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Secţiunea 1: SCOPUL 
 
 
Strategia de Dezvoltare a municipiului Focşani 2007-2013 este un document cadru important 
care stabileşte direcţii strategice clare pentru viitorul oraşului şi al cetăţenilor noştri.  
 
Scopul realizării Strategiei este de a promova dezvoltarea şi prosperitatea pe termen lung, 
coeziunea materială şi socială, valorile culturale şi calitatea vieţii, alături de modernizarea 
infrastructurii planificată pe termen mediu, creşterea economică, crearea unei societăţi 
incluzive şi cu un sistem de protecţie socială adaptat nevoilor, cu menţinerea unui mediu 
sănătos şi curat. Acest cadru prezintă aşadar un concept şi o filosofie sistematic organizate, 
bazat pe principii şi valori europene recunoscute si derivate din viziunea pe termen lung, 
obiectivele strategice şi priorităţile clar definite.  
 

Scopul derivă din 
responsabilitatea noastră de a 
pregăti răspunsul oraşului 
nostru la provocările şi 
oportunităţile care vor apărea 
în anii următori, în contextul 
integrării ţării noastre în 
Uniunea Europeană şi în 
vederea asigurării unor 
schimbări pozitive, încurajării 
dezvoltării creative şi 
sustenabile, a sentimentului de 
siguranţă şi continuitate, 
promovării încrederii 
reciproce, toleranţei şi 
spiritului comunitar de durată.  
 

De aceea, este semnificativ faptul că esenţa 
Strategiei se concentrează pe termen mediu 
asupra acţiunilor tangibile, sustenabile şi vizibile 
care pot da rezultate şi pot defini viitorul durabil 
al oraşului, şi ca atare reprezintă profunda 
determinare a cetăţenilor noştri, comunităţii de 
afaceri, instituţiilor şi liderilor politici de a-şi uni 
eforturile şi de a conlucra sub o viziune comună 
pentru viitorul prosper al Municipiului Focşani 
şi al cetăţenilor săi.  
 
Ţintele cheie sunt stabilite pe fiecare prioritate, 
pe baza unui proces de consultare publică de 
înalt profesionalism, realizat în timpul pregătirii 
acestui cadru strategic. Strategia Municipiului 
Focşani 2007-2013 este un document care are 
girul cetăţenilor şi este cu adevărat sprijinit şi 
asumat de aceştia. Prin urmare, Strategia va juca 
un rol semnificativ în conturarea viitorului 
oraşului în anii următori.  
 
 
 



Secţiunea 2: VIZIUNEA 
 
 

Vizibil, dinamic, durabil şi prosper,  
 

In 2013 
 

“Metropola Focsani” va fi un  
 

Oraş european modern şi un centru comercial inter-regional de prim rang în Regiunea Sud-Est  
 

Unde, 
 
Cetăţenii ospitalieri, comerţul şi serviciile cu o dezvoltare rapidă vor contribui impreuna la  
crearea unei societăţi incluzive, transformând oraşul într-un: 
 

“Loc atractiv, sigur, sănătos în care să trăieşti, să munceşti, 
să investeşti sau să vii ca turist şi în care toţi oamenii îşi pot 

realiza pe deplin potenţialul” 
 
În 2013, Focşani este un centru comercial şi cultural regional cu servicii de înaltă calitate 
şi oameni ospitalieri, interesaţi şi dornici de a primi investitorii şi turiştii, un centru istoric 
şi arhitectural atractiv, în care cetăţenii săi se simt în siguranţă.  

 
Oraşul nostru va fi sediul Bursei 
Naţionale de Vinuri şi Băuturi 
Spirtoase şi va găzdui târguri 
internaţionale. Va fi un oraş 
prosper, dinamic, mândru de 
sine, gazda unui mediu de 
afaceri durabil cu caracter 
internaţional şi inter-regional 
care va oferi facilităţi şi suport 
de afaceri de un înalt nivel. Va 
oferi totodată centre de formare 
profesională, activităţi culturale 
şi de petrecere a timpului liber 

din restul regiunii.  
 
Visul n

atât cetăţenilor săi, dar şi celor 

ostru este 
plinirea ambiţiei 

 

 
”.  

