
TECUCI-565 ani de istorie

Secolul alXV-lea

1435, sept. 1 - Iliaş voievod anunţă printr-o scrisoare pe Vladislav, regele Poloniei, că s-a împăcat cu „iubitul său frate", Ştefan 
Voievod, căruia i-a oferit mai multe ţinuturi din sudul Moldovei, între care 
„şi oraşul Tecuci, cu tot ocolul..."
1460, iul. 3 - Un document emis de Ştefan cel Mare stabileşte ca negustorii lioveni - care vor trece postavuri în Ţara Românească 
- să plătească, şi la vama din Tecuci „câte 2 zloţi de la fiecare car".
1466 - Numele localităţii apare menţionat în „Letopiseţul moldovenesc" scris de călugării de la mănăstirea Putna.
1475, ian. - Ştefan cel Mare - după ce i-a fugărit pe turcii învinşi la Podul înalt până la Ionăşeşti peste Şiret - s-a odihnit cu oastea 
sa, vreme de trei zile, „la movila cea mare a Tecuciului" (Grigore Ureche).
1476 - Aşezarea a fost jefuită de către turci.

Secolul alXVI-lea

1504 - Din Tecuci se efectuează un transport cu mărfuri la Braşov.
1507, febr. 22 - Bogdan voievod întăreşte slugii sale Mircea Virte „un sat la Tecuci, la Salce, unde a fost Iliaş, mai sus de hota¬rul 
târgului Tecuci", cumpărat cu 150 zloţi de la Isaico.
1538 - Cu ocazia expediţiei în Moldova a sultanului Soliman Mag¬nificul, turcii şi tătarii au pricinuit pagube mari Tecuciului.
1549 - Tecuciul ocupa locul patru în comerţul Moldovei cu Braşovul, efectuând 22 transporturi de mărfuri în acest oraş din 
Transilvana.
1551 - Expedierea de mărfuri spre Braşov se intensifică, Tecuciul ocupând locul al treilea între celelalte aşezări ale Moldovei.
1564 - în dumbrava Drăgăneştilor, din apropierea Tecuciului, se crede că ar fi avut loc întâlnirea soliei boierilor moldoveni cu 
Alexandru Lăpuşneanu. La insistenţele vornicului Motoc de a renunţa la tronul Moldovei, domnul - repus în drepturi de turci - ar 
fi răspuns categoric: „Dacă voi nu mă vreţi, eu vă vreau !"(C Negruzzi).
1574 - După uciderea Iui Ioan Vodă cel cumplit de către turci, tătarii se năpustesc şi asupra Tecuciului dcvastându-1.
1577, mart. 16 - Petru Şchiopul întăreşte „lui pan Albul" stăpânirea peste „satul Cămileşti, pe Bârlad, mai jos dc târgul 
Tecuciului", reînnoind atunci şi hotarul dintre moşia târgului şi satul menţionat.
1587, iun. 10 - La Tecuci s-a oficiat căsătoria Iui Vlad, nepotul domnului Moldovei Petru Şchiopul, cu Velica, fiica lui Ivan 
Norocea din Răzvad. La nunta, tăcută „cu multă cheltuială şi jocuri" şi la care s-au adunat „ până la trei mii de oameni", a 
participat şi Mihnea Vodă, domnitorul Ţării Româneşti. (Gr. Ureche),
- Aflându-se la Tecuci, Petru Voievod face danie şi întăreşte Mitropoliei de la Roman 16 familii de „robei ţigani" cu privilegiile 
dobândite de aceştia de ia Ştefan Vodă cel Bătrân,
- Starostele dc Tecuci, Ioan Gâlţu primeşte în dar, de la Petru Şchiopul, satul Matoseşti de pe Bârlad, din partea de NE a târgului.
1590, iun. 25 - Petru voievod întăreşte lui Andrei Haiciu un vad de moară pe apa Bârladului, situat între târg şi Cămileşti, pc care 
acesta îl cumpărase de la Sava, vel stolnic.
1591, febr. - In Catastivul de cisle al lui Petru Şchiopul se întâlneşte şi mărturia autorităţilor administrative tecucene prin care se 
confirmă o transmitere de stăpânire cu care prilej sunt menţionaţi neguţătorii Andoni, Oance şi Băican.
1595 - Pe harta Moldovei introdusă în cea de-a treia ediţie a cărţii lui Georg Reicherstorfter intitulată „Chorografia Moldovei" 
[apărută la Vicna] este menţionat şi numele Tecuciului.

Secolul al XVII-lea
1102, mart. 25 - în localitate a fost redactat în limba română un zapis de vânzare a satului „Ţiganei, ce se chiamă la Dimaci", din 
ţinutul Tecuciului. în acest document, ce marchează consacrarea scrisului în propria limbă, se întâlnesc numele şoltuzului Ivan 
Pătacăi, a preoţilor Zaharia şi Tăta, precum şi a negustorilor de aici: Andone, Oance şi Ion Băican. iul. / aug. - Radu Şerban 
alungând pe Simion Movilă din Ţara Românească, pătrunde în Moldova şi arde Tecuciul.
1616, ian. - Prinţul polon Korecki, care-I susţine pe tânărul domn al Moldovei Alexandru Movilă, se află la Tecuci, despre care 
nobilul francez Charles de Jopecourt precizează că este un „oraş de graniţă destul de bun spre a-i aţine calea lui Ştefan" [Tomşa al 
Il-lea, n. n.) care, cu sprijin din Ţara Românească vroia să-şi recucerească tronul.
1621, mart. 20 - Alexandru Iliaş voievod îi atribuie lui Ionaşco, mare vornic al Ţării de Sus, „pentru slujbă dreaptă", satul Săseşti 
cu loc de moară pe apa Bârladului şi cu loc ales către târgul Tecuciului.
1624 - Mihnea cel Mare, domnitorul Moldovei, căsătoreşte pe fiul său Alexandru, domnul Ţării Româneşti, cu Ruxanda, fata 
grecului Scarlat Beglitzy din Ţarigrad. La această nuntă au participat boieri din ambele ţări, iar petrecerea de la cele trei movile 
ale Tecuciului, a durat zece zile.
1627 - într-o mărturie, scrisă Ia Tecuci, întâlnim numele şoltuzului Dumitru şi pecetea localităţii al cărei simbol este reprezentat 
de un ţap.
1632, sept. 8 - Alexandru Iliaş îi întăreşte Iui Cârstea uricarul „un vad de moară din apa Bârladului, ce iaste în hotarul târgului 
Tecuci, între târgul Tecuci şi Câmilcstii, din gios" şi-i mai dăruieşte, pentru slujbele făcute, o bucată de loc din hotarul târgului 
„pentru ca să-şi facă şi el sat" .



1633, apr. - Convoiul lui Alexandru Iliaş (care renunţase la scaunul
Moldovei) alcătuit din seimini şi „boieri petrecăreţi" în drumul său spre Galaţi este întâmpinat, la Tecuci, de postelnicul Costin 
(tatăl cronicarului). Acesta din urmă II va petrece „cu cinste şi conace" până spre aşezarea dunăreană.
1646, nov. 12 - Misionarul catolic Marco Bandini precizează că la Tecuci, aşezare situată „într-un loc frumos" şi cu „pământ 
foarte producător de grâu şi vin", „casele schismaticilor sunt în număr dc 500, cu 4000 de locuitori şi trei biserici făcute din 
lemn". Şi tot acesta mai menţionează că, „odinioară, ungurii, au avut aici mai mult de 200 de case, templu şi au ţinut şi paroh şi un 
ludimagistrum [învăţător, n.n]'\
1650 - Tecuciul este prădat de tătari şi cazaci.
1653, ian. 20 - Arhidiaconul Paul de Alep, întovărăşind pe Macarie, patriarhul Antiohiei, trece prin Tecuci, „târg întins" care 
poseda „trei biserici cu clopotniţe la poartă'1. • Domnul Moldovei Vasile Lupu - care se îndrepta cu oastea împotriva Iui Matei 
Vodă al Munteniei - este nevoit să petreacă câteva zile la Tecuci având în vedere faptul că apele Şiretului îşi ieşiseră din matcă.
1655, iun. 11 - La Tecuci se adună ostile lui Gheorghe Ştefan, domnul Moldovei, chemate fiind să intervină în Ţara Romanească 
pentru înăbuşirea răscoalei seimenilor şi dorobanţilor.
1656 / 1659 - Călătorul turc Evlia Celebi notează: „Tecuciul este un orăşel" în care „nu sunt dughene şi nici mănăstiri". Fiindcă 
locuitorii de aici au ieşit înaintea turcilor cu daruri, „oraşului lor nu i s-a dat foc".
1659 - Tecuciul este recunoscut pentru prima oară ca oraş.
1661 - „Foametea cea mare" se face simţită şi la Tecuci.
1668, iul. 1 - Voievodul Moldovei dăruieşte „pentru slujbă credincioasă" lui Enache, al doilea paharnic, un loc domnesc din 
hotarul târgului Tecuci, „dinspre Săseşti şi Matoscşti[...] şi până la Chiccra".
1669, mai 5 - "Orăşenii" reclamă domnitorului Gheorghe Duca pe paharnicul Enache care "au luat hotarul târgului Tecuci mai 
tot".
1671, mart. 28 ~ Buzdugan, căpitanul de Tecuci, vinde pentru 100 de galbeni doamnei Datina, soţia răposatului Dabija Vodă, 
partea sa dc moşie din Ţigăneşti, sat aflat în apropierea ;ţ târgului.
1679, iul. 24 - Sunt redactate aici mai multe zapise privitoare la vânzarea unor moşii din llceşti către clucerul Ilic Enache.
1660 - In cea de a treia domnie a Ducăi Vodă, la Tecuci, se afla o parte din oastea moldovenească condusă de căpitanul 
Hăbăşescu.
1613 - Hanul Murat Gherei „cu toată puterea Cramului şi a Bugeacului", în drumul spre Şiret trece prin Tecuci prădând tot ce 
avea să întâlnească în cale.
- Francesco Antonio Rensi, misionar catolic, găseşte „Tecuciul aproape pustiu".
- Misionarul apostolic Fra Antonio Giorgini, referindu-se la Tecuci spune, într-un raport, că târgul era „situat într-o câmpie 
frumoasă" şi că „prin vestigiile edificiilor distruse atestă că era unul dintre oraşele frumoase pe care le avea Moldova". Tot el mai 
menţionează că, aici, se ţine „un frumos bâlci la care se adunaf...] lumea din toate satele înconjurătoare".
1684 - Din cauza „lipsei bucatelor", pentru a nu muri de foame, Ostafi, feciorul lui Borvin din Moineşti, fură „o groapă de pâne 
secară de o sută şi cincizeci de merţe" ce aparţinea  vistiernicului Toderaşco lordache. 1689 - Francesco Antonio Rensi, misionar 
catolic, găseşte şi el „Tecuciul aproape pustiu". Aici mai existau doar câteva case de catolici, dar nici o biserică de-a lor. 1692 - 
Constantin Cantemir, voievodul Moldovei, dă în stăpânire partea dc moşie a lui Ilie clucer din cea a târgului. (696, iul. 15 - 
Voievodul Antioh Cantemir întăreşte lui Ilie vel stolnic, feciorul lui Enache clucer, moşia din hotarul aşezării.
Secolul al XVIII - lea

1704, apr. 12 - Clucerul Constantin Zbera împreună cu târgoveţii bătrâni măsoară locul vel vornicului Iordache Ruset din hotarul 
târgului Tecuci, partea din jos, dăruit acestuia de domnul Moldovei, precum şi alţi 450 stânjeni cumpăraţi de la logofătul Ioniţă 
Tălăbescu.
dec. 13 - Mihai Racoviţă întăreşte vornicului I. Ruset stăpânirea peste moşia Bosânceşti, aflată la nord de Tecuci.
1708, aug. 24 - Mihai Cehan Rahoviţă, domnitorul Moldovei, comunică căpitanilor, hotnogilor şi stegarilor din ţinutul Tecuciului 
că 1-a înlocuit pe Pascal cu Stamate Gheuca pe care 1-a făcut căpitan mare.
1711, ian. 24 - Iarmarocul Sânzienilor de aici este amintit şi în „Cronica Ghiculeştilor".
iul. / aug. - După înfrângerea moldovenilor, la Stănileşti, oraşul a fost devastat şi trecut prin foc de către tătari. Cea mai mare parte 
a locuitorilor săi s-au retras la Nicoreşti. 1716, sept. - „Apele mari [...] au înecat multe dobitoace şi oameni".
- Dimitrie Cantemir în lucrarea sa „Descrierea Moldovei" precizează că „târguşorul Tecuci" - care este „scaunul sărac a doi 
pârcălabi" - „nu are ziduri".
- In timpul războiului ruso-turc, oraşul, care de abia se refacuse, avea să fie din nou distrus.
- Postelnicul Iorgu Constandache dând curs unei porunci domneşti realizează o hotarnică pentru o bucată de loc din hotarul 
târgului ce a fost dată, drept miluire, lui Lupu Gheuca al treilea logofăt.
1724, sept. - In urma „ploilor grele cu ape mari", râul Bârlad „tară veste i-a apucat pre oameni prin casă[...]". Apa a luat „herghelii 
de epe, turme de oi şi casele bieţilor oameni cu tot ce aveau".
1737 - Un negustor rus anonim consemnează că, în ţinutul Tecuci, bogat în vinuri, exista un singur târg „rămas în părăsire".
1742, iun.- O scrisoare domnească a lui Constantin Mavrocordat menţionează faptul că „de Sânziene, se va ţine iarmaroc la 
Tecuci".
1745, mai 6 - Râul Bârlad se revarsă inundând Tecuciul.
1748 - Din ordinul lui Constantin Mavrocordat, delibaşii ard „până
în pământ" şi casele lăzilor [negustorilor turci, n. n] din



localitate.
1753, mai 20 - Constantin Mihail Cehan Racoviţă miluieşte pe
Neculai  Hrisoverghi, mare vornic, cu 600 stânjeni de moşie
din fruntea locului din hotarul domnesc al târgului ce nu
fusese încă dat danie de ceilalţi domnitori. 1755, dec. 11 - Nicola, vel căpitan de Tecuci, anunţă pe „chir
Pavel" din Braşov că i-a trimis, spre vânzare, un transport de
„1400 ocă de peşte sărat". 1757, febr. 27 - Ceea ce mai rămăsese din târgul Tecuciului este
dăruit de către domnitorul Constantin Racoviţă mănăstirii
„Prorocul Samoil" din Focşani.
- Pe harta Principatului Valahiei, editată la Vicna, se poate identifica şi Tekutsci.
1758 - Tătarii ard şi pradă Tecuciul luând în robie pe toţi „cei ce
le-au ieşit înainte". 1766 - Pe lângă Biserica Maica Precista fiinţează o şcoală
domnească de învţătură. 1769 - Intr-un raport al Mitropolitului Moldovei către generalul rus
Elemin se menţionează că, din cauza tătarilor, târgul Tecuci
s-a pustiit ncrămânând nici o „casă". 1774 - Tecuciul număra 1325 locuitori situându-se, în această
privinţă, înaintea Bacăului, Romanului sau Focşanilor. 1780, iun - Ispravnicul ţinutului a trimis la Brăila „111 bucăţi
lemne trebuincioase şalupelor împărăteşti".
iul. - După cinci zile de ploaie Bârladul şi-a ieşit din matcă.
- Lăcustele au provocat numeroase stricăciuni culturilor. 1784 - Abatele Ruggiero Giuseppe Boscovich, deşi confundă
Tecuciul cu Puţenii, constată că, aici, „sunt diverse biserici de rit grec şi schismatici, dar de naţionalitate moldavă ce vorbesc 
aceeaşi limbă".
1785 - Corniţele francez d'Hauterive, care-1 însoţea în calitate de secretar pe domnul Alexandru Mavrocordat, constată că 
Tecuciul era refăcut, iar ispravnicul de aici i s-a părut a fi „un boier cu mult mai mare în rang decât cel de la Focşani.
1791 / 1794 - Călătorul I. Christian Struve referindu-se la Tecuci notează: „Casele nouă nu se cunoşteau de pe urma războiului, 
dar din opt sute, numai o sută rămăsese".
1793, iun. 14 — Apreciatul scriitor militar rus Alexandru Ivanovici Mihailovski-Danielevski pentru faptul că, în târg era ciumă, s-
a „odihnit, noaptea, în afara oraşului", la bariera dinspre Furceni.
- Solia lui Kutuzov - la întoarcerea sa de Ia Constantinopol -semnalează că: Tecuciul mai avea numai 100 de case întregi din cele 
800 pe care le deţinuse înaintea războiului din anii 1787-1791.
1797 - Intre Tecuci şi Cămilcşti funcţionau cele două mori de pe Bârlad ale logofătului Nicolai Roset.

