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CAPITOLUL I
INTRODUCERE

1.1. Metodologia agreată i contextul motiva ionalș ț
      1.1.1. Motivarea alegerii temei 

Observ cu tristeţe faptul că, de la o zi la alta, noi, cetăţenii, fugim în goana după rezolvarea problemelor
noastre de zi cu zi, astfel că începem să neglijăm tot mai mult un factor esenţial în dezvoltarea noastră etică
– societatea în care convieţuim. Lucrarea de faţă a pornit de la premisa despre şi pentru cetăţeni, principalul
scop fiind impulsionarea spiritului de patriotism local din sufletele tecucenilor, plecând, în primă fază, de la
teoretizarea informaţiilor privind rolul comunităţilor etnice şi confesionale în viaţa urbei noastre, spre o mai
bună înţelegere a modului în care comunitatea noastră a evoluat. Aşadar, îmi doresc ca prin proiectul de faţă
să reuşesc să le redau tecucenilor încrederea în propriul lor cadru social şi să-i determin să contribuie la
dizolvarea aspectelor negative, aşa încât să tindem cât mai mult spre societatea pe care cu toţii ne-o dorim.

1.1.2. Obiectivele cercetării i rezultatele preconizateș
a)  perceperea  obiectivă  a  condi iilor  social-istorice  care  au  generat  evolu ia  structurii  etnice  iț ț ș

confesionale a popula iei municipiului Tecuci;ț
b)  analiza  contribu iei  comunită ilor  etnice  i  religioase  asupra  peisajului  urban  i  a  vie ii  urbaneț ț ș ș ț

tecucene;
c)  promovarea  toleran ei  etnice  i  religioase,  precum  i  a  incluziunii  sociale,  în  rândul  popula ieiț ș ș ț

municipiului Tecuci.
1.1.3. Metodologia implementată
Prezentul proiect a fost derulat în perioada mai-iunie 2017. Realizarea acestuia a fost posibilă datorită

disponibilită ii  unor  resurse materialeț  (suporturi  grafice şi  cartografice,  aparat  foto,  jurnal  de observaţii,
material  bibliografic)  i  procedurale  (metoda  observaţiei,  bibliografică,  monografică,  istorică,  statisticaș
matematică, modelarea grafică i cartografică a datelor ob inute, metoda interviului).ș ț

Pe parcursul desfă urării  proiectului  am efectuat  observa ii  în  orizontul  local  asupra elementelor  ceș ț
caracterizează peisajul urban tecucean, realizând fotografii ce reflectă situa ia actuală a lăca urilor de cultț ș
din municipiul Tecuci sau care cuprind secven e din principalele evenimente social-culturale ale ora uluiț ș
nostru. De asemenea, am elaborat diagrame ce surprind structuri etnico-religioase i evolu ii demografice aleș ț
popula iei Tecuciului, pe baza informa iilor preluate de la Institutul Na ional de Statistică sau din alte surse.ț ț ț
Totodată,  am  transpus  pe  suport  cartografic  răspândirea  geografică  a  lăca urilor  de  cult  în  spa iulș ț
municipiului Tecuci, folosind metoda cartodiagramei cu simboluri artistice. 

Tot în cadrul acestui proiect am strâns informa ii  legate  de comunită ile  etnice i  confesionale prinț ț ș
metoda interviului, intrând în legătură directă cu diver i reprezentan i ai acestor comunită i. Pe această caleș ț ț
in să le mul umesc tuturor persoanelor care m-au ajutat i au făcut posibilă o prezentare cât mai obiectivă aț ț ș

vie ii social-confesionale din spa iul ora ului nostru: domnul Iancu Aisic (pre edintele Comunită ii evreilorț ț ș ș ț
din Tecuci),  doamna Dumitriu Gina (consilier municipal, pre edinta Comisiei municipale pentru cultură,ș
învă ământ, sănătate, culte i asisten ă socială), doamna Maricica Nica (pre edinta Comunită ii romilor dinț ș ț ș ț
Tecuci),  domnul  Petru  Ojog  (preotul  paroh  al  bisericii  Adormirea  Maicii  Domnului),  domnul  Victor
Bojonca  (pastorul  bisericii  baptiste  „Credin a“  Tecuci),  domnul  Lucian  Lunca u  (preotul  bisericiiț ș
evanghelice din Tecuci), domnul Radu Motoc (pastorul bisericii penticostale „Noua Credin ă“ Tecuci). ț

Nu în ultimul rând, am realizat un film intitulat „Mândru că sunt tecucean“ i am amenajat a a numitulș ș
„copac  al  toleran ei“,  ambele  ini iative  materializate  în  cadrul  unei  activită i  realizate  în  colaborare  cuț ț ț
Biblioteca Municipală „ tefan Petică“ Tecuci.Ș

1.2. Municipiul Tecuci – repere geografice i istoriceș
Municipiul Tecuci este situat în judeţul Galaţi, la intersec ia paralelei 45°51’06” latitudine nordică cuț

meridianul 27°25’56” longitudine estică. Raportându-ne la importante aşezări din jur, municipiul se află la
20 km de Mărăşeşti, 40 km de Focşani, 50 km de Bârlad şi Târgu Bujor, 78 km de Galaţi, 180 km de Iaşi şi
240 km de Bucureşti.

Geografic, este situat în Câmpia Tecuciului, la confluen a râurilor Bârlad i Tecucel. Este un ora  deț ș ș
mărime mijlocie, cu un comer  în continuă dezvoltare. A ezată la o răspântie de vechi drumuri comerciale,ț ș
localitatea  s-a  dezvoltat  în  vatra  unei  a ezări  geto-dacice  i  apoi  daco-romane.  Atestat  încă  dinș ș  anul
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1435, târgul Tecuci era un important centru de tranzit i de schimb pentru negustorii din ările de la nordul iș ț ș
de  la  vestul Moldovei,  ca  i  pentru  cei  din  regiunile  limitrofe.  De i  în  dese  rânduri  a  fost  afectat  deș ș
numeroase cataclisme naturale i evenimente istorice cu urmări negative asupra sa, ora ul a supravie uitș ș ț
acestora, în unele cazuri renăscând din propria cenu ă.ș

Conform datelor obţinute în urma recensământului populaţiei şi al locuinţelor din anul 2011 şi puse la
dispoziţie de Institutul Naţional de Statistică, municipiul Tecuci are o suprafa ă totală de 8676 ha, pe care seț
află amplasate 14.500 locuin e, din care 507 în proprietate publică i 13.993 locuin e din fonduri private.ț ș ț
Suprafa a locuibilă este de 567.213 m² din care în proprietate publică 14.410 m² i 552.803 m² suprafa ăț ș ț
locuibilă din fonduri private. În ceea ce prive te lungimea străzilor din municipiul Tecuci, aceasta este deș
117 km din care 56 km reprezintă străzi oră ene ti modernizate. Re eaua de canalizare are o lungime deș ș ț
72 km, re eaua de distribu ie a apei potabile este de 81,1ț ț  km, iar cea de distribu ie a gazelor naturale este deț
66,7 km.

Fig. 1 Poziţia geografică a municipiului Tecuci
(Sursa: http://pe-harta.ro/galati/)

1.3. Etnie, religie, comunitate
Unele dintre principalele elemente de identificare a unei comunită i umane din punct de vedere socialț

sunt etnia i religia. Etnia define te un grup social cu o origine comună, care împărtă e te aceea i identitateș ș ș ș ș
cultrală, valori spirituale comune i care vorbe te aceea i limbă. Identitatea etnică nu poate fi negată sauș ș ș
eliminată, chiar dacă se poate adera la o altă religie sau se poate învă a o altă limbă. Mo tenirea genetică,ț ș
experien a acumulată, convie uirea într-un grup etnic generează anumite atitudini comportamentale, mai alesț ț
ata amentul fa ă de acel grup. De multe ori, grupurile etnice intră în contact i astfel au loc schimburile deș ț ș
valori. În func ie de gradul de interrela ionare i, mai ales, de cel de acceptare, grupurile etnice pot dezvoltaț ț ș
sentimentul de toleran ă sau, dimpotrivă, cel de respingere, care, de cele mai multe ori, duce la xenofobie.ț

O altă componentă importantă a vie ii sociale o constituie religia. Aceasta poate fi privită din trei puncteț
de vedere: 

a) religia ca i credin ă, este privită ca un set de convingeri (valori) despre divinitate şi viaţa de apoi, cuș ț
aspecte legate în principal de destinul spiritual al omenirii;

b)  religia  ca  identitate  definită  prin  apartenenţa  la  o  comunitate  ce  împărtăşeşte  credinţe,  ritualuri,
etnicitate, naţionalitate sau origini comune; 

c) religia ca mod de via ă, adeseori exteriorizată prin portul unor obiecte vestimentare caracteristice,ț
practici şi sărbători religioase specifice.

Religia poate însemna principii morale, rituri, dar şi modul de a gândi şi a trăi sacrul, propriu unui grup,
conform identităţii  sale culturale.  Toate aceste semne particulare pot apărea deviante pentru cei care nu
împărtăşesc  aceeaşi  religie,  dar  pentru  membrii  comunităţii,  de  cele  mai  multe  ori,  reprezintă  nucleul
doctrinar al religiei lor1. 