îm
oamenilor noştri, 
dedicaţi transformării 
 “oraşului nostru 
istoric unde s-a 
înfăptuit odinioară
Unirea” într-o  
“Metropolă 
comercială 
sustenabilă a
secolului 21



Dorim să asigurăm o prosperitate sustenabilă, bogăţie şi venituri crescute din activităţile pe 

 
eschizând acest drum, 

oul Focşani 

stăzi suntem pregătiţi să 
cşani Metropolitan şi credem în forţele şi potenţialul nostru. 

ceea ce priveste condiţiile de trai excelente unde oamenii să îşi poată realiza potenţialul pe 
deplin.  

care le întreprindem. Punctele noastre forte şi legătura cu trecutul, cu respectarea 
patrimoniului nostru cultural, istoria magnifică a oraşului şi calitatea mediului din oraş, dau 
distincţia şi plusul nostru de valoare în comparaţie cu alte oraşe.  

D
 
N
Metropolitan va fi 
caracterizat de un 
sentiment de mândrie 
larg împărtăşit, de 
calitatea vieţii şi de 
oameni optimişti, fericiţi 
şi dedicaţi. Cu toţii vom 
contribui împreună la 
atingerea bunăstării 
economice şi 
prosperităţii, bazate pe 

cultură, obiceiuri şi valori 
europene recunoscute şi 
aplicate, acelea de democraţie, 
demnitate umană, şanse egale şi 
incluziune socială. Suntem 
încrezători că lucrând împreună 
şi concentrându-ne pe ceea ce 
contează, vom îmbunătăţi viaţa 
noastră a locuitorilor din 
Focşani, acum şi în viitor. 
 

combinaţia de tradiţii locale, 

A
lucrăm pentru noua faţă a unui Fo
Avem o istorie cu care ne mândrim, un patrimoniu cultural, un mediu sănătos şi resurse 
naturale şi suntem gata de a să pornim pe acest drum de dezvoltare socio-economică strategic 
organizată şi de modernizare urbană, aşa cum sunt ele prevăzute în Strategie. Vom implica 
întreaga comunitate pentru a lucra împreună şi a recrea  o comunitate pozitivă şi unită, pe 
baza direcţiilor pentru viitorul oraşului care asigură atingerea viziunii.  

Suntem hotărâţi ca până în 2013 să aducem oraşul nostru printre primele 5 din România in 



Secţiunea 3: Declaraţia de misiune 
 
 
Administraţia municipiului Focşani va prelua conducerea şi iniţiativa pentru realizarea 

iziunii oraşului în cooperare apropiată cu factorii interesaţi şi cetăţenii săi.  

nostrum, prin 
crearea şi instituţionalizarea unor Parteneriate Strategice inovatoare cu factorii 

• Dezvoltăm şi să asigurăm în cel mai înalt grad calitatea vieţii pentru locuitori, sectorul de 

• Asigurăm un mediu economic sigur şi solid;  

iul tuturor.  

iective 
stra  realizarea Viziunii.  

re servim cetăţenii, prin dezvoltarea 
politicilor şi proiectelor în parteneriat cu alte sectoare publice, organizaţii non-profit şi 

 

 

V

Iniţiativa noastră se va materializa în încurajarea şi dezvoltarea unei implicări 
comunitare puternice pentru realizarea viziunii pentru municipiul 

interesaţi ce vor încuraja participarea şi consultarea publică în tot ceea ce întreprindem 
pentru Focşani.  

Prin încurajarea şi dezvoltarea unei implicări comunitare puternice, suntem pregătiţi să: 

afaceri şi turism;  

• Avem o administraţie eficientă şi eficace, deschisă spre nevoile comunităţii şi care 
lucrează în benefic

Misiunea este crucială pentru succes şi se concretizează prin principii şi valori, ob
tegice şi acţiuni prioritare pentru

Ea anunţă totodată o nou mod de lucru şi vom realiza această misiune ca administraţie locală 
responsabilă şi angajată pe calea schimbării modului în ca

sectorul privat, şi prin valorizarea oamenilor care locuiesc şi lucrează în Focşani drept bunul 
nostru cel mai de preţ.  

 

 



Secţiunea 4: Principiile şi valorile  
 
Strategia noastră este fixată pe un ansamblu de Principii şi valori care asigură fundamentul 
pentru realizarea priorităţilor şi ţintelor.  
 