Secolul al XIX - lea

1801/ 1802 - în partea de SE a târgului, pe malul stâng al Bârladului, se întemeiază satul Slobozia Cernicari.
1802, oct. - Puternicul cutremur de pământ, produs în zona Vrancei, cauzează numeroase stricăciuni clădirilor mai înalte.
dec. - Alexandru Constantin Moruzi, voievodul Moldovei, numeşte judecător pentru ţinutul Tecuciului pe comisul Panaite Ciucă.
- „Condica liuzilor", redactată din ordinul lui Alexandru Moruzi, menţionează existenţa în Tecuci, precum şi în satele 
aparţinătoare[Odaia, Braniştea, Focşa ş.a.], a 169 capi de familie de origine străină, dintre care 47 aparţineau breslei negustorilor.
1808 - Regimentul de grenadieri malo-rus, dislocat la Tecuci, emite un atestat de evidenţiere pentru serdarul Nicolai Stamatin, 
ispravnicul ţinutului.
1809, ian. 28 - Comisul Costache Conachi este numit ispravnic al
ţinutului Tecuci.
1810, iun. - „Breasla neguţitorească" se plânge Divanului
Moldovei de plata bezmănului pentru „toată dugheana şi
casă" pe care o impunea Mănăstirea Prorocul Samoil din
Focşani proprietara moşiei târgului.
1811, ian. 12-0 baterie a Regimentului de artilerie din cea de-a
11-a Divizie rusă se află instalată la Tecuci.
- Compania de cavalerie rusă condusă de maiorul Vassileski se află cantonată la Tecuci.
- S-a construit Biserica Sf. Gheorghe cu „cheltuiala şi osteniala" protopopului Trandafir.

oct. / nov. - O epidemie de ciumă afectează localitatea.
oct. 18 - Inginerul D. Clement realizează una din primele hărţi ale aşezării şi moşiilor care o înconjurau.
iul. 20 - - Domnitorul Moldovei, Scarlat Alexandru
Callimachi, emite un hrisov prin care stabileşte „zilele de iarmaroace" ale Tecuciului: 1 ianuarie, 9 martie şi 24 iunie, aug. 30 - 
Banul Petrache Negre cercetează împresurarea unei „bucăţi de loc" a logofătului Vasilc Costache făcută de către mănăstirea 
Răchitoasa în zona târgului. 1818, aug. 5 - Petrache Negre, din porunca divanului şi a domnului Scarlat Calimachi, statorniceşte 
cu 26 pietre, pc baza hărţii inginerului Kelemen, hotarul moşiei logofătului Vasile Costache de 597 stânjeni din cadrul moşiei 
târgului. 1821 - Jafurilor eteriştilor lui Alexandru Ipsilanti li se vor adăuga stricăciunile turcilor care au introdus caii în bisericile 
oraşului şi au scrijelit sau ars icoanele sfinte. Ienicerii beiului Kihaia au ucis, atunci, 20 de creştini din localitate. 1822, iul. 20 - 



Din porunca domnitorului Ion Sandu Sturdza, Iancu Costandachi şi Neculai Mandre vor face parte din comitetul împuternicit să 
identifice pe sudiţi [negustorii străini, n. n.]. 1823 - Mai mulţi oameni din Brăhăşeşti „se aşază ca scutelnici" pe
moşia de la SE de Tecuci a paharnicului Costandachi. 1825 - Din „Catagrafia a toţi sudiţii din cuprinsul Moldovei" reiese că, în 
ţinutul Tecuci, existau: 26 negustori austrieci, 6 ruşi şi 39 proveniţi din „raele". 1826, febr. / august - Epidemia de ciumă provoacă 
numeroase victime.
oct. 15 - Vistiernicul Ştefanache Panu a fost desemnat de
Ioan Sandu Sturdza, voievodul Moldovei, să lucreze pentru
„alcătuirea panţirilor" târgului Tecuci.
oct. - Pentru că zapciul a fost prădat de tâlhari, Ştefanache
Panu a fost orânduit de domn cu „lucrarea şi aşezarea
slujitorilor panţâri la Isprăvnicia târgului Tecuci".
nov. 1 - "Slăviţii murahazi", venind de la Iaşi, trec prin
localitate îndreptându-se spre Silistra. 1828 - La Tecuci funcţiona o şcoală jidovească. 1829, ian. 29 - Prin Tecuci trece primul 
echipaj de poştă cu 12 cai
care avea să lege laşul de Galaţi prin "drumul mare".
ian. - Spitalul militar rusesc este transferat la Galaţi.
mai - Ciuma îşi face reapariţia la Tecuci. Oamenii avuţi se
retrag la ţară.
iun. - Târgul este traversat de mai multe zeci de convoaie de turci ce vin dinspre Crasna şi se îndreaptă către Focşani sub 
supravegherea armatei ruse.
- Scriitorul militar Mihailovski Daniclcvski de origine rusă consemnează: „Pe la prânz am ajuns în oraşul Tecuci, dar deoarece şi 
aici era ciumă m-am instalat la o verstă depărtare de bariera oraşului, în câmp, lângă puţ".
1830     -  Căminarul  Constantin  Vidră înfiinţează  o şcoală încăpătoare.
- Magazia mare din localitate este aprovizionată cu „faină, orz şi ovăz".
1831, iun. 10 - O epidemie de holeră face 134 victime.
- Tecuciul avea 342 casc şi 1533 suflete.
1832 - S-au înfiinţat „Giudecătoria" ţinutului Tecuci şi Epitropia Casei Obştci.
- Obştea locuitorilor, condusă de spătarul Constantin Vidră, adoptă ca simbol al târgului o frunză de vie cu un strugure, aceasta 
fiind flancată de două spice.
- Intr-un extract statistic din această perioadă, Tecuciul figurează cu 1379 locuitori.
- Sc construieşte un pod din lemn peste râul Bârlad.
- O epidemie de vărsat de vânt provoacă moartea mai multor copii.
1833, mai - Tribunalul ţinutului Tecuci se desfiinţează.
1835, mart. 13 - Logofătul Costache Conachi, în urma unui schimb făcut cu vornicul N. Costache, preia moşia acestuia de la 
Tecuci, care sc întindea pc ambele maluri ale râului Bârlad, sept. 4 - în schimbul a 5500 galbeni, daţi de Obştea târgului, Costachi 
Conachi oferă acesteia moşia sa din Tecuci şi celelalte părţi de pământ situate spre Şiret, rezervându-şi doar „80 de stânjeni din 
mcdcanul din gios de Pocită" pentru „a zidi casă" sau „pintru spitalul ci sântu hotărât a-1 face".
- Poliţmaistrul târgului comunică Isprăvniciei că „s-au slobozit locuri de a se face şandramale[ dughenc, n.n.] şi a rămas cu uliţa 
nesmintită".
1836 - Locuitorii Tecuciului reuşesc să răscumpere moşia târgului de la mănăstirea „Sf. Samoil" din Focşani „cu însemnate 
cheltuieli, vânzându-se ogoarele [...], vitele [...] şi sacrificând cele mai necesare obiecte ale vieţuirii". 
oct. - Boierii tecuceni îl atestă pe Georgiu Stupen ca „dascăl de limbă franţuzească" pentru copilele lor.
- In jurul oraşului are loc o invazie de lăcuste.
1837, ian 20 - Obştea realizează, în sfârşit, schimbul cu mănăstirea Prorocul Samoil din. Focşani oferindu-i acesteia, pentru moşia 
din târg, pe cele cumpărate de la logofătul Conachi. Schimbul avea să fie întărit la 26 februarie şi de Divanul Apelativ al Ţării de 
jos.
oct. - Cei preocupaţi de învăţătura copilelor lor încheie un contract cu dascălul Anton Cupfur.
- Obştea târgului angajează cu contract pe doctorul Moritz Kernbach urmând a-i plăti acestuia 200 galbeni pe an.
1838 - Spătarul Constantin Vidră şi soţia acestuia Eufrosina refac
din temelii Biserica cu hramul Sf. Nicolae. 1839, mai 13 - Polcovnicul Toader Crcţu vinde un „loc de
dugheană pe uliţa târgului la doi neguţători, pe linia nouă de
dugheni"
iul. 14 - Obştea târgului, alcătuită din 444 locuitori, devine
proprietara definitivă a moşiei din vatra târgului cc fusese a
Mănăstirii Prorocul Samoil din Focşani.
iul. - Anton zugravul încheie contract cu spătarul Constantin
Vidră pentru pictarea Bisericii Sfinţii Voievozi pentru care
avea să primească 6300 lei şi diverse lucruri.
dec. 29 - Vede lumina zilei în Tecuci Theodor Şerbănescu,
poet junimist.
- In localitate funcţionau câteva şcoli particulare ce fuseseră întemeiate de Neculai Popa, Neculai Popovici, Costache Popovici ş. 
a.



- Casa Obştei eliberează târgoveţilor documente de proprietate, potrivit sumelor plătite, pentru stânjenii cumpăraţi din perimetrul 
„uliţei".
- Localitatea include şi trupurile de moşie Matosăşti şi Săseşti.
1840 - Biserica Sf. Spiridon din Iaşi pentru suma de 175 galbeni dă în arendă pentru trei ani spătarului Constantin Vidră, epitropul 
Casei Obştii din Tecuci moşia Cosmcşti aflată în vestul aşezării.
- In „Cniga breslii hangiilor" din acest an figurează 25 nume de proprietari de hanuri între care Andronachi Botoşanu, Tănase 
Brăiliţă, Constantin Udrca ş. a.
1841, nov. 22 - Orăşenii - prin cumpărarea a încă 150 stânjeni de la postelnicul Iancu Costandache - reuşesc să devină stăpânii 
întregii moşii din jurul Tecuciului.
nov. - Un grup de tecuceni adresează o petiţie domnitorului Mihail Sturza cerându-i acestuia să înfiinţeze o şcoală publică „ca la 
alte ţinuturi".
- Prima spiţerie din localitate, întemeiată de ieşeanul Johan Abrahamfy, a fost „pomăzuită cu împrumutări de bani fără dobândă" 
de însuşi logofătul C. Conachi.
1842, mart. 12 - A avut loc inaugurarea şcolii Publice de băieţi. „Clasul elementar" din casa comisului Teodor Bosie, avea 25 
elevi. Institutor a fost numit Gheorghe Nicoleanu.
1843, ian. 13 - Conform adresei nr. 11507, trimisă Eforiei de la Iaşi, se înfiinţează prima unitate de „tulumbagii" [pompierii,n.n.].
mart. - Tecuciul este legat de Galaţi prin intermediul Şoselei amenajată din dispoziţia domnitorului Mihail Sturdza. sept. - 
Arhitectul Hahman Leibu avizează mai multe contracte de construire a unor case solide în târg.
- La Eforia din localitate „membrii consiliului oraşului sunt deja în funcţii" (Mihail Sturdza).
- O şcoală de catiheţi pregăteşte tineri pentru Seminarul de la Socola.
1844, iun. 12 - Geometrul Calistrat Sviderschi concepe planul moşiei târgului.
sept. 8 - Istoricul Teodor Codrcscu a vizitat şcoala care i s-a părut a fi „foarte încăpătoare şi frumos aşezată, încât face o mare 
cinste tuturor tecucenilor". 1845 - Populaţia se află în plină creştere, ea ridicându-se la 4.960 locuitori.
- Cei 21 de supuşi străini care exercitau diverse profesii în Tecuci proveneau din Austria, Prusia, Anglia şi Grecia;
- A fost angajat doctorul Sarhos Frantz pentru a da consultaţii gratuite la bolniţa „doftoresei" Smaranda Cincu şi pentru a-i vizita 
pe bolnavii aflaţi la domiciliu.
- Eforia şi-a construit un sediu care a costat 3.121 lei.
- în oraş există 60 crâşme, 29 băcănii şi 92 bogasierii.
1846, febr. 27 - Alecu Russo aflându-se în drum spre Soveja (unde fusese surghiunit) notează: „N-am nimic de spus despre cele 
două oraşe [Bârlad şi Tecuci, n.n.]. Ele îmi par atât de murdare şi zdrenţăroase încât mi-i şi penibil să vorbesc. Şi, totuşi, o 
excepţie, la Tecuci se găsesc covrigi excelenţi".
mai - In urma unei ploi torenţiale, care s-a abătut în partea de NV a târgului, Tecucelul s-a revărsat inundând „toate uliţele" din 
mahalalele Bulgari şi Braniştea, iun.- Pentru „osârdie patrioticească, numai pentru binele şi fericirea obştească şi buna ocârmuire 
a administraţiei", reprezentanţii obştii oraşului îi oferă agăi Lascarachi Costache un inel din aur cu inscripţia „Obştea târgului 
Tecuciu".
- In casele Ilincăi Racoviţă îşi desfăşoară activitatea un „pension pentru tinerele fete". Profesoară era Josephine Lacroix din 
Franţa.
- Locuitorii din satul Odaia încep să se strămute în mahalaua Criviţeni.
- Tecuciul pierde mahalalele Focşa şi Slobozia Bulgari care devin sate.
1847, apr. 19 - Se naşte la Tecuci Calistrat Hogaş fiul protopopului Gheorghe Dimitriu.
oct. 8 - Librarii de origine braşoveană, Gheorghiu Dobroş şi N. Petrescu, expediază Mitropoliei din Iaşi lista cărţilor puse în 
vânzare la Tecuci.
- Profesorul polonez Ludwig Kopeţki anunţă că va deschide „un pension de fiice de boieri".
- Casa Obştei este preocupată de mărirea pieţii publice situată la apus de Biserica Sf. Nicolae.
1848, mart. 9 - Ocârmuirea emite un „doclad" privind „facerea grosului" [închisorii] Isprăvniciei Tecuciului.
mai 5 - Eforia alocă 443 lei pentru „îmbunătăţirea
instrumentelor pogarniceşti".
mai - Holera bântuie prin târg.
mai / iun. - Oraşul se confruntă cu o invazie de lăcuste.
iul. 15 - „Pruncul român" consemnează într-un articol: „De
la Tecuci [...] pe toate zilele vin mulţime, se îmbrăţişează cu
noi şi cer [...] a se uni cu noi".
iul. - Ruşii din tabăra de la Tecuci încep a se retrage la Leova, în Basarabia.
- Un grup de tecuceni merge la Focşani pentru a depune jurământ pe Constituţia aprobată la Islaz şi Bucureşti.
1849, mai. 15 - Prinţul domnitor Grigore Alexandru Ghica, mergând de la Iaşi spre Focşani, se opreşte pentru câtva timp la 
Tecuci, locuitorii de aici dovedind „aceleaşi semne de dragoste, aceleaşi mărturii de recunoştinţă" pentru acesta ca şi bârlădenii.
- Regimentul de husari ruşi - care a fost cantonat toată vara în Tecuci - a plecat la Botoşani.
- Localitatea este afectată de secetă şi holeră.
1850, ian. 15 - S-a născut Dimitrie M. Serea I, cel ce avea să devină primul xilograf român.
mai - Ultimele batalioane ruseşti aflate în localitate s-au retras spre Leova.
nov. - Doctorul Moritz Kernbach a fost numit „fizic [ medic, n. n.] cu leafa" la politia Tecuci.
- Se trece la „construirea" de străzi în târg.
- Tecucenii au posibilitatea să călătorească cu diligenta la Galaţi.