CAPITOLUL II

1 Dinu, M., 2007, pag 15-16
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EVOLU IA STRUCTURII ETNICE I CONFESIONALE Ț Ș
A POPULA IEI MUNICIPIULUI TECUCIȚ

De la apari ia ora ului nostru până în prezent evolu ia numerică i structura demografică a popula ieiț ș ț ș ț
municipiului  Tecuci  a  suferit  numeroase  modificări.  Catastrofele  naturale  (cutremure,  inunda ii,  secete,ț
incendii,  epidemii)  i  numeroasele  evenimente  social-istorice  (invaziile  turcilor  i  tătarilor,  înrobireaș ș
romilor, oprimarea evreilor, revoltele, răscoalele, cele două războaie mondiale) au afectat destul de mult
via a urbană tecuceană i au slăbit coeziunea de grup a popula iei ora ului nostru, însă comunitatea noastră aț ș ț ș
reu it să depă ească aceste momente grele i să reziste în timp.ș ș ș

2.1 Evolu ia numerică a popula ieiț ț
Evolu ia numerică a popula iei a fost influen ată de o serie de elemente favorizante (regiune de câmpie,ț ț ț

cu soluri fertile, pozi ie geografică la margine de inut, la convergen a unor drumuri i căi ferate), dar i deț ț ț ș ș
mul i factori perturbatori (invazii, războaie, incendieri, calamită i naturale), astfel că de-a lungul timpului aț ț
cunoscut o serie de urcu uri i coborâ uri. ș ș ș

De i  Tecuciul  a  fost  men ionat  încă  din  anul  1460  ca  punct  de  vamă  între  Moldova  i  araș ț ș Ț
Românească2, deci cu o activitate economică relativ înfloritoare, informa iile despre ora ul nostru în primeleț ș
secole  ale  existen ei  sale  sunt  extrem  de  pu ine.  Strămutările  vetrei  ora ului  aduceau  de  fiecare  datăț ț ș
modificări la nivel demografic. Au fost chiar situa ii de părăsire temporară a vetrei (anii 1711, 1719, 1758)ț 3,
urmate de o repopulare rapidă a acesteia.

O primă referire la popula ia a ezării datează din 12 noiembrie 1646, când misionarul catolic Marcoț ș
Bandini  men iona  cca.  4000  de  locuitoriț 4.  Ulterior,  „foametea  cea  mare“  se  face  sim ită  i  la  Tecuci,ț ș
popula ia scăzând vertiginos, astfel că în anul 1689, misionarul Antonio Renzi găse te Tecuciul aproapeț ș
pustiu, cu doar câteva sute de locuitori. În anul anul 1774, Tecuciul număra 1325 locuitori, iar în 1831 avea
1533 locuitori. Catagrafia din anul 1845 relevă prezen a a 4960 de locuitoriț 5. Chiar dacă epidemia de holeră
din anul 1848 s-a soldat cu decimarea a unei treimi din popula ia ora ului, în anul următor valoarea mare aț ș
natalită ii a făcut ca aceasta să se refacă; în perioada dintre 1859-1860, popula ia Tecuciului se cifra la 5769ț ț
de persoane. În anul 1864, pe 8 noiembrie, Tecuciul devine comună urbană, înregistrând o popula ie de 7525ț
locuitori. La sfâr itul secolului al XIX-lea, erau 13405 locuitoriș 6. 

Recensămintele din secolul XX marchează o dinamică pozitivă a popula iei Tecuciului, după cum oț
dovede te i  graficul  de mai  jos.  Valoarea maximă a fost  înregistrată  în anul  1989 (aproximativ  49000ș ș
locuitori).  După acest an însă, ca urmare a diminuării func iei industriale a ora ului, a migrării for ei deț ș ț
muncă  spre  alte  regiuni  i  ări,  dar  i  datorită  unui  bilan  natural  devenit  negativ  din  2011,  popula iaș ț ș ț ț
Tecuciului a început să scadă ajungând la nivelul actual de aproximativ 34000 locuitori.

Fig. 2  Evolu ia numerică a popula iei Tecuciului în perioada 1901-2011 (Sursa datelor: INS)ț ț

2 Documentele lui tefan cel MareȘ , vol. II, Bucure ti, 1913, CXXVIII, pag.277-282, apud Andronache t., 2015, pag. 13ș Ș
3 Andronache t., 1999, pag. 57Ș
4 Paraschiv E., 1999, pag. 251
5 idem
6 Op.cit., pag. 252
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Pentru o ilustrare  cât  mai  exactă  a  situa iei  comunită ii  urbane tecucene,  ar  trebui  corelate  evolu iaț ț ț
numerică a popula iei cu evolu ia structurii etnice i confesionale. ț ț ș

2.2. Evolu ia structurii etnice a popula iei municipiului Tecuciț ț
Ca majoritatea ora elor din Moldova, Tecuciul a suferit de-a lungul timpului numeroase schimbări aleș

structurii etnico-demografice, unele chiar radicale. Având o pozi ie geografică relativ favorabilă-la grani aț ț
dintre Moldova i Muntenia,  ș aflat la intersec ia unor cunoscute drumuri medievale („drumul pe telui“ peț ș
ruta Brăila-Bârlad, drumul „moldovenesc“ sau „tătărăsc“, din Transilvania către Gala i i de aici mai departeț ș
către Cetatea Albă)- i fiind investit pentru vreme îndelungată i cu prerogativa de re edin ă a unui inut,ș ș ș ț ț
ulterior jude , ora ul nostru a reu it să atragă o popula ie pestri ă de-a lungul timpului.ț ș ș ț ț

Diversitatea  etnică  înregistrată  în  cadrul  popula iei  Tecuciului  a  fost  prezentată  în  numeroaseț
documente, în special din secolul al XVIII-lea. Astfel, catagrafia popula iei Moldovei din 1772, realizată înț
timpul ocupa iei ruse ti, face referiri concrete la locuitorii principalelor a ezări din cadrul ocolului Tecuci, laț ș ș
originea sau etnia acestora7. Astfel, din totalul de 565 de familii (case), sunt men ionate 16 familii de armeni,ț
11 de greci, 9 de „ âgani“, 5 familii de sârbi, 4 de evrei; tot străini erau considera i i unii români proveni iț ț ș ț
din ora e limitrofe  sau din afara  Moldovei:  6  familii  de munteni,  9 de gălă eni,   4 de foc ăneni,  2  deș ț ș
bucure teni, 2 de bra oveni, 2 de brăileni, o familie provenită din Craiova. Tot în acea perioadă, la Tecuciș ș
erau înregistrate 7 familii de venetici i fugari (bejenari).ș

În  secolul  al  XIX-lea,  cre terea  numerică  accentuată  a  popula iei  Tecuciului  a  fost  înso ită  de  oș ț ț
diversificare etnică tot mai evidentă. Cauzele sunt de natură economică i politică, respectiv apari ia unorș ț
elemente de tip capitalist, precum i slăbirea suzeranită ii otomane, iar după 1878 câ tigarea independen eiș ț ș ț
de stat. În 1890, ora ul nostru număra 9261 de persoane, din care 8181 erau români, 69 de greci, 63 deș
unguri,  18 germani,  13 bulgari,  9 prusieni,  8 turci,  6 italieni,  3 ru i i un sârb. Nu sunt aminti i  evreiiș ș ț
deoarece în acea perioadă nu aveau drepturi cetă ene ti, dar, conform recensământului religios din acela iț ș ș
an, erau înregistra i 809 iudaici (israeli i), ceea ce ne face să presupunem că erau cel pu in tot atâ ia evreiț ț ț ț 8.

. 

Fig. 3  Ponderea comunită ilor etnice din totalul popula iei minoritare din ora ul Tecuci în 1890 ț ț ș
(Sursa datelor: Monografia ora ului Tecuci, 1999)ș

În secolul al XX-lea, structura etnică a popula iei Tecuciului a cunoscut două perioade distincte. Astfel,ț
în prima jumătate a secolului s-a remarcat o consolidare a majorită ii comunită ilor etnice înfiripate anterior,ț ț
dar i o scădere a numărului de greci i germani, în principal datorită repatrierii acestora. La recensământulș ș
din  anul  1930,  din  totalul  de  17259  de  locuitori,  majorită ii  române  i  se  adăugau  14  na ionalită iț ț ț
conlocuitoare, dintre care într-un număr mai important erau evreii (1531 persoane), ungurii (196), ru ii (84)ș
i bulgarii (72); un procent mai redus înregistrau sârbii, polonezii, grecii, armenii, romii etc. La începutulș

celui  de-al  doilea  război  mondial,  în  anul  1940,  a  început  i  exodul  bulgarilor,  efect  al  schimbului  deș
popula ie dintre România i Bulgaria în urma cedării celor două jude e din sudul Dobrogeiț ș ț 9.

Se observă faptul  că în  perioada interbelică,  ca i  la sfâr itul  secolului  al  XIX-lea,  principala  etnieș ș
minoritară din Tecuci era reprezentată de evrei. 

7 P. G. Dimitriev, Moldova în timpul feudalismului, Chi inău, Editura tiin a, 1975, partea I, pag.555-563, apud Andronache t., ș Ș ț Ș
2015, pag. 101-110
8 Biblioteca Academiei Bucure ti: ș Expunerea administra iei comunei Tecuci pe anul 1890ț , Foc ani 1891, apudș  Paraschiv E., 
1999, pag. 252
9 Op. cit., pag. 253
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Fig. 4  Ponderea comunită ilor etnice din totalul popula iei minoritare din ora ul Tecuci în 1930 ț ț ș
(Sursa datelor: Monografia ora ului Tecuci, 1999)ș

Perioada postbelică este caracterizată prin scăderea drastică a numărului na ionalită ilor minoritare, cuț ț
excep ia romilor. Această situa ie este explicată prin repatrierea evreilor după înfiin area Israelului în 1948,ț ț ț
exodul aproape total al celorlalte etnii i asimilarea celor răma i, în paralel cu cre terea rapidă a ponderiiș ș ș
romilor, datorită natalită ii foarte ridicate înregistrate în rândul acestora. La recensământul din anul 1992,ț
din totalul de 46823 de locuitori,  45685 erau români, în timp ce celelalte na ionalită i  erau reprezentateț ț
astfel:  1045  romi,  34  evrei,  29  unguri,  14  germani,  4  ru i,  3  ucraineni,  3  ruteni,  2  greci  i  câte  unș ș
reprezentant pentru sa i, secui, bulgari i poloneziș ș 10.

Fig. 5  Ponderea comunită ilor etnice din totalul popula iei minoritare din municipiul Tecuci în 1992 ț ț
(Sursa datelor: Monografia ora ului Tecuci, 1999)ș

În prezent, coform datelor furnizate de INS privind rezultatele ultimului recensământ din anul 2011,
structura etnico-demografică este foarte clară i se transpune prin predominan a românilor (29014 persoane),ș ț
care  reprezintă  84%  din  totalul  popula iei  (34871  de  locuitori).  Principala  etnie  conlocuitoare  esteț
reprezentată  de  romi  (4% din  total),  în  timp  ce  alte  etnii  sunt  prezente  într-un  număr  foarte  redus:  7
maghiari, 6 evrei, 4 chinezi, 3 germani, 3 ucraineni etc. Observăm că la ultimul recensământ nu au mai fost
înregistra i  reprezentan i  ai  unor etnii  precum cea rusă,  greacă,  bulgară,  armeană sau poloneză,  ceea ceț ț
denotă asimiliarea pu inelor persoane cu aceste origini care nu au ales calea pribegiei.  De asemenea, unț
procent important (12%) este reprezentat de persoanele cu etnie nedefinită11.