Recunoaştem că fiecare dintre noi are obligaţia de a contribui la viitorul oraşului şi ne vom 
strădui să clădim un spirit autentic, respect reciproc şi grijă pentru oraş, prin urmarea 
anumitor norme de comportament, standarde şi etică morală – traduse în principii şi valori 
împărtăşite.  
 
• Principiile descriu abordarea noastră în tot ce facem. Ele reprezintă esenţa normelor şi 

standardelor, şi codurile noastre de comportament pe care ne propunem să le urmăm 
pentru a ne atinge viziunea.  

 
• Valorile constituie credinţele şi determinare noastră. Ele vor servi drept indicator pentru 

noi toţi ca să ne măsurăm succesul în procesul de transformare într-un oraş european al 
secolului 21.  

 

Principiile noastre  
 
Principiul dezvoltării sustenabile, aflat la centrul activităţii noastre, reprezintă angajamentul 
nostru pe termen lung pentru acţiuni durabile, utilizarea prudentă a resurselor şi protejarea 
mediului, în aşa fel încât vieţile noastre, nevoile, munca, creativitatea şi dezvoltarea de noi 
produse să se poată exprima în direcţia unei dezvoltări sustenabile, îndeplinind nevoile 
actuale fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi.  
 
Prin acest lucru înţelegem: 
 

 Valorizarea resurselor naturale pe care 
le deţinem, ca limitate şi preţioase;  

 
 Mărirea gradului de conştientizare a 

responsabilităţilor pentru generaţiile 
viitoare şi pentru conservarea mediului 
şi resurselor naturale;  

 
 Efortul de a obţine o dezvoltare 

durabilă, bazată pe o analiză de 
profunzime şi rezultate pozitive ale analizelor de pre-fezabilitate şi fezabilitate, 
înainte de demararea de noi proiecte, procese sau de dezvoltarea unor noi produse;  

 
 Promovarea relaţiilor de colaborare şi a suportului necesar care să conducă la soluţii 

sustenabile.  
 
Principiul parteneriatului este un element central al Strategiei de Dezvoltare a oraşului 
Focşani, atât ca principiu de dezvoltare – facilitarea creativităţii colective prin încurajarea 
spiritului de iniţiativă şi inovaţie, şi ca principiu de utilizare optimă a resurselor disponibile 
(resurse financiare, terenuri, resurse umane, clădiri şi resurse naturale)– permiţând beneficii 
maxime pentru oraş, ca urmare a unei abordări comprehensive şi coordonate pentru scopuri 
comune. Parteneriatul presupune cooperarea între toate instituţiile publice, între acestea şi 
organizaţiile societăţii civile şi ale sectorului privat. Va activa participarea tot mai mare şi 



implicarea factorilor interesaţi în oraş (instituţii publice, asociaţii, fundaţii, confesiuni 
religioase, companii şi cetăţeni) pentru a atinge împreună obiectivele acestei strategii.  

 
Prin acest lucru înţelegem: 
 

 Realizare viziunii prin parteneriat la nivel local, regional, naţional şi internaţionals; 
 

 Sprijinirea fiecărui partener pentru a se simţi binevenit, respectat şi încurajat să îşi 
atingă potenţialul; 

 
 Dedicarea pentru învăţare şi dezvoltare, spre beneficiul tuturor partenerilor şi 

persoanelor  
 

 Împărtăşire cunoştinţelor şi experienţei noastre pentru a învăţa unii de la alţii şi a 
clădi pe baza unor bune practici. 

 
Principiul universalităţii va asigura dreptul 
fiecărui individ de a contribui şi de a juca un rol 
în atingerea viziunii, de a fi mândru de oraşul 
său, şi de a beneficia de progresele realizate de 
oraş, în limitele legii. Recunoaştem totodată şi 
principiul universal ca toţi cetăţenii oraşului, 
indiferent de sex, vârstă, statut socio-economic 
sau convingeri politice, să aibă acces deplin la 
servicii publice, să propună şi să iniţieze idei de 
dezvoltare pentru oraş, şi într-o manieră deschisă 
să poată influenţa deciziile care afectează oraşul 
şi viaţa cetăţenilor.  