- Un poştalion, creat pentru transportul persoanelor, coletelor, corespondenţei şi banilor, leagă Tecuciul de Focşani şi Bârlad.
1851, mai 7 - Al. I. Cuza, directorul Departamentului de Interne, în urma unui control făcut administraţiei Tecuciului 
concluzionează că a găsit la pitărie „pâine rea şi lipsă, la căsăpie carnea stricată [...], ocile tară ştempelul eforiei şi îndeobşte 
lipsă".
- Englezul J.V. Skeene îşi consemnează impresiile: „Tecuciul arată străzi largi, case bune, ceva biserici..."
- Călătorul francez Benjamin Appert menţionează că Tecuciul avea închisoare şi şcoală.
1852, ian. - Precipitaţiile abundente provoacă inundaţii mari.
febr. 17 - Cea mai mare parte dintre negustori se împotriveşte deciziei Eforiei de a stămuta ocolul de vite în partea de nord a 
oraşului.
mart. 29/31 - A căzut omăt de două palme după care au urmat „geriuri cumplite" (-18 ° Celsius) şi viscol.
oct. 26 - S-a sfinţit frumoasa biserică „Sf. Ioan Botezătorul", ctitorită de serdarul Tudoran Cincu şi soţia acestuia Smaranda.
- Smaranda Cincu tipăreşte, la Buzău, 600 exemplare din „Psalmii" pe care îi va împărţi bisericilor din oraş şi din judeţul Tecuci.
- Localitatea include şi mahalalele Sfinţii Voievozi, Tăbăcari şi Buda.
1853, iun. - Armata rusă continuă să-şi facă simţită prezenţa în localitate.
1854, ian. 1 - Se inaugurează Şcoala Primară nr. 1 de fete.
aug. 17 - Sublocotenentul Lev Nicolaevici Tolstoi, viitorul scriitor de notorietate mondială, cu ocazia retragerii armatei ruse din 
Principate, face un popas la Tecuci; dec. 18 - Se înfiinţează Tribunalul Civil al districtului Tecuci.; Se naşte N. Nădejde, viitor 
publicist, sociolog şi militant socialist.
- In timpul ocupaţiei austriece, Tecuciul este legat de Galaţi prin intermediul unei curse poştale.
1855, iun. 19-0 epidemie de holeră seceră mai multe vieţi omeneşti în oraş.
- O linie telegrafică leagă Tecuciul de Iaşi şi Galaţi.
- Localităţii i se atribuie rangul de municipiu.
- Tecucenii îşi procurau medicamentele de la farmacia lui Johan Abrahamfi.
1856, iun. 1 - Se desfăşoară o adunare populară cu caracter unionist în cadrul căreia „s-a compus şi subscris" Declaraţia Unirii 
Principatelor.
oct. 25 - Vremea s-a răcit şi „a nins de vreo 3 palme".
oct. 26 - Are loc sfinţirea Bisericii „Sf. Dumitru" ridicată de
pitarul Miron Atanasiu.
- Institutorul Gheorghe Nicoleanu informa redacţia ziarului "Zimbrul", „că locuitorii din Tecuci şi-au manifestat în scris, la o 
întrunire, dorinţa pentru unirea principatelor".
- Obştea târgului cumpără moşiile Focşa şi Sturzeasca pe suprafaţa cărora avea să se dezvolte, ulterior, Tecuciul.
- La insistenţele serdăresei Smaranda Cincu se stabilesc, în oraş, doctorii: Filip Sachelarie şi Jan Kopeţki.
- Anton Cincu este numit preşedinte al obştei târgului.
1857, febr. 28 - Locuitorii satelor Odaia şi Mălureni hotărăsc a se strămuta în mahalaua Criviţeni, unde vor clădi şi biserica Sfinţii 
Voievozi noi.
apr. - Consulul grec din Tecuci i se cere de către autorităţile centrale să nu le permită supuşilor săi să se amestece în treburile 
politice interne.
mart. 15 - Ultimul detaşament al trupelor austriece părăseşte localitatea.
mart. 29 - S-a constituit Comitetul Unionist din Tecuci pentru alegerile divanurilor ad-hoc din care vor face parte: Gheorghe 
Dimitriu, vornicul Vasile Sturdza, Alecu Teriakiu, Ioniţă Hrisanti - directorul Tribunalului, Costache Iacovachi, profesorul 
Gheorghe Nicoleanu, colonelul Emanoil Frunză, Vasile Romalo ş.m.a.
apr. 11 - Preotul Gheorghe Dimitriu (tatăl scriitorului Calistrat Hogaş) - care refuzase să facă propagandă antiunionistă - este 
înlăturat din protopopiat pe motivul că vorbeşte „fară respect şi cu mare slobozenie", apr. 26 - „Locuitorii din toate clasele - în 
masă - cu muzica în frunte" vor întâmpina, la bariera de nord a oraşului, pe cavalerul Benzi, Comisarul Sardiniei.
apr. 27 - Baronul Charles-Angelique Talleyrand, comisarul Franţei, în drumul său spre capitala Moldovei, poposeşte în oraş. El a 
fost puternic impresionat de „entuziasmul tecucenilor" pentru cauza Unirii.
mai - Tecucenii care „au dovedit atâta patriotism şi foc" (Grigore Balş) pentru cauza Unirii, în frunte cu Ioniţă Hrisanti, sustrag, 
din palatul de la Ţigăneşti, corespondenţa secretă purtată cu agenţii Sublimei Porţi de către caimacamul Nicolae Vogoride care 
intenţiona să falsifice alegerile. Scrisorile compromiţătoare au fost publicate în gazeta ,,L' Etoile du Danube" ce apărea la 
Bruxelles, aug. 27 - Prinţul N. Vogoride emite un ofis prin care se angajează „a clădi în acest târg o zidire încăpătoare de 25 
persoane cu destinaţie de ospital" pentru care hărăzeşte şi suma de 3000 galbeni, acesta urmând a purta numele lui Costache 
Conachi.
aug. -      A fost pusă în funcţiune la Ţigăneşti, lângă Tecuci, .moara cu abur (25 CP) construită de „Fraţii Peytavin", în
li.i.i contractului încheiat cu prinţul Vogoride-Conachi, pentru care s-au plătit 9.380 ducaţi.
sept. - Dimitrie Bolintineanu, în călătoria sa prin Moldova, trece şi prin ţinutul Tecuciului unde ochii săi întâlnesc „dealuri şi văi 
desfătătoare".
1858, iul. 1 - „Un foc întărâtat de vântul cel puternic a stârpit mare parte din politia Tecuci". Au ars atunci 28 case, Biserica „Sf. 
Ilie" şi 201 binale de pe uliţa principală. întâmplător prinţul N. Vogoride, caimacamul Moldovei, s-a aflat în oraş fiind „martor al 
acestei nenorociri", motiv pentru care a iniţiat şi o subscripţie publică în toată ţara.
nov. 7 - Un comitet, ce întrunea pe membrii diferitelor colegii electorale din Tecuci şi district (Mihalache şi Iancu Buzdugan, 
maior I. Diamandescu, Alecu Vucetici, Petrache Ciucă, A. Vidraşcu, Gh. Nicoleanu, G. Boteanu, A. Rado-vici), susţine alegerea 
ca „Domn Stăpânitor a ţerei [Moldova] pe prinţul Grigore Sturdza". nov. 10 - După o şedere de peste 10 ani în străinătate, fostul 



domnitor Minai Sturdza, aflându-se în drum spre Iaşi, se opreşte la Tecuci unde a fost foarte bine primit, dec. 28 - Colegiul 
alegătorilor direcţi este reprezentat în Adunarea de la Iaşi de deputatul unionist Costache Iacovachi.
- Arhitecţii gălăţeni Brandel şi Mornand întocmesc primul plan al uliţelor oraşului.
- Slugerul Gheorghe Zamfir a fost „rânduit de Ocârmuire" ca director al Tribunalului ţinutului.
- In localitate îşi desfăşurau activitatea patru şcoli primare: două de băieţi şi două de fete.
- Se reface podul de peste râul Bârlad cu bârne aduse de la Cosmeşti şi de la Adam.
1859, ian. 5 - Unioniştii tecuceni îi adresează Domnitorului Alexandru Ioan Cuza următoarea telegramă: „Felicitări, urându-vă un 
dulce viitor şi o mare prosperitate".
ian. 25 - Din conţinutul altei telegrame expediată,tot lui Al. I. Cuza,de locuitorii oraşului şi districtului: „...Fie-ne permis a vă 
felicita încă o dată din curăţenia sufletului pentru coroana a cinci milioane de români, ce vi se pune pe cap prin Adunarea 
patriotică a Valahiei, sora Moldovei..." ian. 31 - înfocatul unionist Vasile Romalo este numit administrator provizoriu al 
districtului Tecuci, mai 12 - Alexandru Papadopol-Calimah este numit prefect al districtului Tecuci.
iul. - Consiliul Municipal statorniceşte locul „piaţului de zarzavaturi în faţa încăperilor municipalităţii", iar „ocolul pentru 
adunarea şi vinderea a tot soiul de vite" va avea loc „în capătul târgului din sus".
dec. 5 - S-a născut în Tecuci scriitorul şi diplomatul Nicolae Petraşcu.
- Tecuciul numără 5.760 locuitori.
- Se realizează „planul uliţelor oraşului".
[860, sept. - S-a deschis Şcoala Preparandală de 3 luni pentru „dascălii de pe la biserici", aceştia urmând „a fi întrebuinţaţi ca 
profesori săteşti".
nov. 4 - Prin decret domnesc Ioniţă Hrisanti este numit preşedinte la „Tribunalul giudeciaru al districtului Tecuciu". dec. 25 - Se 
naşte, în Tecuci, Ion Gh. Istrati, general de armată care avea să se afirme în timpul luptelor de la Mărăşeşti.
- Se creează Regimentul VI de linie Tecuci.
1161 - Locuitorii mahalalei Criviţeni, proveniţi din satele Odaia, Ocheşeşti şi Mălureni, ridică Biserica Sfinţii Voievozi Noi.
- Biserica Sf. Nicolae a fost lovită de un trăznet.
apr. 30 - Serdăreasa Smaranda Cincu solicită sprijin serviciului Sanitar al Moldovei pentru înfiinţarea unui spital la Tecuci.
- în oraş funcţionează un birou de expediţii poştale.
- In cadrul celor patru şcoli primare de băieţi şi de fete din localitate învăţau 146 de copii.
1863, oct. 17 - Se pun bazele Spitalului districtului Tecuci care va funcţiona în casele Ecaterinei Malaxa din cartierul Poşta şi va 
fi deservit, iniţial, de doctorul de origine poloneză Jan Kopeţki.
nov.  17 - Are loc solemnitatea deschiderii Spitalului districtului Tecuci la întemeierea căruia şi-au adus contribuţia: prinţul 
Nicolae Conachi Vogoride, Costachc Arhip, Smaranda Cincu, Alexe Anastasiu ş.a.
- Tecucenii realizează o medalie din aur decorată cu pietre preţioase pe care o înmânează „Inălţimei Sale Alexandru Ioan I, 
întemeietorul Unirei, Restauratorul drepturilor principatelor asupra bunurilor mănăstireşti naţionale înstrăi¬nate".
- Străzile sunt iluminate cu gaz.
- Au loc inundaţii ce afectează locuinţele de pe malurile Bârladului.
- Locuitorii satului Ocheşeşti, din partea de nord-est a Tecuciului, îşi părăsesc casele şi se instalează în oraş.
1864, iul. 24 - Se întemeiază Escadronul 5 de Dorobanţi.
aug. 6 - Anton Cincu devine primul primar ales al Tecuciului.
aug. 31 - Institutorul G. Nicoleanu este numit revizor şcolar pentru judeţele Tecuci şi Tutova.
nov. 8 - Tecuciul se declară comună urbană.Aceasta număra 7.525 locuitori.
nov. 24 / 25 - Tecucenii l-au ales pe Costache Negri ca deputat în parlamentul ţării.
- Ioniţă Hrisanti este „prezidentul Tribunalului Judecătoriei Tecuci".
- Ca urmare a aplicării Legii rurale, 82 familii de ţărani din Cemicari au fost împropritărite cu loturi pe moşia Costandache pe care 
lucraseră.
1865, oct. 15 - Anton Cincu, primarul oraşului, îl înştiinţează pe prefectul judeţului că s-au luat măsuri pentru ca „târgul să nu mai 
râmână nciluminat pe timp de noapte".
nov. 26 - Se întemeiază Şcoala nr. 2 de băieţi.
1866, mart. - Hotelul „Orient" al lui W. Hcrmann „arangiatu după stilulu celu mai nouă" şi care practica „preciurile cele mai 
moderate" a fost pus la dispoziţia „domnilor voeagiori".
mai 1 - Ştefan Golescu este ales deputat de Tecuci în Adunarea Deputaţilor.
iun. 24 - Apare holera, motiv pentru care se interzice tragerea clopotelor la înmormântări.
aug. 25 - Prinţul Carol^ntrcprinzând o călătorie prin Moldova, poposeşte şi la Tecuci. La prânzul care a avut loc
în casa prefectului Alecu Alexandrescu a luat parte şi
Ecaterina Ruspoli, fiica lui C. Conachi. Prinţul avea să fie
entuziasmat de cozonacii pe care îi pregătise „cucoana
Mărioara", mama scriitorului C. Hogaş.
oct. 1 - S-a deschis spiţeria lui Anton Dilschi de pe uliţa
mare.
V" - Sub îndrumarea arhitectului D. Curicu începe construirea turnului de observaţie al pompierilor (foişorul de foc) cu cărămizile 
rămase de la Biserica „Sf. Ilie" ce fusese distrusă de incendiu.
- Tecuciul este bântuit de o epidemie de holeră, dar şi de un incendiu care reuşeşte să nimicească o marc parte din oraş.
- Inginerul Cristian Kertihy va întocmi un plan al oraşului.
- Consiliul comunal hotărăşte pavarea străzilor principale cu piatră de Putna şi „cclcrarea" oraşului prin „66 lampe cu gaz".



