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Această reorganizare a sistemului de transport
public, alături de implementarea unui sistem de
management și monitorizare, va duce la
descongestionarea traficului și implicit la timp
câștigat pentru fiecare dintre dumneavoastră.
Tot pentru a îmbunătăți infrastructura rutieră,
reabilităm prin intermediul Programului Național
de Dezvoltare Locală (PNDL), un număr de 41
străzi din Municipiul Focșani. La finalul acestui
amplu proiect vom putea spune că am
modernizat și resistematizat în totalitate 20 km
de străzi. Alte străzi sunt refăcute de către
Primăria Municipiului Focșani în baza unor
proiecte finanțate integral din bugetul local.
Începând cu luna martie 2019, în colaborare cu
SC CUP Salubritate, am refăcut 80.000 mp de
covor asfaltic de străzi și trotuare.
 
Noi locuri de joacă pentru copii
 
Copiii și educația reprezintă priorități pentru
Primăria Municipiului Focșani și ne străduim să le
oferim acestora infrastructura necesară, atât
pentru a se juca fericiți, cât și pentru a studia în
condiții cât mai civilizate. În 2017 am demarat un
amplu proiect de realizare a unor locuri noi de
joacă pentru copiii din Focșani, cât și de
modernizare a celor deja existente. Pe 1 iunie
2018 am deschis un parc tematic - ”VeloPark” în
cartierul Sud, iar pe 1 iunie 2019 am inaugurat
locul de joacă din Cartierul Mândreşti și am
reabilitat locul de joacă din Grădina Publică. Alte
două locuri de joacă au fost inaugurate în 2019,
pe Str. Peneş Curcanul și la Gară (intersecție Str.
Longinescu cu Str. Vâlcele). De asemenea, le-am
recondiționat pe cele din Parcul Teatru și Parcul
Schuman. Am terminat deja alte 12 locuri de
joacă în grădinițe. Avem în reabilitare și
modernizare alte 14 locuri de joacă existente în
Focșani și vom crea altele 2 în curtea unor creșe.

În 2016, mi-am propus ca administrația să fie
mai aproape de așteptările și dorințele
dumneavoastră, să vă reprezinte interesele în
cel mai profesionist mod posibil, arătând
transparență, implicare, dialog și deschidere.
Cred că prin perseverență și multă muncă,
Primăria Municipiului Focșani este astăzi mai
aproape de fiecare dintre dumneavoastră.
Perseverența și dorința de modernizare a
Municipiului Focșani sunt elementele care au
stat la baza proiectelor aflate deja în
implementare.
 
Primăria Municipiului Focșani are în
derulare proiecte europene de peste 100
milioane Euro.
 
Cu bani europeni resistematizăm infrastructura
de transport a municipiului. Deschidem orașul
către iubitorii de mișcare prin realizarea a 36
kilometri de piste de bicicletă și punerea la
dispoziția celor care doresc a unui număr de
285 biciclete în sistem bike-sharing.

Focșani, acasă!
Dragi focșăneni, pe 5 iunie 2016 m-ați mandatat cu încrederea dumneavoastră și
vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru că mi-ați acordat votul! Am plecat la
drum fiind convins că putem face din Focșani orașul în care să te simți acasă.
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Raportul Primarului Cristi Valentin Misăilă 2016-2020



36

48

În august 2019 am semnat ordinul de începere
pentru lucrările de reparații capitale, modernizări
și dotări a Dispensarului din Cartierul Sud, cu o
valoare de 929.921,95 lei. De asemenea, am
semnat și ordinul de începere a lucrărilor pentru
reabilitarea și amenajarea curții dispensarului,
investiție a cărei valoare se ridică la 493.064 lei.
 
Este vorba despre reabilitarea și modernizarea
unui dispensar care, într-un final, va dispune de
șapte cabinete medicale, 2 grupuri sanitare și 2
săli de așteptare. În toată această perioadă, am
investit în modernizarea și dotarea a 29 cabinete
medicale și 8 cabinete stomatologice din unităţi
de învăţământ.
 
Reducerea consumului de energie termică
pentru a proteja mediul, dar și pentru a reduce
facturile cetățenilor pe perioada iernii reprezintă
o altă preocupare a municipalității. Cu fonduri
europene anvelopăm 15 blocuri pentru care am
atras fonduri de aproximativ 2,38 milioane Euro.
Tot pentru o mai eficientă protecție a mediului,
dar și pentru reducerea costurilor, implementăm
proiectul european privind reabilitarea
sistemului de termoficare urbană la nivelul
Municipiului Focşani pentru perioada 2009-2028
în scopul conformării la legislaţia de mediu şi
creşterii eficienţei energetice, în valoare totală de
14,9 milioane Euro.
 
Dragii mei focșăneni, vă mulțumesc pentru tot
sprijinul pe care mi l-ati acordat în acești 4 ani
și vă promit că voi continua să fiu la fel de
implicat și vreau ca, ÎMPREUNĂ, să muncim
pentru a face din Focșani locul în care să ne
simțim cu toții ACASĂ!

Tot cu gândul la bunăstarea copiilor noștri am
atras fonduri europene pentru modernizarea
Grădiniței nr. 16, Grădiniței nr. 18, Creșei nr. 7,
Colegiului Tehnic ”Edmond Nicolau”, Colegiului
Tehnic ”Valeriu D. Cotea”, Colegiului Economic
”Mihail Kogălniceanu”, Școlii Gimnaziale ”Ion
Basgan”, Școlii Gimnaziale ”Duiliu Zamfirescu” și
Școlii Gimnaziale ”Anghel Saligny”. În același
timp, suntem preocupați și de condițiile în care
stau elevii care vin să studieze în Municipiul
Focșani și pentru creșterea confortului acestora
am demarat reabilitarea, tot cu fonduri
europene, a internatului și cantinei Colegiului
Tehnic ”Gheorghe Asachi”.
 
De asemenea, am demarat un program amplu
de modernizare a parcurilor. După Parcul
Central, urmează modernizarea Parcului
Nicolae Bălcescu – un proiect care a demarat
zilele acestea și a cărui valoare este de peste 12
milioane lei. Nu în ultimul rând, trebuie spus
faptul că avem în derulare și proiecte de
modernizare a unor piațete din Focșani. Luna
viitoare vom finaliza reabilitarea Piațetei din
zona Cinematografului Balada și zilele viitoare
urmează să înceapă lucrările de reabilitare a
Piațetei Teatrului Municipal ”Maior Gh. Pastia”.
 
Pandemia provocată de noul coronavirus ne-a
arătat, o dată în plus, cât de importantă este
sănătatea dar și cât de importante sunt dotările
medicale și infrastructura sanitară.
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Modernizăm și resistematizăm
în totalitate 20 km de străzi.

Pimarul Municipiului Focșani

C R I S T I  V A L E N T I N  M I S Ă I L Ă



36

48

Bucurie
pentru copii
Starea de bine a copiilor noștri reprezintă o
prioritate pentru Primăria Municipiului Focșani.
Pentru acest lucru am investit în noi locuri de joacă,
dar și în modernizarea celor existente. De asemenea
am scris proiecte europene pentru reabilitarea unei
creșe, a unor grădinițe, școli generale și licee din
Focșani pentru a le putea oferi elevilor
infrastructura necesară atât pentru a se juca fericiți,
cât și pentru a studia în condiții civilizate.

