de munca 

Trariziţia la economia de piaţă  şi-a pus amprenta asupra caracteristicilor pie ţei muncii, 

determinand modificări semnificative de volum şi structură  a principalilor indicatori ai for ţei de 

muncă. Faţă  de evoluţia demografică  si structura demografica, se remarc ă  faptul că  indicele 

demografic se afl ă  pe o curbă  ascendentă  fapt care imbun ătăţeşte potenţialul forţei de muncă . 

Municipiul Tecuci are o lungă  tradiţie comercială, fiind menţionat documentar înc ă  din 

anul 1 134 ca târg si p unct de vamă. În perioada interbelic ă, la nivelul municipiului func ţionau 
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fabrici de spirt, de pielărie, de cherestea, lumânări, cărămidă, mori, sectorul indu strial fiind în 

-  general subdezvoltat, în defavoarea diferitelor activit ăţi agricole, comerciale, meteug ăreti, 

administrative si de transport, în condi ţiile în care, începând cu anul 1877, Tecuciul a devenit un 

important nod feroviar, ceea ce a avut implicatii semnificative în dezvoltarea urbei. Procesul de 

industrializare m asivă  a localităţii s-a produs în perioada comunist ă, prin construc ţia Fabricii de 

Conserve Legume-Fructe (1952), a Întreprinderii Mecanice pentru Agricultur ă  si Industrie 

Alimentară  (1953), Întreprinderii de Reparaţii Auto (I.R.A.), a Fabricii de Ambalaje Metalice 

(F.A.M.), a Fabricii de Mobilă, etc. Toate aceste unit ăţi industriale asigurau circa 1 5 .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 si impozite locale, dintre cre peste 1.200 sunt societ ăţi 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 ini ţiativa antreprenorial ă  s-a 

dezvoltat cel mai mult în perioada post-decembrist ă. Aceti agenţi 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 jude ţean, p este 89% din activitatea economic ă  

fiind concentrat ă  în municipiul reedinţă  de ju deţ. În altă  ordine de idei, agenţii economici din 

municipiul Tecuci asigură  un număr de 4.717 locuri de munc ă, ceea ce reprezintă  6,4% din 

totalul celor existente la nivel jude ţean. 

In ceea ce prive şte şomajul, fenomen social cu influenţe negative asupra dezvolt ării 

societăţi, rezultat direct al proceselor de restructurare ale economiei, se poate observa o sc ădere a 

ratei şomajului. 
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Sanatatea 

- 	 Fenomenul morbidit ăţii s-a accentuat si la nivel local în ultimii ani, num ărul de 

îmbolnăviri fiind în cretere pentru majoritatea maladiilor, pe fondul îmb ătrânirii populaţiei si al 

nivelului scăzut de trai. Astfel, s-au îrlregistrat cre şteri semnificative ale num ărului de pacien ţi cu 

a fecţiuni oncologice (+61,5%, faţă  de 2007), mentale (+28,6%), digestive (+15,1%), endocrine 

(+13,8%), mentale (+1 1,9%), circulatorii (+10,7%), etc. Pe lâng ă  îmbu nătăţirea calităţii 

serviciilor medicale, se im pune si îmbunătăţirea activităţii de informare si de prevenţie a bolilor. 

Spitalul Municipal Anton Cincu este cea mai importantă  unitate medicală  din zona 

Tecuci, fiind înfiinţat în anul 19 04. Spitalul func ţionează, în prezent, cu un număr de 265 de 

paturi, amplasate în p avilionul central si în secţiile exterioare. Spitalul a trecut prin mai multe 

etape de extindere, modernizare si dotare cu aparatură  modernă, în anul 1994 fiind inaugurat un 

corp nou de clădire care adăpostete sec ţia de Pediatrie si laboratorul de radiologie si analize 

medicale. În anul 1969 a fost construit ă, într-o locaţie diferită, Policlinica, o unitate de tip 

ambulatoriu, care adăpostete diferite cabinete medicale de specialitate. 

În prezent, Spitalul Municipal cuprinde urm ătoarele structuri func ţionale: 

- 	Secţia Medicină  Internă  - cu Compartimente de Cardiologie, Diabet Zaharat, 

nutriţie si boli metabolice; 

- 	Secţia Chirurgie General ă  - cu Compartimentele de Ortopedie şi Traumatologie, 

respectiv Boli Infec ţioase; 

- 	Secţia Obstretică  Gin ecologie - cu Compartimentele Neonatologie si Prematuri; 
- 	 - 	Secţia Pediatrie; 

- 	Compartimentele de Gastroenterologie, Neurologie, Oftalmologie, ORL, 

- 	Dermatovenerologie; 
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- 	Camera de gard ă ; 

- 	 - 	BlocuI operator; 

- 	Sterilizare; 

- 	Compartiment endoscopie; 

- 	Cabinet Boli Infecţioase; 

- 	Farmacie; 

- 	Laboratoare de analize medicale, anatomie patologic ă, radiologie si imagistică  
medicală ; 

În clădirea Policlinii funcţionează  următoarele cabinete de specialitate în regim 

ambulatoriu: medicină  internă, chirurgie general ă, obstretică-ginecologie, neurologie, ORL, 

oftalmologie, dermatovenerologie, psihiatrie, pediatrie, ortopedie si traumatologie, cardiologie, 

gastroenterologie, diabet zaharat, nutri ţie si boli metabolice, reumatologie. 

În total, Spitalul Municipal Anton Cincu are un num ăr de 265 de paturi si un număr de 

peste 370 de salariaţi. Acesta este elasificat în categoria IV de competen ţă, este autorizat san itar, 

eu program de conformare. Anual, de serviciile spitalului beneficiaz ă  cirea 50. 000 de pacienţi 

din judeţul Galaţi, dar si din alte zone ale ţării, dintre care aproximativ 15.000 benefieiaz ă  de 

spitalizare. Adresabilitatea unit ăţii este una foarte ridicat ă, deservind circa 150.000 de locuitori 

din zona Tecuci. Cirea 60% dintre pacien ţi provin din mediul rural si au venituri reduse. 

Unitatea se confrunt ă  cu un deficit semnificativ de personal medical superior, mediu si 
auxiliar, cele mai mari probleme fiind înregistrate la eapitolul mediei de speeialitate. Cauza o 

reprezintă  migraţia personalului de profil în străinătate sau către marile eentre universitare, unde 

nivelul remuneraţiei si dotarea cu aparatur ă  de performan ţă  sunt superioare eondi ţiilor oferite la 

- 	nivel local. O altă  problemă  a Spitalului este legată  de dotarea insufieient ă  cu aparatură  de 
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specialitate si de subfrnanţarea serviciilor medicale. În aceste condi ţii, unii pacienţi sunt nevoiţi 

la apeleze la servicii medicale m ai complexe la unit ăţile spitalice şti din alte localităţi. Cu toate 

acestea, în ultimii ani s-au facut demersuri pentru îmbun ătăţirea continuă  a calităţii serviciilor 

medicale, prin instalarea unui computer tomograf în anul 2014, precum si prin demararea 

proiectului pentru amenajarea unui compartiment de primiri urgen ţe modern, cu finan ţare de la 

Ministerul Sănătăţii, pentru că, în prezent, spitalul dispune doar de un triaj propriu, care nu 

răspunde exigenţelor numărului mare de bolnavi care se prezint ă  la camera de gardă, mai ales în 

condiţiile în care multe persoane din zonă  sunt neasigurate si nu pot apela la un medic de familie. 

Serviciile medicale primare se asigur ă  de către cele 23 de cabinete de medicin ă  de 

familie, precum si de două  societăţi comerciale care fumizeaz ă  servicii de îngrijire Ia domiciliu. 

De asemenea, în municipiu mai func ţionează  5 cabinete medicale de medicin ă  generală, 11 

cabinete medicale de specialitate, 2 laboratoare de analize medicale, 12 cabinete stomatologice, 

un laborator de tehnic ă  dentară  si 13 farmacii si puncte farmaceutice, toate în regim privat. De 

asemenea, la nivel local func ţionează  si 9 cabinete medicale şcolare. 

În perioada imediat urmatoare (20 1 7-20 1 8) 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 modema, 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 re ţelei de unităţi medicale de stat, se remarc ă  o 

dezvoltare a sectorului sanitar privat, mai ales în ceea ce privete asisten ţa stomatologică, 

serviciile paraclinice si comerţul cu medicamente. Num ărul de paturi de spital a sc ăzut cu 42% 
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faţă  de anul 1990,   prin creterea accentului pus pe serviciile de tip ambulatoriu în defavoarea 

- 	celor de spitalizare. 

La nivelul anului 201 5, unităţile medicale din municipiul Tecuci erau deservite de 69 de 

medici (dintre care 43 în sistemul public si 23 medici de familie), 13 stomatologi (dintre care 4 în 

sistemul public), 22 de farmaciti (1 în sistemul public) si 281 de cadre med ii (dintre care 221 în 

sistemul public). În pofida dinamicii pozitive a sectorului privat, num ărul personalului medical 

de la nivel local a scăzut după  1990,   atât în cazul medicilor (-2 1 ,6%), cât si 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 local ă  si unul de pompieri. La nivelul orasului exista 

un nivel mediu de infractionalitate. 

Servicii sociale 

Nivelul scăzut de dezvoltare socio-economic ă  al municipiului se reflect si în numărul 

mare al beneficiarilor de presta ţii sociale. Spre exemplu, de ajutoare alimentare comunitare 

acordate prin programul PEAD beneficiaz ă  peste 4.000 de persoane dezavantajate (pensionari cu 

venituri reduse, someri, beneficiari de venit minim garantat, persoane cu handicap), ceea ce 

reprezintă  circa 12,5% din populaţia stabilă  a orau1ui. Analizând num ărul de beneficiari pe 

tipuri de presta ţii sociale de-a lungul intervalului 2007-20 1 3, observ ăm reducerea numărului de 

dosare de venit minim garantat, de aloca ţii familiale şi de ajutoare pentru înc ăzire, concomitent 

- 	cu creterea num ărului de persoane care primesc indemniza ţ  ii pentru handicap grav si al celor 
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care beneficiaz ă  de servicii cantinei sociale. Aceast ă  dinamică  nu reflectă  în mod necesar o 

-  reducere a nivelului s ărăciei, ci este rezultatul înăspririi condiţiilor de acordare a acestor presta ţii 

la nivel naţional. De precizat este si faptul că  cei mai mulţi beneficiari de venit minim garantat 

sunt de etnie romă, aceste persoane fiind cele mai expuse riscului de excluziune de la educa ţie si 
piaţa muncii. 

În Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate, elaborat în anul 2014 de c ătre Banca Mondial ă, 

municipiul Tecuci figureaz ă  cu aproape 59,2% din populaţie amplasată  în zone dezavantajate, fie 

din perspectiva ocup ării formale, a locuirii sau a capitalului uman. În plus, 3,36% din popula ţia 

municipiului trăiete în zone marginalizate. Cele mai mari probleme se înregistreaz ă  în ceea ce 

privete ocuparea si capitalul uman, legate de nivelul sc ăzut de o cupare a for ţei de muncă, 

respectiv de educaţie al populaţiei, concomitent cu rata ridicat ă  a migraţiei tinerilor. De remarcat 

este totu şi faptul că  niciun cartier din mu nicipiu nu a fost încadrat în categoria zonelor urbane 

defavorizate pe Iocuire. Ponderea popula ţiei care trăiete în zone defavorizate este totu şi mai 

mare decât cea înregistrat ă  în alte orae din regiune, precu m Gala ţi (26,2%), Tulcea (38,7%), 

Buzău (19,7%), Râmnicu Sărat (41,1%), Focani (19,5%), Bârlad (41,6%), Vaslui (32,3%) etc. 