10 Arhiva electronică a INS
11 Idem
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Fig. 6 Structura etnică a popula iei municipiului Tecuci în 2011 (Sursa datelor: INS)ț

Încă  de  la  înfiin area  ora ului  Tecuci  i  până  în  prezent,  comunitatea  etnică  majoritară  a  fostț ș ș
reprezentată de români. Încă este incertă provenien a primilor locuitori ai urbei noastre. În scrisoarea lui Iliaț ș
Voievod, Domnul Moldovei, către Vladislav Iagello, regele Poloniei, datată la 1 septembrie 1435, atestând
pentru prima oară existen a Tecuciului,  apare următoarea formulare:  ț „ i i-am dat iubitului  nostru frate,Ș
tefan Voievod, din ocina noastră, inutul anume, ora ul Chilia i cu vama i cu ozerele, ce ascultă de acestȘ ț ș ș ș

ora , i ora ul Vasluiu i ocolul, ce ascultă de acest ora , i inutul de la Tutova i târgul Bârladului, cu totș ș ș ș ș ș ț ș
ocolul,  i  morile  Covurluiului  i  ora ul  Tecuciu,  cu tot  ocolul,  i  Oltenii“ș ș ș ș 12.  Men ionarea  „oltenilor“  aț
suscitat  interesul  istoricilor.  În Monografia ora ului Tecuci,  Gina Negru  i Mircea Nicu, citând diverseș ț ș
surse, amplasează zona „Oltenii“ la sud-est de Tecuci, în dreptul localită ilor de atunci Călieni, Năne ti iț ș ș
Lungoci, foarte aproape de confluen a Bârladului cu Siretul, subliniind faptul că este probabil vorba despre oț
regiune „unde au fost coloniza i oltenii, adu i în legătură cu expansiunea munteană în sudul Moldovei înț ș
secolul al  XIV-lea“13.  O altă  dilemă a istoricilor  este legată  de toponimul „Tecuci“,  mai precis  originea
acestuia i răspândirea pe teritoriul ării.  În ceea ce prive te etimologia cuvântului sunt două ipoteze: fieș ț ș
origine slavă („tek“- curgătorul), fie origine pecenego-cumană („tehec“- pământ, „uc“- margine). Toponimul
a fost răspândit pe tot cuprinsul României, mai frecvent însă pe teritoriul Moldovei.

Astfel, este de presupus că Tecuciul a fost înfiin at i populat prima oară de moldoveni, ca târg pe valeaț ș
Bârladului, deservind satele din imediata apropiere. Privilegiul acordat de tefan cel Mare în anul 1460 caȘ
punct  de vamă14 a  favorizat  dezvoltarea  economică  i  cre terea numerică  a  popula iei,  în  principal  prinș ș ț
aportul popula iei rurale din apropiere. Vicisitudile vremurilor în perioada secolelor XVI-XVII au condus laț
oscila ii mari ale popula iei, ba chiar, în anumite situa ii, la părăsirea temporară a ora ului. De fiecare datăț ț ț ș
ora ul  era  repopulat  atât  de  unii  dintre  vechii  locuitori,  cât  mai  ales  de  popula ia  rurală  a  inutului.ș ț ț
Incertitudinea unui trai decent i îndelungat constituia un important impediment în stabilirea străinilor, astfelș
că popula ia era omogenă din punct de vedere etnic. Invaziile turco-tătare din secolul al XVII-lea i primaț ș
jumătate a secolului al XVIII-lea au dus la o pendulare a locuitorilor pe ruta Tecuci-Nicore ti, realizându-seș
astfel un schimb de popula ie între cele două localită i. Începând cu cea de-a doua jumătate a secolului alț ț
XVIII-lea (anul 1758 fiind considerat anul ultimei părăsiri de vatră), ora ul Tecuci a fost locuit permanent,ș
favorizând cre terea numerică a popula iei, în special a românilor. Astfel, în anul 1774 erau contorizate 565ș ț
de familii, din care 520 de familii de români15.

Situa ia s-a men inut i în secolul al XIX-lea, chiar dacă s-a înregistrat un aport important de străini.ț ț ș
Numărul locuitorilor a crescut i mai mult după anul ș 1830, în principal datorită absorb iei satelor limitrofeț
Vultureni,  Mălureni,  Buda, Peri,  locuite  aproape exclusiv de români.  În anul 1860 popula ia  Tecuciuluiț
număra 5769 de persoane, din care 5473 erau români16. În perioada anilor 1878-1879 au apărut două noi
cartiere, cu istorii diferite. Primul dintre ele este cartierul Tecuciul Nou, situat în nordul ora ului, între caleaș

12 Moscova, Arhiva Ministerului de Externe a Rusiei, Documenta Romaniae Historica, Seria A, Moldova, Bucure ti, Editura ș
Academiei RSR, 1961, vol. I, pag.176, apud Andronache, t., 2015, pag. 12Ș
13 D. Ciurea, Organizarea administrativă a Moldovei, secolele XIV-XVIII, A.I.I.A., nr.2, 1965, pag. 156, apud Negru  G. i Nicu ț ș
M., 1999, pag. 57
14 Documentele lui tefan cel MareȘ , vol. II, Bucure ti, 1913, CXXVIII, pag.277-282, apud Andronache t., 2015, pag. 13ș Ș  
15 P. G. Dimitriev, Moldova în timpul feudalismului, Chi inău, Editura tiin a, 1975, partea I, pag.555-563, apud Andronache t., ș Ș ț Ș
2015, pag. 101-110
16 Derescu Fr.,Starea i statistica meseria ilorș ș , Bucure ti, 1901, apud Paraschiv E., 1999, pag. 252ș
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ferată abia construită în perioada 1872-187717 i râul Bârlad, cartier separat printr-o zonă verde care s-aș
păstrat  foarte  bine  până  în  zilele  noastre  (parcul  Crâng).  În  aceea i  perioadă  a  luat  na tere  i  cartierulș ș ș
Grivi eni,  în  partea  de  nord-est  a  ora ului,  format  prin  împroprietărirea  unor  veterani  ai  războiului  deț ș
independen ă  de  la  1877.  ț Ulterior,  prin  contaminare  toponimică  de  la  numele  Crivă ului,  vânt  atât  deț
caracteristic în Moldova, i-a schimbat numele în Crivi eniș ț 18 (Ungan C., 2013). În anul 1890, din totalul de
9261 de persoane, 8181 erau de origine română19.

În secolul al XX-lea, numărul românilor a continuat să crească, în special în perioada interbelică, prin
crearea a două noi cartiere: CFR în 1924 i Regina Maria (actualmente Nicolae Bălcescu) în 1926,  prinș
împroprietărirea unor familii de ărani veni i din jude ul Bacău. În anul 1930 erau 15000 de români, în 1939ț ț ț
ajunseseră la 19480 de persoane. Recensământul din anul 1956 contorizează 22520 de români, maximul
fiind înregistrat în anul 1992, anume 45685 de persoane20. După acest an popula ia de români a intrat înț
declin, ajungând în anul 2002 la 40467 de persoane, iar în anul 2011 la numai 29014 persoane21.

Fig. 7  Evolu ia numerică a popula iei române în perioada 1890-2011 ț ț
(Sursa: statistici demografice)

Dintre etniile minoritare,  s-au remarcat evreii i, în ultima perioadă, romii.ș
După cum confirmă documentele vremii, în Tecuci evreii s-au stabilit ceva mai târziu decât în alte ora eș

moldovene ti, adică aproape de sfâr itul secolului al XVIII-lea i mai ales în prima jumătate a secolului alș ș ș
XIX-lea. Cei mai mul i dintre ace tia, pe timpul lui Mihail Sturdza, au venit aici din Rusia i Gali ia. Imediatț ș ș ț
ce au sosit pe aceste meleaguri, ei au înviorat considerabil comer ul, antrenând în această activitate i peț ș
negustorii autohtoni22.

Desfă urarea  demografică  ne  oferă  un  tablou  de  fond  al  evolu iei  evreilor  tecuceni.  În  catagrafiaș ț
popula iei Moldovei din anul 1772 sunt men ionate primele 4 familii de evrei: Isac, Lupu, Avram Leibu iț ț ș
Iancu sân Isac23.  Condica  liuzilor  din  anul  1803 indica  la  Tecuci  11 birnici  evrei  plătind  140 lei24.  Pe
parcursul secolului al XIX-lea, popula ie evreilor a crescut foarte mult: în anul 1831 erau 77 familii de evrei,ț
în anul 1859 ajunseseră la 161 de familii; mutarea for ată la Tecuci a evreilor din satele jude ului a contribuitț ț
la o cre tere spectaculoasă a numărului acestora, astfel că recensământul din anul 1899 număra 1906 evreiș 25.

Grava criză  economică  din jurul  anului  1900 era mai  grea pentru evrei  căci  suportau în  plus  legi,
dispozi ii,  abuzuri,  discriminări.  Unul  din  rezultate  a  fost  emigrarea  i  scăderea  popula iei  evreie ti  aț ș ț ș
ora ului. Ulterior, în perioada interbelică, popula ia evreiască a crescut din nou, atfel că în anul 1930 erauș ț
1531 de persoane, formând 6% din totalul popula iei. În anul 1941 evreii din satele jude ului Tecuci au fostț ț

17 Marcu N., 1979, apud Ungan C.I., 2013
18 Ungan C., 2013
19 Op. cit., pag 252
20 Paraschiv E., 1999, pag. 256-257
21 Arhiva electronică a INS
22 Iancu Aizic, Documente din arhiva personală, pag. 1
23 P. G. Dimitriev, Moldova în timpul feudalismului, Chi inău, Editura tiin a, 1975, partea I, pag. 555-563, apud Andronache t., ș Ș ț Ș
2015, pag. 105-106
24 Codrescu TH., Uricarul, vol. VII, Ia i, 1886, pag. 327-328, apud Andronache t., 2015, pag. 125ș Ș
25 Goldenberg M., 2005, pag. 168

9



iară i strămuta i în capitala jude ului, astfel că în anul 1942, la Tecuci erau 2311 persoane, iar în anul 1946ș ț ț
s-a ajuns la cifra record de 2600 de persoane26. 