În 2018 am deschis în
Cartierul Sud un parc
tematic pentru micii cicliști,
unde aceștia se pot juca și
învăța semnele de circulație.
În cadrul Velo-Park-ului
există și un proiect pilot de
bike-sharing. Proiectul va fi
extins, urmând ca în Focșani
să existe 285 biciclete în
sistem bike-sharing. 

În anul 2019 am inaugurat
3 noi locuri de joaca la
Gară (Intersecție Str.
Longinescu cu Str. Vâlcele),
în Str. Peneş Curcanul, în
Cartierul Mândreşti, l-am
reabilitat pe cel din
Grădina Publică și le-am
recondiționat pe cele din
Parcul Teatru ”Maior Gh.
Pastia” si Parcul Schuman

Pentru a-i stimula pe copii să
facă mișcare în aer liber,
Primăria Municipiului Focșani
a încheiat un protocol cu
toate unitățile școlare pentru
a facilita accesul acestora la
locurile de joacă din incinta
școlilor atât pe perioada
programului școlar cât și în
timpul vacanțelor.

Str.Teiului, bl. 11E – S=540
mp;
Str. Ghinea Dorinel - str.
Magheru, S=672 mp;
B-dul Unirii intersectie cu Str.
Anghel Saligny, S= 322 mp;
Str. Eroilor, S= 280,5 mp;
Str. Duiliu Zamfirescu, S=342
mp;
Str. Mare a Unirii intersectie
cu str. M. Eminescu, S=500
mp;
B-dul Independentei, in
spatele Bisericii Sf.
Gheorghe, S= 453 mp;
Str. Barsei nr.8, S= 800 mp;
Str. Ulmului nr.5 ANL Sud, S=
81 mp;
Str. Ulmului nr.11 ANL Sud,
S=90 mp;
Str. Revolutiei (bloc
MOONEN), S=356,30 mp
12. Str.1 Iunie (în spate
Mausoleului Eroilor - Sud), S=
1088,0 mp;
13. Str.1 Decembrie
intersectie cu str. Bucegi,
S=234 mp;
Str.1 Decembrie intersectie
cu str. Constitutiei, S=520 mp

21
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E D U C A Ț I E  L A  S T A N D A R D E  E U R O P E N E

VELO-PARK ÎN CARTIERUL SUD,
LOCURI DE JOACĂ LA GARĂ ȘI MÂNDREȘTI

În 2020 am început licitația
pentru lucrările de reabilitare a
unui număr de 14 locuri de joacă
de pe raza Municipiului Focșani,
după cum urmează:

LOCURILE DE JOACĂ
DE LA ȘCOLI
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Pentru bunăstarea copiilor noștri am
atras fonduri europene pentru
modernizarea a 6 grădinițe, 4 școli
gimnaziale și 6 licee. Preocupați de
condițiile elevilor care vin să studieze în
Focșani, am demarat reabilitarea, tot cu
fonduri europene, a mai multor internate
și cantine ale colegiilor tehnologice.

Învătământ
de calitate Grădinița cu Program Prelungit nr. 18.

 Valoare 3.977.514,00 lei.
Grădinița nr. 15 Focșani+lucrări conexe.
Valoare 3.580.408,37 lei.
Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu”.
Valoare 5.295.083,39 lei
Școala Gimnazială „Ion Basgan”.
Valoare 6.333.298,22 lei.
Școala „Anghel Saligny”. Valoare
2.624.027,73 lei.
Colegiul Economic „Mihail
Kogălniceanu”. Valoare 1.903.335,01 lei.
Clădirea Liceului Tehnologic G.G.
Longinescu. Valoare 4.807.447,87 lei.
Clădirea Liceului Pedagogic Spiru Haret
Focșani. Valoare 7.728.878,37 lei.
Clădirea internat a Liceului cu Program
Sportiv+lucrări conexe. Valoare
5.253.782,78 lei.
Corp clădire pentru Liceul de Artă "Gh.
Tattarescu". Valoare 4.347.023,00 lei;
Reabilitarea internatului și cantinei
Colegiului Tehnic „Gh. Asachi”. Valoare 
9.969.959,21 lei.
Cantina Școală a Colegiului Tehnic
"Valeriu D.Cotea”. Valoare 1.415.987,45
lei.

Grădinița cu Program Prelungit nr. 16.
Valoare 4.580.183,58 lei.
Grădinița nr.1.  Valoare 6.136.882,63 lei.
Grădinița nr.10. Valoare 2.151.208,98 lei.
Grădinița nr.13. Valoare 5.263.986,77 lei.
Clădirile Colegiului Tehnic “Edmond
Nicolau”. Valoare 29.551.625,00 lei
Extindere cu 12 săli de clasă Şcoala nr.
3/noul sediu al Liceului de Arte “Gh.
Tattarescu”. Valoare 7.310.905,44 lei.
Reactualizarea proiectului tehnic
pentru construirea unei gradinite cu
program prelungit cu 6 grupe pe Str.
Fraternității nr.11.

Reabilitarea Creșei nr. 7 - proiect ȋn faza de
precontractare. Valoare - 3.924.750,21 lei.
Reabilitarea Creșei nr. 1 - Proiect care
urmează să fie scos la licitație. Valoare -
3.586.53,74 lei.
Fiind vorba de copii, ambele creșe vor avea
locuri de joacă, disponibile din 2020.
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P R O I E C T E  D E
R E A B I L I T A R E  T E R M I C Ă

R E A B I L I T A R E A ,  M O D E R N I Z A R E A
C L Ă D I R I L O R  Ș I  E C H I P A R E A
I N F R A S T R U C T U R I I  E D U C A Ț I O N A L E

R E C O N D I Ț I O N A R E  Ș I  M O D E R N I Z A R E A
T E R E N U R I L O R  D E  S P O R T  A L E  L P S

teren de tenis acoperit cu pistă de alergare;  
două terenuri de tenis descoperite;
două terenuri de sport multifuncționale;

Contractul a fost semnat și se află în curs de
întocmire a proiectului tehnic, urmând execuția
lucrării. Valoare - 9.974.830 lei.

,
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În 2018, împreună cu Pandora Prod SRL și
Colegiul Tehnic ”Gh. Asachi” am încheiat un
contract de parteneriat pentru formarea
profesională a elevilor în învăţământul dual.
Timp de 3 ani cursanții beneficiau de bursă
de 400 de lei/lună, transport gratuit şi de o
masă gratuită. După terminarea şcolii li se
oferea un loc de muncă stabil. Din lipsă de
elevi care să dorească să urmeze o școală în
care să învețe o meserie, proiectul nu s-a
derulat.
În 2018 am finalizat baza de practică pentru
elevii care studiază Turismul şi Alimentaţia
publică la Colegiul Economic „Mihail
Kogălniceanu“ din Focşani - unitatea
hotelieră are 14 camere, bucătărie şi
restaurant.

 

Am susținut toate acțiunile și activitățile
desfășurate de elevii focșăneni prin
intermediul Consiliului Local al Tinerilor;
Am premiat toți elevii cu rezultate deosebite
la olimpiadele și concursurile școlare și
profesorii coordonatori ai acestora, dar și
elevii care au obținut media 10 la Evaluarea
Națională și absolvenții de liceu care au
obținut media 10 la Bacalaureat;
În 2018 și 2019, pentru a veni și în sprijinul
părinților care nu au cu cine să-și lase copiii
pe perioada verii am organizat “Grădinița de
vară” , împreună cu Grădinițele cu Program
Prelungit nr.1, nr.13, nr. 16 și nr. 12;
Începând din 2017, cu ocazia zilei de 1 iunie,
am organizat concursuri pentru școlile și
liceele din Focșani premiile constând în
excursii de 2 zile la Bran, Alba Iulia și
Sighișoara.
Elevii din clasele primare beneficiază de
transport gratuit special pus la dispoziție de
S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A.
Elevii din Cartierul Mândrești beneficiază de
transport gratuit, iar elevii din Focșani 50%
reducere din abonament. 