În ceea ce privete activitatea de servicii sociale, acestea se furnizeaz ă  de către furnizorii 

autorizaţi, publici si privaţi, cei mai importan ţi dintre ace ştia la nivel local f1ind: 

- 	 1) Serviciul Public Local de Asisten ţă  Socială, din subordinea Primăriei Municipiului 

Tecuci, cu circa 45 de salaria ţi si 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 si persoane vârstnice în dificultate - care ofer ă  
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servicii recreative şi de instruire pentru copii, de asisten ţă, supraveghere, supor t si consiliere. 

	

- 	 De asemenea, acesta are ca atribu ţii acordarea de ajutoare sociale, de înc ălzire, de urgenţă, de 

indemnizaţii pentru persoanele cu handicap, de aloca ţii pentru sus ţinerea familiei, de 

- indemnizaţii pentru creterea copilului, de ajutoare alimentare, precum si de alte tipuri de 

prestaţii. De asemenea, Serviciul se ocup ă  de urmărirea şi monitorizarea stării de sănătate a 

preco1ari1or si elevilor în cadrul celor 9 cabinete şcolare, precum si a persoanelor cu risc 

medico-social ridicat, prin 4 asisten ţi medicali si mediatori sanitari. 

2) Direcţia Generală  de Asistenţă  Socială  si Protecţia Copilului (DGASPC) Gala ţi 

Complexul de Servicii Tecuci, constând din urm ătoarele sub-structuri, cu peste 50 de angajaţi: 

a) Centrul de asistenţă  pentru copilul cu cerin ţe educative speciale - ai c ărui beneficiari (în 

număr de 12) sunt copii / tineri cu handicap mental, scolarizati în unit ăţi de învăţământ special, 

separaţi, temporar sau definitiv, de părinţii lor, ca urmare a stabilirii, în condi ţiile legii, a măsurii 

plasamentului în ace st tip de serviciu; 

b) Casa de tip familial Speran ţa - pentru copii / tineri cu handicap mental, scolariza# în unit ăţi 

de învăţământ special, separa ţi, temporar sau definitiv, de p ărinţii lor, ca urmare a stabilirii, în 

condiţiile legii, a măsurii plasamentului în ace st tip de serviciu; 

	

- 	c) Centrul de asisten ţă  pentru copilul cu deficien ţe neuromotorii - destinat copiilor / tinerilor cu 

handicap mental, scolarizati în unităţi de învăţământ special, separa ţi, temporar sau definitiv, de 

părinţii lor, ca urmare a stabilirii, în condi ţiile legii, a măsurii plasamentului în acest tip de 

	

- 	serviciu, precum si copiilor care beneficiaz ă  de o măsură  de p rotecţie socială  şi care sunt expui 

riscului de separare de familie; 

d) Centrul de zi pentru copii. 
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Pe lângă  cele două  instituţii publice, la nivel local mai activeaz ă  si o serie de organizaţii non-

profit care deruleaz ă  proiecte sociale de mic ă  amploare, precum Funda ţia Inimi Slujitoare, care 

deţine o grădiniţă, o clinică  si derulează  diferite programe sociale, sau Funda ţi a Inimă  de 

Copil, care operează  Centru Scoalâ dup ă  Scoalâ Tecuci. Cu toate acestea, activitatea acestui tip 

de organizaţii rămâne încă  slab reprezentat ă  în raport cu cea a sectorului public. 

4.3.2. Analiza SWOT 

Puncte tari ale municipiului Tecuci: Puncte slabe: 

Forta de munca numeroasa v Forta de munca slab calificata 

v Autoritati locale deschise Scaderea 	nivelului 	de 	pregatire 	al 

7 Rata somajului scazuta resurselor umane 

Existenta activitatii de asistenta sociala v Migrarea populatiei tinere catre alte locatii 

v Implicarea bisericii in 	rezolvarea unor mai atractive din punct de vedere financiar 

cazuri sociale i Investitii 	private 	limitate 	in 	domeniul 

v Retea de institutii sanitare asistentei medicale. Numar mic de cadre 

Existenta unui serviciu local de ordine medicale 
publica si a unuia de pompieri  Inexistenta 	organizatiilor 	care 	lupta 

împotriva 	fenomenelor 	deviante 	si 

delincvente 	prin 	promovarea 	unor 

programe specifice, principalul factor în 
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vt  

elaborarea si implementarea politicilor în 

domeniul social 

Fond de locuinte scazut 

Participarea civica redusa in rezolvarea 

unor cazuri sociale 

Oportunităţi: Ameninţări: 

Integrarea în Uniunea European ă  care a Exodul forţei de muncă . 

determinat 	creterea 	gradului 	de Aparitia de probleme sociale generate de 

descentralizare, ini ţierea autonomiei locale criza econâmica 

i creterea rolului pe care oras îl are în Sprijin redus 	din 	partea 	altor autoritati 

dezvoltarea sociala publice 

Cresterea 	atractivitatii 	orasului 	pentru Resurse bugetare limitate pentru domeniul 

locuire asistentei sociale 

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 private 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 TitIul: 

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 ţintă  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 finan ţare/posibile surse de Bugetul local, contributii ale agentilor 

finanţare economici 

Institu ţia care raspunde de realizarea 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 ţintă  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 finan ţare/posibile surse de Bugetul local 

finanţare Fonduri structurale 

Instituţia care raspunde de realizarea Consiliul local 

proiectului 

Termen de realizare 2019 

Indicatori Ambulatoriu modernizat 

Fisa2O 

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 	unor 	obiective 	strategice, 

indeosebi 	in 	materie 	de 	reconversie 

profesionala 

Grup ţintă  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 finan ţare/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 TitluJ: 

Acte de identitate si de stare civila pentru 

populatie 

Cadrul general Exista 	locuitori 	care 	nu 	au 	acte 	de 

identitate 

Grup ţintă  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 	cle 	campanii 	de 

constientizare a necesitatii obtinerii acestor 

acte. 

Realizarea 	de 	acte 	de 	identitate 	in 

colaborare 	cu 	serviciul 	de 	evident 

informatizată  a personei 

Sursa de finan ţare/posibile surse de Bugetul local, contributii ale populatiei, 

finanţare donatii, sponsorizari 

Instituţia care raspunde de realizarea Consiliul local, Serviciul de eviden ţă  
proiectului informatizată  a personei 
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Termen de realizare 2018 

Indicatori 2018 - 1 00% 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 ţintă  Tineri, populatia saraca, specialisti ce vor 

sa se stabileasca in oras 

Obiective Imbunatatirea conditiilor de Iocuire 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 finan ţare/posibile surse de 

fuianţare 

Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri 

structurale 

Institu ţia care raspunde de realizarea 

proiectului 

Consiliul local 

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 ţintă  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. 	Achizitionarea 	unei 

autospeciale 	pentru 	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 Bugetul local, Bugetul judetului, Bugetul 

finanţare de stat 

Instituţia care raspunde de realizarea Consiliul local 

proiectului 

Termen de realizare 2020 

Indicatori -serviciu medical de urgenţă  functional 

Fisa 24 

Domeniu Programul / proiectul propus 

Dezvoltare sociala TitluI: 

Piata volanta de legume si fructe 

Cadrul general Studiile 	premergatoare 	elaborarii 

strategiei au evidentiat dorinta locuitorilor 

pentru existenta unei astfel de piete 

Strategia de dezvoltare durabil ă  a municipiului Tecuci, jud. Galaţ i 
183 



., 

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: R035 BTRL RONC RT03 2822 2001- Banca Transilvania 

R073 TREZ 7045 069X XX01 3056 - Trezorerie Sector 4 

web: www.zetexpert.ro  e-mail: officezetexpert.ro  

Grup ţintă  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 Bugetul local, contributia celor ce 

finanţare comercializeaza legume si fructe 

Instituţia care raspunde de realizarea Consiliul local 

proiectului 

Termen de realizare 2019 

Indicatori -piata volanta functionala, cu min. 1 5 de 

tarabe 

Fisa25 

Domeniu 	 Programui / proiectul propus 

Dezvoltare sociala 	 TitluI: 

Modernizare Politie local ă  
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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 ţintă  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 local ă  

Sursa de finanţare/posibile surse de Bugetul local, 

finanţare 

Instituţia care raspunde de realizarea Consiliul Iocal 

proiectului 

Termen de realLzare 2019 

Indicatori -serviciu de politie locală  modernizat 

Fisa 26 

Domeniu - 	 -Programul / proiectul propus 

Dezvoltare sociala 	 TitluI: 

Dotari pentru serviciu voluntar pentru 

situatii de urgenta 
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Cadrul general In 	acest 	moment 	nu 	exista 	dotarile 

adecvate pentru acest serviciu 

Grup tintă  Populatia orasului 

Obiective Sporirea nivelului de siguranta in oras 

Motivatia proiectului Nevoia 	de 	a 	creste 	capacitatea 	de 

interventie in situatii de urgenta 

Modul de implementare a proiectului Achizitionarea de 	materiale 	ş i 	utilaje 

pentru serviciului voluntar pentru situatii de 

urgenta 

Sursa de finanţare/posibile surse de Bugetul local, 

finanţare 

Institu ţia care raspunde de realizarea Consiliul local 

proiectului 

Termen de realizare 2018 

Indicatori -serviciu voluntar dotat 

Fisa 27 

Domeniu Programul / proiectul propus 

Dezvoltare sociala TitluI: 

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 ţintă  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 

finanţare 

Bugetul local, fonduri structurale 

Institu ţia care raspunde de realizarea 

proiectului 

Consiliul local 

Termen de realizare 2020 

Indicatori -camin 	de 	batrani 	cu 	20 	de 	locuri 

functional 

Fisa28 

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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U.- 

S-.- 

Grup ţintă  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 

Institu ţia 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 ţintă  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 

Institu ţia care raspunde de realizarea 

proiectului 

Consiliul local, 

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 suprafa ţă  intravilană  de 1.772 de hectare, în cre ştere cu 

peste 220 de hectare faţă  de anii 90, pe fondul apari ţiei de noi zone construite (reziden ţiale si 
economice), în defavoarea terenurilor agricole. Aceast ă  suprafaţă  este similară  cu cea propus ă  de 

PUG aprobat în 1999 (1.780 ha). 