IH(>7 - Fostul domnitor Al. I. Cu za este ales deputat de Tecuci în
cadrul Colegiului micilor proprietari. IK<>8, ian. 1 - Theodor Săndulescu lasă prin testament comunei
Tecuci suma de 1.000 galbeni pentru amenajarea unei
grădini publice în partea de NV a târgului.
- S-a organizat prima expoziţie economică a judeţului Tecuci
- Primăria acordă un ajutor dc 6400 lei studentului Constantin Pctraş pentru obţinerea diplomei dc doctor la Facultatea de 
Medicină din Paris.
- A fost întemeiată Şcoala Primară de fete nr. 2.
- Panaite Ciuhureanu lucrează în calitate de Judecător de instrucţie pe lângă Tribunalul dc 1-a instanţă a judeţului".
- Se refac şanţurile din jurul oraşului şi cele 6 căsuţe de la bariere.
1869, febr. - La Furceni, în apropierea Tecuciului, pe o suprafaţă de 32 Km pătraţi,s-a amenajat o tabără permanentă de instrucţie 
cu 1230 barăci şi grajduri, iun. 24 - Se dă în folosinţă „palatul justiţiei", iun. 29 - In prezenţa domnitorului Carol şi a colonelului 
Mano, ministrul de război, are loc inaugurarea Taberei militare de la Furceni,aflată la 5 Km vest de Tecuci. Alături dc oficialităţi 
şi cei 12.000 ostaşi au participat foarte mulţi orăşeni.
aug. 17 / 22 - Intre Tecuci şi Furceni s-au desfăşurat ample manevre militare la care a participat şi domnitorul Carol.
- S-au construit încăperile Pompieriei de lângă grădina publică.
- In oraş funcţionează două mori mari, una cu apă şi o alta cu abur.
1870, iul. 25 - Se deschide, pentru circulaţia dc persoane, linia ferată Tecuci-Galaţi.
- Din iniţiativa liderilor curentului antidinastic ( I.C. Brătianu, CA. Rosetti şi N. Golescu), la Tecuci, deputatul Constantin 
Racoviţă avea să constituie un „nucleu de acţiune" ce viza, în final, detronarea domnitorului de origine germană. Semnalul 
acţiunii urma să fie dat de Tabăra militară de la Furceni ai cărei ofiţeri trecuseră de partea conjuraţilor.
- Evreii ridică o sinagogă în mahalaua Croitori.
1871, apr. 11 - Domnitorul Carol escortat de două escadroane dc roşiori soseşte la Tecuci, venind dinspre Galaţi.
aug. 4 - Se naşte la Tecuci Henry Cihoski, viitor general dc corp de armată şi ministru de război.
aug. 4 / 5 - Iorgu Caragiale cu trupa sa de teatru se află la Tecuci jucând în drama „Alexandru Lăpuşneanu".
- Amelia Papadopol-Calimah, soţia istoricului academician cu acelaşi nume, se „ambiţiona să aibă un salon literar cu lecturi din 
autori de seamă" ce întrunea tot ce avea Tecuciul mai select. In casa acesteia, ce „strălucea de oaspeţi şi lumini", aveau să se 
producă ofiţerul Theodor Şerbănescu şi substitutul de procuror Dimitrie C. Ollănescu.
- In oraş mai funcţionau: Şcoala nr. 3 de băieţi şi Şcoala Primară nr. 2 dc fete.
1872, sept. 13 - Se inaugurează tronsonul de cale ferată Tecuci-Mărăşeşti permiţând trenurilor ce veneau de la Galaţi să circule 
până la Roman.
dec. 5 - Vede lumina zilei, la Tecuci, Ghcorghe Petraşcu pictor modem şi membru al Academiei Române.
- Se crează Regimenul 6 Călăraşi. - Carol Feleghi închide reparaţiile la podul mare de peste râul Bârlad.
- S-au terminat lucrările de amenajare şi de pavare ale „piaţului principal" (6381 mp) prin expropierca unor imobile din perimetrul 
acestuia. In turnul Observatorului din mijlocul pieţii s-a instalat un „ceasornic cu patru faţade".
- Se amenajează „strada deschisă la Gara căii ferate" (bulevardul Gării) care va traversa cartierul Braniştea şi pârâul Tecucel.
- Se montează stâlpii din metal pentru lămpile cu gaz de pe bulevardul Gării.
- Dicţionarul lui D. Frunzescu consemnează că oraşul numără 8120 locuitori.
IH73 - Primăria cumpără dc la Pctrache Ciucă patrulaterul situat la apus de piaţa Observatorului pe care s-au construit, mai apoi, 
Tribunalul, Teatrul şi s-a amenajat Grădina Publică. In casa acestuia se va instala Prefectura.
I B 74, mart. 25 - Arhitectul Casimir Dombrowski elaborează planul de sistematizare a oraşului.
mart. - D.C. Olănescu, viitorul scriitor, lucrează ca procuror de primă instanţă pe lângă Tribunalul districtului Tecuci, sept. - 
Trecerea rămăşiţelor pământeşti ale fostului om politic Ştefan Golescu prin gară prilejuieşte tecucenilor o manifestare de 
recunoştinţă.
- Arhitectul Casimir Dombrowski elaborează planul de sistematizare a oraşului.
- „In interesul înfrumuseţării oraşului" se expropiază câteva locuri şi case cuprinse între Calea Naţională şi suburbia Bulgari 
croindu-se astfel noua stradă a Focşanilor care, ulterior, se va numi Elena Doamna.
- Se face şoseluirea străzii principale începând de la Biserica „Precista" şi „până la locul destinat pentru vânzarea vitelor".
1875, iun. - S-a întemeiat secţia locală a Partidului Naţional Liberal.
iul. 15 / 20 - Delegatul Ministrului de Interne, George Lahovari, cu ocazia controlului făcut notează într-un raport: "Comuna 
Tecuci este rău administratăf...] localul Primăriei şi <al> Poliţiei funcţionează într-o baracă veche". „Populaţia urbană[...] este 
pacinică, sunt numai vreo câţiva nemulţumiţi care se adună prin cafenele şi fac politică", oct. 22 - Carol împreună cu ministrul de 
război asistă la exerciţiile de luptă şi primeşte defilarea în Tabăra de la Furceni. Seara, domnitorul dă un banchet în oraş la care au 
fost invitaţi toţi ofiţerii Diviziei a IlI-a. dec. - Autorităţile interzic înmormântările în cimitirele improvizate în jurul bisericilor din 
cauza „infectării aerului pe timp călduros".
- Ansamblul de operetă al Teatrului din Iaşi descinde şi la Tecuci unde prezintă de... 8 ori (ca nicăieri în altă parte în Moldova) 
opereta „Fata mamii Angot" de Charles Lecocq;
- Tecuciul are aproximativ 10.000 locuitori.
- Se redeschide circulaţia pe noul pod peste Bârlad construit de meşteri italieni.
- Iancu Bercovici asigură „eclerarea oraşului cu gazu prin 151 lampe".
1876, mai 29 - Strada podului [Cuza Vodă] este aliniată.
iul. 1 - Ioniţă Hrisanti creează prima Casă de Economie din localitate.



iul. 13; aug. 23 - Consilierii hotărăsc ca înmormântările să se facă numai în Cimitirul special amenajat în partea de NV a 
localităţii.
sept. 1 - Conform deciziei Consiliului Comunal „înmormântările nu se mai pot face pe la bisericile din oraş", ci numai la cimitirul 
creat „la marginea târgului" dinspre nord-vest, „din muchea dealului spre apus", nov. 13 / 14 - Principele Carol se află din nou la 
Tecuci pentru a participa la aplicaţiile militare coordonate de generalul Al. Radovici. Cu acest prilej, el a inspectat Prefectura, 
Tribunalul şi închisoarea.
- Istoricul  Alexandru  Papadopol-Calimah este primul tecucean care devine membru al Academiei Române.
- Se întemeiază „Atelierul de tipografie" al lui Ghcorghe Bălăşcscu pentru „confecţionarea imprimatelor".
- In zona comercială se fac pavaje şi trotuare.
1877, ian. 15 - Se naşte Constantin Radovici, actor de mare talent, apr. - Se constituie Comitetul secţionar al    Crucii Roşii din 
localitate; Regimentul 10 Dorobanţi se adună la Tecuci după care se deplasează cu trenul spre Bulgaria. Soldaţii săi vor înscrie 
acte de bravură în bătălia pentru cucerirea Plevnei. mai 8 - Se constituie Societatea femeilor din Tecuci (membre fondatoare: Olga 
Kopeţki, Elena Plitos, Zamfira Şcrbănescu, Amelia Papadopol-Calimah, Ecaterina Neagu, Profira Neculau, Ecaterina Petraşcu) în 
vederea colectării de fonduri pentru „uşurarea suferinţelor fiilor patriei care luptă pentru apărarea drepturilor şi hotarelor ei", mai - 
Infanteria rusă condusă de generalul locotenent Vanovski - în drumul său spre teatrul de război din sudul Dunării - trece şi prin 
Tecuci.
iun. 26 - Comitetul damelor din Tecuci - întrunit în cea de a patra şedinţă de lucru în casa preşedintelui acestuia, Olga Kopeţki, 
stabileşte destinaţia banilor strânşi în urma unui concert şi a unei loterii: „ajutorarea ostaşilor răniţi", iun. 26 - Comitetul damelor 
din Tecuci - întrunit în cea de a patra şedinţă de lucru în casa preşedintelui acestuia, Olga Kopeţki - stabileşte destinaţia banilor 
strânşi în urma unui concert şi a unei loterii: „ajutorarea ostaşilor răniţi", iul. - D. Chebapci scoate foaia săptămânală „Aurora" 
care este de fapt prima publicaţie tecuceană. aug. 27 - Actorii amatori C.G. Robescu şi D.M. Serea susţin cu concursul lui Nicolae 
Petraşcu (viitorul diplomat şi istoric literar) un prim spectacol în noua clădire a teatrului. Banii strânşi cu această ocazie vor fi 
predaţi Elenei Plitos, vicepreşedintele Comitetului pentru ajutorul ostaşilor răniţi. Elevii de liceu sus-menţionaţi au mai susţinut şi 
alte spectacole în acelaşi scop.
sept. 13 - Tache Anastasiu, prefectul judeţului, comunică lui Mihail Kogălniceanu că „orăşenii au strâns 9.000 lei" în vederea 
cumpărării de arme pentru ostaşii care luptă contra turcilor.
sept. - Apare ziarul „Curierul de Tecuci", care îşi încetează activitatea în anul următor.
nov. - La Tecuci s-a organizat un spital cu 50 de paturi pentru îngrijirea răniţilor. 
nov. - Doctorul Constantin Petraş aduce de la Turnu Măgurele cu trenul sanitar „10 răniţi şi 20 bolnavi destinaţi pentru spitalul de 
aici".
- Se termină construirea localului Şcolii nr. 1 de băieţi.
1878, sept. 1 - în urma strădaniilor farmacistului Constantin Racoviţă, deputatului George Misail şi a consilierului comunal Anton 
Cincu se întemeiază Gimnaziul de băieţi care debutează cu o clasă de 51 elevi. Profesori angajaţi sunt Ion Mazăre şi Calistrat 
Hogaş.
oct. 8 - Regimentului 6 Călăraşi din localitate i se atribuie crucea de război „Trecerea Dunării".
nov. - La Biserica catedrală Sf. Gheorghe s-a celebrat un Te Deum „pentru strălucita victorie repurtată de armatele aliate ruso-
române prin luarea Plevnei".
nov. 4 - Pe moşia Odaia a Spitalului, aflată în partea de nord a aşezării, se pun bazele comunei Tecuciul Nou. Locuitorii săi sunt 
ţărani ce provin din diverse sate ale judeţului Tecuci şi care au fost împroprietăriţi ca urmare a participării lor la războiul dus 
împotriva turcilor.
1879, dec. 16 - Se fondează Societatea de Binefacere şi Ajutoare pentru cei aflaţi în suferinţă.
- S-a construit un bufet la Grădina Publică în preajma căruia, joia şi duminica, cântă muzica Regimentului 24 de Dorobanţi.
1880, aug. 11 - Apare săptămânalul „Vocea Tecuciului".
- Se înfiinţează Regimentul 24 Dorobanţi.
- Prinţul Milan ( fiul Măriei Catargiu şi al lui Efren Obrenovici ), care avea să ajungă rege al Serbiei, se află ascuns în casele lui 
Anton Cincu.
- A fost întemeiată Şcoala Primară mixtă nr. 4 din suburbia Tecuciul Nou.
1881 - Se construieşte localul Şcolii de fete nr. 1.
- învăţătorul Nicolae Crivetz întemeiază Banca Institutorilor tecuceni.
- îşi încetează activitatea săptămânalul „Perseveranţia". 1882, ian. 31 - S-a înfiinţat Societatea Funcţionarilor Publici care
urma să desfăşoare activităţi cu caracter filantropic, să acorde ajutoare medicale şi de înmormântare, pensii pentru văduve etc.
iun. 14 - Se naşte Ion Petrovici, viitorul filosof, om politic, orator şi memorialist; S-a născut la Tecuci, Elena Caragiane-
Stoienescu, ziaristă şi aviatoare.
iul. 22 - Vede lumina zilei, în Tecuci, Nicolae Corodeanu, specialist în dreptul roman.
- începe construcţia localului Şcolii Primare nr. 1 de fete. sept. 14 - Se produce un cutremur destul de puternic.
- Se inaugurează Fabrica de bere a lui Matei Pandrcscu.
- S-a creat prima Societate de Economie cu scopul de a aduna şi a fructifica micile economii ale cetăţenilor şi, îndeosebi, ale 
funcţionarilor publici.
Istoricul   Alexandru   Papadopol-Calimah reprezintă Tecuciul în Parlamentul ţării IKK4, nov. 25 - Inginerul Leon Botez execută 
Cartea de hotărnicie a moşiei oraşului.
oct. 17 - Se naşte Romulus Seişanu, publicist şi istoric.
- începe să funcţioneze Şcoala primară mixtă a etnicilor evrei.
IHK\ febr. 18 - Se naşte în Tecuci Eugen Boureanul, ziarist, prozator şi traducător.