 

21Proiecte pentru tinerii noștri
Am sprijinit în 2018 și în 2019 Festivalul-
Concurs de Book Trailere “Boovie”
alocând sume importante de bani, în
calitate de co-organizatori. La eveniment
au participat peste 1.000 elevi din țară și
străinătate.
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În 2020 a fost alocată suma de
150.000 lei pentru “Boovie”.

Ș C O A L Ă  D U A L Ă – Î N V Ă Ț Ă M Â N T  P R O F E S I O N A L

Smart City – Smart Education
În 2019 am implementat platforma
educațională Adservio - catalog electronic
-  ca parte a conceptului Smart City - Smart
Education. Catalogul electronic a fost
implementat deja în 12 școli, dintr-un total
de 20 de unități de la nivelul municipiului
Focsani.

România-Norvegia 2019

Pe 1 iunie 2019, împreună cu Federația
Română de Gimnastică, am organizat
preselecția națională din cadrul proiectului
“Hai cu noi în Țara Campionilor”;
În 2019 sute de elevi au făcut galerie pe
Arena Națională la meciul România-
Norvegia. FRF i-a primit gratis, Primăria
Focșani le-a asigurat transportul.
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În august 2019, Primarul Municipiului Focșani a semnat ordinul de începe a lucrărilor pentru
lucrări de reparații capitale, modernizări și dotări Dispensar Sud, cu o valoare de 929.921,95 lei.
De asemenea, a fost semnat și ordinul de începere a lucrărilor pentru reabilitarea și amenajarea
curții dispensarului, investiție a cărei valoare se ridică la 493.064 lei. Este vorba despre
reabilitarea și modernizarea unui dispensar care, într-un final, va dispune de 7 cabinete
medicale, 4 grupuri sanitare și 2 săli de așteptare.
De asemenea, Primăria Municipiului Focșani a investit în modernizarea și dotarea cabinetelor
medicale și a cabinetelor stomatologice din unitățile de învățământ. Au fost modernizate 29
cabinete medicale și 8 cabinete stomatologice din unităţi de învăţământ.

Modernizăm și dotăm
Dispensarul din Sud
Pandemia de coronavirus a arătat, dacă mai era
nevoie, cât de importantă este sănătatea, dar și cât de
importante sunt infrastructura sanitară și dotările
medicale. Primăria Municipiul Focșani a demarat
procedurile de reabilitare a infrastructurii medicale
din oraș încă din 2018, în acest moment lucrările fiind
avansate.

36
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Igienizare şi dezinfectarea
tuturor spaţiilor din Piața
Moldovei;
Dezinfectarea mijloacelor de
transport în comun
aparținând SC Transport
Public Local SA;
Dezinfectarea locurilor de
joacă din parcurile și zonele
publice ale municipiului
Focșani până la momentul
declarării Stării de Urgență. 
Sprijinirea vârstnicilor și a
tuturor persoanele aflate în
izolare la domiciliu, pe
perioada Stării de Urgență;
 

Încă din  10 martie 2020 am luat măsuri pentru  limitarea pandemiei de coronavirus
și am susținut școlile din Focșani pentru a organiza în bune condiții Examenul
Național și Bacalaureatul.

Pe 23 martie 2020 s-a
aprobat repartizarea sumei
de 48.000 lei pentru
achiziția unei hote
bacteriologice de 45.000 lei
și a unei combine frigorifice
în sumă de 3.000 lei
necesare funcționării
aparatului de testare Real
Time PCR din dotarea DSP
Vrancea;
Pensionarii +65 ani cu un
venit mai mic de 1.000 de
lei li s-a acordat un pachet
de 75 de lei din care 45 de
lei alimente de bază;
 

Dezinfecția scărilor de bloc
din Focșani împotriva
COVID-19;
Spălarea și dezinfectarea
străzilor și trotuarele cu
detergenți speciali;
Achiziționarea a 1.000 kit-
uri pentru testarea COVID-
19;
195.700 lei alocați pentru
achiziționarea materialelor
igienico-sanitare necesare
pentru a-i proteja pe elevii
care susțin Examenele
Naționale și Bacalaureatul
de noul Coronavirus;

MĂSURI LUATE PENTRU LIMITAREA PANDEMIEI DE CORONAVIRUS
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Străzi mai bune
în tot orașul!

str. Tudor Vladimirescu;
str. Nicolae Bălcescu;
str. Emil Racoviță (parcare);
str. Grigore. Ionescu;
str. Lupeni;
str. Dr. Telemac;
str. Dornei;
str. Pictor Grigorescu;
str. Aleea Căminului;
str. Al. Vlahuță;
str. Cezar Bolliac;
Ieșirea spre Brăila;
str. Greva de la Grivița;
str. Leopoldina Bălănuță;
str. Aurora;
str. Bucegi-trotuare;
str. Aleea Stadionului;
Piața Moldovei (în spatele
Catedralei);
Parcare Vamă;
Parcare B-dul Unirii;

Am demarat cel mai amplu program de
sistematizare a orașului după 1990. Refacem străzi,
trotuare, pasaje pietonale și piațete publice.
Reabilităm prin intermediul Programului Național
de Dezvoltare Locală (PNDL) un număr de 41 străzi,
respectiv 20 km de străzi și trotuare sistematizate.
De asemenea, prin SC CUP SALUBRITATE SA,
Primăria Municipiului Focșani a refăcut, din martie
2019, covorul asfaltic pe 80.000 mp de străzi și
trotuare.
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A S F A L T Ă M  Ș I  S I S T E M A T I Z Ă M  4 1  S T R Ă Z I

Reparat covor asfaltic/ trotuare
de S.C. CUP Salubritate S.A.

Străzi cu infrastructură refăcută, respectiv sistematizare
verticală, parcări, spații verzi

Str. Oituz, str. Trotuş, str. Unirea Principatelor, str. Cotești,
str. Popa Sapcă, str. G. Coşbuc, str. Teiului, str. Dornişoarei,
Fundătura Dornişoarei, str. Ghinea Dorinel, str. Gheorghe
Magheru, str. Poligonului, str. Lunei, str. Păun Pincio, str.
Toader Țârdea și str. Cincinat    Pavelescu.

Străzi pe care se realizează lucrări de sistematizare

Str. Panduri, str. Muncitori, str. Ion Creangă, str. Aleea
Școlii, str. Aleea Florilor, str. Emil Racovită, str. Tinereţii, str.
D. Tănăsescu, str. Rodnei, str. Alecu Russo, str. Albinei,
Cărăbuș, str. Putnei, str. Timotei Cipariu, str. Arh.Ioan
Mincu, str. Ion Basgan, str. Moș Ion Roată, str. Transilvaniei,
str. Jiliștei, str. Gloriei, str. Cartier CFR, str. I.L. Caragiale, str.
Cpt. Traian Ionescu, str. Podgoriei cu străzile adiacente, str.
Cpt. Stoenescu și str. Cpt. Crețu Florin.