După  al  doilea  război  mondial  două  evenimente  majore  au  consfin it  declinul  total  al  comunită iiț ț
evreie ti din Tecuci: declararea independen ei statului evreu la 15 mai 1948, care a trezit speran e de plecareș ț ț
în Israel i na ionalizarea întreprinderilor industriale, bancare i a prăvăliilor particulare din 11 iunie 1948,ș ț ș
declan ându-se astfel imensul val de emigrări care în doar câteva decenii a golit Tecuciul de evrei. În 1956,ș
evreii reprezentau 658 de persoane, în anul 1992 mai erau 34 de evrei27, în anul 2002 au rămas 17 evrei, iar
în anul 2011 doar 6 persoane28.

În prezent, principala etnie minoritară este cea a romilor.
Date  concrete  despre  primii  romi  din  Tecuci  şi  împrejurimile  acestuia  sunt  foarte  puţine.  Într-un

document de la 1 iunie 1662, Anăsia, fata marelui paharnic Dabija, împreună cu cei doi fii ai săi, vând lui
Păvăla co, feciorul ătrarului Bojoe, 6 igani pentru care primesc 70 de galbeniș ș ț 29. În  catagrafia popula ieiț
Moldovei din anul 1772 sunt amintite 9 familii de „ âgani“, iar în cazul unora dintre ei sunt precizate iț ș
meseriile pe care le îndeletniceau: „Gheorghii spoitor, Stancul herar, Constantin herar, Vi an cobzar“ș 30.

Potrivit extrasului din Tabelul cu numărul locuitorilor din Moldova din anul 1829, în ţinutul Tecuciului
sunt menţionaţi 41 ţigani robi ai cârmuirii31. Ulterior, numărul ţiganilor a continuat să crească. Conform
Tabelului statistic din 26 august 1890, întocmit pentru Primăria Tecuci, în oraşul Tecuci existau 9261 de
locuitori, din care români 8990, greci 69, unguri 63 şi alte naţionalităţi (inclusiv ţigani) 81 de persoane32. 

La sfârşitul secolului al XIX lea şi începutul secolului XX, este menţionată mahalaua ţigănească din
Tecuci care includea stăzile Muzicanţilor şi Potcovari, din jurul actualei Pieţe Centrale. Ţiganii din Tecuci
sunt  foştii  robi  ai  moşiilor  mănăstirii  Răchitoasa  şi  ai  boierilor  Vasile  Costache  şi  Costache  Conachi.
Denumirile străzilor ne oferă indicii cu privire la ocupa iile locuitorilor săi. ț

Recensământul din anul 1930 aduce date concrete privind numărul de locuitori şi al etniilor, însă, iarăşi,
romii nu sunt pomeniţi în datele oficiale. La recensământul din anul 1956 sunt menţionaţi 90 de romi din
totalul de 23409 locuitori, reprezentând aproximativ 0,4 % din populaţia totală. La recensământul din anul
1992, din totalul de 45685 de locuitori, romii erau în număr de 1045 (2,2 %), devenind astfel principala etnie
minoritară din Tecuci. La ultimul recensământ, din anul 2011, din totalul de 34871 de locuitori, s-au declarat
de etnie romă 1500 de persoane (4,3 %).

În prezent, romii sunt răspândiţi în toate cartierele tecucene, cu deosebire în zona cartierului Nicolae
Bălcescu  (străzile  Berzei,  Constructorilor,  Tractorişti,  Natalia  Negru,  Castelului,  Izvor),  în  zona  Pieţei
Centrale (străzile Mihai Eminescu şi Focşa), în Cartierul Lascarov Moldoveanu (în apropierea fabricii de
ulei) în Zona Industrială (strada Şt. O. Iosif) şi în zona cartierului Tecuciul Nou. Printre cele mai cunoscute
şi  numeroase  familii  de  romi  sunt:  Ciriblam,  Ciriglan,  Sorica,  Bahica,  Călin,  Stoica,  Mihai,  Croitoru,
Ghiocel, Ciornei, Panţică etc.

Evolu ia celorlalte etnii minoritare ale ora ului Tecuci a fost diversă. O comunitate importantă a fostț ș
reprezentată de cea a ungurilor, prezen i aici încă din prima perioadă a existen ei ora ului nostru. Misionarulț ț ș
catolic Marco Bandini amintea în anul 1646 că „odinioară, ungurii au avut aici mai mult de 200 de case,
templu i au inut paroh i un ludimagistrum. Acum însă niciunul dintre catolici nu se mai află locuitor iș ț ș ș
nici  urma templului  sau a  cimitirului  nu  se  mai  vede“33.  La  sfâr itul  secolului  al  XVIII-lea  ungurii  auș
reapărut în documente, chiar au prosperat în secolul al XIX-lea i în prima parte a secolului al XX-lea, laș
recensământul  din  anul  1930 fiind  înregistrat  numărul  maxim,  de  196 de  persoane.  După această  dată
numărul lor a fost tot mai scăzut, ajungând la ultimul recensământ să fie prezente doar 7 persoane apar inândț
acestei etnii.

26 Op.cit., pag. 169
27 Op.cit., pag. 257
28 Arhiva electronică a INS
29 BAR Bucure ti, col. DI, IX/70, apud Andronache t., 2015, pag. 47-48ș Ș
30 P. G. Dimitriev, Moldova în timpul feudalismului, Chi inău, Editura tiin a, 1975, partea I, pag.555-563, apud Andronache t., ș Ș ț Ș
2015, pag. 101-110
31 BAR Bucure ti, col. DI, MCCXLI/114, apud Andronache t., 2015, pag. 171ș Ș
32 Biblioteca Academiei Bucure ti: ș Expunerea administra iei comunei Tecuci pe anul 1890ț , Foc ani 1891, apudș  Paraschiv E., 
1999, pag. 252
33 V.A.Urechea Codex Bandinus, Bucure ti, 1895, pag. XLV; 30-31, apud Andronache t., 2015, pag. 42ș Ș
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Grecii i bulgarii au fost prezen i în număr mai mare în secolul al XIX-lea, mai ales după anul 1832,ș ț
când popula ia greco-bulgară venită de la sud de Dunăre a primit drept de locuire în satele Cernicari  iț ș
Drăgăne ti. În anul 1864 ș apare mahalaua alcătuită din etnici bulgari (strămuta i din satele amintite anterior),ț
denumită sugestiv „Bulgari“, între pârâul Tecucel i strada Tudor Pamfile. La începutul secolului al XX-lea,ș
numărul grecilor s-a redus sim itor, ca urmare a exodului către patria-mamă. Bulgarii au rezistat mai multț
decât grecii, până la începutul celui de-al doilea război mondial. În prezent nu mai este nici-un reprezentant
al acestor etnii.

Fig. 8  Evolu ia numerică a minorită ilor etnice în perioada 1890-2011 ț ț
(Sursa datelor: statistici demografice)

În prezent se remarcă un aflux de imigran i proveni i din Asia, atât arabi din mult frământatul Orientț ț
Mijlociu, cât i chinezi. Tabloul etnic al popula iei Tecuciului este completat de ucraineni, germani, turci,ș ț
italieni etc., însă procentul acestora este, deocamdată, neînsemnat.

2.3 Evolu ia structurii confesionale a popula iei municipiului Tecuciț ț
Evolu ia structurii religioase poate fi corelată cu evolu ia structurii etnice, fiind bine cunoscut faptul căț ț

unele  comunită i  etnice  au îmbră i at  oanumită  religie,  existând pu ine  cazuri,  de-a lungul  timpului,  deț ț ș ț
convertiri  sau trecere de la o religie la alta. tim astfel că românii,  grecii,  bulgarii,  ru ii sunt ortodoc i,Ș ș ș
ungurii,  italienii  i  polonezii  sunt catolici,  germanii  sunt protestan i,  arabii  i  turcii  sunt musulmani,  iarș ț ș
evreii respectă cu sfin enie practicile cultului mozaic (iudaismul). În ultima perioadă s-au înregistrat uneleț
convertiri ale unei păr i a popula iei Tecuciului, în special din rândul românilor i romilor, către diverse culteț ț ș
protestante. 

Activitatea religioasă s-a manifestat încă de la formarea localită ii, a a cum era obiceiul vremurilor deț ș
atunci (orice a ezare trebuia să aibă măcar o biserică i un cimitir). În diverse surse sunt men ionate douăș ș ț
nun i  celebre  care  au  avut  loc  la  Tecuci:  prima,  pe 10 iunie  1857,  între  Vlad  Vodă,  nepotul  lui  Petruț

chiopul, i Velica, fiica lui Ivan Norocea din Răzvad, la care au participat 3000 de invita i, între care iȘ ș ț ș
Mihnea Vodă, domnitorul ării Române tiȚ ș 34; următoarea, în anul 1624, când a fost celebrată căsătoria lui
Alexandru  Coconul,  fiul  lui  Radu  Mihnea  cel  Mare,  domnitorul  Moldovei,  cu  fata  grecului  Scarlat
Beglitzy35. Este de presupus că cele două nun i au fost precedate de oficierea slujbelor religioase specifice,ț
desfăurate într-un loca  sfânt.ș

În primele secole ale existen ei Tecuciului, structura confesională a fost dominată de cultul ortodox,ț
celelalte religii fiind reprezentate insular i fără o continuitate clară. Singura referire la o altă religie decâtș
cea ortodoxă o face misionarul catolic Marco Bandini, în anul 1646, care men ionează prezen a, pentru oț ț
scurtă perioadă la Tecuci, a circa 200 de familii de unguri catolici i chiar a unui templu i a unui cimitir.ș ș
Acela i misionar aminte te prezen a la Tecuci a trei biserici de lemnș ș ț 36. Celebrul istoric de origine tecuceană
Alexandru Papadopol-Calimah identifică cele trei biserici ca fiind Biserica Precista i Biserica Sf. Nicolae,ș
care există i astăzi, la care se adaugă Biserica Sf. Ilie, care a fost distrusă în urma unui devastator incendiuș
în 185837.