 
Prin acest lucru înţelegem: 
 

 Valorizarea fiecărui individ indiferent de sex, vârstă, etnie, religie, dizabilitate sau 
convingeri personale; 

 
 Respectarea drepturilor individuale, odată cu interesele comunităţii; 

 



 Extinderea oportunităţilor în mod egal către toţi cetăţenii pe baza unor standarde 
egale  

 
 Crearea oportunităţilor pentru ca fiecare individ să participe şi să contribuie la luarea 

deciziilor.  
 
Principiul planificării şi implementării pe baza dovezilor este o cheie în angajamentul 
nostru de a obţine o performanţă de înalt nivel. Printr-o planificare bazată pe date, pe analiza 
detaliată a nevoilor şi pe consultarea cu factorii interesaţi, ne vom asigura că dezvoltarea va 
avea un impact pozitiv şi sustenabil pe termen lung asupra oraşului şi cetăţenilor. Acest lucru 
conferă totodată posibilitatea unui management îmbunătăţit, a unei planificări eficace şi 
eficiente, a evaluării şi monitorizării implementării strategiei pe linia obiectivelor şi 
priorităţilor.  
 
Prin acest lucru înţelegem: 
 

 Luarea deciziilor într-un 
mod deschis, transparent, 
prin consultare şi pe baza 
dovezilor; 

 
 Aderarea la cele mai 

înalte standarde de 
comportament şi la o etică 
a profesionalismului; 

 
 Acceptare 

responsabilităţii pentru 
propriile acţiuni; şi  

 
 Introducerea managementului şi practicilor de măsurare a performanţei de tip 

„valoare optimă” pentru a maximiza impactul pozitiv al schimbărilor strategice.  
 

 
Valorile noastre 
Determinarea şi convingerile noastre sunt 
materilizat în: 
 
Respectul pentru demnitatea umană  

Garantăm dezvoltarea liberă şi deplină a fiecărui 
individ şi a personalităţii sale. Toţi cetăţenii 
oraşului nostru vor fi trataţi cu demnitate în ce 
priveşte stilul lor de viaţă, cultura, convingerile şi 
valorile personale.  
 
Respectul pentru şanse egale  
 
Toţi oamenii au şanse egale în dezvoltarea oraşului 
şi în accesarea serviciilor şi vor fi trataţi egal, fără 
nici o formă de discriminare.  
 



Respectul pentru libertatea alegerii  
 
Alegerea fiecărei persoane cu privire la rolul pe care doresc să îl joace în dezvoltarea oraşului 
va fi respectată. În situaţia în care anumiţi cetăţeni se expun pe ei înşişi sau pe alţii la riscuri, 
autorităţile locale se vor asigura că interesele acestor persoane sunt protejate şi se vor 
preocupa de starea lor de bine.  
 
Respectarea independenţei şi individualităţii fiecărei fiinţe umane  

Fiecare persoană are dreptul de a fi o parte integrantă a comunităţii şi în acelaşi timp să îşi 
menţină propria independenţă şi individualitate. În situaţia când cineva se află într-o situaţie 
dificilă şi depinde de asistenţă socială sau medicală, are dreptul la aceste servicii care îi 
conferă suportul necesar şi îi permit să continue să trăiască în propria sa locuinţă şi în propria 
sa comunitate. De asemenea, ori de câte ori există nevoia de la muta o persoană din propria 
locuinţă într-un spaţiu alternativ, persoana are dreptul să alegă locul unde va locui, pentru a 
putea avea un grad cât mai mare de independenţă. Această valoare urmăreşte totodată să 
promoveze normalizarea – permiţând tuturor persoanelor cu nevoi speciale să trăiască o viaţă 
normală, cu evitarea etichetărilor şi tratării diferite pentru persoanele care beneficiază de 
servicii.  Urmăreşte de asemenea evitarea marginalizării şi recunoaşterea faptului că toţi 
cetăţenii noştri, indiferent dacă necesită sau nu servicii publice, sunt persoane normale cu 
nevoi şi aspiraţii umane normale.  

Respectarea confidenţialităţii  
 
Toţi furnizorii publici şi privaţi de servicii au obligaţia de a lua toate măsurile posibile şi 
rezonabile pentru a se asigura că datele şi informaţiile personale  ale utilizatorilor de servicii 
publice nu sunt furnizate sau făcute publice fără acordul scris al persoanei.  
 