Străzi pe care vor începe lucrările în 2020

Str. Slt. Tătulescu, str. Nicolae Titulescu, str. 13 Decembrie,
str. Mărăști, str. Duiliu Zamfirescu, str. Diviziei, str. Miron
Costin, str. 1 Mai, str. Revoluției, str. Aleea Parc, str. Gh. Doja,
Fdt. Gh. Doja, str. Mare a Unirii, str. Legumelor, str. Plantelor,
str. Vasile Pârvan și str. Aleea Sudului.
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Pe Calea Munteniei nr 57 se va ridica un nou
cartier ANL cu 140 de locuințe, documentația
fiind deja transmisă Agenției Naționale pentru
Locuințe. Valoarea proiectului este de
42.372.178,48 lei
De asemenea, în 2019 am demarat reabilitarea
și modernizarea blocului  din Str. Măgura 123
(blocul Onasis). Odată finalizat proiectul, vom
avea 16 unități locative sociale în cele două
tronsoane care alcătuiesc imobilul. Locuințele
au destinație socială și, prin proiect se
urmărește și conformarea energetică a
construcției în vederea respectării standardelor
actuale. Proiectul are o valoare de 2.526.738,90
lei.
 

Am continuat programul ANL pentru tineri și specialiști și în  2019 am predat cheile
pentru 104 apartamente și garsoniere în Cartierul ANL Democrației.

Am racordat la rețeaua de gaze cartierul
Laminorul, respectiv str. Militari, str. Laminorul și
str. Constantin Brâncoveanu.
De asemenea, am racordat la rețeaua de gaze
blocurile din Bahne, respectiv cele de pe str.
Panduri și str. Aleea Căminului.

Am finalizat 104 locuinte ANL

Vom branșa la gaze, în parteneriat cu
Distrigaz, Cartierul Mândrești. Cele 695
de gospodării de pe raza cartierului
Mândrești și societățile comerciale vor
avea  condiții ca restul cetățenilor din
Municipiul Focșani. În luna februarie
2020 am semnat contractul de
parteneriat. Rețelele de distribuție a
gazelor naturale vor avea o lungime
totală de peste 11,2 kilometri, iar
lucrările sunt estimate să dureze circa
15 luni. Valoarea este de  7,5 milioane
lei.
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RACORDĂM LA RETEAUA DE GAZE
ȘI CARTIERUL MÂNDREȘTI

 
Tot în 2019 am demolat Blocul G2 din Bahne. Pe
terenul rămas liber avem în vedere construirea
în viitor a unui centru multifuncțional pentru
activități educative, culturale, recreative și
sociale.
 

,

,



Facturi mai mici la căldură
În 2019 am semnat două contracte europene pentru implementarea Proiectelor
“Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Focșani, etapa I-
a și a II-a”, din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Obiectivul
proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe, prin
aplicarea unor măsuri în vederea reducerii consumului de energie primară și a
emisiilor de dioxid de carbon. Ambele contracte au fost scoase la licitație pentru
execuția lucrărilor de 3 ori, însă nu au existat ofertanți/constructori. 
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Cele 15 blocuri care se vor reabilita:
Str. Dimitrie Cantemir, Nr. 21, Bl. A, Sc. I, str. Poienița, Nr. 12, Bl. 12, Sc. I, B-dul Brăilei, Nr. 4, Bl. 10,
B-dul Brăilei, Nr. 7, Bl. 7, B-dul București, Nr. 17, Bl. A4, Sc. 1 și Sc. 2, B-dul Unirii, Nr. 28, Bl 28, Sc. 3,
B-dul Independenței, Nr. 6, Bl. 6, B-dul Unirii, Nr. 54, Bl. 54, Str. Simion Bărnuțiu, Nr. 2, Bl. 2A, str.
Unirea Principatelor, Nr. 15, Bl. 15; Bd. București, Nr. 9, Bl. A1, Sc. 1,2,3; Bd. Unirii, Nr. 37, Bl. 37; Bd.
Unirii, Nr. 4, Bl. B3, Sc. 3; Str. Revoluției, Nr. 11, Bl. C3; Bd. Unirii, Nr. 46, Bl. 46, Sc. 1.
 

În total, vor fi reabilitate termic 15 blocuri, beneficiarii
fiind locatarii din 478 de apartamente. Reabilitarea
termică presupune următoarele lucrări: izolarea termică
a fațadelor cu polistiren ignifugat de 15 cm, înlocuirea
tâmplăriei și închiderea balcoanelor cu termopan,
izolarea termică a planșeului peste ultimul nivel în cazul
șarpantelor și termoizolarea acoperișului tip terasă,
izolarea termică a planșeului peste subsol, înlocuirea
lifturilor, repararea acoperișurilor, refacerea finisajelor
de pe casa scării, reabilitarea instalațiilor de alimentare
cu energie termică din spațiile comune și a instalațiilor
de distributie a apei reci din subsol etc.

Rețele termice de transport
pe o distanță de 2,807 km
9 puncte termice: PT5, PT23,
PT24, PT38, PT41, PT43, PT44,
PT45 și PT110
Rețele termice de distribuție,
aferente celor 9 puncte
termice pe o distanță de
10,977 km 
Perioada de implementare a
proiectului- 21 de luni;

REABILITAREA SISTEMULUI DE TERMOFICARE

Reabilităm, cu fonduri
europene, și sistemul de
termoficare din Municipiului
Focșani, în scopul conformării
la legislația de mediu și
creșterii eficienței energetice.
Valoarea proiectului este de
70.030.293,00 lei
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Modernizăm și Piațeta Teatrului ”Maior Gh.
Pastia”. Piațeta va fi pusă în valoare prin
realizarea, la nivelul pardoselii, a simbolurilor
dramaturgiei, cele două măști din care una râde
și cealaltă plânge. De asemenea vom realiza
busturi și plăci comemorative cu personalități
culturale ale Focșaniului. Totodată, statuia
Maiorului Gh. Pastia va fi reamplasată pe un
soclu nou, spre latura din dreapta a Teatrului.
 

Refacerea piațetei de la Cinematograful Balada
înseamnă resistematizarea zonei în vederea
amenajării unor locuri de recreere pentru pietoni
și o esplanadă în jurul fântânii decorative,
înconjurată de spaţii verzi şi mobilier stradal,
realizarea unei instalaţii moderne de iluminat
specific zonei, instalarea unui sistem de
supraveghere video şi dotarea zonei cu mobilier
urban (bănci, coșuri de gunoi sau ziduri
decorative). De asemenea dorim și realizarea de
panouri care vor furniza informații despre istoria
acestor locuri, mai ales că piațeta este amplasată
în zona fostei granițe dintre Focșanii Munteni și
Focșanii Moldoveni. 
Accesul în zonele adiacente piațetei se va face
prin amenajarea unor alei pietonale și pasaje de
acces pavate cu plăci de andezit. De asemenea,
se vor pune în valoare elementele artistice ale
zonei prin refacerea în întregime a lucrării având
ca temă Hora Unirii, pornind de la modelul deja
existent. Nu în ultimul rând trebuie precizat
faptul că dorim să mutăm Borna de Hotar în
această piațetă pentru a fi pusă mai bine în
valoare.

Refacem piatetele orașului
Am reabilitat Pasajul Magazin Milcov - Hala Moldovei, iar Piațeta din zona
Cinematografului Balada a intrat în proces de modernizare și resistematizare la
sfârșitului lui 2019. O inaugurăm de Zilele Municipiului Focșani 2020.  Piațeta
Teatrului Municipal va fi și ea reabilitată începând cu vara 2020.
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Refacem și Piațeta Milcov
 
Piațeta de lângă Supermarket ”Milcov” va fi și ea
modernizată. Vor fi construite trei spații verzi cu
forma rectangulară neregulată având alăturat
stânga-dreapta câte o jardinieră de beton și două
spații verzi circulare prevăzute cu cișmele de apă
stradale și ansambluri de bănci și felinare.
Amenajarea are la bază conceptul grădinilor
italiene, realizându-se o piațetă reprezentativă
prin amenajarea unor alei simetrice pavate cu
piatră naturală, aranjamente realizate din spații
verzi, gard viu, jardiniere din piatră, lampadare
stradale.