Strategia de dezvoltare durabil ă  a municipiului Tecuci, jud. Gala ţ i 
189 

- 



ZET EXPERT CONSULT SRL 
Sediu social: Bucuresti, Sector4, 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: R035 BTRL RONC RT03 2822 2001- Banca Transiivania 

R073 TREZ 7045 069X XXO1 3056 - Trezorerie Sector 4 

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

PUG 1999 prevedea suprafe ţe mai mici pentru Iocuinţe si funcţiuni complementare (785,5 

- 	ha), instituţii si servicii publice (45 ha), zone de producţie, depozitare si servicii (1 87 ha), spa ţii 

verzi (63,5 ha), în favoarea suprafe ţelor de teren liber neconstruit (356 ha), care, în ultimii 1 5 

ani, s-au ocupat parţial. La o analiză  succintă  a zonificării intravilanului se remarcă  un relativ 

echilibru func ţional, însă  spaţiile verzi si plantate, ca si cele afectate dot ărilor tehnico-edilitare, 

care ocupă  o pondere scăzută  (sub 4%, respective 0,2% din total), în timp ce cele alocate zonelor 

de producţie sunt foarte extinse (aproape 1 O%) si doar parţial utilizate. De asemenea, zona 

rezidenţială  are o ocupare neraţională  si ineficientă, care nu promoveaz ă  modelul orau1ui 

compact. 

a) Zona de locuin ţe - ocupă  cea mai mare parte a intravilanului (58% din total) si cuprinde 

atât z one cu locuinţe individuale (cu regim de în ălţime P si P+ 1), cât si colective, în general cu 

regim mediu de înălţime. 

Locuinţele colective sunt concentrate în interiorul si adiacent zonei centrale, precum si în 

apropierea platformei industriale sud, cu front la Str. 1 Decembrie 1918.  Aceste zone au un nivel 

satisfacător de dotare tehico-edilitară  si cu echipamente publice, dar se caracterizeaz ă  prin gradul 

redus de confort al locuin ţelor, standardizarea acestora, degradarea fa ţadelor blocurilor si 
eficienţa energetic ă  scăzută  a acestora, calitatea precar ă  a spaţiilor publice si deficitul de spaţii 

verzi si de locuri de joacă, deficitul de locuri de parcare etc. Zonele de locuin ţe individuale sunt 

alcăuite, în general, din clădiri de locuit cu regim de în ălţime P sau P+ 1. A ceste zone au un grad 

sporit de verde (cur ţi) si au o suprafaţă  mai mare, dar sunt alc ătuite în general din construc ţii 

vechi, vulnerabile la hazarde natural si au o dotare tehnico-edilitar ă  deficitară, mai ales în 

cartierele periferice, lipsite de drumuri modernizate, re ţele de apă, canalizare, gaze sau iluminat 

- 	public. Astfel de exemple sunt cartierele Nicolae B ălcescu, Cernicari, Grivi ţeni, Tecuciul Nou 
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etc. În ultimele ani au ap ărut si noi zone rezien ţiale, la periferia municipiului, care sunt alc ăuite 

- din locuinţe moderne, cu dotări superioare, dar care s-au ridica t în zone insuficient reglementate 

urbanistic, ceea ce a condus la al ăturarea unor func ţiuni incompatibile (de ex. reziden ţiale ş i 

economice), la juxtapunerea de cl ădiri diferit de înălţime, la lipsa infrastructurii tehnico-edilitare 

- i a echipamentelor publice, etc. În acest context, mul ţi proprietari au investit resurse proprii 

pentru asigurarea utilităţilor sau chiar amenajarea acceselor la noile locuin ţe. Această  lipsă  de 

reglementare nu asigură  o densitate optim ă  a locuirii în vatră, nepromovând modelul orau1ui 

compact. Efectele sunt si mai grave în situaţia în care nu se respect ă  distanţele de protec ţie 

prevăzute de PUG si RLU sau se dezvoltă  locuinţe în apropierea unor surse de poluare, cu 

impact negativ asupra s ănătăţii oame nillor (platformă  de depozitare a deeuri1or, obor de 

animale). Nu în ultimul rând, multe zone reziden ţiale sunt lipsite de pie ţe agroalimentare 

moderne (de ex. zona autogării si a zonei industriale, Cermicari). 

b) Zona instituţiilor si a serviciilor publice - cuprinde re ţeaua dotărilor specifice de interes 

general, concentrate în zona central ă  a municipiului. Pe lângă  faptul că  aceste dotări sunt 

insuficiente în anumite cartiere, mai ales din perspectiva infrastructurii culturale, sportive si 
._ medicale (săli de sport, bazin de înot, biblioteci), chiar si în zona centrală  acestea nu sunt 

integrate într-o zonă  fluentă  urb anistic. Cele mai multe func ţiuni de acest tip sunt inserate în 

zonele rezidenţiale, existând câteva puncte de atrac ţie disparate (de ex. zona Prim ăriei, a Parcului 

Central, a Catedralei Sf. Gheorghe, etc.). Se remarc ă  lipsa unor spaţii publice si a unui centru 

civic al orau1ui, legate prin zone pietonale. 

c) Zona de producţie, depozitare si servicii, inclusiv agro-zootehnice - ocup ă  o suprafaţă  

supradimensionată  în raport cu volumul actual de activitate economic ă  de la nivel local. Aceasta 
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a fost dezvoltată  mai ales în perioada comunist ă, când a fost construită  marea platformă  

industrială  din partea de sud a ora şul ui, dar si alte unităţi disparate în intravilan, acestea din 

urmă  juxtapuse cu zone incompatibile f.inc ţiona1 (de ex. locuinţe, servicii publice). Cele mai 

- multe dintre spa ţiile industriale se află  într-o stare avansat ă  de degradare si parţial abandonate, ca 

urmare a rest rângerii activit ăţii 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 distanţă  corespunzătoare de zonele construite, cu acces la infrastructura de transport, dei 

există  disponibilităţi de teren pentru astfel de func ţiuni. De asemenea, nu există  nicio axă  

comercială  amenajată  exclusiv pentru pietoni, dei Str. Stefan cel Mare are o lung ă  tradiţie în 

acest sens, concentrând un num ăr mare de comercian ţi si de prestatori de servicii. 

d) Zona tehnico-edilitar ă  - ocupă  o suprafaţă  restrâns ă  si găzduiete operatorii de apă  ş i 

canalizare, de distribuţie a gazelor naturale si a energiei electrice. 

e) Zona de gospodărie comunală  - cuprinde platforma de depozitare a deeuri1or, sta ţia de e 

purare si cimitirele. Actuala platform ă  de gunoi (Platforma Rate) are o zon ă  de protec ţie 

sanitară  care se interfereaz ă  cu zona de locuinţe si se învecineaz ă  cu râul Bârlad, existând riscul 

unor infiltraţii şi a infestării apelor. 

Suprafeţele verzi si plantate - ocupă  o suprafaţă  relativ redus ă  (circa 4% din intravilan), în 

raport cu numărul de locuitori si cu suprafaţa construită . Unele dintre parcuri sunt insuficient 

amenajate (de ex. Parcul Crâng si Parcul CFR), iar num ărul de locuri de joacă  este limitat. 

Acestea nu sunt suficient de sus ţinute prin dotări si zone pietonale. În vederea creterii acestor 

suprafeţe, pot fi valorificate spa ţiile neconstruite al ăturate altor func ţiuni (de ex. unor institu ţii si 
servicii publice), ca de exemplu cele din zona Gr ădinii Publice si a Bd. Victoriei. 
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g) 	Zona aferentă  circulaţiei si transporturilor - cuprinde coridorul feroviar nord-sud, 

- 	precum si reţeaua stradal ă. Aceasta este ordonat ă, planificată, în zonele mai noi, asigurând 

inclusiv penetra ţiile aferente tututor celor 4 puncte cardinale, cu excep ţia zonei centrale si a 

-.  trupurilor de pe malul stâng aI râului Bârlad, care s- au dezvoltat spontan. În vederea fluidiz ării 

traficului, sunt necesare m ăsuri s uplimentare de extindere a unor artere la 4 benzi, de construire 

a unei variante de ocolire şi a unor artere de legătură, de amenajare a unor pasaje rutiere (mai 

ales la trecerea la nivel cu calea ferat ă, în partea de vest) şi intersecţii, de amenajare de noi Iocuri 

de parcare, de piste de biciclete etc. 

h) Zona terenurilor cu destina ţie specială  - este concentrat ă  în parea de nord-vest a 

municipiului, dar se insinuează  spre nucleul central. Acolo se af1 ă  fosta UM 01 5 89,  care în 

prezent este abandonată. Această  zonă  se pretează  pentru noi func ţiuni mixte - rezidenţiale ş  

economice. Terenul unit ăţii militare a fost preluat în administrare de c ătre municipaitate în anul 

2004. Aici există  disponibilităţi de teren de circa 25 ha, pentru care s-a elaborat un PUZ, ce 

prevede construirea de locuin ţe, inclusiv sociale si pentru tineret, spa ţii verzi, un centru civic, 

zone de promenade, un mini parc-industrial, etc. În aceast ă  zonă  a fost deja construit 

hypermarket-ul Kauf1and, pe o suprafa ţă  de circa 2 ha. 

4.4.2.Analiza SWOT 

luncte tari ale municipiului Tecuci: Puncte slabe: 

v 	Existenţa unor legături directe între orasele 

invecinate 	si 	municipiul 	Tecuci 	prin 

7  PUG neactualizat 

Persistenta problemelor de fond funciar 
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intermediul transportului public. v Intravilan 	limitat 	in 	comparatie 	cu 

Autoritati locale deschise expansiunea zonei de locuit 

vI Retea locala de drumuri reabilitate Lipsa 	unei 	delimitari 	clare 	a 	zoriei 

industriale de cea de Iocuit 

Aplicarea 	limitata 	a 	reglementarilor 	in 

materie 	de 	construire 	si 	disciplina 	in 

constructii 

/ Inexistenta unui studiu de trafic 

Oportunităţi: Ameninţări: 

Cresterea 	atractivitatii 	orasului 	pentru Resurse bugetare reduse faţă  de nevoia de 

locuire investiţii în infrastructură , 

v 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 dezvolt ării infrastructurii 

4.4.3.Obiective pentru donieniul amenajarea teritoriului si 

infrastructura de transport 

Strategia de dezvoltare durabil ă  a municipiului Tecuci, jud. Gala ţ i 
194 



ZET EXPERT CONSULT SRL 
Sediu social: Bucuresti, Sector 4, Str. Gramont nr. 28, Camera l, Ap. 3 
Punct de lucru: Bucuresti, Sector l, Str. Mircea Vulcanescu nr. 60 
CUI: RO 35231857; Reg. Com.: j40/13965/2015 
Tel/Fax: 031/107.49.55 Mob: 0786.391.743 
IBAN: R035 BTRL RONC RT03 2822 2001- Banca Transilvania 

R073 TREZ 7045 069X XX01 3056 - Trezorerie Sector 4 

web: www.zetexpert.ro  e-mail: offce@zetexpert.ro  

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 

Fisa3O 

Domeniu Programul / proiectul propus 

Amenajarea teritoriului Titlul: 

Actualizarea PUG 

Cadrul general Este 	necesara 	o 	revedere 	a 	zonarii 

functionale 

Grup ţintă  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 ţintă  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 

Modul de implementare a proiectului Finalizarea problemelor de fond funciar 

- 	 reparcelare, 	sprijin 	pentru 	obtinerea 

titlurilor de proprietate 

Realizarea evidentei bunurilor domeniale 

si clarificarea situatiei juridice a bunurilor si 

terenurilor. 