Pentru secolul al XVIII-lea, luând în considera ie datele catagrafiei realizate în 1772-1774 i respectândț ș
corela ia etnie-religie invocată anterior, am putea deduce că ortodoxia era singura religie viabilă. Situa ia s-aț ț

34 Grigore Ureche, Letopise ul ării Moldoveiț Ț , Bucure ti, ESPLA, 1955, pag. 203, apud Andronache t., 1999, pag. 263ș Ș
35 Miron Costin, Opere, Bucure ti, ESPLA, 1958, pag. 91, apud Andronache t., 2015, pag. 31ș Ș
36 Op.cit., pag. 42
37 Scrisoare despre Tecuci, Convorbiri literare, XIX, 1885, pag. 377, apud Andronache t., 1999, pag. 264Ș
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schimbat în secolul al XIX-lea, când relativa eterogenizare etnică, în special prin afluxul de evrei, a adus
modificări ale structurii confesionale. Astfel, recensământul din anul 1890 indica prezen a a 8170 de cre tiniț ș
ortodoc i, 185 de catolici, 809 israeli i, 21 de protestan iș ț ț 38.

Fig. 9 Structura confesională a popula iei ora ului Tecuci în 1890ț ș
(Sursa datelor: statistici demografice)

Prima  parte  a  secolului  al  XX-lea  marchează  aceea i  structură  confesională,  prin  consolidareaș
comunită ilor  ortodoxă i  iudaică.  Cre terea numărului  de credincio i  a avut drept consecin ă înmul ireaț ș ș ș ț ț
lăca urilor de cult din ora ul Tecuci, în perioada interbelică existând aici 8 biserici ortodoxe (Precista - sec.ș ș
al XVII-lea, Sf. Nicolae - sec. al XVII-lea, Sfin ii Voievozi Vechi - 1838, Sf. Ioan Botezătorul - 1850, Sf.ț
Dumitru - 1856, Sfin ii Voievozi Noi - 1866, Sf. Ilie - 1870, Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel - 1885)ț 39 i 3ș
sinagogi (Sinagoga croitorilor - 1870, Sinagoga negustorilor - 1894 i Templul meseria ilor - 1908)ș ș 40, o
capelă  romano-catolică i  o casă de rugăciune a adventi tilor  de ziua a apteaș ș ș 41.  În anul  1934, Rabinul
Alexandru afran pune piatra de temelie pentru un nou templu, a carui construc ie însă va fi finalizată abiaȘ ț
în anul 196042. 

Începând din anul 1908 este înfiin ată Biserica adventistă de ziua a aptea, care î i schimbă sediul deț ș ș
câteva ori până în preajma celui de-al doilea război mondial. În perioada 1940-1945 activitatea adventistă
este interzisă43.

Scimbările survenite la nivelul structurii etnice în perioada postbelică au avut un impact puternic asupra
structurii confesionale. Astfel, reducerea drastică a numărului de evrei a generat declinul aproape total al
cultului  mozaic.  În  perioada  comunistă,  în  ciuda  presiunii  exercitate  de  autorită ile  acelor  vremuri,ț
activitatea religioasă a continuat să se manifeste i chiar s-a înregistrat o cre tere a numărului de culte. Înș ș
anul 1968 a fost sfin ită catedrala Sf. Gheorghe (a cărei temelie a fost pusă în 1938), devenind unul dinț
simbolurile arhitecturale ale ora ului nostru. ș

Foto 1 Catedrala Sf. Gheorghe, 2016 (Sursa: arhiva personală)

38 Paraschiv E., 1999, pag. 252
39 Biserică, Misiune, Slujire, Editura Episcopia Dunării de Jos, Galaţi, 2004, pag. 487-488
40 Aizic, I., 2010, pag.2
41  http://romaniainterbelica.memoria.ro/judete/tecuci/
42 Aizic I., 2003, pag. 65
43 http://www.bisericiadventiste.com/contact/710-tecuci
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Harta 1  Harta lăca urilor de cult din municipiul Tecuci, 2017ș
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În anul 1983 este dată în folosin ă o capelă ortodoxă în Cernicari, care va func iona până în anul 1990,ț ț
când este sfin ită biserica Cuvioasa Parascheva.ț

În aceea i  perioadă,  pe raza municipiului  Tecuci  s-au manifestat  activ  i alte culte.  Din anul 1968,ș ș
biserica adventistă, reintrată în drepturi din anul 1945, î i stabile te sediul în loca ia actuală (pe strada Alecuș ș ț
Russo nr. 5) i înregistrează o cre ere treptată a numărului de adep iș ș ț 44. În anul 1950 apare la Tecuci Cultul
cre tin  după  Evanghelie  (ulterior  Biserica  Evanghelică).  Tot  în  această  perioadă  se  remarcă  cultulș
penticostal, care a câ tigat adep i în special în rândul romilor. Prima biserică penticostală a fost Sf. Treime,ș ț
pe Str. Bradului i număra câteva zeci de persoane.ș

După anul 1990 apar noi lăca uri de cult ortodox: Biserica Sf. Împăra i Constantin i Elena în anulș ț ș
2005, biserica Înăl area Domnului în anul 2010, două capele în incinta Spitalului municipal Anton Cincuț
Tecuci („Sf. Cuvios Stelian“ în anul 2000 i „Sf. Mare Mucenic Pantelimon“ în 2011). În anul 1994 esteș
înfiin ată biserica penticostală „Betania“ Tecuci, iar în 1992 ia na tere biserica baptistă „Credin a“ Tecuciț ș ț 45.
Au fost însă i religii care au înregistrat un declin: catolicismul i mai ales iudaismul. În anul 2000 maiș ș
exista o singură sinagogă, aflată într-o evidentă stare de degradare, dar care a fost renovată cu mari eforturi,
la ini iativa actualului pre edinte al Comunită ii evreie ti din Tecuci, domnul Iancu Aizic.ț ș ț ș

Foto 2  Sinagoga din Tecuci, mai 2017 (Sursa: arhiva personală)

Din cadrul bisericii penticostale Sf. Treime s-au desprins patru familii care au înfiin at, în anul 2008,ț
Biserica Noua Speran ă, cu sediul pe str. H. P. Bengescu i numără în prezent peste 60 de persoane careț ș
participă regulat la slujbe. Cei mai mul i penticostali apar in bisericii Betania, care strânge regulat cca 150ț ț
de persoane. Sediul actual este unul provizoriu; din august 2017 va fi dat în folosin ă noul sediu, care vaț
avea o capacitate de cca. 600 de locuri46.

Evolu ia structurii religioase este ilustrată de stastisticile ultimilor 25 de ani. La recensământul din anulț
1992, structura popula iei după religie se prezenta astfel: 46315 ortodoc i, 100 catolici,  12 reforma i, 13ț ș ț
evangheli ti,  un cre tin de rit vechi, un baptist,  66 penticostali,  un armean, 6 musulmani, 29 iudaici,  42ș ș
ortodoc i de rit vechi, 186 de adventi ti, 14 cre tini după evanghelie, 9 atei, 25 fără religie i 5 persoaneș ș ș ș
apar inând altor culteț 47. 

În anul 2002, declinul demografic general înregistrat la nivelul ora ului Tecuci s-a reflecat i în numărulș ș
cre tinilor ortodoc i, ace tia ajungând la 41391 de persoane. În schimb, celelalte culte nu au avut mult deș ș ș
suferit, ba chiar unele s-au remarcat prin cre terea numărului de adep i. Recensământul din acel an relevaș ț
prezen a la Tecuci a 91 de catolici, 229 de penticostali, 35 de bapti ti, 194 de adventi ti, 41 de cre tini de ritț ș ș ș
vechi, 17 evangheli ti, 22 de iudaici, 58 de persoane apar inând altor religii, 12 atei i 4 persoane cu religieș ț ș
nedeclarată48. 

În  anul  2011,  numărul  ortodoc ilor  a  săzut  i  mai  mult,  ajungând  la  29857 de  persoane.  Cel  maiș ș
spectaculos salt îl înregistrează penticostalii (814 persoane), în timp ce în cazul celorlate culte s-a păstrat
relativ aceea i situa ie fa ă de recensământul precedent: 79 de catolici, 4 reforma i, 22 de bapti ti, 172 deș ț ț ț ș

44 Idem
45 www.biserici.org › Acasă › Biserici
46 Informa ii preluate de la pastorul penticostal Radu Motocț
47 Paraschiv E., 1999, pag. 261-162
48 Stănilă C., 2013, pag. 49

14



adventi ti, 74 de persoane cu altă religie (evangheli ti, martorii lui Iehova, musulmani etc.), 5 fără religie, 16ș ș
atei i 12 persoane cu religie nedeclaratăș 49. 