apr. 6 - S-a născut Alexandru Lascarov-Moldovanu, prozator, ziarist şi traducător.
apr. - Apare „Gazeta Tecuciului", foaie de publicaţiuni... a judeţului Tecuci.
nov. 2 - Renumitul haiduc al plaiurilor tecucenc, Costache Dragoş, este prins la Matca unde avea să fie împuşcat. IK8(), iun. 15 - 
Arc loc inaugurarea clădirii Şcolii Primare nr. 2 de fete.
- Se construieşte noul sediu al Primăriei după planul arhitectului Dimitrie Maimarolu.
- S-a înălţat localul şcolii de băieţi nr. 2 pe terenul din suburbia „Sf. Dumitru" donat de Tachc Anastasiu.
- Se pun bazele Societăţii de Economie a ofiţerilor „Tecuciu".
- Imprimeria lui Ioan Săvescu din localitate tipăreşte prima carte „Geografia judeţului Tecuciu" de Nicolae I. Crivetz.
1887, febr. - Societatea de Asigurare Mutuală „Unirea" a încheiat „o convenţiune şi un tractat" cu trei mari societăţi similare din 
Viena.
mart. 15 - Se desfăşoară licitaţia pentru antrepriza „eclerării oraşului prin 241 lampe, cum şi acelora din grădina publică, ce sunt a 
se elumina de două ori pe săptămână", mart. - Al. Corodeanu „aranjează" o librărie lângă Atelierul său de tipografie.
- începe construirea clădirii Gimnaziului real de băieţi.
- In oraş funcţionează două pieţe: cea nouă (a Observatorului) şi cea veche, numită şi „Sf. Nicolae".
1888, mart. - Cu ocazia numirii noului prefect al judeţului Tecuci, dr. Constantin Petraşcu, au loc „iluminaţii spontane în tot 
oraşul".
aug.   3  -  Consiliul  Comunal  aprobă  autorizaţia de ,      comercializare a apei gazoase lui Moşie Weis.
sept. 29 - Vede lumina zilei la Tecuci viitorul lingvist, filolog şi memorialist Iorgu Iordan, membru al Academiei Române.
- Se construieşte al doilea pod peste râul Bârlad în punctul Criviţeni.
- Tecuciul numără 7.000 locuitori.
1889, mai - Trupa lui A. Vlădicescu susţine mai multe reprezentaţii teatrale în oraş.
sept. 3 - Gimnaziul real de băieţi se instalează în localul nou şi spaţios conceput după proiectul arhitectului Siegfried Kofsynski.
nov. - Trupa de operă italiană a lui T. Miciu Labruna evoluează pe scena Sălii de expoziţii agricole.
- Funcţionează o secţie a Camerei de Comerţ şi Industrie din Focşani al cărei preşedinte este N. Brăiliţă.
- Apare lucrarea lui Alexandru Papadopol-Calimah „Notiţă istorică despre Bârlad" în cadrul căreia se fac referiri şi la trecutul 
Tecuciului.
1890, iun. - A fost editată publicaţia „Armonia".
- In casele învăţătorului Chirvăsuţă din cartierul Braniştea se înfiripează un cenaclu literar la şedinţele căruia va participa şi Ştefan 
Petică.
- Din iniţiativa protoiereului I. Andreescu se înfiinţează o Şcoală de cântăreţi.
- Matei Millo aflat într-un turneu susţine un spectacol în sala Teatrului.
- A fost terminată construcţia Depoului de locomotive.
- Populaţia oraşului cuprindea 9590 suflete din care 8990 români, 81 evrei, 69 greci, 63 unguri, 18 germani etc.
>l, dec. 9 - Vede lumina zilei Mihail Manoilescu, economist şi politician român.
- Au loc inundaţii în suburbiile Buda, Criviţeni şi Cernicari. Sc elaborează un proiect de electrificare a oraşului prin
lolosirca energiei apei râului Bârlad. '    apr. 19 - Se constituie Societatea de filantropie „Regina l.hsabeta" a comercianţilor şi 
meseriaşilor, preşedinte al acesteia fiind ales Constantin Brăiliţă. .ni)-. 1 - Membrii corpului didactic întemeiază „Societatea de 
Ajutor din judeţul Tecuci".
aug. 16 - Dintr-o statistică a Primăriei reiese că existau „13 lipscanii, 24 băcănii şi 59 crâşme".
nov. 16 - Se pun bazele unei secţiuni a Societăţii Ateneului Român din Capitala ţării. Ca preşedinde al acesteia a fost desemnat dr. 
Constantin Petraş.
Be înfiinţează clubul „Tecuci" al Partidului Liberal.
Prin fuzionarea Regimentului VI de linie şi a Regimentului 24 Dorobanţi se crează Regimentul VI Tecuci nr. 24.
Istoricul A.D. Xenopol şi actorul Petre I. Sturdza se află la recuci pentru a conferenţia despre Mihai Eminescu şi, respectiv, pentru 
a interpreta versuri de-ale acestuia „pentru
porirca fondului necesar ridicării unui bust lui Mihai Eminescu".
Primăria cedează 14 ha de teren din moşia comunală pentru construirea cazărmilor şi amenajarea câmpului de instrucţie u celor 
două regimente de cavalerie. 'M mart. 27 - Vede lumina zilei în Tecuci Vintilă Dongoroz, icputat specialist în drept penal.
ml. 4 - C. Pantazoglu scoate „Gazeta de Tecuciu", foaie comercială, industrială, financiară, administrativă, comunală şi 
judeciară".
sept. 27 / 29 - Regele Carol I cu o suită de ofiţeri superiori din Bucureşti s-a aflat la Tecuci şi a participat la manevrele militare 
din zona Matca-Lupa-Drăgăneşti.
- Stratulat Decuseară publică      „Notiţii istorice a Bisericei Catedrale cu patronul Sf. martir Ghcorghe din urbea Tecuciu"
- Avocatul Pascal Corodeanu scoate revista de cultură „Aurora literară".
- Se încheie lucrările la clădirea gării feroviare.
- Primul omnibuz din Tecuci „încăpător de 10 persoane" al lui Simion Leon „merge între 4 şi 5 ore până la Cosmcşti pentru băile 
de la Şiret".
- Sub patronajul „Ligii Culturale" din localitate se organizează o manifestare de simpatie şi aprobare a actului protestatar al 
memorandiştilor.
- învăţătorii din judeţul Tecuci înfiinţează Societatea de Ajutor Reciproc.
1894, ian. 4 - Se naşte la Tecuci Ion Dongorozi, prozator şi animator al vieţii spirituale din Craiova.
febr. - Un grup de evrei, în frunte cu S. Leon, reînfiinţează Societatea de Ajutor Reciproc „Achdes" (Unirea) cu scopul „vindecării 
bolnavilor",



aug. 31 - Un mare cutremur de pământ distruge biserica „Sf. Gheorghe" din centrul oraşului.
- Ateneul [Cultural] Tecuci iniţiază diverse activităţi. Căpitanul Gh. Boureanul susţine conferinţa „Sentimentul naţional" pe care o 
va publica în acelaşi an.
- Se introduce alimentarea cu apă potabilă.
- Antrepcnorul bucureştean N. Schwalbach termină de construit cazarma Pompieriei şi sediul Poliţiei.
Fraţii Néstor şi Theodor Cincu creează organizaţia locală a Partidului Conservator.
1895, mart. 23 - Brutarii din localitate se află „puşi în grevă" pentru că oficialităţile nu le mai acceptă pâinea rea şi excesiv de 
scumpă. Vreme de două săptămâni, tecucenii au consumat pâinea adusă cu trenul de la Galaţi „pe contul comunei".
mai. 8 - Se naşte. „în suburbia Cernicari ,Ilie Matei, reputat chimist, membru corespondent al Academiei Române.
- Regimentul 6 Călăraşi se transformă în Regimentul 6 Roşiori.
1896, ian. 6 - A fost întemeiată Societatea „Regina Elisabeta" a agricultorilor din judeţul Tecuci. DUU 30 - Se naşte la Tecuci, 
viitorul pedagog Constantin Narly.
Iun. 2 / iul. 21 - S.D. Chiriac Dclaursa scoate săptămânalul Dorinţa".
Hotelul Comercial al lui S. Leon a fost reconstruit şi Inimos mobilat. Se întocmeşte noul tablou al străzilor oraşului. 1197, mart. 9 
- In amfiteatrul Gimnaziului real de băieţi profesorul Vifinescu   realizează   prima   demonstraţie   practică de iluminare cu becuri 
incandescente din întregul judeţ Tecuci, ni.iit. 19 - Organizaţia locală a Partidului Naţional Liberal scoate publicaţia „Tecuciul".
RUUl / apr. - Ofiţerii Regimentului I Roşiori organizează Bune de cai. „Noua distracţie" a fost bine primită de tl I UCCni.
mu - Primul „plug cu abur prin directă tracţiune" de provenienţă americană a fost pus în funcţiune pe moşia fraţilor Cincu.
IŞDt. 1 - Se înfiinţează Şcoala Rurală mixtă nr. 5 din suburbia Cernicari. I licodor N. Ciuntu publică "Dicţionarul geografic, 
statistic
şi istoric al judeţului Tecuciu..."
- Oraşul număra 2.080 case şi 9.590 suflete. Tecuciul era „luminat în serile când nu era lună cu
gazorniţă" şi avea „tina de un lat de palmă" (I. Dongorozi).
In localitate funcţionează două aziluri confesionale mozaice pentru copiii de şapte ani conduse de Simion Avramcscu şi Rebeca 
Konig.
- Doctorul Brat Boteanu de la Spitalul Comunal participă la Congresul Internaţional de Medicină de la Moscova.
- In Grădina Publică şi pe străzile principale sunt montaţi stâlpi din fontă „pentru fanare".
- Industriaşul J. Naville şi marele proprietar Petru Sachelarie oferă Spitalului „o importantă colecţiune de instrumente mcdico-
chirurgicale".
1198, mai - Ministrul Instrucţiunii şi Cultelor, Spiru Haret, vizitează Gimnaziul real de băieţi şi câteva şcoli primare, iun. 18 - 
încetează din viaţă, la Tecuci, istoricul şi omul politic Alexandru Papadopol-Calimah.
(lele mai mari şi mai bine înzestrate librării din oraş sunt 11 Ic ale lui Dumitru Christescu şi Simion Horovitz. - Un comitet de 
iniţiativă a creat o şcoală Profesională de fete.
1X99, apr. 5 - Trupa teatrală a lui Al. P. Marinescu joacă piesele „De-aş fi rege" şi „Bărbierul din Sevilla". apr. 9 - Takc 
Anastasiu, „faimosul pasă cu trei tuiuri" care, vreme de două decenii, a dominat viaţa politică a Tecuciului, pierde în mod ruşinos 
alegerile. Tecucenii au ieşit în stradă pentru a-şi manifesta bucuria strigând „Trăiască conservatorii !"
mai. - Numărul unic al publicaţiei „Suveica Tecuciului" a fost prilejuit de disputa liberalilor băştinaşi cu spiţerul Costache 
Racoviţă.
dec. 8 - Thoma M. Drăgulinescu scoate "Voinţa Tecuciului", organ de presă naţional-liberal.
- Se întreprind lucrări de canalizare a oraşului sub supravegherea unui inginer din Nancy - Franţa.
- După numai un deceniu, populaţia oraşului se dublează, ridicându-se la 14.017 locuitori.
- începe construcţia spitalului cel nou cu banii donaţi (200.000 lei) de marele filantrop al ţinutului care a fost Anton Cincu.

Secolul al XX – lea

........ui 20 - se întemeiază Şcoala Profesională de fete „Tache şi
Elena Anastasiu". Populaţia Tecuciului se cifrează la 13.405 locuitori. I licodor I. Berza publică volumul de poezii „Amintiri". 
1(01 nov. 28 - Ştefan Costea întemeiază ziarul politic săptămânal Săgeata"
Si lăzile oraşului sunt iluminate cu petrol. Dintr-o statistică a meseriaşilor reiese că din cei 860 câţi i im în localitate: 521 erau 
români, 199 evrei şi 140 •.li; uni.
li hipa de fotbal a Garnizoanei susţinea jocuri amicale cu formaţii similare din oraşele Bârlad şi Focşani, i" >' npi 30 - Asupra 
oraşului s-a abătut o neobişnuită ploaie cu rinulină. Piatra căzută „a trebuit să fie încărcată în diverse inculc, spre a fi depozitată la 
marginea oraşului". (Iorgu Irdan),
001 14 / nov. 10 - Liderii Partidului Conservator tipăresc iftptămânalul „Ecoul Tecuciului"
IV lângă Biserica catedrală „Sf. Gheorghe" s-a înfiinţat o | li hi etate Corală ce include 18 persoane.
A fost întemeiată Şcoala de Adulţi ce îşi desfăşura h 11 vitatea pe lângă Şcoala nr. 1 de băieţi. Sc editează „Gazeta liberală". 11, 
iun 18 - S-a stins din viaţă farmacistul Constantin Racoviţă, personalitate politică tecuceană. Cei 40.000 lei donaţi Ministerului 
Cultelor au constituit „Fondul Racoviţă" din «.no timp de două decenii s-au acordat ajutoare copiilor săraci din localitate.
Iul. 7 - Apare ziarul „Scutul Tecuciului", organ de presă naţional - liberal.
Iul. 27 - Ştefan Petică ţine o conferinţă în Sala Teatrului, aug. 31 - Un puternic cutremur se face simţit şi la Tecuci, nov. 26 / 27 - 
A.S.R. Principele Ferdinand vizitează Regimentul 6 Roşiori.
dec. 8 - Cu ocazia intentării unui proces de presă ziarului „Scutul Tecuciului", Ioan G. Demetriade susţine o pledoarie ce va fi 
publicată sub titlul „înfierarea politicii cinculiste".