Sursa de finan ţare/posibile surse de Bugetul local 

finanţare 

Instituţia care raspunde de realizarea Consiliul local, Consiliul judetean, 

proiectului Prefectura 

Termen de realizare 2019 

Indicatori - reparcelare integrala 
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-baza de date cu bunurile domeniale 

-100% din titlurile de proprietate 

obtinute 

Fisa32 

Domeniu Programul / proiectul propus 

Amenajarea teritoriului Titlul: 

Realizarea de drumuri 

Cadrul general Expansiunea 	intravilanului 	trebuie 

insotita de realizarea infrastructurii aferente 

Grup ţintă  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 1 5 km de drumuri noi 

Sursa de finan ţare/posibile surse de Bugetul Iocal, Bugetul de stat, Fonduri 

finanţare structurale 
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Instituţia care raspunde de realizarea 

proiectului 

Consiliul Iocal Tecuci, 

Termen de realizare 2020 

Indicatori - 15 km de drum realizat 

Fisa33 

Domeniu Programul / proiectul propus 

Amenajarea teritoriului Titlul: 

Reabilitarea drumurilor 

Cadrul general Drumurile orasului necesita o intretinere 

permanenta 

Grup ţintă  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 Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri 

finanţare structurale 

Instituţia care raspunde de realizarea Consiliul local Tecuci, 

proiectului 

Termen de realizare 2020-2022 

Indicatori - 	60 km de drumuri reabilitate 

Fisa34 

Domeniu Programul / proiectul propus 

Amenajarea teritoriului TitluJ: 

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 ţintă  Populatia orasului 

Strategia de dezvoltare durabil ă  a municipiului Tecuci, jud. Gala ţ i 
200 



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: R035 BTRL RONC RT03 2822 2001- Banca Transilvania 

R073 TREZ 7045 069X XX01 3056 - Trezorerie Sector 4 

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

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 finan ţare/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 

Fisa35 

Domeniu 	 Programul / proiectul propus 

Amenajarea teritoriului 	 TitIul: 

Completarea sistemului de indicatoare cu 

denumirile strazilor, de intrare/iesire din 

localitate si semne de circulatie 

201 



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: R035 BTRL RONC RT03 2822 2001- Banca Transilvania 

R073 TREZ 7045 069X XX01 3056 - Trezorerie Sector 4 

web: www,zetex0ertro e-mail: office@zetexert,ro  

Cadrul general Design-ul local si orientarea pe teritoriul 

orasului se pot imbunatati prin utilizarea 

unui sistem de indicatoare adecvat 

Grup ţintă  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 finan ţare/posibile surse de Bugetul local, 

finanţare 

Institu ţia 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 

Fisa36 

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 ţintă  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 finan ţare/posibile surse de Bugetul local, 

finanţare 
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Instituţia care raspunde de realizarea 

proiectului 

Consiliul local 

Termen de realizare 2018 

Indicatori - toate constructiile verificate din punct 

de vedere al autorizarii 

toate 	constructiile 	noi 	respecta 	linia 

arhitectonica a orasului 

4. 5.Adminislratia publica locala 

4.5.1.Prezentare generala 

Municipiul Tecuci este persoana juridic ă  de drept public, care are ca obiectiv principal 

administrarea eficientă  a resurselor comunităţii. Autorităţile administraţiei publice prin care se 

-, realizeaz ă  autonomia locală  în Municipiul Tecuci sunt Consiliul Local, ca autoritate deliberativ ă, 

şi Primarul, ca autoritate executiv ă. Consiliul local şi primarul au fost ale şi în urma alegerilor 

locale din iunie 2016 pentru o perioad ă  de 4 ani, competenţele şi atribuţiile autorităţilor 

administraţiei publice locale fiind stabilite p rin Legea nr. 2 1 5/200 1. Administraţia publică  din 

localitate se organizeaz ă  şi funcţionează  în temeiul principiilor autonomiei locale, ale 

descentralizării serviciilor publice, ale legalit ăţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea 

problemelor locale de interes deosebit. 

În administraţia publică  locală  primarul îndepline şte o funcţie de autoritate publică . E1 

este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului de specialitate aI autorit ăţii administraţiei 
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publice locale, pe care îl conduce şi îl controleaz ă . Primarul răspunde de buna funcţionare a 

- administraţiei publice locale, în condiţiile Iegii şi reprezintă  unitatea ad ministrativ-teritorial ă  în 

relaţiile cu alte autorit ăţi publice, cu persoanele fizice s au juridice române sau str ăine, precum ş i 

în justiţie. În exercitarea atribu ţiilor sale, primarul emite dispozi ţii cu caracter normativ sau 

individual. Acestea devin executorii numai dup ă  ce sunt aduse la cunoştinţa publică  sau după  ce 

au fost comunicate persoanelor interesate, dup ă  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 administra ţiei publice central e, dac ă  sarcinile 

ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate. 

Primarul este răspunzător de asigurarea ordinii publice şi Iiniştii 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 Iua m ăsuri de 

interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezenta ţiilor sau a altor ma nifestări publice, 

care contravin ordinii de drept ori atenteaz ă  la bunele moravuri, la ordinea şi liniştea publică . 

Consiliul local are iniţiativa şi hotăreşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes 

local, cu excep ţia celor care sunt date prin lege în competen ţa altor autorităţi publice, locale sau 

centrale. Î şi exercită  atribuţiile prin hotărâri de Consiliu Local, luate în şedinţe de Iucru 

- organizate lunar, dup ă  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 ş i Primar, pe de altă  parte, nu există  raporturi de subordonare. 

Consiliul Local al municipiul ui Tecuci este alc ătuit din 18 consilieri locali, iar Primăria este 
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condusă  de un primar, un viceprimar şi un secretar, şi dispune de o structur ă  organizatoric ă  

- 	funcţională  care permite desfăşurarea de activit ăţi complexe. 

În total, Organigrama institu ţi ei cuprinde un număr de 366 de posturi, repartizate dup ă  

- 	cum urmează : ._ 
- 	250 de posturi în Primărie; 

- 	15posturilamuzeu; 

- 	1 5 posturi la biblioteca munieipal ă ; 

- 	1 5 posturi la casa de cultură ; 

- 	112 posturi la societăţile comerciale din subordinea Consiliului Local. 

Din cele 250 de posturi aferente Aparatului de Specialitate al Primarului, 2 sunt de 

demnitate publică, 133 sunt func ţii publice (dintre care 17 de conducere) si 98 sunt funcţii 

contractuale, care desf ă oară  activităţi ce nu implică  exercitarea prerogativelor de putere public ă . 

Aparatul de specialitate este structurat pe direc ţii, servicii, birouri si 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 si registratură  

- 	Birou Fonduri europene 

- 	Direc ţia Sevicii Publice; Birou intretinere mecanizata; Birou intretinere manuala; 

Birou administrativ 

- 	 - 	ServiciulMonit servicii publice. 
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- 	Birou Monitorizare situa ţii de urgenţă . 

- 	 - 	Dir.gen. economică, investitii, achizi ţii, Serviciul Buget-Contabilitate - cu 

Birourile Urmărire Încasări si Executare Silită  Persoane Fizice, respectiv Urm ărire Încasări si 
Executare Persoane Juridice, Serviciul investitii si Compartimentele Financiar-Contabil, Încas ări 

Venituri, Achizi ţii Publice, Licitaţii, Control Financiar Preventiv si Urmărire Amenzi; 

- Serviciul Relaţii Publice - Registratură  - cu Compartimente Relaţii Publice, 

Registratură  Persoane Fizice, Registratur ă  Persoane Juridice, Mass-Media, Secretariat, Expert 

Local pentru Romi. 

- 	Direcţia Arhitect-ef. Serviciul administrarea domeniului public si privat, Birou 

cadastru, fond locativ, drumuri, Urbanism, amenajarea teritoriului, Disciplina in 

Constructii; 

În subordinea Primarului municipiului se afl ă  Serviciul Logistic ă-Administrativ, Direc ţia 

Arhitect-Şef, Serviciul Investiţii si Serviciul Buget -Contabilitate, la care se adaug ă  Cabinetul 

Primarului, precum si Compartimentele Audit Public Intern, Corpul de Control al Primarului, 

Gestiune Resurse Umane si Funcţii Publice şi Biroul Fonduri Europene. 

În subordinea Viceprimarului municipiului se afl ă  Serviciul Administrarea Domeniului 

Public si Privat, precum si Biroul Monitorizare Situa ţii de Urgenţă, cu Compartimentele 

Monitorizare si PSI. 

În subordinea Secretarului municipiului se afl ă  Serviciul Relaţii Publice-Registratură  si 

Comunicare si Compartimentele Registru Agricol, Arhiv ă, Documente Secrete si Audienţe. 

Consiliul Local dispune, de asemenea, de un Aparat Permanent. 
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Administraţia locală  se confruntă  cu un deficit de personal specializat, fiind necesar ă  
mărirea numărului de funcţionari şi calificarea acestora, în vederea gestiunii volumului de 

muncă  tot mai ridicat, a cre şterii încasărilor la bugetul local, etc. 

-.., 	 De asemenea, se impune îmbun ătăţirea condiţiilor de lucru ale personalului din 

administraţia Iocală, prin reabilitarea termic ă  a clădirii Primăriei si prin implementarea unui 

- 	sistem informatic integrat. 

Nu în ultimul rănd, având în vedere numărul mare de localnici care lucreaz ă  în 

străinătate si gradul încă  red us de încasare a taxelor si impozitelor locale, se impune 

implementarea unor facilit ăţi de plată  online a taxelor si impozitelor, ca si servicii similare 

pentru alte documente solicitate municipalit ăţii (de ex. autorizaţii). 

În prezent, municipalitatea are în curs de realizare Cadastrul verde al municipiului, 

Cadastrul Imobiliar si Edilitar, un PUz pentru zona central ă  si, nu în ultimul rând, reactualizarea 

PUG si a Regulamentului Local de Urbanism, care, împreun ă  cu această  Strategie de Dezvolta re 

Locală  vor îmbunătăţi semnificativ capacitatea administrativ ă  si de planificare a administra ţiei 

locale. Pe viitor se impune ş i realizarea unor studii mai aprofi.indate în domeniul mobilit ăţii, 

regenerării urbane si a dezvoltării economice Iocale. 