Respectarea dreptului de a accesa informaţie publică, transparenţă şi consultare  
 
Fiecare persoană are acces liber şi imediat la informaţii privind drepturile sale fundamentale 
şi alte drepturi stabilite prin lege, precum şi şansa de a influenţa deciziile care îi pot afecta 
viaţa.  Membrii comunităţii sunt încurajaţi şi sprijiniţi să participe în acest proces de 
planificare şi implementare a priorităţilor oraşului şi să contribuie la dezvoltarea comunităţii. 
Consolidarea spiritului comunitar prin îmbunătăţirea comunicării şi consultării, precum şi 
promovarea accesului deplin şi transparent la informaţii şi participării în procesul de luare a 
deciziilor, va face ca oamenii să se simtă respectaţi şi implicaţi, dar şi în siguranţă în mâinile 
celor care implementează Strategia oraşului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Secţiunea 5: Scopul şi obiectivele 
strategice 
 
Municipiul Focşani se află azi în faţa unei oportunităţi istorice …..  
 
Integrarea ţării noastre în Uniunea Europeană se combină cu un spectru larg de provocări şi 
oportunităţi.  
 
Pentru prima dată, tradiţiile şi cultura 
noastră, modul nostru de viaţă şi de lucru, 
precum şi economia şi întregul sistem 
instituţional vor fi integrate cu cele ale ţărilor 
avansate din Europa, sub o singură umbrelă 
comună. Accesul liber la pieţele europene, 
libera circulaţie a forţei de muncă, a 
bunurilor şi capitalului şi respectul pentru 
demnitatea umană şi principiile umane ca 
principii europene fundamentale sunt câteva 
dintre marile provocări şi oportunităţi care ne 
stau în faţă. Integrarea Europeană a fost visul 
nostru din ultimul deceniu şi jumătate şi am 
depus multe eforturi pentru a fi mai aproape 
de Europa.  Acum trebuie să întâmpinăm 
Europa bine pregătiţi şi organizaţi.  
 
Ţinând cont de toate acestea, ne asumăm azi o mare provocare pentru sectorul public, vital în 
crearea mediului propice, dar şi pentru sectorul privat şi societatea civilă şi cetăţenii noştri 
de a crea împreună un motor puternic pentru creşterea şi prosperitatea societăţii.  
 
Reacţia noastră necesită şi stabilirea de scopuri pe termen lung, care să consolideze viziunea 
strategică şi să reflecte aspiraţiile şi aşteptările cetăţenilor pentru viitorul oraşului, 
reprezentat prin următoarele caracteristici distincte identificate pe parcursul conceperii 
Strategiei şi anume: 
 

Focşani va deveni o metropolă caracterizată prin următoarele particularităţi: 
 
Economie puternică  economie puternică şi modernă, cu afaceri care creează bunăstare 

economică sustenabilă şi oportunităţi de angajare pentru toţi 
membrii comunităţii. 

 
Un centru atractiv centrul oraşului va fi preţuit de către toţi cetăţenii săi şi memorabil 

pentru vizitatori. 
 
Cartiere atractive  cartiere rezidenţiale atractive şi moderne cu stiluri de viaţă variate 

şi atracţii distincte care reflectă aspiraţiile locuitorilor  
 
Uşor accesibil  legături de transport interne şi externe eficiente şi puternice care 

asigură condiţii excelente de creştere economică şi o bună calitate a 
vieţii. 

 
Forţă de muncă bine pregătită O gamă diversă de oportunităţi care să permită cetăţenilor să aibă 

aspiraţii mai mari şi să îşi atingă potenţialul în găsirea unui loc de 
muncă. Aceste oportunităţi vor permite angajatorilor să dispună de 



abilităţile care le sunt necesare şi să contribuie la creşterea 
economică a oraşului.  

Excelenţă în protecţia mediului un oraş curat şi atractiv, care plasează mediul la centrul deciziilor 
sale, reduce dependenţa de resurse ce nu se pot reînnoi şi îşi 
măreşte valorile sale naturale sau antropice. 