Reabilităm Piațeta Teatrului ”Pastia”

,
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Zonă de joacă pentru copii – pe aleea care
leagă accesul dintre Str.Timiș cu centrul
Parcului;
Suprafață zonă skateri și roleri pe latura N-V;
Realizarea unui spațiu destinat iubitorilor de
câini;
Fântână arteziană îngrădită de un labirint
verde – în centrul parcului, cu joc de apă și
lumini;
Fântâni arteziene pe aleea principală dinspre
Str.Republicii, cu joc de apă și lumini;
Suprafață alei pietonale – pe marginea
aleilor vor fi montate bănci, coșuri de gunoi
și 4 fântâni cu apă potabilă;
O pergolă acoperită amenajată pentru
pasionații de șah;
Un amfiteatru pe latura de N-V;
Zone verzi – suprafață totală 14.133,90 mp;
129 copaci plantați
Sistem de irigat cu aspersoare automate de
tip pop-up;
Refacerea în totalitate a rețelelor de
electricitate, montarea de noi stâlpi și
corpuri de iluminat.

Modernizarea celor 3 căi de acces prin
construirea a 3 porți iluminate în culorile
Tricolorului: roșu pe latura E dinspre Str.
N. Bălcescu, galben pe latura S dinspre Str.
Republicii și albastru dinspre Str. Timiș;
Investiția prevede realizarea următoarelor
cantități de lucrări:
Suprafață zonă joacă copii – 440 mp;
Suprafață alei pietonale – 6567 mp;
Suprafață zone cu gazon – 12187,80 mp;
Suprafață arbuști și flori – 1367,80 mp;
Suprafață gard viu îndesit – 578,30 mp;
2 grupuri sanitare.

Parcul va deveni un loc de atracție pentru
vârstnici, pentru tineri și pentru iubitorii
de animale. Valoarea contractului este de
12.664.590 lei

Reabilităm Parcul “N. Bălcescu”
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Mai mult verde în Grădina Publică
În primăvara anului 2020 am finalizat
procesul de reabilitare a aleilor și zonelor
verzi din Grădina Publică. Aleile de acces
au fost pavate cu plăci de piatră
naturală, au fost montate bănci noi, iar
toate chioșcurile din parc au fost și ele
reabilitate. Spațiile verzi au fost
replantate cu gazon.



Cu banii U.E. facem și piste
de bicicletă
Primăria Focșani a atras fonduri
europene și pentru implementarea
proiectului ”Dezvoltarea reţelei de
piste dedicate circulaţiei bicicletelor,
implementarea unui sistem de bike-
sharing". Valoare - 12.095.622,58 lei.

Proiectul îşi propune promovarea mobilităţii
urbane durabile prin creşterea atractivităţii
şi accesibilităţii deplasărilor cu bicicleta.
Se vor realiza peste 50 kilometri piste de
biciclete pe 7 străzi din Municipiul Focşani,
respectiv: B-dul Gării, str. Republicii, str.
Maior Gheorghe Pastia, B-dul. Brăilei, str.
Mărășești, B-dul Unirii, str. Independenței,
str. Cuza-Vodă, str. Bucegi, str. 1 Decembrie,
Str. Mare a Unirii, Str. Aurora, Str. Ana
Ipătescu, str. Anghel Salingy, str. Bârsei, str.
Bicaz și str. Odobești.
În oraș vor exista și 285 de biciclete
inteligente, cu computer de bord şi modul
inteligent de acces, prevăzute cu sisteme de
siguranţă şi monitorizare permanentă GPS,
inclusiv 8 triciclete pentru seniori sau
persoane cu dizabilităţi. Acestea vor fi
amplasate în diferite puncte de interes, în
30 staţii de închiriere. O componentă
importantă în integrarea conceptului de
bike-sharing în sistemul de transport public
este reprezentată de rapiditatea şi ușurinţa
cu care oamenii pot accesa sau schimba
modalitatea de transport.
Tocmai de aceea sistemul de ticketing
pentru închiriat biciclete va fi integrat în
sistemul de ticketing pentru transportul
public. De exemplu, cartelele de acces,
tichetele de călătorie vor putea fi utilizate
atât în transportul public, cât şi pentru
închirierea de biciclete.

Acest proiect de dezvoltare a rețelei de piste
pentru bicicliști este o nevoie reală a
comunității și vine ca o continuare firească a
proiectului pilot  VeloPark deschis de
Primăria Municipiului Focșani în cartierul
Sud, în 2018.
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Proiectul are ȋn vedere reabilitarea, modernizarea
și extinderea sistemului de iluminat public în
următoarele zone: Bulevardul Unirii, Bulevardul
Independenței, Bulevardul București, Str. Cuza
Vodă, Str. Bucegi, Str. Brăilei (între intersecția cu 1
Decembrie 1918 și cartierul ANL Democrației), Str.
1 Decembrie 1918, Str. Anghel Saligny, Str. Vâlcele,
Str. Gh. Longinescu, Str. Bârsei, Str. Bicaz, Str.
Odobești, Str. Mărășești, Calea Moldovei și Calea
Munteniei. Bugetul prevăzut este de 19.740.430,08
lei, din care contribuţia Primăriei Municipiului
Focşani este de 394.808,60 lei.

Primăria Municipiul Focșani implementează proiectul „Reabilitarea, modernizarea și
extinderea sistemului de iluminat public în Municipiul Focșani”, Axa prioritară 3
,,Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de
investiții 3/3.1/C “Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și
a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în
clădirile publice, și în sectorul locuințelor.

Serviciul de iluminat public din Focșani a fost
externalizat, operatorul privat executând
mentenanța sistemului. Operatorul gestionează
un TELVERDE unde preia sesizările și le
remediază în 24 de ore. Operatorul asigură
iluminatul festiv ornamental cu prilejul
sărbătorilor de iarnă precum și  mentenanța sa. 

Reducerea consumului de energie
electrică și implicit al emisiilor de CO2.
Scăderea cheltuielilor generate de
sistemul de iluminat public.
Realizarea unui iluminat public care să
respecte prevederile standardului
european în vigoare SR EN 13201/2015.
Ameliorarea securității, siguranței și
confortului cetățenilor pe timp de
noapte.
Diminuarea poluării luminoase.
Folosirea materialelor ecologice pentru
protecția mediului.

Modernizăm iluminatul public
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Toate aparatele de iluminat vor avea o
garanţie de minim 5 ani şi o durată de
funcţionare de minim 100.000 ore.

A FOST EXTERNALIZAT ILUMINATUL Obiectivele proiectului de reabilitare
a iluminatului public:

Am semnat un proiect în valoare de 1 milion lei cu
Administrația Fondului pentru Mediu, care are ca
și scop înlocuirea corpurilor vechi de iluminat cu
unele noi de tip led ce au o eficiență energetică
ridicată și sisteme inteligente de management.
Proiectul se află în fază de contractare urmând a
fi scos la licitație proiectul tehnic pentru execuție.