Fig. 10 Evolu ia numerică a comunită ilor confesionale din municipiul Tecuci în perioada 1992-2011ț ț
(Sursa datelor: INS)

CAPITOLUL III

49 Arhiva electronică a INS
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CONTRIBU IA COMUNITĂ ILOR ETNICE I CONFESIONALE Ț Ț Ș
LA VIA A URBANĂ TECUCEANĂȚ

De-a  lungul  timpului,  etnia  i  religia  i-au  pus  amprenta  asupra  vie ii  social-economice  i  stiluluiș ș ț ș
arhitectonic al ora ului Tecuci. Dacă până la cel de-al doilea război mondial societatea urbană tecuceană eraș
organizată pe modelul „creuzet“ (diferitele culturi şi viziuni ale grupurilor etnice urbane convieţuiau), în
perioada următoare s-a impus, cu mici excep ii, modelul asimilării (grupurile etnice au adoptat/împrumutatț
atitudinile şi limba comunităţii dominante). În prezent doar etnia romă face notă discordantă fa ă de restulț
popula iei. ț

Peisajul urban tecucean i activită ile social-economice au fost predominant influen ate de popula iaș ț ț ț
majoritară, reprezentată de români. Fiind originari din satele limitrofe, la început au imprimat un caracter
rural  a ezării,  dar  în  timp activită ile  lor  s-au diversificat.  De asemenea,  manifestările  tradi ionale  s-auș ț ț
remarcat  prin  participarea  masivă  a  românilor.  Dintre  acestea,  amintim  cea  mai  importantă  sărbătoare
populară  a  Tecuciului,  iarmarocul  de  Sf.  Maria  (15 august).  Ini ial  debutând ca  târg  de  cai  (men ionatț ț
documentar  în  anul  1711 în  „Cronica  Ghicule tilor“),  se  organiza  pe  data  de  24  iunie,  marcând  astfelș
solsti iul  de vară i începutul  seceri ului.  Loca ia  iarmarocului  a fost  schimbată de multe ori:  în nordulț ș ș ț
Străzii  Principale,  apoi în Pia a Centrală,  după cel de-al doilea război mondial s-a organizat într-o zonăț
liberă a cartierului C.F.R. (actualul liceu tehnologic „Ovid Caledoniu“), iar de aproximativ 50 de ani se ineț
în  spa iul  Oborului  de  animale  din  estul  ora ului  nostru.  Bâlciul  s-a  mai  organizat  i  în  alte  dateț ș ș
calendaristice,  dar odată cu mutarea sa în zona Oborului se desfă oară doar în preajma sărbătorii de Sf.ș
Maria. La această sărbătoare participă anual circa 100000 de persoane50. 

Foto 3  Iarmarocul moldovenesc de la Tecuci, august 2016 
(Autor: tefan Andronache)Ș

O altă manifestare demnă de men ionat este festivalul-concurs interjude ean de folclor „Cântă de răsunăț ț
lunca“,  care a debutat  pe 9 iunie 1968. Conceput ini ial  pentru a promova valorile  culturale,  datinile  iț ș
obiceiurilor  specifice jude elor  situate  de-a lungul luncii  Siretului,  în timp a adunat  arti ti  proveni i  dinț ș ț
întreaga ară i chiar din Republica Moldovaț ș 51. 

Foto 4 Imagini de la festivalul„Cântă de răsună lunca“, august 2016
(Sursa: Arhiva personală)

50 Andronache t., 2016, pag. 154-158Ș
51 idem, pag. 151-153
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Trebuie subliniat  faptul că aproape toate evenimentele populare ale ora ului nostru se desfă urau înș ș
apropierea unor mari sărbători religioase, ceea ce denotă strânsa legătură a românilor cu ortodoxia. 

De numele Tecuciului se leagă numeroase personalită i,  care au avut contribu ii  însemnate în multeț ț
domenii  de  activitate:  literar  -Costache  Conachi  (1778-1849),  Calistrat  Hoga  (1847-1917),  Hortensiaș
Papadat-Bengescu (1876-1955), tefan Petică (1877-1904); folclor -Tudor Pamfile (1883-1921); lingvisticăȘ
-Iorgu  Iordan  (1888-1986);  pictură  -Dimitrie  Hârlescu  (1872-1923);  Gheorghe  Petra cu  (1872-1949);ș
economie -Anghel Rugină (1913-2008); fizică -George Purcaru (1939-2016) etc. În cinstea lui Costache
Conachi,  în fiecare toamnă (septembrie sau octombrie)  este organizat,  de către Casa de Cultură Tecuci,
festivalul na ional de crea ie poetică ce îi poartă numele, manifestare dedicată în exclusivitate descoperirii iț ț ș
promovării tinerilor creatori din ară i din străinătate (Republica Moldova, Ucraina).ț ș

Fig. 11   Afi ul Concursului na ional de poezie „Costache Conachi“, edi ia 2016ș ț ț
(Sursa: http://festivaluri-romanesti.ro)

De asemenea, numero i boieri i oameni înstări i ai urbei au contribuit la edificarea peisajului urbanș ș ț
actual.  Dintre  ace tia,  cele  mai  reprezentative  exemple  le-au  constituit  în  secolul  al  XIX-lea  familiileș
Conachi, Cincu i Anastasiu. Multe dintre aceste clădiri lăsate mo tenire de familiile mai sus amintite au oș ș
valoare istorică inestimabilă i sunt considerate adevărate simboluri ale ora ului nostru.ș ș

Foto 5 Muzeul de istorie „Teodor Cincu“ Tecuci, mai 2016
(Sursa: Arhiva personală)

Nu în ultimul rând trebuie amintită  voca ia  civic-patriotică a românilor  tecuceni,  localitatea noastrăț
devenind părta ă la multe evenimente importante din istoria ării i încercând să nu aibă o atitudine pasivăș ț ș
fa ă de acestea.  Astfel,  în secolele  XV-XVII, inutul  Tecuciului  era răvă it  de numeroasele  lupte pentruț ț ș
domnie i de invaziile turcilor i tătarilor, iar tecucenii încercau, atât cât puteau, minimalizarea efectelorș ș
acestor încle tări. În primăvara anului 1821, protejarea insurgen ilor greci din cadrul Eteriei a declan at unș ț ș
răspuns  violent  din  partea  trupelor  turce ti  de  la  garnizoana  din  Brăila,  acestea  profanând  bisericile  iș ș
omorând 20 de oameni. Pu in mai târziu, tecucenii au militat cu căldură pentru cauza Unirii, domnitorul Al.ț
I.  Cuza  fiind  cea  mai  respectată  i  iubită  personalitate  politică  a  vremii.  În  timpul  Războiului  deș
Independn ă, numero i tecuceni i-au adus aportul la izbânzile armatei române, fie prin participare directăț ș ș
(poetul junimist Theodor erbănescu, Teodor Crudu, Vasile Mohor etc), fie prin aport logistic (comitete deȘ
sus inere, ajutorarea răni ilor, dona ii pentru înzestrarea armatei române). ț ț ț

În anul 1916, e ecul armatei române la începutul primului război mondial a făcut ca Tecuciul să- iș ș
tripleze popula ia ca urmare a numărului foarte mare de refugia i. Majoritatea institu iilor publice de atunciț ț ț

17



au devenit, temporar, locuri de adăpost sau spitale pentru ace tia. Palatul judecătoriei din centrul ora ului aș ș
fost pus la dispozi ia Cartierului General al Armatei I-a Române. Pe 8 august 1917, peste 600 de prizonieriț
germani i austrieci au fost nevoi i să defileze, la Tecuci, prin fa a M.S. Regele Ferdinand, a generalilorș ț ț
Constantin Prezan i Eremia Grigorescuș 52. În timpul celui de-al doilea război mondial s-a scris o altă pagină
emo ionantă din istoria Tecuciului. După agresiunea Germaniei asupra Poloniei, între 18 septembrie i 14ț ș
octombrie 1939, au sosit la Tecuci aproximativ 500 de refugia i polonezi, care au fost caza i i îngriji i înț ț ș ț
hotelurile ora ului nostru, iar în anul 1940, în incinta Gimnaziului Industrial de fete a fost dechisă o cantinăș
pentru refugia ii din Basarabiaț 53. 

În  decembrie  1989,  câteva  mii  de  tecuceni  s-au  alăturat  cona ionalilor  lor  împotriva  dictaturii  luiț
Nicolae  Ceau escu.  În ianuarie  1990 s-a  constituit  Funda ia  „Pentru jude ul  Tecuci“,  care milita  pentruș ț ț
reînfiin area acestui jude , însă în ciuda numeroaselor demersuri proiectul nu a avut anse de reu ită. ț ț ș ș

În concluzie, putem spune că popula ia română din Tecuci a avut un rol major în desfă urarea vie iiț ș ț
urbane, dar trebuie subliniat faptul că toate ac iunile i demersurile amintite mai sus au fost sus inute activț ș ț
de reprezentan ii minorită ilor care au populat ora ul Tecuci.ț ț ș

Principala  etnie  minoritară  din  Tecuci,  reprezentată  de  romi,  i-a  pus  amprenta  asupra  comunită iiș ț
urbane i  a peisajului  urban tecucean în special  în ultimii  50-60 de ani,  odată  cu explozia demograficăș
înregistrată în rândul acestora. Rela iile romilor cu celelalte etnii, în special cu românii, au fost de multe oriț
problematice, chiar conflictuale în unele situa ii. Această stare de fapt î i are rădăcinile adânc în istorie. ț ș

Germanii îi numesc  zigauner, românii -  ţigani, iar ungurii -  czigany. Toate aceste cuvinte derivă din
grecescul atsinganoi, care înseamnă „de neatins“. Termenul circulă cu precădere în ţările Europei de Est şi
de regulă, este utilizat doar de către persoane exterioare grupului etnic. Întrucât el este marcat adesea de
conotaţii  peiorative,  ţiganii  preferă  denumirea  de  rom,  care  în  limba  lor  de  origine  sanscrită  (romani),
înseamnă „bărbat“, „bărbat însurat“ şi într-un sens mai larg „persoană aparţinând grupului nostru“ („noi“ ),
în opoziţie cu termenul gadzo, gadze, care înseamnă „el“,„ei“, adică ne-rom.

Până  la  mijlocul  secolului  al  XIX-lea,  romii  sunt  men iona i  ca  robi,  în  principal  ai  mănăstiriiț ț
Răchitoasa  şi  ai  boierilor  Vasile  Costache şi  Costache  Conachi.  În  acea  perioadă  se împărţeau  în  două
categorii:  „lăieşi“ şi „vătraşi“ (cei de pe lângă case). Vătraşii  includeau ţiganii  „de curte“ şi ţiganii  „de
ogor“. Primii erau folosiţi ca slugi sau ca meşteşugari. Aveau însărcinări dintre cele mai diverse, cum ar fi
cea de vizitiu, sticlar, rotar, potcovar, ciurar, cărămidar, tâmplar, ţesător, croitor, blănar sau cizmar. Femeile
o ajutau pe stăpâna casei, lucrând ca servitoare, lenjerese sau bucătărese. Darurile artistice ale ţiganilor erau
şi ele apreciate de stăpâni, care îşi adunau în preajmă numeroşi lăutari. În ceea ce-i priveşte pe ţiganii de
ogor,  ei  erau  siliţi  să  muncească  pământul  ca  agricultori,  grădinari,  pădurari.  Spre  deosebire  de  ţiganii
domniei, vătraşii s-au sedentarizat, iar unii dintre ei au renunţat complet la limba, obiceiurile şi tradiţiile
fraţilor lor nomazi. Ca şi domnia, stăpânii particulari deţineau lăieşi care se deplasau cu uşurinţă şi plăteau
un bir mănăstirii sau boierului de care depindeau. 