4.5.2.Analiza SWOT 

Puncte tari ale municipiului Tecuci: Puncte slabe: 

s 	Autoritati 	locale 	deschise 	ce 

constientizeaza ca resursa umana este cea 

Inexistenţa unor contacte mai stranse între 

administraţie si agenţii privaţi. 
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v 

mai importanta dintr-o organizatie 

Media de varsta scazuta a angajatilor 

Participarea angajatilor la diferite forme de 

pregatire profesionala 

Imagine buna si incredere in primar 

s 

v 

vh 

Lipsa 	contactelor 	externe 	si 	lipsa 	de 

integrare in circuitul administrativ national 

si international 

Imposibilitatea 	transmiterii 	de 	solicitari, 

cereri on-line 

Personal nepregatit in domeniul fondurilor 

structurale, comunicarii externe, calitatii 

Oportunităţi: Ameninţări: 

Creterea gradului de descentralizare si s  Educatie, 	cultura civica slab dezvoltate, 

autonomie locala grad redus de participare civica 

v Existenta 	resurselor 	nerambursabile 	din s  Sprijin redus 	din 	partea altor autoritati 

fondurile structurale publice 

Dezvoltarea unor relatii de parteneriat în v  Cooperarea slaba cu UAT-urile invecinate 

vederea dezvoltării institutionale Blocarea 	accesului 	la 	functiile 	publice 

v Elaborarea strategiei de resurse umane care vacante 

sa cuprinda si aspectele de planificare, v  Migrarea personalului calificat catre alte 

recrutare, 	selectie, 	motivare, 	cariera 	in institutii publice 

general; 

v 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; 

v Existenta unor institutii similar cu exemple 

de bune practici 

v Crearea unei culturi a informarii si 

participarea la evenimentele din domeniul 

de activitate - conferinte, seminarii; 

v Existenta de organizatii profesionale ale 

functionarilor publici, spatii utile de 

informare, - asociatia contabililor, 

informaticienilor etc. 

4.5.3.Obiective pentru doineniul administratie publica 

Obiectivul general este reorezentat de înt ărirea 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 
Fisa37 

Domeniu 	 Programul / proiectul propus 
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Administratie publica TitIuI: 

Adaptarea structurii organizatorice 

Cadrul general Organigrama, ROF-ul, fisele de post sunt 

instrumente manageriale ce sprijina atingerea 

obiectivelor propuse 

Grup ţintă  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 ţintă  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 fnanţare/posibi1e 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 

Fisa39 

Domeniu Programul / proiectul propus 

Administratie publica TitIul: 

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 ţintă  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 	publici, 	spatii 	utile 	de 

informare, 	- 	 asociatia 	contabililor, 

informaticienilor etc. 

-realizarea de abonamente la 2 publicatii 

de specialitate 

Sursa de finanţare/posibile surse de -Bugetul local; 

finanţare -Bugetul judetului 

-Fonduri structurale; 

-POCA 

Instituţia care raspunde de realizarea Consiliul local 

proiectului 

Termen de realizare 20 1 7-abonamente la publicatii de 

specialitate 

20 1 9-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 TitIul: 

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 ţintă  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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Modui 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 finan ţare/posibile surse de -Bugetul local; 

finanţare -POCA. 

Institu ţia care raspunde de realizarea 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 ţintă  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 	Ia primarie, pentru elevi 

Sursa de finanţare/posibile surse de -Bugetul local; 

finanţare -Fonduri structurale 

Institu ţia care raspunde de realizarea 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 ţintă  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 finan ţare 

Institu ţia care Consiliul local, 

raspunde de 

realizarea proiectului 

Termen de realizare 20 1 7-20 1 8 

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 ţintă  Functionarii publici si alesii locali, 

populatia 

Obiective Lmbunatatirea 	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 Iocale 

Sursa de finanţare/posibile surse de -Bugetul local; 

finanţare 

Instituţia care raspunde de reahzarea Consiliul local 

proiectului 

Termen de realizare 20 1 7-20 1 8 

Indicatori -participarea 	a 	5 	cetateni 	la 	fiecare 

sedinta a consiliului local 

-cate doi consilieri comunitari activi din 

fîecare parte a orasului 

Fisa 44 

Domeniu Programul / proiectul propus 

Administratie publica Titlul: 

Primăria Tecuci online - comunicare, 

implicare, transparenţă  

Cadrul general Dezvoltarea 	ş i 	implementarea 	unui 

Sistem 	Informatic 	Integrat 	pentru 
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promovarea 	interacţiunii 	între 	Primăria 

Tecuci 	ş i 	cetăţeni 	prin 	valorificarea 

potenţialului TIC 

Grup ţintă  Functionarii publici si alesii locali, 

populatia 

Obiective Introducerea 	de 	noi 	instrumente 	si 

tehnologii 

Motivaţia proiectului Nevoia 	organizării, 	eficientizării 	ş i 

monitorizării continue a activit ăţii 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 facilit ăţi 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 cet ăţenilor 

cu privire la evenimentele locale 

şi activităţile primăriei; 

5. 	instruirea utilizatorilor pentru a 

fi 	capabili 	să 	utilizeze 	noile 

tehnologii 	ale 	informaţie 	ş i 

comunicaţie, 	prin 	extinderea 

şcolii 	ca 	mediu 	deschis 	de 

instruire 	pentru 	cetăţenii 

Municipiului Tecuci. 

Sursa de finan ţare/posibile surse de -Bugetul local; Fonduri structurale 

finanţare 

Institu ţia care raspunde de realizarea Consiliul local, 

proiectului 

Termen de realizare 2019 

Indicatori -sistem informatic functional 

- 	 4.6.Educatie siformare 
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4.6.1.Prezentare generala 

Reţeaua educaţională  de la nivelul municipiului Tecuci cuprindea în anul 2014 un num ăr 
total de 34 de unităţi publice si private, dintre care 17 gr ădiniţe, 9 scoli gimnaziale, 6 licee si 2 

şcoli postliceale. Dintre acestea 24 aveau personalitate juridic ă, iar 9 erau arondate acestora. În 

comparaţie cu anii 90, numărul de unităţi de învăţământ din municipiu s-a redus, prin comasarea 

- 	unor şcoli, din cauza scăderii populaţiei scolare. 

Unităţi cu personalitate juridică 	 Unităţi fară  personalitate juridical 

PUBLICE 

- 	 Grădiniţa cu Program Normal nr. 1 	Grădiniţa cu Program Normal nr. 3 

Grădiniţa cu Program Prelungit 

- 	 Prichindel 

Grădiniţa cu Program Normal nr. 7 	Grădiniţa cu Program Normal nr. 6 

- 	 Grădiniţa cu Program Normal nr. 8 

Grădiniţa cu Program Normal nr. 14 	Grădiniţa cu Program Normal nr. 13 

- 	 Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 16 	Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 1 5 

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 17 

coa1a Gimnazial ă  Anghel Rugină 	Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 11 

coa1a Gimnazial ă  Gheorghe Petracu 	Grădiniţa 	Cu 	Program Normal 

coa1a Gimnazială  Ion Petrovici 	 Dumbrava Minunată  
coa1a Gimnazială  Elena Doamna 
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coa1a Gimnazială  Ştefan Oetavian Iosif 
	

Grădiniţa 	Cu 	Program Normal 

Neghiniţă  
coa1a Gimnazială  Nicolae Bălcescu 	Grădiniţa cu Program Normal Alegreto 

coa1a Gimnazială  Dimitrie Sturdza 

coa1a Gimnazială  Iorgu Iordan 

- 	 Colegiul Naţional Spiru Haret 

Colegiul Naţional Calistrat Hoga 

Liceul Tehnologic Elena Caragiani 

Colegiul Naţional de Agricultură  si Economie 

Liceul Tehnologic Ovid Caledoniu 

PRIVATE 

- 	 Grădiniţa cu Program Prelungit Benthal 

Liceul Teoretic Magisterium 	coa1a Postliceală  Feg 

coa1a Postliceal ă  Carol Davila 

- 	 ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL 

coa1a Gimnazială  Specială  C onstantin Păunescu 

Liceele din municipiul Tecuci au o ofert ă  educaţională  ş i se bucură  de o tradiţie îndelungată  
si un prestigiu deo sebit, motiv pentru care atrag anual un num ăr mare (600-700) de absolvenţi 
de gimnaziu din localităţile rurale învecinate: Matca, Negri1eti, Umbr ăreşti, Cosme 5ti, 

Buciumeni, Munteni, Gohor, Brăhă eti, Iveti, Bârcea, Ţepu, Valea Mărului, Nicoreti, Lieti, 

Corod, Corni, Drăgăneti, Ghidigeni, Movileni, Drăgueni, Poiana, etc. 
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Totui, tabelul de mai jos i ndică  existenţa unor diferen ţe semnificative între performan ţele 

- 	celor 5 licee publice din municipiu, mai exact rata foarte sc ăzută  de promovabilitate (sub 50%) 

de la nivelul celor 3 licee cu profil tehnologic. 

- 	 Liceul Număr total Specializări 	Rata de promovabilitate 

de locuri la admitere la.Bacalaureat 

în2014 

Colegiul 168 Matematică-Informatică  97% 

Naţional Stiinte ale Naturii 

Spiru Haret Ştiinţe Sociale Filologie 

Colegiul 168 Matematică-Informatică  72% 

Naţional Stiinte ale Naturii 

Calistrat Filologie 

Hoga 

Colegiul 252 Agricultură  43% 

Naţional 	de Industrie alimentară  

Agricultură  si Protecţia mediului 

Economie Economic 

Liceul 84 Comerţ  20% 

Tehnologic Economic 

- 	 Ovid Turism si alimentaţie 
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Caledoniu 

- 	 Lieeul 	168 	 Comerţ 	 36% 

Tehnologic 	 Turism şi alimentaţie 

- 	 Elena Caragiani 	 Electric 

Industrie textilă  si pielărie 

- 	 Mecanică  

Electromecanic ă  

În ceea ee privete dinamica popula ţiei şcolare de la nivel local, se contureaz ă  următoarele 

tendinţe: 

- în pofida scăderii dramatice a natalit ăţii si a înfiinţării clasei zero, num ărul de copii din 

grădiniţe s-a menţinut relativ constant, ceea ce denot ă  o cretere a gradului de cuprinde în 

învăţământul preco1ar; 

- scăderea natalit ăţii a afectat mai ales num ărul de elevi din învăţământul primar si 
gimnazial, tendinţă  care va continua si pe viitor si va impune restructurarea re ţelei de unităţi 

co1are; 

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

liceal, care s-a dezvoltat continuu, inclusiv prin atragerea de absolven ţi din mediul rural. Totui, 

tranziţia de la învăţământul profesional la cel teoretic creeaz ă  probleme în asigurarea necesarului 

de forţă  de muncă  cu studii medii, pe termen mediu si lung; 
- 	 - învăţământul postliceal s-a dezvoltat, de asemenea, în ultimii ani, prin intermediul celor 

două  şcoli private cu profil sanitar. 
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În unităţile de învăţământ din municipiul Tecuci îşi desiaurau activitatea, în anul 2013, 655 

- 	de cadre didactice, în cretere cu 3,3% fa ţă  de anul 1992.   Dintre acestea, 82 sunt educatori, 108 

sunt învăţători, 1 65 profesori de gimnaziu, 274 de liceu, iar 26 activeaz ă  în cele două  şcoli 

- ..-. 	postliceale. 

În ceea ce privete infrastructura educa ţională, aceasta cuprinde: 

- 	 - 232 de săli de clasă  si cabinete co1are; 

- 54 de laboratoare scolare; 

- 10 săli de gimnastică ; 

- 12 ateliere co1are; 

- 14 terenuri de sport; 

- 987 de PC-uri. 

În anul 2008 a demarat construc ţia unui campus s,colar modern la Liceul Tehnologic Elena 

Caragiani, cu cămin-internat, cantină  -club si 24 de săli de clasă, o investi ţie de circa 4 mil. 