ÎNLOCUIM CU BECURI LED TOATE
CORPURILE DE ILUMINAT



În perioada 2016-2020, numărul locurilor de
parcare din municipiul Focșani a crescut cu
aproape 1.000. Chiar și așa necesarul de parcări din
oraș este mult mai mare. Am demarat deja un
proiect pentru realizarea unei parcări subterane cu
200 locuri în zona Electrica.
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Mai multe locuri
de parcare

Parcare Sud (zona Velo-Park);
Parcare la Casa de Cultură ”Leopoldina Bălănuță”;
Parcare Electrica;
Parcare Eroilor (în spatele magazinului “Milcov”);
Parcare Vamă (gratuită)

Pentru o bună gestionare și administrare a locurilor de
parcare din oraș am înființat societatea SC Parking SA
Focșani, care a realizat o creștere a numărului de locurilor
de parcare, de la 9388 la 10333, la finalul anului 2019.
Pentru că nevoia de locuri de parcare este foarte mare, am
întocmit documentațiile necesare pentru  realizarea unei
parcări în zona Electrica care ar urma să aibă peste 200 de
locuri: două nivele subterane și trei supraterane.
Am finalizat investițiile la 3 mari parcări publice cu plată:

Primele 10 minute de staționare în parcare sunt GRATUITE.
Am introdus sistemul de plata on-line a locurilor de parcare,
dar și posibilitatea ca cei care dețin deja un loc de parcare
rezidențial să își poată prelungi și plăti contractul tot on-line,
fără a mai fi nevoie să se deplaseze la sediul instituției.

21
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RESISTEMATIZĂM
TRAFICUL DIN FOCȘANI

În vederea sistematizării
traficului, au fost instituite
mai multe sensuri unice,
astfel încât să scurtăm cât
mai mult  timpul petrecut în
trafic și să fie  soluționate
eventualele blocaje.

SENSURI UNICE

Înlocuirea semafoarelor din
intersecții și a celor de la
trecerile de pietoni
semaforizate - 30 intersecții;
Realizarea de noi intersecții
dar și de treceri de pietoni
semaforizate pe cele 2 axe
considerate: Bd. Unirii – Bd.
Independenței, Bd. Cuza
Vodă;
Implementarea unui sistem
de camere video de
monitorizare în toate
intersecțiile și trecerile de
pietoni semaforizate.

Printr-un proiect finanțat cu
fonduri europene, vom
resistematiza infrastructura de
transport din Focșani, vom
introduce două mari sensuri
unice: B-dul Unirii – B-dul
Independenței (dus) și Str. Cuza
Vodă - Str. Bucegi (întors).
Proiectul prevede și reabilitarea
completa a străzilor Anghel
Saligny, 1 Decembrie 1918,
Bârsei, Bicaz și Odobești, dar și
sensuri giratorii, piste de biciclete
și stații de transport public
inteligente. Valoarea proiectului
este de  73.641.490 lei.
Vom implementa și un sistem
inteligent, adaptiv de trafic
management care să contribuie
la o mai mare fluenţă ȋn trafic:

Valoarea proiectului este de
20.286.466,63 lei. 
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Prin intermediul PUG-ului vom extinde
intravilanul orașului cu 140 ha de pășune unde
vom realiza mai multe zone verzi. Dorim să
amenajăm zona din jurul bălții de la Mândrești
pentru a o transforma în zonă de agrement. De
asemenea, vom amenaja în aceeași zonă un
poligon auto care să fie utilizat de școlile de
șoferi pentru pregătirea elevilor, înainte ca
aceștia să fie scoși pe traseele din oraș. Tot în
această zonă, pe o suprafață de 13 mii metri
pătrați, se va realiza o bază sportivă autorizată
FIFA, ca urmare a unei colaborări a Primăriei
Municipiului Focșani cu Federația Română de
Fotbal.

Planul Urbanistic General vine și în ajutorul
unor cetățeni care nu pot obține niciun
document de identitate deoarece au construit
proprietăți în zone de extravilan, unde nu sunt
străzi ci tarlale și parcele. De asemenea,
impozitul pentru o locuință/anexă agricolă din
extravilan este de patru ori mai mare decât
aceeași locuință din intravilan, respectiv 0,4%
din valoarea clădirii, comparativ cu 0,1% din
valoare pentru clădirile din intravilan.

Municipiul Focșani este în plină
dezvoltare însă ne dorim ca această
dezvoltare să nu se facă haotic, ci
sistematizat, în baza unor reguli. Tocmai
de aceea suntem în linie dreaptă cu
realizarea noului Plan Urbanistic General
al Municipiului Focșani.

Atragem 140 ha pășune în intravilan
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Întocmire PUZ și reglementări
funcțiuni și accese Str.
Mărășești (Elena Doamna) -
Calea Moldovei (Centură).

Întocmire documentație PUZ
și reglementări funcțiuni și
accese pentru străpungere
Str. Militari - Anghel Saligny.

Întocmire documentație PUZ
Calea Munteniei cartier lângă
unitățile militare în zona
reprezentațelor Ford/Toyota.

CONSTRUIM NOI ARTERE DE CIRCULATIE ÎN MUNICIPIUL FOCȘANI,
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Alături de
seniorii orașului
Părinții și bunicii noștri, în mod deosebit cei cu nevoi
speciale au fost în centrul atenției noastre. În acest
sens, Căminul pentru Persoane Vârstnice a fost
dotat cu aparatură și mobilier modern. De
asemenea, curtea și gardul căminului au fost
reabilitate, astfel încât cei 56 de rezidenți au acum
cele mai bune condiții.

Peste 550 de focșăneni care
au împlinit vârste de peste
90 de ani au primit   diplome
de longevitate, flori și premii
în bani  - 500 lei/persoană,
conform unei hotărâri de
Consiliu Local.

Peste 400 familii care au
împlinit 50 de ani de
căsătorie au primit diplome
de fidelitate, flori, tort și câte
un premiu în valoare de 500
lei/familie, conform unei
hotărâri de Consiliul Local.

Pensionarii din Municipiul
Focșani, cu o pensie netă
lunară de până la 1.450 lei
inclusiv, au parte de
gratuitate pe transportul
public urban de călători.

Persoanele încadrate în
gradul I sau II de handicap,
permanent și revizuibil,
inclusiv asistenţiii personali,
beneficiază de transport
gratuit în baza Legii
448/2006.

 

 

 

În urma analizelor făcute în
mai mulți ani, s-a luat
decizia, de către primărie, a
închiderii adăpostului de
noapte amplasat pe Str.
Albinei nr. 18. Decizia a fost
luată ca urmare a faptului
că datele analizate au
arătat că pentru nevoile
orașului este suficient doar
un singur centru, respectiv
cel de pe Str. Panduri nr.11,
care acoperă toate cererile
persoanelor fără adăpost.
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Patru ani la rând, Primăria Municipiului Focșani a
organizat ”Balul de Dragobete”, un eveniment menit
să omagieze cuplurile de aur ce au împlinit 50 de ani
de căsnicie în care fiecare pereche a reușit să facă
lucruri frumoase împreună: o familie frumoasă, copii
și nepoți. Evenimentul a fost din ce în ce mai apreciat
de cuplurile de seniori astfel încât, la cea de-a IV-a
ediție au participat un număr de 100 familii.

REVIZUIREA CENTRELOR
DE NOAPTE
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Echipamentul agenților de teren ai Poliției
Locale a fost îmbunătățit, incluzând acum și
stații de emisie-recepție, precum și camere
video portabile, pentru prevenirea unor fapte
de ultraj, cât și pentru prevenirea unor
eventuale comportamente abuzive sau fapte de
corupție. De asemenea, pentru o mai bună
funcționare a serviciilor, sediul Poliției Locale a
fost mutat din căminul Liceului nr. 4 “Ion Mincu”
în sediul fostului Parchet, în 2017.
 