În decembrie 1855 domnitorul Grigore Ghica hotărăşte eliberarea tuturor ţiganilor din Moldova. Odată
liberi, unii ţigani au ales să lucreze mai departe pentru foştii lor stăpîni. Alţii şi-au încercat norocul aiurea,
dar foamea i-a adus curând înapoi. Astfel se face că majoritatea comunităţilor de romi sunt localizate în
apropierea bisericilor şi pe lângă curţile boiereşti. 

Fig. 12   Steagul etniei propus la Congresul mondial al romilor ( 1971 )
(Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Romi)

52 Andronache t., 2016, pag. 25Ș
53 Idem, pag. 42-43
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În perioada următoare şi până după al doilea război mondial, romii au fost marginalizaţi şi chiar, în
anumite perioade, supuşi discriminării, fiind consideraţi principalii vinovaţi pentru majoritatea fărădelegilor
petrecute în ora ul nostru.ș

În perioada comunistă politica de marginalizare a continuat, fiind susţinută de statutul aparte al romilor.
Romii  nu  au  o  religie  comună,  nu  şi-au  transcris  cultura  sau  istoria  în  cărţi,  nu  corespund  criteriilor
tradiţionale  definitorii  pentru  o  naţiune:  teritoriul,  statul,  economia  şi  limba.  Situaţia  minorităţilor  din
România era  strâns legată  de relaţiile  guvernului  cu ţările  de origine ale  acestora.  Lipsiţi  de un stat  de
referinţă şi deci de mijloace de presiune decurgând din politica externă, romii au fost întotdeauna consideraţi
o etnie de importanţă minoră. În concluzie, populaţia romă nu era considerată o minoritate etnică, ci mai
degrabă o problemă socială.

În prezent, romii se confruntă şi cu o situaţie de excluziune socio-economică: ei reprezintã cea mai
mare, dar şi cea mai săracă minoritate etnică din Tecuci. Nivelul ridicat de şomaj, nivelul scăzut de educaţie
şi sănătatea precară sunt corelate cu sărăcia, chiar sărăcia severă. Romii sunt victimele cercului vicios al
sărăciei: lipsa unui loc de muncă sau veniturile scăzute îi împiedică să investească în educaţia copiilor, în
sănătate sau în îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, iar lipsa acestora, la rândul lor, determină sărăcia.

În acest context se fac eforturi sus inute pentru integrarea romilor în societate, prin diverse proiecte iț ș
programe. În prezent, coala Gimnazială „Nicolae Bălcescu“, care înregistrează un număr ridicat de eleviȘ
romi, derulează două proiecte de incluziune socială a acestora: „Hai să învă ăm cu to ii la coală“ i „Noiț ț ș ș
suntem la fel“.  De asemenea,  coala colaborează pe linie educativă cu numeroase alte institu ii,  precumș ț

coala Gimnazială „Gheorghe Petra cu“ i coala Gimnazială „Ion Petrovici“Ș ș ș Ș

Foto 6   Eleve rome la activitatea „Mândru că sunt tecucean“, mai 2017
(Autor: Tivdă Marilena)

Dintre  toate  minorită ile  care  i-au  făcut  sim ită  prezen a  în  Tecuci,  cel  mai  mare  impact  l-a  avutț ș ț ț
comunitatea evreilor. Existen a acestora pe parcursul celor peste 300 de ani a marcat profund societateaț
urbană tecuceană i a adus un plus de valoare vie ii social-economice i culturale a ora ului nostru. ș ț ș ș

Imediat după venirea lor - secolul al XVIII-lea - evreii au înviorat atât activitatea comercială, cât iș
me te ugurile. Un rol important l-a avut conducerea din acele vremuri a Moldovei, care restrânsese multș ș
drepturile cetă ene ti ale „jidovilor venetici“, ace tia neavând dreptul de a cumpăra pământț ș ș 54, astfel că au
fost nevoi i să se orienteze către activită ile non-agricole. Catagrafia din iulie 1845 men ionează prezen a aț ț ț ț
19 familii de evrei, iar dintre ocupa ii sunt men ionate cele de croitor, negustor, hangiu, tinichigiu, argintar,ț ț
sticlar, zaraf (cămătar), stoler (tâmplar) etc55. Hărnicia evreilor, unitatea de grup (în anul 1843 este înfiin atăț
Comunitatea Evreilor Tecuci) au condus la prosperitatea rapidă a acestora. Cu timpul, uli e întregi au fostț
ocupate de evrei, în special în zona centrală a ora ului, pe strada tefan cel Mare (pe scurt Strada Mare),ș Ș
unde au fost construite case tip „vagon“, în care camerele dinspre stradă erau destinate spa iilor comerciale.ț
La începutul secolului al XX-lea, „Lipscaniul tecucean“ (Strada Mare) era locul unor firme diverse: „La
pălăria  elegantă“,  „Steaua  de Aur“,  „La Cioara“,  „La voluntarul“,  „Bucure teanul“,  „La Samy Ioseph“,ș
„Restaurantul Leibu Herscovici“, frizeria „Figaro“, studioul foto „Modern“. De obicei, pe Strada Mare se
făcea  promenadă  i  frecvent  pe  aici  trecea  somptuos  fanfara,  fie  că  era  vorba  de  o  sărbătoare  sauș

54 http://ioncoja.ro/istoria-evreilor-in-terile-noastre/
55 Andronache t., 2016, pag 225-226Ș
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înmormântare, moment în care to i negustorii evrei ie eau afară din magazine pentru a da un ultim onor,ț ș
indiferent că era vorba de o înmormântare evreiască sau cre tinăș 56.

Fig. 13 Strada tefan cel Mare la începutul secolului al XX-lea (Sursa: www.protecuci.ro)Ș

În 1910 activau la Tecuci 142 de comercian i evrei, 115 croitori, 8 cizmari, 21 tinichigii, 10 tâmplari,ț
150 de alte profesiuni57. Este demnă de remarcat contribu ia evreilor la impulsionarea economiei ora uluiț ș
Tecuci  în  prima  jumătate  a  secolului  al  XX-lea.  Amintim,  printre  al ii,  pe  Iosef  Făinaru,  negustor  deț
cherestea i mare filantrop al ora ului, fra ii Davidescu (care de ineau două fierării), Haim Steinberg (fabricăș ș ț ț
de mobilă), Lazarovici, Finchelstein, Rudich (negustori de stofe), Moise Goldstein (bancher), Iancu Aizic
(hotelul Comercial)  i mai ales Max W. Segal (care de inea o fabrică de pielărie,  o fabrică de ulei i oș ț ș
moară),  desemnat  între  1929-1932  pre edintele  industria ilor  tecuceni  i  vicepre edintele  Uniuniiș ș ș ș
industria ilor din Româniaș 58.

Demn de remarcat este faptul că, de-a lungul timpului, evreii s-au implicat activ în via a social-culturalăț
i politică a ora ului nostru: au editat reviste în limba română („Gazeta Tecuciului“, „Spre Răsărit“ i maiș ș ș

ales „Habimah“), au dat eroi ai primului război mondial (Simion Lazarovici, Simion Sapira), s-au implicat în
via a politică (Moisă Nistor, Leibu Herscovici, Filip Caufman i Avram Lucaci au fost ale i în consiliulț ș ș
comunal  ca membri  ai  partidelor  Liberal  i ărănescș Ț 59,,  Eduard Finkelstein a fost  primarul  Tecuciuluiîn
perioada 2004-2012) au adus contribu ii majore la modernizarea infrastructurii edilitare (străzi, clădiri, baiaț
comunală dată în folosin ă în 1943), au administrat prima sta ie de radioloca ie din Tecuci (1952)ț ț ț 60.

Rela iile cu popula ie cre tină erau în general bune, dar au existat i evenimente regretabile de-a lungulț ț ș ș
timpului. Acordarea drepturilor civice i politice integrale s-a realizat abia în 1919, de i fuseseră promisiuniș ș
din partea oficialită ilor române ti încă din 1878. În timpul răscoalei din 1907 au foat distruse 27 de caseț ș
evreie ti.  În timpul celor două războaie mondiale evreii au fost prigoni i în diverse moduri (încercare deș ț
izgonire în 1916, mutarea for ată a popula iei în „cartierul evreiesc“ în 1941).  ț ț

După 1948, evenimentele tragice de pe scena politică românească i înfiin area statului evreu au condusș ț
la marele exod al acestora, astfel că din puternica comunitate etnică i confesională ce a fost odată nu a maiș
rămas aproape nimic.

i celelalte etnii i-au adus aportul la via a social-economică a ora ului nostru: grecii au fost printreȘ ș ț ș
primii mari investitori ai economiei Tecuciului, în special în domeniul produc iei i comer ului cu cereale;ț ș ț
bulgarii  i-au dovedit  priceperea în legumicultură,  ungurii  erau buni comercian i,  germanii  au promovatș ț
me te ugurile; printre primele planuri de sistematizare ale ora ului au fost realizate în secolul al XIX-lea deș ș ș
către inginerul de origine italiană Alexandru Baiardi  (1858)61 i   arhitectul de origine poloneză Casimirș
Dombrowski (1874)62.  Pre edintele  Tribunalului  Tecuci  în 1860 era Ioni ă Hrisanti,  grec de origine,  unș ț
înfocat unionist, care a jucat un rol foarte important în dejucarea încercării de falsificare a alegerilor din
1859. În 1863 este deschis Spitalul districtului Tecuci, condus de doctorul de origine poloneză Jan Kope ki.ț

56 Aizic, I., 2010, pag. 1
57 Goldenberg M., 2005, pag. 170
58 Aizic, I., 2010, pag. 2
59 Goldenberg M., 2005, pag. 210
60 Aizic, I., 2010, pag. 2-3
61 Andronache t., 1999, pag. 196Ș
62 Idem, pag. 200
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Numeroase personalită i tecucene provin din rândul etniilor minoritare: lingvistul Iorgu Iordan i pictorulț ș
Gheorghe  Petra cu  sunt  descenden i  bulgari,  Alexei  Alexinski  (entomolog)  de  origine  rusă,  renumitulș ț
general - erou al Primului Război Mondial - Henri Cihoski de origine poloneză, etc.