Euro, care a fost nefinalizat ă  şi abandonată  după  2009, din lipsă  de fonduri. În condiţiile în care 

Grădiniţele nr. 6 si 7 au rămas fară  clădirille în care func ţionau, ca urmare a retroced ării acestora, 

Primăria a demarat amenajarea unei cl ădiri noi în care să  funcţioneze cele două  unităţi de 

învăţământ. De asemenea, Grădiniţa nr. 1 a fost relocat ă  în fostul sediu al Universităţii Dunărea 

de Jos,, . În anul 2017 se va finaliza sediul nou al Gradini ţei 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 investiţii realizate în perioada de programare anterioar ă  au vizat reabilitarea Şcolii 

Speciale Constantin Păunescu, cu fonduri de la bugetul CJ Gala ţi, respectiv a Şcolii 

Gimnaziale Iorgu Iordan, cu finan ţare nerambursabil ă  din POR 2007-20 1 3. 
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Cu toate acestea, cele mai multe unit ăţi de învăţământ din municipiul Tecuci necesit ă  lucrări 

- 	de reabilitare şi modernizare, dup ă  cum urmează : 

- Colegiul Naţional Calistrat Hogaş  (reparaţii instalaţii electrice, reabilitare fa ţadă, sală  

de sport, asfaltare); 

- Colegiul Naţional Spiru Haret (reabilitare bibliotec ă, acoperi, izolaţie termică); 

- Liceul Tehnologic Ovid Caledoniu (repara ţie împrejmuire); 

- 	coa1a Gimnazial ă  nr. 1 (dotare spa ţiu de joacă); 

- 	coa1a Gimnazial ă  t. o. Iosif (reabilitare); 

- 	coa1a Gimnazială  Nicolae Bălcescu (central ă  termică); 

- 	coa1a Gimnazială  Dimitrie Sturza (reabilitare); 

- Grădiniţa nr. 6 (local nou); 

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

doreste amenajarea muzeului cartii); 

- Grădiniţa nr. 1 (local nou) În anul 2017 se va finaliza sediul nou al Gradini ţei nr. 1; 

- Grădiniţa nr. 1 5 (reparaţie instalaţie electrică); 

- Etc. 

În ceea ce privete serviciile de formare profesional ă  continuă, acestea sunt asigurate atât de 

furnizori publici, cât si privaţi, pentru un număr relativ mare de ocupa ţii, atât pentru persoane cu 

studii superioare, cât si cu studii medii. Din păcate, în pofida faptului c ă  m ulte persoane din 

- municipiu s-au calificat în perioada comunist ă  în meserii care nu se mai solicit pe pia ţa locală  a 

forţei de muncă, numărul participanţilor la aces te cursuri se menţine redus, excep ţie facând 

omerii care particip ă  la cursurile gratuite oferite de AJOFM, una dintre cauze fiind lipsa 
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resurselor financiare sau a m otiva ţiei necesare pentru a urma astfel de fonne de înv ăţământ. În 

- 	aceste condi ţii, având în vedere si declinul învăţământului profesional, mul ţi angajatori au optat 

pentru calificarea salaria ţilor la locul de munc ă . 

- 	 4.6.2.Analiza SWOT 

Puncte tari ale Municipiului Tecuci: Puncte slabe: 

v Autoritati locale deschise Forta de munca slab calificata 

Infrastructura scolara importanta - 8 unitati v  Scaderea 	nivelului 	de 	pregatire 	al 

scolare renovate si dotate resurselor umane 

v Spaţii de învăţământ dotate, reabilitate Lipsa dotarilor care sa sprijine performanta 

Personal didactic adecvat şi implicat scolara 

v Spatii de joaca pentru copii v Lipsa 	programelor 	de 	calificare, 

Populaţie  şcolară  importantă  în raport recalificare pentru someri 

cu totalul populaţiei Inexistenta unor programe educative pentru 

v Rata redusă  a abandonului şcolar populatie 

v Inexistenta unor programe de tipul a doua 

sansa 

v Inexistenta 	mai 	multor 	gradinite 	cu 

program 	prelungit 	si 	programe 	after 

school 

v Spatii de joaca pentru copii insuficiente 

v Inexistenta unui centru de excelenta pentru 
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copii cu rezultate bune 

Oportunităţi: Ameninţări: 

i 	Existenta 	resurselor 	nerambursabile 	din v  Resurse bugetare reduse fa ţă  de nevoia de 

fondurile structurale investiţii în infrastructură , 

v Integrarea in strategiile de dezvoltare ale i Exodul forţei de muncă . 

judetului v Aparitia de probleme sociale generate de 

v Dezvoltarea unor relatii de parteneriat în criza econ6mica 

vederea 	dezvoltării 	infrastructurii 	de v Sprijin redus 	din 	partea altor autoritati 

educatie publice 

v Scaderea 	gradului 	general 	de 	pregatire 

pentru populatia tanara 

v Riscul de abandon scolar 

4.6.3Obiective 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 social ă  si economică  a comunitătii 

2. Cresterea accesului si particip ării la formarea continu ă  

3. Reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii educationale 
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- 	 4.6.4.Fise de proiect 

-..--., 	 F1sa45 

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 ţintă  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 finan ţare/posibile surse de Bugetul local; 

finanţare Bugetul judetului; 

Bugetul de stat, 
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Programe guvernamentale, 

Programe nationale; 

PocU 

Instituţia care raspunde de realizarea Consiliul Local 

proiectului 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 TitluI: 

Sustinerea prin burse sociale a tinerilor 

din familii sărace 

Cadrul general Sunt tineri cu potential ce nu pot fi 

sustinuti de familie 

Grup ţintă  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, p ărintii 

si profesorii 

Sursa de finanţare/posibile surse de Bugetul local; 

finanţare Programe guvernamentale, 

Institu ţia care raspunde de realizarea Consiliul Local 

proiectului Institutia de inv ătămant 

Inspectoratul Scolar 

Familii 

ONG-uri 

Termen de realizare 2017 

Indicatori -instituirea sistemului de burse 

Fisa 47 

Domeniu 	 Prograrnul / 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 aI caror 

efort trebuie sustinut 

Grup ţintă  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 Bugetul local; 

fananţare Bugetul judetului; 

Sponsorizari 

Instituţia care raspunde de realizarea Consiliul Local 

proiectului Lnstitutia 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 TitluI: 

Targ zonal al liceelor şi facultatilor 

Cadrul generai Orientarea tinerilor catre mediul liceal ş i 

universitar 

Grup ţintă  Tineri elevi 

Obiective Mentinerea si integrarea tinerilor în viata 

socială  si economic ă  a comunitătii 

Motivaţia proiectului Nevoia de a orienta tinerii c ătre Iicee ş i 

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 Consiliul Local 

proiectului Universitati 

Familii 

ONG-uri 

Termen de realizare 2019 

Indicatori -Targ organizat in 2019 
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-Cresterea eu 10% a tinerilor care 

urmeaza eursuri universitare 

-..-, 	 Fisa49 

Domeniu Programul / proiectul propus 

Educatie si formare TitIul: 

Programe 	de 	consiliere 	si 	orientare 

profesională  pentru someri 

Cadrul general Sunt someri ce au nevoie de reconversie 

profesionala 

Grup ţintă  Someri 

Obiective Cresterea 	accesului 	si 	participării 	la 

formarea continu ă  

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 finan ţare/posibile surse de Bugetul local; 

finanţare Bugetul judetului; 

PocU 
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sponsorizari 

Instituţia care raspunde de realizarea Consiliul Local 

proiectului 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 ţintă  Locuitorii orasului 

Obiective Cresterea 	accesului 	si 	participării 	la 

formarea continu ă  

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 finan ţare/posibile surse de Bugetul local; 

finanţare Sponsorizari 

Institu ţia care raspunde de reahzarea Consiliul Local 

proiectului Institutia de inv ătămant 

ONG-uri 

Termen de realizare 2018 

Indicatori -organizarea unei sesiuni de formare pe 

an cu minim 1 5 participanti 

- 	 Fisa5l 

Domeniu Programul / proiectul propus 

Educatie si formare Titlul: 

Formarea 	initială 	si 	continuă 	a 	cadrelor 

didactice 	si resurselor umane din unit ătile 	de 

invătămant 

Cadrul general Formarea continua a cadrelor didactice asigura 

premisele unei educatii performante 

Grup ţintă  Cadrele didactice din oras 

Obiective Cresterea accesului si particip ării la formarea 

continuă  
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Motivaţia proiectului Nevoia 	de 	pregatire 	continua 	a 	cadrelor 

didactice 

Modul de implementare a - evaluarea nevoilor de formare 

proiectului - identificarea programelor aplicabile 

- elaborarea proiectelor si implementarea lor 

Sursa de fnanţare/posibi1e surse Bugetul local; 

de finanţare Bugetul judetului; 

Bugetul de stat, 

PocU 

Institu ţia care raspunde de Consiliul Local 

realizarea proiectului 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 ţintă  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; 

finan ţare/posibile Bugetul judetului; 

surse de finan ţare 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 ţintă  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 Infiintarea a 2 cabinete medicale in unitatile de 

proiectului invatamant 

Sursa de finan ţare/posibile surse Bugetul local; 

de finanţare Bugetul judetului; 

Bugetul de stat, 

Instituţia care raspunde de Consiliul Local 

realizarea proiectului Institutia de inv ătămarit 

Termen de realLzare 2019 

Indicatori -2 cabinete medicale functionale 

Fisa55 

Domeniu 	 Programui / proiectul propus 

Educatie si formare 	 TitIul: 

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 ţintă  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 Organizarea de programe after school pentru 

proiectului min. 60 de elevi 

Gradinita cu program prelungit pentru 30 de 

copii 

Sursa de finan ţare/posibile surse Bugetul local; 

de finan ţare 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 cultural ă  are o tradiţie îndelungată  la nivelul municipiului Tecuci. Astfel, în 

perioada interbelică  aici f uncţiona un Teatru Comunal, care găzduia diferite sezâtori, conferin ţe 

sau concerte. În anul 1920 a fost înfiin ţată  Societatea Cultural ă  tefan Corodeanu, Societatea 

- 

	

	de Educaţie Naţională , iar în anul 1923 o serie de intelectuali locali pun bazele Ateneului 

Cultural, care avea ca scop îmbunătăţirea culturii maselor populare. În anul 193 5  este înfiinţat 

- Muzeul de Arheologie si Ştiinţele Naturii Mihail Dimitriu, în 1937 Biblioteca Comunal ă, 

ambele sub egida Fundaţiei Culturale Teodor si Maria Cincu, cei care au donat palatul în care 

funcţionau cele două  instituţii. În anul 1938  este înfiin ţat Căminul Cultural Calistrat Hoga al 

Fundaţiei Principele Carol, unde au fost organizate diferite sezâtori literare, expozi ţii de 

pictură  si conferinţe. Cenaclul literar George Cobuc, devenit ă  ulterior Calistrat Hoga ş  

În perioada comunistă, o dată  cu pierderea statutului de reedin ţă  de judeţ, activitatea 

culturală  de la nivelul municipiului s -a rezumat la evenimentele organizate de institu ţiile de stat. 