Au fost instalate sisteme de supraveghere
video la locurile de joacă nou construite și
avem în vedere ca la toate locurile de joaca să
fie instalate astfel de sisteme,   care să ofere
un plus de siguranță copiilor noștri.
Totodată, urmează să implementăm un
proiect prin care 59 de stații de transport
public vor fi dotate cu camere de
supraveghere video

Alături de alte instituții ale statului,
Primăria Municipiului Focșani contribuie
la asigurarea unui climat de ordine în
oraș, prin Poliția Locală. Pe lângă
misiunile de ordine publică și disciplină
în construcții, Poliția Locală asigură și
supravegherea video a orașului.

Sigurantă pentru cetățenii orașului
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Implementăm un proiect
european ce include montarea
de camere video de
monitorizare în toate cele 30
de intersecții și treceri de
pietoni semaforizate, precum
și la toate intrările din oraș.
Sistemul are ca obiectiv
îmbunătățirea eficienței
transportului public de
călători, a frecvenței şi a
timpilor săi de parcurs,
accesibilitatea și transferul
către acesta de la transportul
privat cu autoturisme.
 

30 de intersecții, intrările în oraș și trecerile de pietoni vor fi monitorizate video, ca
urmare a implementării unui proiect european. De asemenea, mai multe străzi din
oraș vor fi și ele monitorizate, pentru creșterea siguranței.

De asemenea, un alt proiect
amplu de infrastructură
prevede și supraveghere video
pe mai multe străzi din
Municipiul Focșani, respectiv
str. Carpați, str Constituției, str
Plevnei, str Mitropolit Varlaam
(tronson cuprins intre B-dul
Unirii și str Bucegi).
Proiectul mai cuprinde lucrări
de reabilitare a străzilor,
iluminat, canalizare și refacerea
spațiilor verzi. Are o valoare de  
10.578.219,67 lei și urmează să
fie scos la licitație.

În Cartierul Bahne urmează să
realizăm un proiect pilot prin
care vom introduce toate
cablurile de pe stâlpi în
subteran. Cu această ocazie,
vor fi montate și camere video,
care vor spori gradul de
siguranță a cetățenilor din
zonă. De asemenea, parcarea
din zona Eroilor (în spatele
Magazinului Milcov) este
supravegheată video, iar
stadionul Mândrești va fi și el
monitorizat de camere video.

TOATE INTERSECȚIILE DIN MUNICIPIUL FOCȘANI - MONITORIZATE VIDEO



În 2016 la Clubul Sportiv Municipal (CSM)
Focșani erau 12 secții - arte marțiale, atletism
(inactivă), baschet, fotbal, handbal, judo, rugby
(inactivă), șah, tenis de câmp, tir sportiv,
taekwondo (activă doar începând cu luna
decembrie), volei. În același an, CSM Focșani
2007 a câștigat 69 de medalii, dintre care 15 de
aur, 21 de argint și 33 de bronz. Dintre acestea,
cinci medalii de aur, trei de argint și două de
bronz au fost obținute la Campionatele
Mondiale și 11 medalii – două de aur, șase de
argint și trei de bronz, la Campionatele
Europene, toate la sporturi neolimpice. Echipa
de handbal a promovat în Liga Națională. Echipa
de baschet  U 20 – vicecampioană a României și
medalii de argint la Campionatul Național.
În 2017, clubul avea 13 secții - arte marțiale,
atletism, baschet, fotbal, handbal, judo, rugby
(inactivă), șah, tenis de câmp, tenis de masă, tir
sportiv, taekwondo, volei. În același an, CSM
Focșani 2007 a câștigat 66 de medalii, dintre
care 16 de aur, 18 de argint și 32 de bronz și 8
sportivi la loturile naționale, la șah și karate
SKDUN. Echipa de fotbal seniori a promovat în
Liga a III-a.

În 2018, clubul avea 13 secții. În același an,
CSM Focșani 2007 a câștigat 80 de medalii,
dintre care 28 de aur, 25 de argint și 27 de
bronz. Dintre acestea, 16 medalii - 8 medalii
de aur, 4 de argint și 4 de bronz au fost
câștigate la Campionatele Mondiale, la Cupa
Mondială, la Campionatele Europene, Cupa
Europei și Campionatele Balcanice. Daniel
Fusaru, Andreea Arginteanu, George Dochioiu,
Irina Paraschiv, Bogdan Postolache, erau
componenți ai Lotului Național de karate
SKDUN al României. La sporturile olimpice,
Claudia Prisecaru era componentă a Lotului
Olimpic Tineret și a Lotului de senioare al
României - atletism, Laris Borș și Bogdan
Drîmbă componenți ai Lotului național de
judo iar Maria-Daciana Ciubotaru,
componentă a Lotului național de tenis. La
sporturile neolimpice, Daniel Fusaru, Andreea
Arginteanu, George Dochioiu, Irina Paraschiv,
Bogdan Postolache, Alexandru Racoviță,
Andrei Ungureanu erau componenți ai Lotului
național de karate SKDUN iar Vlad
Zebacinschi, component al Lotului național de
taekwondo.

Medalii de aur la
Campionatele Mondiale 
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Andreea Arginteanu

Claudia Prisecaru



În 2019 clubul avea 13 secții - arte marțiale,
atletism, baschet, fotbal, handbal, judo, rugby –
inactivă,șah, tenis de câmp, tenis de masă, tir
sportiv, taekwondo, volei. În același an, CSM
Focșani 2007 a câștigat 63 de medalii, dintre
care 32 de aur, 12 de argint și 19 de bronz.
Dintre acestea, 18 medalii - 7 de aur, 6 de argint
și 5 de bronz au fost câștigate la Campionatele
Mondiale, la Cupa Mondială, la Campionatele
Europene, Cupa Europei și Campionatele
Balcanice. Față de anii anteriori este un
important salt calitativ al medaliilor – în creștere
ca număr și ca nivel la sporturile olimpice,
inclusiv la tineret și seniori – atleta Claudia
Prisecaru, judoka Laris Borș și Bogdan Drîmbă. 

CSM Focșani 2007 a dat Loturilor Naționale
ale României 17 sportivi – 2 la atletism, 2 la
handbal, 8 la karate SKDUN, 4 la judo, unul la
tenis. Claudia Prisecaru a câștigat medalie de
bronz la Campionatul European de Tineret,
Corina Ilinoiu, a participat la Campionatele
Balcanice și la Festivalul Olimpic al Tineretului
European, Laris Borș, la Campionatul Mondial
de judo U 21 unde s-a clasat pe locul 5 și a
câștigat etape de Cupă Europeană.
Handbaliștii Valentin Mocanu și Bogdan Rață
au jucat în Naționala României în meciurile cu
Portugalia și Franța din preliminariile
Campionatului European. La tenis, Maria
Ciubotaru a reprezentat România în echipa
Summer Cup.

2019: Echipa de handbal în
semifinalele Cupei României
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În 2016, echipa de handbal a CSM Focșani a
promovat în Liga Națională a României, iar în
2019 a jucat în semifinalele Cupei României.
Cu această ocazie, Municipiul Focșani a
găzduit turneul final ”Final Four”  al Cupei
României la handbal masculin. Tot în 2019,
handbaliștii Valentin Mocanu și Bogdan Rață
au jucat în Naționala României în meciurile cu
Portugalia și Franța din preliminariile
Campionatului European.