- Pe lângă Şcoala de băieţi nr. 1 se iniţiază cursuri pentru alfabetizarea adulţilor.
- Istoricul Nicolae Iorga vizitează „mica reşedinţă de judeţ gospodăreşte îngrijită şi locuită de oameni cărora le place a trăi curat şi 
liniştit".
j" - A fost întemeiată Asociaţia învăţătorilor din Tecuci. A - Se deschide Baia Comunală, v  1904, apr. 25 - Se inaugurează 
Spitalul „Anton Cincu", „o podoabă a   oraşului".   „Prin   mărimea,   frumuseţea   şi tehnica construcţiei" se situează „în rândul 
celor dintâi spitale din ţară".
/aug. 12 - In curtea Spitalului „Anton Cincu" a fost instalată prima staţie meteorologică din localitate, oct. - Se întemeiază Clubul 
Naţional-Liberal. Preşedinte al acestuia a fost ales D.A. Sturdza.
- Oraşul înglobează şi satele Cernicari şi Tecuciul Nou.
1905, aug. 5 - La Tecuci se înregistrează o temperatură de +39 0 Celsius.
- In urma demersurilor întreprinse de familia Avcrescu se întemeiază fanfara Regimentului 6 Tecuci nr. 24.
1906, iul. 30 - în numărul 163 al publicaţiei „Scutul Tecuciului" este publicată nuvela „Morarul" de M. Sadoveanu.
- In cadrul Expoziţiei Naţionale de la Bucureşti, Şcoala primară nr. 1 de băieţi primeşte Medalia de aur pentru lucrările realizate 
de elevi.
- A fost creată Societatea de Economie şi Filantropie „Concordia".
- Se înfiinţează Şcoala Particulară de fete „Tache Anastasiu".
- In cadrul Gimnaziului de băieţi îşi desfăşura activitatea o societate de gimnastică.
- începe construcţia clădirii Administraţiei Financiare de pe strada C-tin Racoviţă.
1907, mart. 12 - Trei sute de ţărani din Ţigăneşti nemulţumiţi de tocmelile cu proprietarul pământului pe care îl lucrau se 
nul.captă spre Tecuci. La bariera oraşului sunt opriţi de .uniată. Procurorul Bcrcca îi linişteşte determinându-i să se mioarcă acasă.
mart, 22 - Alecu P. Anastasiu creează Banca „Tecuciul", nim - Cu ocazia iarmarocului, tecucenii asistă, pentru prima Oara, la un 
spectacol cinematografic.
lUg, 10 - Vede lumina zilei, în Tecuci, Mihai Berza, viitorul Istoric şi membru al Academiei Române. |l pi 8 - S-a născut A. P. 
Samson, ziarist şi memorialist.
Fiinţează prima bibliotecă publică din oraş. întemeietorii ICOltcia sunt: viitorul scriitor Al. Lascarov-Moldovanu, învăţătorul 
Constantin   Gheorghiu   şi   doctorul Vasile
Patraşcu.
foia devine zi de târg săptămânal pentru ţăranii din judeţul 111 uci.
Primarul în exerciţiu, Dimitrie Balaban, publică „Cartea l |i 11 latorilor oraşului Tecuci".
Preotul  Dumitru  Budescu  creează  Banca Populară .Independenta" ca instrument de luptă împotriva flagelului • Imătăresc.
mart. 4 - Constantin Muche, Al. M. Gheorghiu şi I. C. Biltriţeanu fondează revista „Provincia literară" la care va .. ilabora şi 
sensibila poetă Alice Călugăru aflată la Paris, mart. - Pe strada Cherestelei s-a înălţat Templul meseriaşilor
mu - Ion Taciu alcătuieşte un „grup pentru învăţarea limbei
iiiii-i naţionale Esperanto".
nov. 16 - A fost creat Regimentul 5 Roşiori.
dec   20 - H. Edelstein-Heldy editează revista populară
i iu îclopedică „Zări senine".
Un grup de intelectuali din localitate scoate publicaţia I n< îclopedică bilunară „Provincia literară", care a apărut intre 4 martie şi 
20 august. 1909 iun. - S-a fondat Societatea de lectură „Lumina" a cărei bibliotecă avea să cuprindă, până la sfârşitul anului, 1.300 
volume.
dec. 21 - Istoricul Nicolae Iorga susţine în sala Teatrului conferinţa „Legăturile între stat şi societate". Cu acest prilej, el constată 
că „Tecuciul are case de cărămidă cu ferestrele mari, prăvălii la stradă";
- Avocatul Ştefan Gheorghiu întemeiază Societatea Literară „Mihai Eminescu". Intre membrii acesteia figurează: Constantin 
Doboş, D. Sbârnea, Pamfll Şeicaru şi C. Narly.
- Pictorul Dimitrie Hârlescu funcţionează ca profesor la Liceul „D. A. Sturdza".
- A. Costin [N. Petraşcu, n. n.] publică articolul „Oraşul Tecuci în revista „Literatură şi artă română" care apărea la Bucureşti.
- A fost fondată Banca Federală „Unirea", ca preşedinte al acesteia fiind ales Constantin M. Gheorghiu.
- Străzile sunt pavate cu lespezi din piatră de Galiţia, iar bordurile acestora sunt realizate cu gresie adusă de la Tg. Ocna.
1910, ian. 1 - Vechea Societate de Economie se transformă în Societatea Cooperativă de Credit şi Economie „Prevederea", ian. 23 
- Profesorii de la Gimnaziul de băieţi, în frunte cu directorul Iustin Brânduşanu, întruniţi într-o conferinţă plenară, hotărăsc 
atribuirea numelui fostului prim-ministru, D.A. Sturdza, şcolii lor.
ian. 31 - Fosta Casă de Economie se transformă în Societatea Cooperativă de Credit şi Economie „Prevederea", febr. - Funcţiona 
o secţie locală a Ligii Culturale ce avea ca preşedinte pe dr. Constantin Petraşcu. mart. 7 - A apărut prestigioasa publicaţie de 
cultură „Primăvara" ce avea să-şi înceteze activitatea la 8 decembrie a aceluiaşi an.
apr. - Marele actor C. Nottara joacă în piesele lui Barbu Şt. Dclavrancea „Apus de Soare" şi „Viforul", mai 9 - Profesorul de 
origine tccuccană Ion Petrovici, de la Universitatea  din  Iaşi,  a  susţinut  conferinţa „Despre conştiinţa naţională" în scopul de a 
strânge fonduri pentru realizarea monumentului lui Mihail Kogălniceanu. mai 23 - S-a înfiinţat Cercul Comercial şi Industrial. 
Eftimie Istrati a fost ales preşedinte, y^mai 29 - A.S.R. Principele Ferdinand, inspectorul general al armatei, a verificat 
garnizoana. Iun - Take Ionescu, şeful Partidului Conservator-Democrat, •; a deplasat în oraşul moldav pentru a participa la 
banchetul dat dc Ncstor Cincu la vila Muca de la Ţigăneşti, cu ocazia . ,işiij»ării alegerilor.
iul, 13 - Motorul instalat în curtea caselor lui Eftimie Istrati,
din .trăda Sfântul Ilie, începe să producă curent electric.
001   - în sala berăriei „Splendid" au avut loc primele



11 prezentaţii de cinematograf cu caracter local. ,„n   1 - Prin decretul regal nr. 3.050, semnat de Carol I la Pl leş, se aprobă 
iluminatul cu electricitate în Tecuci. H0V   | - S-a inaugurat Şcoala Inferioară de Agricultură
l.ilc I». Anastasiu" de la Ţigăneşti. Director a fost numit doctorul veterinar Agricola Cardaş.
i < 4 - Marele actor Constantin Radovici, fiu al Tecuciului, . jucat în comedia „Fiori de primăvară", care a fost pn - nială de trupa 
craioveană pe scena Teatrului local.
■ construiesc halele din cărămidă roşie din piaţa mare, numită şi a Observatorului.
recuciu avea 14.581 locuitori; 36,6 % din populaţia • ii .icului este analfabetă. ii lin I - Apare noua revistă de cultură „Freamătul" 
ai cărei în-i iu. ut ori sunt D. Sbârnea, avocat, şi C-tin Doboş, magistrat i poci Printre colaboratorii publicaţiei se vor număra: A.D. 
[enopol,   Eugen   Boureanul,   George   Bacovia   şi Ion Pi trovici.
i l >i 12- Apare ziarul „Dezrobirea Tecuciului".
.nr, I   S-a creat Cercul Cultural Sionist „Dr. Th. Herzl".
opt, 7 - Se naşte la Tecuci Alexandru Bistriţcanu, istoric literal şi folclorist.
001   - D.C. Patron a construit, în stânga Primăriei, un pavilion care a adăpostit propria-i librărie, nov / dec. - Mai multe străzi din 
centrul oraşului şi piaţa i ibici vatorului sunt iluminate cu electricitate, dec 17 - Podul din Criviţeni a fost dat în folosinţă, 'i 1 ii ni 
- A. Segal reuşeşte să racordeze hotelul „Bulevard" la generatorul de curent al lui E. Istrati pentru a ilumina grădina, scena de 
teatru şi pentru a proiecta filme. OCt, 1 - Regimentul 8 Călăraşi devine Regimentul 11 Roşiori Şi ;i deschis cursurile Şcoala de 
Educaţie Cooperatistă.
- Tecuciul avea 14.927 locuitori.
- Primarul Traian P. Corodeanu atribuie nume noi unora din cele 61 de străzi ale oraşului.
- A avut loc inaugurarea noii clădiri a Băncii „Tecuciul".
- A luat fiinţă Banca Sindicatului Agricol S.A. întemeietorii acesteia au fost Ghiţă Glod şi Ionel Gheorghiade.
- A început construirea cazărmilor unităţilor de cavalerie de pe strada Bacău.
- S-a restaurat Biserica „Sf. Ioan Botezătorul".
- Grădina publică de la cimitir care a fost amenajată cu banii donaţi (1.000 galbeni) de Theodor Săndulescu este pusă la dispoziţia 
orăşenilor.
- Peste râul Bârlad s-a înălţat podul din beton, armat cu boltă dublu încastrată, proiectat de inginerul Elie Radu, a cărei deschidere 
era de 50 m. In momentul inaugurării, podul era unica construcţie de acest fel din România.
1913, apr. 10 - Comitetul zionist „Dr. Th. Herzl" din localitate scoate prima foaie de propagandă „Pessah" urmată, spre sfârşitul 
anului, de „Chanuka".
iun. 30 / iul.l - Militarii Regimentului 24 Infanterie pleacă cu trenuri speciale din Gara de Sud spre Bulgaria, ţară cu care România 
se afla în război.
1914, apr. 1 - A fost întemeiat Regimentul 64 Infanterie care avea în componenţa sa 3 batalioane şi o companie de mitraliere, apr. 
- Se pune piatra fundamentală a Uzinei Electrice centrale şi, în paralel, se montează stâlpii tubulari din oţel, tip Manesmann.
iun. 8 - S-a inaugurat, în localul Băncii „Tecuciul", Casa de citire a Ligii Culturale şi a Societăţii Culturale „M. Eminescu"
aug. 1 - S-a reorganizat Cercul Cultural sionist „Dr. Th. Herzl", ca preşedinte fiind ales Herman Edclstcin. dec. - Apare „Revista 
Naţională Română" care promovează literele, artele şi ştiinţele, directorul acesteia fiind Grigore Gh. Tomida.
- Nicolae Vermont începe să picteze interiorul bisericii „Sf. Ioan Botezătorul".
- Se instalează conductele pentru alimentarea cu apă potabilă a oraşului. 
Avocatul Dimitric Sbârnca editează ziarul „Avântul ţărei"^ |   (bbi   Se constituie Legiunea Cercctaşilor „Doamna Oltea . I 
olondul C. Nicolau - Pribegi, comandantul Regimentul 11 fcOfioi i, devine preşedinte al acesteia.
ni.ui   15 - Cu ocazia Congresului românilor din teritoriile ,iin afara graniţelor ţării, tecucenii aderă „din toată Inima" la hotărârea 
luată precizând că aceştia trebuie să I. intOK pe concursul lor necondiţionat. mi 111   IS - Cercul Cultural „Dr. Th. Herzl" 
editează ziarul
|pn i.i'.arit".
doi 14 - Muzicianul George Enescu, care efectua un turneu prin ţara, susţine un concert în sala Teatrului tecucean.
\ foii pusă în funcţiune centrala electrică echipată cu două rupuri diescl-clectrice de câte 180 CP, 130 KW, 2*220
0,i Ba avea să ilumineze doar străzile principale şi casele notabilităţilor oraşului.
ipi  ¡5 - Se naşte în Tecuci, George Elian, jurist şi diplomat.
Oraşul este asaltat de convoaiele de refugiaţi venite 'Im Muntenia.
,1,, 10 - A avut loc întâlnirea dintre generalii Alexandru oroscu, comandantul Armatei a Il-a române, şi A.I. i ij[i,.-.i, comandantul 
Armatei a IV-a rusă. ilui Au ajuns la Tecuci câteva mii de copii, cu vârste între li. şi 17 ani, descurajaţi şi frânţi de oboseală, 
refugiaţi din < litania
Bi termină lucrările de alimentare cu apă şi amenajarea
.....iui clor de pe principalele străzi.
Iu timpul refugiului, scriitorul Alexandru Vlahuţă va fi duit, pentru un scurt timp, dc părinţii scriitorului Ui xandru Lascarov-
Moldovanu. Oimnaziul de băieţi „D.A. Sturdza" este transformat în pita! dc răniţi pentru soldaţii ruşi şi români, ii'  (bbl  - Ofiţerii 
misiunii militare franceze sosesc la Tecuci pentru a instrui şi conduce trupele Armatei I. fcbr, / mar. - Din cauza inaniţiei, bolilor 
şi frigului în casele dl adăpost puse la dispoziţia refugiaţilor proveniţi din zona 0( upată dc germani mor circa o sută de tineri, 
majoritatea .huiic aceştia fiind cercetaşi; Soldaţii ruşi devastează
frumoasa grădină publică de lângă cimitir şi pun arborii pe foc.
mart. 24 - O formaţie de 10 avioane germane a bombardat prin surprindere aerodromul Grupului II aviaţie din Tecuci, mart. 26 - 
Localul Băncii „Tecuciul" din strada Pieţii este transformat în spital regional. De bolnavii aduşi aici se ocupă medicul lt. colonel 