 
Infracţionalitate scăzută şi siguranţă  un oraş în care oamenii pot trăi, investi şi lucra în siguranţă   
 
Sănătate şi o stare de bine servicii de sănătate excelente şi o populaţie activă şi sănătoasă  
 
 
Un loc prielnic pentru copii   un loc prielnic pentru viaţa de familie, în care copiii şi tinerii sunt 

încurajaţi şi sprijiniţi să îşi atingă potenţialul şi să contribuie în 
mod pozitiv şi activ în viaţa oraşului.  

 
Cosmopolit şi inclusiv  un oraş care utilizează pe deplin talentele cetăţenilor şi nou-

veniţilor, investitorilor, studenţilor etc. şi care încurajează oamenii 
să îşi împărtăşească ideile şi experienţele  

 
O bună ofertă cultural-sportivă un oraş cu evenimente şi activităţi sportive, teatre, galerii şi muzee, 

concerte de muzică live, cluburi şi festivaluri care sunt populare 
printre localnici şi printre vizitatorii oraşului  

 
Bine-condus & bine-văzut  un oraş care este perceput ca fiind bine administrat de către lideri 

aleşi în mod democratic, responsabili şi cu o manieră transparentă, 
un oraş în care oricine îşi doreşte să locuiască, să investească şi să 
facă afaceri.  

 
Aceste caracteristici distinctive sunt ingrediente importante pentru formularea Scopului şi 
Obiectivelor Strategice. Ele sunt şi un punct de plecare pentru stabilirea obiectivelor 
operaţionale şi pentru selectarea ulterioară a deciziilor, priorităţilor, ţintelor şi acţiunilor 
strategice. Ar fi util să accentuăm că Strategia Oraşului Focşani stabileşte fundamentul 
dezvoltării viitoare a oraşului, în toate aspectele relevante ale vieţii cetăţenilor săi. Provocările 
ce derivă din aceste caracteristici distinctive enumerate mai sus trebuie luate în considerare 
fără prioretizare. Fiecare are propriile sale atribute şi implicaţii pentru viitorul oraşului. Toate 
constituie în sine o prioritate de prim rang.   

 



Acest lucru face ca Strategia Municipiului Focsani să aibă un caracter şi o integritate unică. 
De fapt, Strategia Municipiului Focsani 2007-2013 este baza tuturor lucrărilor viitoare, şi nu 
greşim dacă o considerăm un cadru complex de planificare integrată în care converg sectoare 
şi priorităţi multiple, identificate drept relevante şi semnificative pentru direcţiile viitoare ale 
dezvoltării oraşului. 
Cele mai bune 
practici din Europa 
vor confirma că 
oraşele de succes 
trebuie să aibă o 
perspectivă largă şi să 
dezvolte cadre de 
planificare integrată 
cu direcţii şi orientări 
strategice spre toate 
sectoarele vitale, 
pentru a obţine o 
coeziune deplină între 
nevoi, oportunităţi şi 
provocări pe de o 
parte şi aspiraţiile şi 
aşteptările cetăţenilor 
pe de altă parte. 

 
Aşteptând cu nerăbdare acest lucru, Focsani urmează cele mai bune practici în Europa şi 
prin acest cadru de dezvoltare promovează o planificare integrată ca esenţă a orientărilor 
sale pentru dezvoltare. Pentru realizarea Viziunii, următoarele scopuri şi obiective strategice 
subliniază traiectoria dezvoltării oraşului: 
 
 

Scopul strategic  
Strategia de dezvoltare a Municipiului Focsani 2007-2013, urmăreşte să stabilească 
fundamente solide pentru asigurarea succesului sustenabil al transformării oraşului 
într-un oraş european modern al secolului 21, prin utilizarea avantajelor poziţiei sale 
geografice, valorilor sale istorice şi culturale, potenţialului uman şi resurselor naturale 
şi de mediu, odată cu oportunităţile ce derivă din integrarea în Uniunea Europeană.  

 

Obiectivele strategice: 
Următoarele obiective strategice reflectă viziunea şi scopul pe termen lung al oraşului: 

 

Obiectivul 1: Transformarea oraşului Focsani, într-o metropolă comercială inter-
regională dinamică şi modernă, cu o economie cu puternici legături internaţionale şi 
servicii de suport, linii de transport şi comunicare moderne care sprijină mediul de 
afaceri şi antreprenoriatul şi atrage investitori, creând condiţii pentru creştere 
economică, bunăstare socială, nivel de trai ridicat şi oportunităţi de ocupare a forţei de 
muncă şi prosperitate pentru toţi cetăţenii săi şi ai regiunii.  