Această  situaţie s-a perpetuat şi în ultimele două  decenii, însă  ultimii ani au adus un reviriment al 

vieţii culturale. 
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- 	 În prezent, principalele institu ţii culturale de la nive!ul municipiului Tecuci sunt: 

1)Biblioteca Municipal ă  tefan Petic ă  - cu un fond de carte de aproximativ 135.000 de 

volume, număr aflat în cretere pe fondul noilor achizi ţii si al donaţiilor. Aceasta or ganizeaz ă  
diferite activit ăţi informative, culturale, educa ţionale şi de găzd uire de evenimente, al c ăror 

număr ajunge la circa 50 anual. La bibliotec ă  su nt înregistra ţi circa 4.500 de cititori, majoritatea 

intelectuali si elevi, care au întreprins peste 50.000 de vizite anual. De men ţionat e si faptul că  

Biblioteca Municipală  a fost inclusă  în programul B1BLIONET si beneficiază  de 17 computere 

conectate la Internet, cu acces gratuit pentru vizitatori. Biblioteca are în continuare nevoie de 

- 

	

	fonduri pentru înnoirea si extinderea fondului de carte, precum si pentru reabilitarea si dotarea 

clădirii în care func ţionează ; 

2)Casa cle Cultură  - organizează  anual un număr mare de evenimente (peste 100), de tipul 

festivalurilor si concursurilor, lans ărilor de carte, expozi ţiilor, care atrag circa 1 5 .000  de 

participan ţi anual, în baza parteneriatelor culturale încheiate cu liceele, gr ădiniţele si şcolile din 

municipiu, cu Muzeul Mixt, cu Centrul Cultu ral Jude ţean, cu Clubul Copiilor, cu asocia ţii. De 

asemenea, Casa de Cultur ă  are formaţii si cercuri proprii: Corul de copii Angelli, Grupul 

folcloric Omătuţa, grupurile de dans Piticot i Asincron, Cenaclul lit erar Calistrat 

Hoga, clase de canto muzic ă  uşoară, dans popular si dans modern. Dei institu ţia realizează  ş  

unele venituri proprii, aceasta are o activitate intens subven ţionată  de către municipalitate; 

3)Muzeul de Istorie Teodor Cincu - cu colec ţii de arheologie, art ă  plastică  si arheologie, 

mu.zeul dispune de un patrimoniu cultural de peste 55.000 de piese si găzduiete expoziţii de 
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pictură, sculptură, etnografie, dar si manifestări cu caracter omagial-comemorativ, cultural-

- 	educative. Muzeul are încheiate parteneria te cu alte muzee (de ex. cel din Vaslui), precum si cu 

Universitatea Dunărea de Jos pentru activit ăţi de cercetare. 

La acestea se adaug ă  cele 1 6 biblioteci co1are ale unităţilor de învăţăm ânt din municipiu, 

care nu sunt îns ă  de schise publicului larg, ci doar elevilor. 

Cea mai importantă  instituţie cu profil sportiv din municipiul Tecuci este Clubul Sportiv 

Municipal, din subord inea municipalit ăţii, cu 16 angajaţi si cu secţii de atletism, rugby, fotbal, 

handbal si lupte libere. Clubul are o baz ă  materială  bine dezvoltată  si care este doar par ţial 

utilizată, mare parte dintre activit ăţi derulându-se pe Stadionul Municipal si la noua Sală  

Polivalentă . Aceasta constă  din două  săli de lupte, un teren sportiv si o sală  de atlestism cu 

coritan., terenul de handbal fiind recent reabilitat din fonduri proprii si din sponsorizări. În cei 48 

de ani de activitate, Clubul a dat aproape 30 de campioni na ţionali si numeroi membri ai 

loturilor naţionale si jucători în diviziile superioare. 

De asemenea, în municipiu exist ă  un bazin de înot, alfat în subordinea Clubului Sportiv 

Municipal, construit în 1966 si care a fost inclus într-un program de reabilitare si transformare în 

bazin olimpic, în anul 2007, investi ţia de circa 1 mil. de Euro fiind abandonat ă  ulterior din lipsă  

de fonduri la bugetul de stat. 

În anul 2011, Compania Na ţională  de Investiţii a finalizat lucrările la noua sală  polivalentă  

din Tecuci, cu nivel de practic ă  sportivă  competiţională  locală, teren de handbal şi 150 de locuri 

pentru spectatori, în suprafa ţă  de aproape 1 .700 mp, care a fost trecut ă, 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 c ărui activitate este coordonat ă  de S.C. 

PIEŢE PREST TEC S.R.L. 
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De asemenea, municipalitatea a concesionat recent unei firme private o suprafa ţă  de 15.900 

- mp de teren vis-ă-vis de Parcul Carol, pe locul unde urma s ă  fie ridicat înainte de 1989 un nou 

stadion. Pe această  Iocaţie vor fi amenajate 3 terenuri de fotbal, 2 terenuri de tenis, toate 

acoperite cu gazon, respectiv 2 terenuri de tenis cu zgur ă, care urmează  să  dispună  si de instalaţie 

de nocturnă. La aceasta se vor adăuga vestiare, grupuri sanitare şi duuri. 

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 tradi ţie de aproape 60 de ani si a 

- evoluat inclusiv în Divizia B, fiind în prezent înscris ă  în Liga a IV-a Galaţi. Meciurile echipei 

sunt găzduite de Stadionul Municipal, construit în anul 1950, cu un num ăr de 1 .050 de locuri în 

tribune. Stadionul, aflat în prop rietatea municipalit ăţii, are o suprafa ţă  de circa 28.000 mp si 
dispune de un teren cu gazon, vestiare si tribună, care necesit ă  însă  lucrări de modernizare si 
dotare, având o vechime considerabil ă . 

În ultimii ani se remarcă, ma i ales în rândul tinerilor, un interes sporit pentru activitatea 

sportivă, context în care la nivel local au ap ărut mai multe săli de fitness private, care 

funcţionează  pe bază  de abonament. 

4.7.2.Analiza SWOT 

Puncte tari ale municipiului Tecuci: Puucte slabe: 

Autoritati locale deschise 

v 	Existenta 	retelelor 	de 	comunicatii 

Dotari limitate pentru sport si agrement 

s 	Monumente istorice neprotejate 
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(telefonie, internet, cablu) 	 v Utilizare limitata a bibliotecii 

v Existenta unor monumente istorice 	s Inexistenta unor evenimente culturale la 

Existenta unei baze sportive 	 nivel local 

v Competitiilor sportive in numar redus 

v Lipsa dotarilor pentru agrement 

v Zone amenajate ca parcuri in numar redus 

Oportunităţi: 	 Ameninţări: 

Existenta 	resurselor 	nerambursabile 	din v Resurse bugetare reduse fa ţă  de nevoia de 

fondurile structurale investiţii 	în 	infrastructură 	cultural 	si 

v 	Integrarea in strategiile de dezvoltare ale sportive 

judetului v 	Sprijin redus 	din partea altor autoritati 

v Dezvoltarea unor relatii de parteneriat în publice 

vederea dezvoltării de activitati culturale si v Lipsa de sprijin din partea comunitatii 

sportive pentru crearea unei vieti cultural sportive a 

v Perspective 	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 ţintă  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 finan ţare/posibile surse de Bugetul Iocal 

finanţare Bugetul de stat 

Fonduri europene 

Instituţia care raspunde de realizarea Consiliul Local 

proiectului 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 ţintă  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 Bugetul local 

finanţare Sponsorizari 

Institu ţia care raspunde de realizarea Consiliul Local 

proiectului Biblioteca 

Termen de realizare 2019 

Indicatori - 	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 ţintă  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 

Iacasele de cult 

Modul de implementare a proiectului Consolidarea si amenajarea lacaselor de 

cult 

Sursa de finanţare/posibile surse de Bugetul local 

finanţare Sponsorizari 

Institu ţia care raspunde de realizarea Consiliul Local 

proiectului Biserica 

Termen de realizare 2019 

Iudicatori -2 lacase de cult consolidate si amenajate 

Fisa nr. 60 

Domeniu Programul / proiectul propus 

Cultura, sport si agrement TitIul: 

Stabilirea unor elemente de identitate a 

orasului 

Cadrul general Actualizarea stemei si a simbolului 

Grup ţintă  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 

Bugetul local 

Sponsorizari 

Institu ţia care raspunde de realizarea 

proiectului 

Consiliul Local 

Termen de realizare 2018 

Indicatori -stema, simbol 

Fisa nr. 61 

Domeniu Programul / proiectul propus 

Cultura, sport si agrement TitIul: 

Sportul la orice varsta 

Cadrul general Organizarea unor competitii sportive, in 

diferite domenii, pe categorii de varsta 

Grup ţintă  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 Bugetul local 

finanţare Sponsorizari 

Instituţia care raspunde de realizarea 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 ţintă  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 impleaiientare a proiectului Crearea unei imagini atractive a 

produsului turistic Tecuci pe piata interna a 

turismului romanesc 

Sursa de finanţare/posibile surse de Bugetul local 

finanţare POR 

Instituţia care raspunde de realizarea Consiliul Local 

proiectului 

Termen de realizare 2018 

Indicatori Identificarea 	celor 	mai 	eficiente 

mij loace 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 dejoaca 

Cadrul geueral Suprafata parcurilor si 	a locurilor de 

joaca este insuficienta in raport cu populatia 

Grup ţintă  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 implenientare 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 Ie 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 irnplementari 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 inter-

- 	 sectoariale 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. 
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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 p!anuri 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 

Strategia de dezvoltare durabil ă  a municipiului Tecuci, jud. Gala ţi 
259 



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: R035 BTRL RONC RT03 2822 2001- Banca Transilvania 

R073 TREZ 7045 069X XX01 3056 - Trezorerie Sector 4 

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

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, Ia 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 eu efecte directe asupra ora şului; 

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. 

Parleneriat 

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; 

4.0peratorii 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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Fisa 1 Proiecte 2017 

Domeniu Programul / proiectul propus 

Administratie publica 
Titlul: 

Sistem de management al calit ăţii 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 ţintă  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; 

finan ţare 
-POCA 

Instituţia care raspunde de realizarea Consiliul local 

proiectului 

Termen de realizare 2017-2018 
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Indicatori 	 -circuit al documentelor formalizat 

-manual realizat 

-sistem de management al calitatii 

Fisa 2 Proiecte 2017 

.c- 

Domeniu Programul / proiectul propus 

Amenajarea teritoriului Titlul: 

Realizarea centurii municipiului Tecuci 

Cadrul general Expansiunea 	intravilanului 	trebuie 

insotita de realizarea infrastructurii aferente 

Grup ţintă  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 	traf1cului 	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 structurale 

Instituţia care raspunde de realizarea Consiliul local Tecuci, 

proiectului 

Termen de realizare 2017-2018 

Indicatori - centura ocolitoare realizata 

ri 



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 SPEC1FICE ALE CLADIRILOR DIN INCINTA SPITALULUI 

a -ACCESUL PR1NCIPAL Se va face din Str.Gheorghe Petrascu care si va fi rezervat in special 

pacientilor valizi si al vizitatorilor. Acest acces va fi supravegheat 24124h. 