Constantin Cristescu. apr. 18 - Mai multe avioane germane bombardează Tecuciul. O bombă cade în coasta Bisericii „Sf. 
Nicolae" ucigând trei persoane.
mai - Un grup de ofiţeri francezi, ruşi şi englezi vizitează Grupul II Aeronautic român.
mai - Soldaţii ruşi purtând pancarte incită populaţia oraşului împotriva monarhiei şi a guvernului. Ei încearcă să atragă şi soldaţii 
români în campania lor pentru încetarea războiului şi pentru revoluţia socială.
iul. 2 - Artileria germană a dezlănţuit un atac puternic. Gara şi două garnituri de tren cu muniţii au fost distruse. Incendiul 
provocat de puternicele explozii avea să afecteze marele spital al Armatei I şi un depozit de alimente, iul. 30 - Comandamentul 
Armatei I română, condusă de la această dată de generalul Eremia Grigorcscu, se instalează în localul Judecătoriei, aflat în partea 
de miazăzi a grădinii publice din centrul oraşului.
iul. 31 - Eremia Grigorescu se consultă, la un telefon Hugues din cadrul cartierului general al Armatei I, cu generalul Constantin 
Prezan de la Marele Cartier General. Armata rusă, care urma să fie retrasă de pe linia frontului de la Mărăşeşti, va fi menţinută pe 
loc şi pusă sub comanda unică a generalului român aflat la Tecuci.
iul. - Preotul-poet Alexe Mateevici fiind bolnav de febră tifoidă se află internat,pentru o săptămânala spitalul militar de contagioşi 
din Tecuci.
iul. - Cartierul General de război funcţionează în palatul lui Theodor Cincu. Aici, regele Ferdinand şi Statul Major au elaborat 
planurile bătăliei de la Mărăşeşti şi Mărăşti. iul. 31, aug. 1 şi 4 - Tunurile artileriei germane., aflate dincolo de râul Şiret, 
bombardează Tecuciul distrugând numeroase    clădiri    şi    provocând    victime omeneşti.
.u.r, \ - La spitalul de la Ţigăneşti se stinge din viaţă James i   i i adjutant din escadrila româno-franceză Nicuport 3 ce
H.....i.i im cadrul Grupului II Aeronautic din Tecuci. Cu o zi
înainte, regele Ferdinand I îi acordase, pentru faptele sale de
I. i.i viu a, medalia „Virtutea Militară" de aur.
LUfl  8    l'cste o mie de prizioneri germani, capturaţi pe
.........I de la Mărăşeşti de bravii soldaţi ai Armatei I,
i. hi.....   la  Tecuci  prin  faţa  regelui  Ferdinand  şi a
n '.iluliii Eremia Grigorescu. no    '1   ()raşul găzduieşte delegaţiile împuternicite să ducă tl lUUivclc pentru încheierea 
„armistiţiului de la Focşani", doi      Generalul Berthelot - Şeful misiunii franceze din
i mnAnia - acordă „Legiunea de onoare" generalului > .1.......|hc Istrate în cadrul unui ceremonial care are loc pe
ii iti iul din piaţa Observatorului.
I........ ni cadrul atelierelor mecanice ale lui Ncstor Cincu,
i.....(ioncază sub conducerea lui Octav Oniccscu, viitorul
matematician, o uzină care produce şi îmbuteliază In.Ingenui necesar aerostatelor de observaţie de pe malul
llrctului
Locotenentul medic Victor Anastasiu organizează, în bi ilul fostei Şcoli Profesionale de fete, primul spital din
.....i  inul personalului navigant (piloţilor).
A fost fondată Societatea „Vatra Săteanului" a cărei
i.......| li I.i  menire era aceea de a sprijini "construcţia
i idâriilor săteşti". ml       (impui  IV Instrucţie al aeronauticii  române se mi .i..1111..i la Tecuci. Maiorul Andrei Popovici a fost 
numit im andant al acestei Şcoli.
opt I - Se întemeiază Liceul Teoretic de fete „Elena şi I ,i. he Anastasiu" care debutează cu o clasă de gimnaziu.
Bulevardul Gării este asfaltat şi iluminat „a giorno" devenind în scurt timp principalul loc de promenadă no< tumă pentru 
localnici.
Se Inaugurează Fabrica de pielărie Max W. Segall. iu. 29   Regimentului VI „ Tecuci", infanterie i se atribuie i hi lumi „Minai 
Viteazul" clasa III.
Mu I   Apare "Pământ şi vot", foaia naţionaliştilor- tloi......n|l ..i |.ii.liniilor tccuceni, redactorul şef al acesteia
i.....I bvoi aiul l) Sbârnea.
ipi 16/18 Trupa de teatru Voiculescu susţine în localitate reprezentaţii cu dramatizările „învierea", „Dama cu camelii" |j alte piese.
lOpt. 21 - Societatea sportivă „Mărăşeşti" organizează o mare chermeză lă Grădina Publică cu scopul de a strânge „fonduri pentru 
propagarea şi organizarea sportului în acest oraş".
nov. 1 - Şcoala Normală de băieţi nou creată (care va funcţiona, până în anul 1924, în aripa nordică a Gimnaziului de băieţi) preia 
elevii claselor pregătitoare din Buciumeni şi Iveşti.
- Mircea Eliade, viitorul scriitor şi istoric al religiilor, pe timpul verii, s-a aflat în vacanţă la bunicii dinspre tată care locuiau în 
Tecuci.
1920, febr. 29 - Profesorii şi elevii Şcolii Normale înfiinţează Societatea Culturală „Şt. Corodeanu" al cărei principal scop era 
acela de a creea o bibliotecă pentru cei ce doreau a se cultiva.
nov. - S-a înfiinţat banca „Casa ţărănească" S.A. cu un capital de 1.000.000 lei.
- Se înfiinţează suburbia „Regina Măria" în cadrul căreia vor locui 90 de împroprietăriţi, în marea lor majoritate ţărani de pe 
Valea Trotuşului care au luptat în primul război mondial.
- Se deschide o listă de subscripţie publică pentru ridicarea unei statui în memoria ccrcctaşilor căzuţi în război.
- Oraşul este alimentat cu apă potabilă prin intermediul puţurilor forate la mare adâncime.
1921, mart. 21 - Societatea de Educaţie Naţională de pe lângă Cercul Militar realizează şezători şi serbări.
apr. 21 - Căpitanul aviator Petre I. Vasilescu (Şef de pilotaj la Grupul 4 Aviaţie Tecuci) pleacă cu un avion „Nicuport" într-un raid 
aerian pe ruta Tecuci-Varşovia-Tecuci. Distanţa de 1940 Km avea să fie parcursă în 20 de ore şi 30 minute, sept. 1 - Gimnaziul de 
băieţi se transformă în liceu având ca director pe prof. Ştefan Corodeanu.



sept. 14-0 serbare grandioasă - precedată de o „bătaie cu flori şi confeti" - marchează sfârşitul verii. 
Şcoala Normală preia de la Emil Igner două hoteluri din • mi!ml oraşului pentru a le transforma în dormitoare,
I antină, magazii etc. Se reface Grădina Publică din centrul oraşului, care a fost
dlltrusă în timpul războiului. In mijlocul său se va amenaja
mi | a/mou.
lin 14 - Apare primul număr al ziarului Partidului Naţional-i lomocrat din localitate intitulat „Glasul dreptăţii".
Avocatul Constantin Turtureanu editează „Liberalul", ziar .il organizaţiei locale a P. N. L.
epl  1 - A luat fiinţă Şcoala primară din suburbia Regina Măria, primul învăţător de aici fiind Neculai Popovici. dl >     Partidul 
Poporului scoate publicaţia „Ţărănimea" tpi  27 - Rămăşiţele pământeşti ale lui Tudor Pamfile sunt idilic de la Chişinău şi 
îngropate în Cimitirul oraşului, ni.ii  13 - George Enescu susţine un nou concert pe scena
Ii Itrului tecucean.
mu 8 - Din iniţiativa învăţătorului Constantin M. Gheorghiu i întemeiază un comitet pentru ridicarea bustului lui Spiru
i laret,
"i   I - Sosesc în oraş Alteţele lor, Principele Carol şi Principesa Elena, care participă la un mare miting aerian şi portiv organizat 
pe Aerodromul Centrului de Instrucţie al \u.i|iei.
■" i 2 X - Liceul de fete „Elena şi Tache Anastasiu" funcţio¬nează în frumoasa clădire de pe strada Carol pentru care lUtorităţilc 
locale au plătit suma de 350000 lei unuia dintre .....ştenitorii ctitorilor acestei şcoli.
i n i - Vila „Şendrea", cumpărată cu suma de 2 milioane lei, i devenit sediul Prefecturii judeţului.
nov 25 - Un comitet de iniţiativă în fruntea căruia se aflau di (Jrigore Tabacaru, prof. de pedagogie la Şcoala Normală, N 
Conduratu, preot, Şt. Corodeanu, profesor, şi Virgil Muonescu, primar - fundează Ateneul Cultural care, pe parcurs, va prelua 
numele poetului Ştefan Petică, dei 4 - Regimentele VI Tecuci 24 şi 5 Obuziere se reîntorc in garnizoană.
dec. 6 - Dr. C. Angelescu,      ministrul Instrucţiunii Publice, pune piatra fundamcnial.i . imului     ,i .1   1 ulii Normale a
cărei construcţie uiin.i •..um 1 i|..........I 111.....111
dec. 6 - Se cditcazfl buli Unul pi 1I1 1I1 1 m ui ' iillural" din care vor apare doufl nul.....
- S-a înălţat construcţia 1......1 a I il>i.....li pirlAm  ,Max W.
Segal".
- Pe aerodromul din localităţi   boarfl pei.....     prima oară,
viitoarea paraşutistă dc ren...........rnaţlonal Smaranda
Brăescu.
- Apare „Gândul" , revista niliuul.i i......i .1  •<•* iciăţii
culturale „Şt. Petică".
- Scriitorul de origine tccuccanâ Ion Dong......r.i publică, în
revista „Convorbiri literare", proza di fki turl IW morialistică intitulată „într-un an la iarmaroi
- I. Paladi a inventat o maşina dc lor. \.u\.\ lioian^ic şi in, brevetată şi premiată, care a fost pu;..i 111 van tic in mai multe judeţe.
- Comisia interimară a primăriei din locaJltAtl t|l propune să înalţe o catedrală care să fie „o podoaba .1 01 avului
1924, febr. 29 - Se naşte Ovidiu N. Popovici ipi 1 LtUisI tn domeniul oncologiei, membru al Academiei dc ŞtlinfC Medicale din 
România.
iun. 29 - 4.000 de ţărani din 50 dc COmunC ale judeţului participă la o mare întrunire a Partidului | IrănMC, 'a care au fost 
prezenţi Ion Mihalache, Grigore Lupu şi Ion Horcca. iun. - Grupul Industrial Român „Girot" S A deţine o fabrică de cărămidă şi 
ţiglă, un antrepozit dc cereale, un depozit de cherestea ş.a.
oct. 14 - Din iniţiativa Ateneului Cultural a fost întemeiată Şcoala Comercială de băieţi care a funcţionat, pentru început, în casele 
lui C. Brăiliţă.
oct. 26 - Membrii Ateneului Cultural organizează un emoţionant pelerinaj la Buccşti cu care prilej sfinţesc şi crucea pusă pe 
mormântul poetului Ştefan Petică.
- Profesorul Gr. Tabacaru scoate, la Editura Librăriei D. C. Patron volumul „Opere complete" de Ion Creangă.
- Profesorul Ştefan Corodeanu editează „Anuarul Şcolii Normale de băieţi pe anul şcolar 1922-1923". - In urma împroprietăririi 
unor ţărani veniţi din satele judeţului Bacău s-a întemeiat satul Regina Măria", în partea de vest a aşezării.
- In cadrul Ateneului Cultural se constituie o bibliotecă publică ce va cuprinde peste 2.000 volume strânse pe bază de donaţii.
- Şcoala dc Pilotaj şi Antrenament din localitate pregăteşte cadre necesare aeronauticii române.
- In urma arendării suprafeţei de 25 ha, teren situat între Tecucel, strada Carol şi Bulevardul Elisabeta, s-au pus bazele pepinierei 
Bemard.
- Activează Asociaţia Muzicală „Dorul".
1925, mai 5 - 70 de membri ai Ateneului Popular din Tătăraşi - Iaşi susţin o şezătoare literar-muzicală în sala Teatrului, mai 11 - 
Scriitorul V. I. Popa, dând curs invitaţiei Ateneului Cultural „Şt. Petică", a susţinut în sala Teatrului Comunal conferinţa „Pictura 
românească".
mai   -   Amenajările   din   Grădina   Publică (bufetul, cinematograful  şi teatrul)  sunt închiriate de Primărie V/ Societăţii 
„Coloniilor Şcolare".
iun. 16 - Se inaugurează, în prezenţa A.S.R. Principele
Carol,      monumentul      Cercetaşilor      (sculptor A.
Constantinescu) care a fost realizat, pe bază de subscripţie
publică, din iniţiativa inimosului primar Virgil Mironescu.
iul. - Un grup de studenţi evrei au fondat Societatea
Artistică-Culturală „Amicii Teatrului".



aug. - Organizaţiile locale ale Partidului Naţional şi
Ţărănesc editează publicaţia „Opoziţia unită".
oct.   25   -   S-a  înfiinţat   Societatea  de  Economie a
funcţionarilor financiari din oraşul şi judeţul Tecuci.
nov. - In Grădina Publică, pe locul unde au fost găsiţi, în
1916, cinci cercetaşi morţi, s-a înălţat o cruce din lemn de
stejar.
dec. 10 - Prin decretul regal nr. 3568 ia fiinţă Camera de Comerţ şi Industrie din localitate care va funcţiona însă de abia din 26 
iulie 1926.
- A fost creată Şcoala Inferioară de Arte şi Meserii care, pe parcurs, se va transforma în Gimnaziul Industrial de băieţi. - La 
Centrul de Instrucţie al aviaţiei din Tecuci au avut loc reuşite lansări cu o paraşută de concepţie românească.
- Profesorul Grigore Tabacaru de la Şcoala Normală publică, sub egida Librăriei D.C. Patron din Tecuci, lucrarea: „Ştefan Petică. 
Note biografice, amintiri..."
- Apare revista „Muguri".
1926, ian. 22 - S-a născut în Tecuci Constantin Ciuchindel, istoric literar şi folclorist.
sept. 4 - A fost constituită filiala Societăţii Ortodoxe Naţionale a Femeilor din România, preşedintă fiind aleasă prof. Nelly C. 
Popovici.
nov. 10 - Şcoala Comercială se instalează în localul Şcolii Primare nr. 1 de fete.
- Apare „Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie" al Circumscripţiei Tecuci.
- In cadrul Tipografiei „Cultura" din localitate apare cartea „Cântece bătrâneşti, doine, mustrări şi blesteme" de Tudor Pamfile.
- Se pun bazele muzeului Societăţii de Vânătoare.
- Prof. I.N. Dianescu a fondat, în cadrul Liceului de băieţi „D.A. Sturdza" Societatea Literară „Tudor Pamfile" în scopul de a 
ridica nivelul de cultură al elevilor.
- A fost dat în folosinţă localul nou al Şcolii Evreeşti.
- Are loc primul meci de fotbal în nocturnă între echipele „Armata" din Tecuci şi omonima acesteia din Bucureşti.
- Primăria scoate la vânzare 59 parcele din terenul situat între linia ferată, pârâul Tecucel şi şoseaua Galaţiului, pe care se vor 
edifica primele construcţii ale cartierului C.F.R.-ului.
1927, ian. 15 - Viitorul poet tecucean Pompiliu I. Peneuş a susţinut, în sala Teatrului Comunal, conferinţa „Viaţa şi opera lui 
Calistrat Hogaş".
- A fost dată în exploatare Fabrica de Mobilă a lui Spirache Florea.
1928, iun. 17 - In prezenţa scriitorului Mihail Sadoveanu, în partea de NV a Grădinii Publice, se dezveleşte bustul folcloristului 
Tudor Pamfile.
- A fost terminată construcţia podului din beton armat peste albia pârâului Tecucel de pe bulevardul Elisabeta.
oct. 1 - I. Moise Goldstein înfiinţează Banca Comercială S. A. cu sucursale în târgurile Podu-Turcului şi Iveşti.
- Se efectuează , pentru prima dată în oraş, lucrări de canalizare pentru deservirea pieţii, lungimea acestora fiind de 500 ml.
- S-a înfiinţat Azilul de bătrâni „Catinca şi Alecu P. Anastasiu".
- Se deschide Şcoala de zbor de noapte în cadrul Centrului de Instrucţie al Aeronauticii.
- Se constituie Asociaţia Culturală a femeilor evreice din localitate.
1929, ian. 24 - Un incendiu distruge clădirea Teatrului Comunal, mart. 13 - Membrii Societăţii „Amicii teatrului" redactează 
publicaţia „Habimah".
aug. 23 - Se naşte Ion Ţarălungă, pictor, sept. / oct. - O asociaţie a artiştilor tecuceni care includea pe Dim. Mărculescu (Cernăuţi), 
Nicu Gheorghiu (Bucureşti) şi Marin Stratiga (Cluj) dă spectacole teatrale pentru a strânge fonduri în vederea construirii unui nou 
teatru.
- în faţa Gării de Sud se inaugurează cel mai mare monument din localitate care a fost ridicat, din iniţiativa lui Gh. Ghiţulescu, în 
amintirea celor 44 ceferişti tecuceni căzuţi la datorie în timpul războiului din anii 1916-1918. Autorul ansamblului statuar este 
sculptorul A. Constantinescu.
- S-a instituit un concurs pentru proiectarea şi construirea unui teatru cu 600 locuri, la răsărit de Grădina Publică, la care aveau să 
participe 17 arhitecţi din ţară.
- Se forează puţul nr. 1 pentru captarea apei potabile de pe bulevardul Elisabeta.
- Pe Bulevardul Elisabeta s-a înălţat primul bloc de locuinţe din oraş.
1930, iul. 1 - Tecuciul posedă 3.147 clădiri şi 17.259 locuitori. Cea mai aglomerată stradă pare să fie Ştefan cel Mare care adună, 
de-o parte şi de alta, circa 2500 suflete.
nov. 1 - Şcoala Normală care a funcţionat vreme de 10 ani,
dând ţării 234 învăţători, se desfiinţează.
nov. - S-a fondat Banca      „Casa Ţărănească" S. A. cu un  capital de 1.000.000 Ici, director al acesteia fiind ales Carol Triater.
dec. 14 - A fost întemeiată Banca Cooperativă a învăţătorilor tecuceni.
- Prin instalarea unui grup diesel de curent alternativ trifazat, puterea instalată în centrala electrică locală se ridică la 640 CP.
- Un grup de tineri entuziaşti scoate revista „Tudor Pamfile" în paginile căreia se vor întâlni numele lui Gabriel Drăgan, Ionel 
Petică şi Tudor Şerbănescu.
- Au fost puse în funcţiune patru puţuri arteziene cu un debit de 100 mc/h.
- Sub direcţia avocatului Constantin Turtureanu apare săptămânalul „Vremea nouă" al Partidului Naţional-Liberal din oraşul şi 
judeţul Tecuci.