Obiectivul 2: Să creeze ‘Un Focsani Dinamic’ cu condiţii stabile de revitalizare şi 
modernizare pe termen lung, luând în considerare nevoile actuale ale populaţiei 
asigurând utilizarea sustenabilă a resurselor oraşului fără a periclita viabilitatea 
mediului şi a resurselor pentru generaţiile viitoare.  



Obiectivul 3: Să creeze „Un 
Focşani Vizibil” cu un 
sentiment de mândrie larg 
împărtăşit, care oferă 
turiştilor şi vizitatorilor o 
multitudine de atracţii 
turistice, oportunităţi de 
petrecere a timpului liber şi 
locuri de cazare moderne, 
odată cu ocazia de a trăi 
experienţa tradiţiilor locale de 
ospitalitate, ce fac din oraşul 
nostru o destinaţie unică 
recomandabilă oricui.   

Obiectivul 4: Să creeze 
„Un Focşani cu bune 
legături”, cu linii de 
transport interne şi 
externe eficiente pentru 
toţi locuitorii şi vizitatorii 
prin oferirea unei game 
largi de alternative care 
vor asigura condiţiile 
pentru creşterea 
economică,  călătorii, 
nivel de trai bun şi 
dezvoltarea turismului.  

Obiectivul 5: Să creeze 
„Un Focşani bazat pe 
cunoaştere”, cu un nivel 
ridicat de educaţie 
specializată, centre de 

formare continuă, infrastructură şi servicii IT dinamice, care să conducă la integrarea 
curentelor de dezvoltare din Europa şi din lume, ca factor generator de 1) „know how” 
externalizat şi promovat atât la nivel naţional, cât şi în cadrul regiunii şi 2) resurselor 
umane specializate - un capital pentru Focşaniul secolului 21 şi pentru Regiunea Sud 
Est. 

Obiectivul 6: Să creeze „Un Focsani 
Democratic şi Nediscriminatoriu”, cu o 
administraţie transparentă, responsabilă, cu o 
organizare instituţională şi condiţii 
democratice favorabile implicării depline şi 
integrării cetăţenilor şi factorilor interesaţi în 
schimbările ce afectează oraşul şi promovează 
egalitatea de şanse, în timp ce dezvoltarea 
economică, modernizarea şi revitalizare 
urbană  contribuie la un mediu sănătos, şi care 
permite tuturor să se simtă în siguranţă, 
valorizaţi şi respectaţi.  

Obiectivul 7: Să creeze „Un Focşani Cultural şi 
Energic”, cu o ofertă culturală largă din 
domeniul artelor, sporturilor şi activităţilor 
recreative pentru cetăţeni şi vizitatori, dar şi cu 
oportunităţi pentru tineri şi copii de a se 
dezvolta la adevăratul lor potenţial şi de a trăi 
o viaţă sănătoasă, bogată din punct de vedere 
cultural şi cu un stil de viaţă sportiv. 



Obiectivul 8: Să creeze „Un Focşani cu responsabilitate socială”, o societate care 
protejează şi asigură calitatea vieţii pentru toţi copii şi adulţii vulnerabili, oferind 
servicii accesibile şi adaptate care să le permită participarea şi contribuţia pozitivă în 
cadrul comunităţii.  

Obiectivul 9: Să creeze „Un Focşani Sănătos” prin promovarea unei stări de bine şi a 
unei vieţi sănătoase pentru toţi, cu o infrastructură de sănătate revitalizată şi 
modernizată şi servicii primare şi secundare dezvoltate la standarde europene. 

Obiectivul 10:  Să creeze „Un Focşani Curat şi Ecologic”, un mediu plăcut, sănătos 
pentru generaţiile prezente şi viitoare, asigurând standarde ridicate de protecţia şi 
managementul spaţiilor verzi, protejarea patrimoniului arhitectural, reciclarea 
deşeurilor şi utilizarea eficientă a energiei şi apei. 