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. Uri 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 - f1uxuri 

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 OPERATOR-

TERAPIE INTENSIVA (ATI) 

Structura Ambulatorului integrat: 

1. Medicina interna - 1 Cabinet 

2. Chirurgie generala - 1 Cabinet 

-- 	 3. Obstetrica-ginecologie - 1 Cabinet 



4. Neurologie - 1 Cabinet 

5. ORL - 1 Cabinet 

6. Oftalmologie - 1 Cabinet 

7. Dermatovenerologie - 1 Cabinet 

S. 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 - 1 5 paturi 

v.1- REPARTIZAREA NUMARULUI DE PATURI PE SPECIALITATI 

- 	 Medicina intema 

v1 . 1. Compartiment Neurologie 10 paturi -5 saloane 

v1 .2. Compartiment Cardiologie 9 paturi -5 saloane 

vl .3. Compartiment Diabet 10 paturi- 5saloane 

vl.4. Medicina interna 45 paturi -13 saloane 

vi .4. Medicina interna 5 paturi - 3 saloane 

- 	 vl.4. Medicina interna 40 paturi -10 saloane 

V2.1 .Sectia chirurgie generala 30 paturi - 1 5 saloane 

V3. 1. Sectia ortopedie si traumatologie -25 paturi- 13 saloane 

V4.1. Compartiment recuperare - 1 5 paturi -8 saloane 

- 	 V4.RMFB 

V4. 1. 1. Cabinet recuperare,medicina fizica,balneologie - 1 salon 

- 

	

	 V4. i .2.Cabinet baza tratament recuperare,medicina fizica,balneologie - 1 salon 

V4.1.3.Cabinet medic RIVIFB- i salon 

V4.1.4. Cabinet asistenti medicali RMFB - 1 salon 

V4.1.5. Vestiar RIVIFB femei 

V4.1.6. Vestiar RMFB barbati 

V5.1. SectiaPediatrie -45 paturi- 13 saloane 

V5.1.1 Sectia pediatrie 2 paturi- 3 saloane 

V6. Compartiment Boli infectioase -8 saloane 1 5 paturi 

- 	 V7. Compartiment Oftalmologie -3 saloane 6 paturi 



- 	 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 

V1 1. Compartiment Dermato-Venerologie - 3 saloane 6 paturi 

V 1 2. Compartiment dermato-venerologic -3 saloane 6 paturi 

V13. Sectia A.T.I. - 4 saloane 16 paturi 

V14. BIoc Operator 5 sali de operatie 

V 1 5. Compartiment primiri urgente - Camera de garda (interne, chirurgie, pediatrie, obstetrica) 

- 	 V 15. 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 individualenr 4 

V1 5.1 .6.Oficiu pregatire personal - femei 

V15.1.7. Oficiu pregatire personal - barbati 

V15.1.8. Oficiu sterilizare rapida 

- 	 V15.1.9. Oficiucuratenie 

V 1 5. 1. 10. Vestiar personal femei 

V 1 5. 1.11.  Vestiar personal barbati 

V15.1.12. Investigatii ecografice 

- 	 V15.1.13. Radiologie digitalamobila 

V16.Farmacie - 1 salon 

V17. Laborator anatomie patologica - 1 salon 

V18.Morga- 1 salon 

- 	 V 1 8. 1. Incapere camera frigorifica 

V1 8.2. Incapere necropsie 

V1 8.3. Incapere eliberare cadavre 

V1 8.4. Incapere cosmetizare 

- 	 V19. Compartiment nozocomiale (S.P.C.I.N) 

V 1 9. 1. Sala pentru pregatirea mediilor de cultura bacteriologie -SPC1N 

V19.2. Sala de examinare bacteriologica 

V19.3. Sala de neutralizare deseuri medicale bacteriologice -SPC1N 

- 	 V19.4. Cabinet medic sefbacteriologie -SPC1N 
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V19.5. Cabinet personal bacteriologic -SPCJN 

V19.6. Vestiar personal femei -SPC1N 

V19.7. Vestiar personal barbati -SPC1N 

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 



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.2 1 - 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 



Birou financiar contabil -5 persoane 

Compartimentjuridic -1 persoana 

Compartiment P.s.I., I.S.U. -i 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 ţintă  Populatia Municipiului Tecuci si 

localitatilor invecinate 

Obiective Cresterea starii de sanatate a populatiei 
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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. 	Achizitionarea 	unei 

autospeciale 	pentru 	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 Bugetul local, Bugetul judetului, Bugetul 

finanţare de stat, Fonduri Europene 

Instituţia care raspunde de realizarea Consiliul local 

proiectului 

Termen de realizare 201 7-2022 

Indicatori -construirea si finalizarea unui nou spital 

Fisa 4 Proiecte 2017 

Domeniu Programul / proiectul propus 

Amenajarea teritoriului TitIul: 

Reabilitarea Bulevardului Victoriei 

Cadrul general Cresterea 	numarului 	autoturismelor 

trebuie insotita de realizarea infrastructurii 

aferente 

Grup ţintă  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 

Ij- 



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 structurale 

Instituţia care raspunde de realizarea 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 ţintă  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 

intervenţie vizate de proiect; 
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- 	soluţiile propuse pentru 	incluziunea 

persoanelor 	aflate 	în 	risc 	de 	sărăcie 	ş i 

excluziune social ă ; 

- implicarea persoanelor din comunitatea 

marginalizată  în activitatea de analiz ă . 

Sursa de finanţare/posibile surse de -Bugetul local; Fonduri structurale. 

finanţare 

Instituţia care raspunde de reahzarea 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 	accesului 	la 	educatie 	a 

persoanelor 	apartinand 	grupurilor 

vulnerabile, prin implementarea de masuri 

integrate. 

Grup ţintă  Persoane si grupuri vulnerabile, 

Obiective Incluziunea sociala si cresterea nivelului 

de trai prin accesul la educatie; 
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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 finan ţare/posibiie surse de -Bugetul local; Fonduri structurale. 

finanţare 

Instituţia care raspuude 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 ţintă  Populatia orasului 
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- 

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 	la 	nivelul 	municipiului 

Tecuci, 	componenta 	a 	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 Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri 

finan ţare structurale 

Instituţia care raspunde de realizarea 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 Rates- 
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Tecuci, 	componenta 	a 	sistemului 	de 

management integrat aI 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 ţintă  Populatia orasului 

Obiective Imbunatatirea 	modului, 	depozitare 	si 

sortare a deseurilor, astfel incat sa fie reduse 

influentele 	negative 	asupra 	mediului 	si 

confortului populatiei; 

Alinierea 	Ia 	directivele 	Europene, 	in 

materie 	de 	protectie 	a 	mediului 	si 

ecoiogizare. 

Bunastarea cetatenilor orasului Tecuci 

Motivaţia proiectului Este 	necesara 	cresterea 	atractivitatii 

pentru locuire a intravilanului orasului prin 

crearea unei mediu cat mai curat; 

Reducerea poivarii aerului, mediului si 

solului; 

Cresterea atractivitatii orasului. 

Modul de implementare a proiectului Inchidere 	depozit 	neconform 	Rates- 

Tecuci, 	componenta 	a 	sistemului 	de 

management integrat al deseuriior in judetul 

Galati pe amplasamentui 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 finan ţare/posibile surse de Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri 

finanţare structurale. 

Instituţia care raspunde de realizarea Consiliul local Tecuci, 
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proieetului 

Termen de realizare 2017 

Indicatori - hchidere depozit neconform Rates- 

Tecuci, 	componenta 	a 	sistemului 	de 

management integrat al deseurilor in judetul 

Galati. 

Fisa 9 Proiecte 2017 

Domeniu Programul / proiectul propus 

Amenajarea teritoriuiui TitJul: 

Modernizare strazi in Municipiul Tecuci 

Cadrul general Cresterea 	numarului 	autoturismelor 

trebuie insotita de realizarea infrastructurii 

aferente 

Grup ţintă  Populatia orasului 

Obiective Imbunatatirea infrastructurii de transport 

astfel incat sa fie reduse infuente1e 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 proieetului 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, 

Ru 



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 finan ţare/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 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 ţintă  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 Bugetul local, Bugetul de stat, Alte surse 

finanţare legal constituite 

Instituţia care raspunde de realizarea Consiliul local Tecuci, 
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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 TitluI: 

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 	Dimitrie 	Sturdza 

Serviciul 	Public 	de 	Asistenta 	Sociala, 

Serviciul Public Comunitar de Evidenta a 

Populatiei, 	Gradinita 	nr. 	2 	, 	Liceul 

Tehnologic 	Elena 	Caragiani 	, 	Sediul 

Primariei Municipiului Tecuci si Colegiul 

National de Agricultura si Economie. 

Grup ţintă  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 termic ă  a 

clădirilor existente, precum şi a sistemelor de 

alimentare cu căldură  pentru încălzirea ş i 

prepararea 	apei 	calde 	menajere, 	prin 

folosirea panourilor solare 

intervenţii 	la 	nivelul 	elementelor 	de 

construcţie 	exterioare 	care 	alcătuiesc 
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anvelopa 	clădirilor 	prin 	termoizolaţii, 

modernizarea ferestrelor, etan şări 

termoizolarea conductelor din subsoluri 

Sursa de finan ţare/posibile surse de Bugetul local, Bugetul judetului, Bugetul 

finanţare 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 P0R12016/3/3.1/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 TitIul: 

Reabilitarea cl ădirii 	Şcolii 	Gimnaziale 

Dimitrie Sturdza- monument istoric 

Cadrul general Reabilitarea clădirii şcolii Gimnaziale 

Dimitrie 	Sturdza- 	monument 	istoric 

finantarea acestuia in cadrul 	Programului 

Operational 	Regional 	2014-2020, 	Axa 

prioritara 10. 

Grup ţintă  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. 
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Modul de implementare a proiectului Reabilitarea şi modernizarea termic ă  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 Bugetul local, Bugetul judetului, Bugetul 

finanţare de stat, Fonduri Europene, Programului 

Operational Regional 2014-2020, Axa 

prioritara 10. 

Institnţia 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 TitluI: 

Reabilitare gradinite nr. 1 2 , 1 3, 17 

Cadrul general Reabilitare gradinite nr. 12, 13, 17 

Grup ţintă  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 c ăldură  

pentru încălzirea şi prepararea apei 
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calde 	menajere, 	utilizand 	panouri 

solare 

- 	Interven ţii la nivelul elementelor de 

construcţie exterioare care alc ătuiesc 

anvelopa clădirilor prin termoizolaţii, 

modernizarea ferestrelor, etan şări 

- 	Termoizolarea 	conductelor 	din 

subsoluri 

Sursa de finan ţare/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 ţintă  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 
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Tecuci 

Modul de implementare a proiectului Realizarea unui centru de zi 

Sursa de finan ţare/posibile surse de 

finanţare 

Bugetul local, Bugetul de stat, Fonduri 

structurale. Programul Operational Regional 

2014-2020, Axa prioritara 8.1 

Instituţia care raspunde de realizarea 

proiectului 

Consiliul local 

Termen de realizare 2017-2019 

Indicatori 2019 - centrul de zi realizat si functional 

ZT * 

CO.1SJLT 
s.R.L. 

- 
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