Ne dorim ca toţi tinerii noştri fotbalişti, atât din
Focşani cât şi din judeţul Vrancea, care vor activa
sub egida CSM Focşani 2007, să poată fi antrenaţi
profesionist, să poată fi promovaţi şi să aibă
posibilitatea de a se face vizibili în lumea fotbalului
mare și, în acest sens, în 2019, am semnat un
protocol cu Club "Viitorul Constanţa" SA şi
Academia de Fotbal "Gh. Hagi"

36
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Parteneriat cu
Academia Gh. Hagi La karate SKDUN au reprezentat

România și au obținut medalii la
Campionatul și Cupa Mondială, la
Campionatul și Cupa Europeană
Daniel Fusaru, Andreea
Arginteanu, Irina Paraschiv,
Alexandru Racoviță, Ștefan Gotu,
Andrei Ungureanu;
Echipa de tenis de masă a
promovat în Divizia A;                   
Echipa de handbal seniori a
terminat pe loc de play-out și a
jucat Final Four-ul Cupei
României;
Echipa de baschet seniori a
promovat în al doilea nivel
valoric iar echipa de   baschet
juniori U 18 a intrat între primele
12 echipe ale României, după ce
la U 16 a jucat Final Four-ul
campionatului național.

S P O R T I V I I  D I N  F O C Ș A N I  P E  P O D I U M  L A  C O M P E T I Ț I I L E  I N T E R N A Ț I O N A L E
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REZULTATE DE EXCEPȚIE
ALE SPORTIVILOR

2016 - 4.193.073 lei
2017 - 5.592.867 lei
2018 - 5.672.608 lei
2019 - 8.474.094 lei

AM DUBLAT BUGETUL
CSM FOCȘANI 2007

În toți acești ani am susținut
toți sportivii din oraș și am
încurajat sportul de
performanță. An de an,
sportivii cu performanțe
deosebite din oraș dar și
antrenorii acestora au fost
premiați de către Primăria
Municipiului Focșani. În 2019
valoarea totală a premiilor
acordate în raport cu
performanțele a însumat
aproape 140.000 lei.
 
 

Performanțele sportivilor
noștri au fost posibile și ca
urmare a bugetelor
considerabile alocate CSM
Focșani 2007. Se poate
observa cum a fost dublat
bugetul între 2016-2020,
fapt care a adus
performanțe ale sportivilor
și echipelor în competiții
de nivel național, european
precum și mondial și
câștigarea de medalii.
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Preocuparea pentru a readuce arta
teatrală în atenția publicului și
suscitarea interesului tinerilor
către această artă, atât ca mijloc de
educare cât și ca divertisment, a
reprezentat o activitate care trebuie
punctată. Prin toată activitatea s-a
crescut nivelul calitativ al
produsului artistic fără costuri
suplimentare. În perioada 2016-
2020 Teatrul Municipal ”Maior Gh.
Pastia” a realizat 5 premiere
însumând 40.729 spectatori, de la
5.719 în anul 2016 la 19.170 în anul
2019 .

Primăria Municipiului Focșani susține constant
comunitatea de credincioși din Municipiul
Focșani, iar în 14 octombrie 2019, și cu sprijinul
primăriei, a putut avea loc slujba de sfinţire mică
a Catedralei Ortodoxe ce poartă hramul Sfintei
Cuvioase Parascheva.

Revigorarea activității
culturale

Nevoile spirituale ale comunității au fost
sprijinite și de Primăria Municipiului Focșani
care a susținut financiar parte din cheltuielile
legate de construcția Catedralei Sfânta
Cuvioasă Parascheva, dar și alte parohii din
oraș. În timpul pandemiei de coronavirus,
Primarul Cristi Valentin-Misăilă a donat 5.000
lumânări care au fost aprinse în cele două
cimitire din oraș, în Noaptea de Înviere din
2020. De asemenea, în perioada la care facem
referire, Primăria Municipiului Focșani a
susținut și nevoile bisericii. În 2019 au fost
alocați bani pentru realizarea unor lucrări de
investiții la Protoeria 1 și alte 5 parohii, iar în
2020 au fost alocați bani altor 6 parohii.

Raportul Primarului Cristi Valentin Misăilă 2016-2020

A P R O A P E  5 0 . 0 0 0  S P E C T A T O R I  A U  T R E C U T  P R A G U L  T E A T R U L U I

ALĂTURI DE NEVOILE
COMUNITĂTII,



Centenarul Unirii
2018 a fost un an special, în care Primăria
Municipiului Focșani a marcat Centenarul Unirii. În
cadrul proiectelor dedicate acestui eveniment,
Ateneul Popular ”Maior Gh. Pastia”, în parteneriat
cu Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea a
derulat proiectul ”Orchestra Unirea unește orașele
Unirii” - o serie de concerte susținute în capitalele
unirii, concerte la care a participat, în calitate de
invitat, și maestrul Eugen Doga.  

În an centenar, o activitate
deosebită a avut și Ansamblul
Folcloric ”Țara Vrancei” care a
creat și un steag centenar cu o
lungime simbolică de 100 metri,
steag care a fost desfășurat de
artiști la evenimentele
desfășurate pe tot parcursul
anului 2018. Un moment
deosebit în activitatea instituției
aflate în subordinea Primăriei
Municipiului Focșani este
participarea ansamblului la
evenimentele de marcare a
Centenarului Unirii de către
Ambasada României în Federația
Rusă, ansamblul participând la
invitația ES dl. Vasile Soare,
Ambasador Extraordinar şi
Plenipotenţiar al României în
Federaţia Rusă.
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De asemenea, Primăria Municipiului Focșani i-a
susținut pe atleții care au participat la Maratonul
Unirii din 24 ianuarie, care are ca punct de start și
sosire Piața Unirii. Nu în ultimul rând, pe 1
Decembrie 2018, ca de altfel în fiecare an, a fost
organizată o paradă militară cu defilarea militarilor
Garnizoanei Focșani.

STEAGUL CENTENAR



"Nimic pentru mine, totul pentru neam
şi cultura lui" - rămâne un motto
reprezentativ pentru personalitatea
celui ce a fost Maior Gh. Pastia,
filantropul căruia Municipiul Focșani îi
datorează enorm. Pentru a onora
memoria Maiorului Gh. Pastia, Primăria
Municipiului Focșani a inițiat mai multe
demersuri prin care și-a propus
punerea în valoare a personalității
filantropului dar și a ctitoriilor
acestuia. În 2019 Ministerul Culturii a
clasat în Lista Monumentelor Istorice
monumentul funerar al maiorului Gh.
Pastia din Cimitirul Sudic. 
De asemenea am demarat proiectul de
modernizare a Piațetei Teatrului ”Maior
Gh. Pastia”. Piațeta va fi pusă în
valoare prin realizarea, la nivelul
pardoselii, a simbolurilor dramaturgiei,
cele două măști din care una râde și
cealaltă plânge. De asemenea, vom
realiza busturi și plăci comemorative
cu personalități culturale ale
Municipiului Focșaniului.
Nu în ultimul rând, în 2020 au fost
acordate de către Ateneul Popular,
pentru prima dată, două burse ”Maior
Gh. Pastia”, pentru doi tineri talentați.
Prin acordarea acestor burse în valoare
de 7.200 lei a fost respectată voința
testamentară a filantropului.

Primăria Municipiului Focşani
Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1 bis

Tel: 0237.236.000
Fax: 0237.216.700

primarie@focsani.info     www.focsani.info