Foto 7 Ioni ă Hrisanti (Sursa: Monografia ora ului Tecuci, pag. 465) ț ș

În prezent, printre mul i al ii, se integrează tabloului multietnic al Tecuciului doctorul sirian Mohamedț ț
Asaad, afaceristul turc Cafer Yurtsever, studentul yemenit Assil Edris, graficianul palestinian Rami Soboh,
avocatul ungur Robert Gabor, antreprenorul italian Lusci Tito, comerciantul chinez Gao Baofeng etc.

De cele mai multe ori contribu ia comunită ilor etnice la via a socială a ora ului nostru a fost depă ită deț ț ț ș ș
cea  a  structurilor  confesionale.  Ca  peste  tot  în  lume,  majoritatea  activită ilor  cultural-artistice  i  deț ș
divertisment erau i sunt asociate unor importante sărbători religioase. Astfel, iarmarocul tecucean are loc înș
perioada sărbătoririi  Sfintei  Fecioare Maria (15 august),  zilele  Tecuciului  se serbează pe 24 aprilie  (Sf.
Gheorghe,  patronul spiritual  al  ora ului),  târgul  de iarnă se desfă oară în perioada Crăciunului,  Campulș ș
Cerceta ilor în preajma sărbătoririi Sfin ilor Împăra i Constantin i Elena (21 mai). ș ț ț ș

Rolul bisericii în organizarea unei a ezări este crucial. De fiecare dată când vatra ora ului era părăsită,ș ș
repopularea  se  realiza  în  jurul  unei  biserici.  De  multe  ori,  în  cazul  unor  conflicte,  răscoale,  războaie,
bisericile  erau  folosite  ca  locuri  de  refugiu.  Preo ii  ortodoc i  i  catolici,  rabinii  mozaici  sau  pastoriiț ș ș
protestan i au constituit adevărate modele, mul i dintre ace tia implicându-se activ în via a urbană tecuceană.ț ț ș ț
Cel  mai  bun  exemplu  îl  constituie  părintele  protopop  Gheorghe  Dimitriu  (tatăl  lui  Calistrat  Hoga ),ș
considerat a fi frunta ul mi cării unioniste din Tecuci.ș ș

Implicarea  Bisericii  Ortodoxe  în  via a  comunită ii  urbane  tecucene  se  transpune  prin  numeroaseț ț
activită i i proiecte, printre care amintim: organizarea de pelerinaje către diferite loca ii cu specific cultural-ț ș ț
religios, premierea tinerilor cu rezultate deosebite, concursuri de pictură religioasă.

Foto 8  Excursie la Mănăstirea Vorone , iunie 2015 (Autor: Preotul Petru Ojog)ț

Coordona i de preo ii slujitori, tinerii organizează periodic activită i de filntropie, menite să aducă unț ț ț
zâmbet pe chipul bolnavilor, al bătrânilor din spitale, al copiilor orfani i al celor din centre speciale. Astfelș
de activită i au loc în special în perioada sărbătorilor, atunci când nimeni nu ar trebui să se simtă singur sauț
întristat.  De asemenea,  în sălile  de cateheză a bisericilor  au loc programe de medita ii  pentru tinerii  ceț
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urmează a sus ine examene cu profesori de limba română, matematică, limbi străine, iar la parohia Precista aț
fost înfiin at un cerc de pictură pentru tinerii talenta i.ț ț

i  celelalte  culte  au avut  contribu ii  însemnate  la  edificarea  peisajului  urban i  a  vie ii  comunitareȘ ț ș ț
tecucene. Sinagogile mozaice au adus un plus de valoare arhitecturii urbane tecucene. Sărbătoarea evreiască
a veseliei, Purim, de la începutul lunii martie, era înso ită de un frumos carnaval la care participau nu doarț
evreii,  ci  to i  tecucenii  doritori  de  distrac ieț ț 63.  Aproape  toate  marile  sărbători  iudaice  erau  marcate  de
numeroase acte caritabile: dona ii, ajutorarea oamenilor nevoia i, organizarea unor mese comune etc.ț ș

Foto 9   Fosta sinagogă a rabinului Al. afran, mai 2016Ș
 (Sursa: Arhiva personală)

În  ultima  vreme  se  remarcă  implicarea  tot  mai  activă  a  noilor  culte:  biserica  penticostală anual
organizează  două  concerte  de  muzică  religioasă,  conferin e,  activită i  sportive,  tabere  (Lep a,  Slănicț ț ș
Moldova), voluntariat la coala Gimnazială „Gheorghe Petra cu“ Tecuci, în colaborare cu funda ia „InimăȘ ș ț
de copil“ Gala i. ț

Foto 10   Excursie organizată de biserica penticostală „Noua Speran ă“, 2016ț
(Autor: pastorul Radu Mohor)

Biserica baptistă „Credin a“, împreună cu funda ia „Inimi slujitoare“, a pus bazele unei coli primare iț ț ș ș
a unei grădini e particulare, numită Benthal, care are program prelungit i beneficiază de bucătărie proprie,ț ș
spa ii de joacă etc.Tot în incinta funda iei func ionează i un centru medical.ț ț ț ș  De-a lungul timpului, această
comunitate  de  oameni  a  fost  implicată  în  via a  municipiului  Tecuci  i  a  împrejurimilor,  nu  doar  prinț ș
învă ătură biblică, dar i fiind gata să sară în ajutor la nevoie. Atunci când ora ul a fost lovit de ape, Bisericaț ș ș
a sărit în ajutorul sinistra ilor, ajutor materializat prin asigurarea de alimente, apă i haine, dar i în proiecteț ș ș
mai mari precum, cu ajutorul fra ilor din întreaga ară, la zidirea de locuin e pentru cei ce au avut de suferitț ț ț
mai mult. Ca implicare culturală, în vara anului 2016 Biserica a organizat un concert de muzică cre tinăș
pentru copii, iar în toamna aceluia i an, un campionat de fotbal pentru adolescen i i tineri.ș ț ș

63 Goldenberg M., 2005, pag. 288
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În lumina celor spuse până acum, putem sus ine ideea coabitării armonioase a comunită ilor etnice iț ț ș
religioase de pe teritoriul ora ului nostru, chiar dacă au mai existat i mici „derapaje“. Vicisitudinile vremii,ș ș
noua situa ie social-politică manifestată la nivelul întregii societă i umane, generează în prezent muta ii înț ț ț
structura  etnică  i  confesională  a  popula iei  municipiului  Tecuci.  Mozaicul  etnico-religios  înregistrat  înș ț
Tecuci este similar multor ora e din România i din Europa: cre te popula ia romă, majoritar penticostală (caș ș ș ț
peste tot în România) i se remarcă un aflux tot mai mare de arabi musulmani (ca peste tot în Europa).ș
Procesul de integrare al acestora i în general al minorită ilor este unul lung i anevoios. Iată de ce am alesș ț ș
să derulăm, în perioada mai-iunie, un proiect educativ intitulat  „Tecuci - ora ul meu“ș , prin intermediul
căruia  s-a  urmărit  insuflarea,  în  rândul  tecucenilor,  a  sentimentului  de  patriotism  local  i  încurajareaș
toleran ei etnice i confesionale.ț ș

Proiectul este structurat în două păr i distincte: ț
a) realizarea prezentei lucrări i promovarea ei prin toate căile posibile în rândul tecucenilor; ș
b) activitatea „Mândru că sunt tecucean“, pe data de 22 mai 2017, în cadrul căreia a fost realizată o

expozi ie cu aceea i temă, care a ilustrat diversitatea etnică i confesională a popula iei ora ului nostru; tot înț ș ș ț ș
cadrul  acelea i  activită i  a  fost  amenajat  „copacul  toleran ei“,  care  a  inclus  poze  reprezentative  pentruș ț ț
comunită ile etnice i confesionale din Tecuci, gânduri, păreri i dorin e ale tecucenilor pe această temă; laț ș ș ț
final a fost difuzat un filmule  care a fost realizat în perioada 15-21 mai, ce a inclus imagini foto i video cuț ș
to i  voluntarii  -  cetă eni  ai  municipiului  Tecuci  -  care s-au declarat  „mândri  că sunt  tecuceni“.  Trebuieț ț
subliniat faptul că imaginea tuturor persoanelor voluntare care vor apărea în acest filmule  a fost folosităț
exclusiv în scop educativ i numai în cadrul amintitului proiect.ș

Foto 11   Activitatea „Mândru că sunt tecucean“ la final, mai 2017 
(Sursa: Arhiva personală)
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CAPITOLUL IV
CONCLUZII

În baza celor prezentate până acum, putem concluziona:

1. Condi iile social-istorice i economice au generat modificarea continuă a structurii etnico-religioase aț ș
popula iei municipiului Tecuci;ț

2. De-a lungul timpului, alături de majoritatea română, două etnii minoritare s-au remarcat în structura
demografică - evreii i ulterior romii -, însă toate etniile au avut contribu ii însemnate în edificarea peisajuluiș ț
urban i a vie ii comunitare tecucene;ș ț

3. Religia, sub toate formele sale, a marcat profund societatea urbană tecuceană;

4. Declinul comunită ii evreie ti i a cultului mozaic au fost înso ite de ascensiunea romilor i a cultuluiț ș ș ț ș
penticostal;

5.  Rela iile  dintre  comunită ile  etnice  i  confesionale  prezente  în  ora ul  nostru  au  fost  i  suntț ț ș ș ș
caracterizate prin armonie, în elegere, colaborare, toleran ă; să nu uităm că suntem diferi i, dar suntem egali.ț ț ț

Fig. 14   Motto-ul proiectului „Tecuci-ora ul meu“ș
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