- Profesorul G. Ioan publică,la Tipografie „Cultura Grafică" din localitate, „Anuarul Şcoalei Comerciale Elementare şi al Şcoalei 
Practice de comerţ -curs seral din Tecuci" în care se fac referiri la anii şcolari 1924-1928.
- Din iniţiativa institutorului Ion Pascu se înfiinţează Banca Corpului Didactic.
1931, sept. 12 - în baza ordinului circular nr. 27.369 al Ministerului Instrucţiunii şi Cultelor, câţiva profesori din învăţământul 
liceal (Nelly Popovici, Măria Vartic, Elena Rută şi Constantin Solomon) întruniţi într-o şedinţă de lucru la Primărie decid 
înfiinţarea unei biblioteci comunale în scopul „luminării populaţiunei nevoieşe"; oct. 23 - Ateneul Cultural (preşedinte avocat 
Vasile S. Radu) „nemaiputând ţine cu chirie localul lui D. Patron... cedează mobilierul de bibliotecă şi cele 2.461 de cărţi" 
Bibliotecii Comunale recent înfiinţată.
- La Şcoala Comercială se constituie un „muzeu regional". Exponatele acestuia dezvăluie publicului tecucean o parte din bogatul 
material arheologic descoperit pe teritoriul judeţului Tecuci.
- A fost creată Asociaţia Studenţilor Creştini „Vasile Pârvan", preşedintele acesteia devenind Alexandru Micu.
- In turnul Bisericii Sf. Ioan s-a instalat un clopot masiv în greutate de 597 Kg., ce fusese turnat iniţial pentru Cimitirul eroilor.
- Inginerul Gh. Tomcscu întocmeşte primul plan sistematic al oraşului.
- S-a dat în exploatare Fabrica de Spirt din vin a lui Henry Bcrnard.
1932, ian. 6 - Profesorul universitar Ion Zelea Codreanu susţine conferinţa „Rostul tinerilor în dezvoltarea neamurilor", apr. 9 - 
Corneliu Zelea Codreanu s-a aflat în Tecuci, apr. 19 - în cadrul spectacolului de revistă „Bucureştii dansează", din sala Teatrului, 
evoluează actorii străini de cinema, Anny Ondra şi Ivan Petrovici. apr. 22 - Pe scena Teatrului Asociaţiei Coloniilor Şcolare 
susţine un concert Gogu Ştefanescu, prim tenor al Operei Române din Cluj.
apr. - Apare publicaţia „Viaţa sufletească", foaie ortodoxă pentru răspândirea învăţăturii „Sf. Evanghelii" (redactor preot Gr. 
Tudose).  mai. 27 - Profesorul Constantin Solomon fondează Muzeul Regional în cadrul Şcolii Comerciale. iun. - La congresul 
extraordinar al învăţătorilor din judeţul Tecuci s-a hotărât a se face o grevă şi un marş al acestora la Bucureşti cu scopul de a li se 
plăti salariile restante, oct. 27 - D. G. Chirvăsuţă, fost artist al Teatrului Naţional din Cernăuţi, a prezentat pe scena Teatrului 
revista locală „Pune-ţi pofta-n cui".
oct. - Primăria închiriază „unui cinematografist din Galaţi", pentru o perioadă de 5 ani, „Sala de spectacole occidentală" a 
Teatrului.
nov. 30 - Pe scena Teatrului tecucean evoluează în „Manon Lescaut", dramatizare după abatele Prevost, actorii Măria Filotti şi 
Ionel Ţăranu.
nov. - Un autobuz de pasageri circulă, de două ori pe zi, pe traseul Tecuci-Şerbăneşti şi retur.
- Profesorul Constantin Solomon publică lucrarea „Biblia de la Bucureşti" (1688) la Tipografia „Cultura Grafică" din Tecuci 
pentru care va primi premiul Neuschotz al Academiei Române. - Se constituie un comitet de iniţiativă pentru ridicarea unui 
monument în memoria Iui Spiru Haret. Preşedintele acestuia a fost ales învăţătorul Constantin M. Ghcorghiu.
- Câştigătoarea concursului de frumuseţe „Miss Tecuci" a fost Virginia Mucenic.
- In oraş fiinţează şi „Muzeul particular" al lui Mihail Dimitriu.
- învăţătorii Nicolai şi Paraschiva N. Popovici editează monografia „Tecuciul- Nou".
- A apărut „Glasul breslaşului" din Tecuci.
1933, ian. 8 - Ziaristul de origine tecuceană Romulus Seişanu de la „Universul" a participat la întrunirea antirevizionistă care s-a 
desfăşurat în sala Teatrului.
apr. 12 - Se întemeiază Societatea de Economie, împrumut şi Ajutor a pensionarilor publici.
mai 14 - Pamfil Şeicaru - directorul ziarului „Curentul" -susţine, la invitaţia Societăţii „Amicii teatrului", conferinţa „Actualitatea 
lui Caragiale".
mai 28 - In grădina de vară a Teatrului Comunal are loc o importantă întrunire antirevizionistă.
iul. - Iosef S. Wolfingher editează publicaţia „Cuvântul nostru".
nov. - Sub auspiciile Ligii Culturale, scriitorul Alexandru Lascarov-Moldovanu susţine, în sala Teatrului Comunal, conferinţa 
„întoarcerea la credinţă".
- Societatea literară „Tudor Pamfile" (preşedinte prof. Constantin Solomon) de pe lângă Liceul de băieţi „DA. Sturdza" 
organizează, săptămânal, în amfiteatrul acestei instituţii, „lecturi, dizertaţii, comunicări şi recenzii", recitaluri de poezie şi muzică 
pentru cadrele didactice şi pentru elevi.
- Apare primul număr al „Buletinului Oficial al oraşului Tecuci".
- Profesoara Măria Vartic publică, sub pseudonimul Arra Gritti, volumul de schiţe şi nuvele „Din adâncuri", care apare la 
Tipografia V. S. Avram.
- Comisia de Numismatică din România decide ca pecetea Tecuciului să includă două simboluri: tumul de pază şi un iepure 
ridicat în două picioare. - Se termină lucrările de lărgire, adâncire şi îndreptare a pârâului Tecucel.
- Neobositul călător Minai Tican-Rumano, poposind la Tecuci, se .arată impresionat de bulevardul „lung, asfaltat şi curat 
întreţinut, mărginit de arbori mari şi brazde de flori".
L934, iul. 16 - Marele proprietar Teodor Ciucu donează comunităţii tecucene frumosul său imobil din strada Carol nr. 12.
- învăţătorul N.I. Popovici elaborează foaia pentru tineret şi premilitari „Ecoul străbun".
iul. 22 - Se pune piatra fundamentală a celor două construcţii din suburbia „Regina Măria": Şcoala Primară şi Biserica „Maica 
Domnului".
în frumoasa clădire de pe strada Carol, donată de Theodor şi Măria Cincu, se deschide Muzeul Regional de Arheologie şi Ştiinţele 
Naturii. Ctitorii prestigioasei instituţii de cultură au fost profesorul Constantin Solomon şi Mihai N. Dimitriu, istoric autodidact.
- în cadrul Liceului de băieţi „D.A. Sturdza", profesorul C. Pohrib creează o fanfară a elevilor care va cuprinde 32 instrumentişti.
1935, febr. 3 - Apare ziarul „Curierul Tecuciului".



apr. 1 - Biblioteca Comunală - instalată în aceeaşi clădire cu muzeul şi organizată pe principii ştiinţifice - este pusă la dispoziţia 
iubitorilor de lectură din Tecuci, nov. 21 - în faţa Liceului de fete „Elena şi Tache Anastasiu"
- în prezenţa dr. C. Angelescu, ministrul Instrucţiunii Publice, şi a prof. univ. I. Simionescu - are loc dezvelirea bustului lui Spiru 
Haret (sculptor Ion Jalea). In aceeaşi zi s-a inaugurat, în mod oficial, şi Muzeul de Arheologie şi Ştiinţele Naturii al Fundaţiei 
„Teodor şi Măria Cincu".
dec. 1 - în sala Comunităţii israelite, dr. Oscar Neuman, scriitor evreu din Cehoslovacia, a susţinut conferinţa „Niirenberg, 
Lucerna, Ierusalim". Cu acest prilej s-a realizat şi un miting de protest împotriva revizionismului.
- De-a lungul întregului an s-a înregistrat cea mai mică cantitate de precipitaţii din acest secol 166,9 mm,
1936, ian. 1 - S-a înfiinţat marea       Societate Anonimă pe acţiuni  „Banca Prevederea" cu un capital de 10 milioane lei, în urma 
fuzionării vechilor societăţi anonime „Prevederea", Banca de Scont şi „Creditul Tecuci".
mai 31 - La marea adunare a organizaţiei locale a Partidului Naţional Ţărănesc au participat 6.000 de membri din oraş şi judeţ.
mai - Alteţa regală, principele Nicolae, aflându-se pentru o scurtă vizită în oraş, asistă la o şedinţă de zbor a elevilor Şcolii de 
Pilotaj şi descinde la Muzeu pentru a vizita colecţiile acestuia.
sept. 27 - Are loc concursul sportiv „Cupa Tecuciului".
- Profesorul Naidin împreună cu un grup de elevi amenajează, în cadrul laboratorului de fizică al Liceului de băieţi „D.A 
Sturdza", un studio de radio care a emis periodic timp de trei ani, programe cultural-artistice.
1937, mai 1 - Colonelul P. Damienescu editează „organul de luptă naţională şi creştină" intitulat „Frontul românesc tecucean", iul. 
1 - Tecuciul numără 17.759 locuitori.
- Laboratorul de psihologie al profesoarei Măria Vartic de la Liceul de fete „Elena şi Tache Anastasiu" este apreciat de prof. univ. 
C. Rădulescu-Motru ca fiind „cel mai bine întocmit din ţară".
- Pârâul Tecucel îşi iese din matcă inundând cartierul C.F.R
- Primăria începe să editeze „Buletinul comunal" care va apare până în anul 1945.
- Profesorul Constantin Solomon publică „Amarul Liceului de băieţi „D. A. Sturdza" pentru anii şcolari 1934-1937.
- învăţătorii Emil Hâncu şi Petre Puchianu scot manualul „Geografia judeţului Tecuci pentru clasa a Il-a".
1938, ian. 30 - Profesorul universitar Constantin Rădulescu-Motru a susţinut conferinţa „Criza spiritului european".
febr. 10 - In sala Teatrului Comunal are loc un incendiu provocat de încălzirea excesivă a aparatelor de proiecţie cinematografică.
mart. - S-a întemeiat Căminul Cultural Judeţean „Vasile Pârvan" a cărei principală menire a fost aceea de a crea aşezăminte de 
cultură şi educaţie în toate comunele din zonă. apr. 17 - Pe scena Teatrului evoluează marele artist comic Constantin Tănase.
apr. 21 - Un grup de intelectuali din localitate fondează
Căminul Cultural orăşenesc „C. Hogaş".
mai  1 - Pe lângă Şcoala Comercială a fost constituită
Societatea Cultural-Sportivă „Ion Creangă".
iun.   -   In  cadrul   „Lunii  Tecuciului"  s-au organizat
nenumărate expoziţii „ale artiştilor, meseriaşilor, bunilor
gospodari şi negustori" din localitate şi judeţ.
iul.  31 - Se pune piatra fundamentală a noii Biserici
catedrale „Sf. Gheorghe" (autorii proiectului: prof. Ion
Traianescu şi Magda Traianescu-Iacobescu din Bucureşti).
La manifestare a participat şi PS Arhiereu Ilarion Băcăuanu,
vicarul Sf. Episcopii a Romanului.
iul. - Pe terenul sportiv din spatele Liceului de băieţi „D.A.
Sturdza" se amenajează expoziţia „Progresul social".
sept. - Liceul Teoretic de fete, din cauza numărului redus de
eleve, redevine Gimnaziu; A fost inaugurat noul Abator
ridicat pe malul drept al pârâului Tecucel.
oct. 15 - Revizoratul şcolar al judeţului Tecuci editează
„Buletinul Oficial".
oct. 23 / 24 - Regele Carol al II-lea vizitează înaltul comandament al Corpului II Armată, fiind primit de colonelul Pata, prefectul 
judeţului şi de N. Ionaşcu, primarul oraşului.
nov. - Gazetarii din localitate şi din judeţ alcătuiesc o corporaţie profesională a ziariştilor. Protopopul N. Conduratu este ales 
preşedinte al acesteia.
- Apare primul volum din "Documente tecucene" identificate şi transcrise de profesorii Constantin Solomon şi CA. Stoide.
- A fost creată Societatea Mixtă „Unirea" de Ajutor Reciproc a meseriaşilor, pensionarilor, văduvelor şi invalizilor de război.
- Serviciul Sanitar al judeţului a fost dotat cu o autoambulanţă de către Ministerul Sănătăţii.
1939, mai 25 — Preotul Nicolae Conduratu a fost decorat cu ordinul „Coroana României" în gradul de cavaler şi cu medalia 
„Răsplata muncii pentru biserică", cl. I. iun. 15 -      Rezidentul regal al ţinutului Dunărea de Jos, C. Giurescu, vizitează instituţiile 
cele mai importante ale aşezării.
sept. 18 / 29 - La Tecuci sosesc, din Polonia, 90 de avioane şi numeroase maşini. Cei 470 polonezi refugiaţi (în marea lor 
majoritate militari) vor fi cazaţi la hotelurile lui Iancu Aizic, Panait Corban şi „Comercial", masa servind-o la restaurantul lui 
Costache Decuseară.
sept. 24 - Sunt executaţi 21 de membri ai Gărzii de fier din judeţul Tecuci, dintre care 9 din oraş. Trupul studentului Vasile Naciu 
a fost spânzurat, „ca exemplu", în Piaţa Observatorului.



- Filiala Tecuci a Societăţii de Cruce Roşie distribuie, în gara Mărăşeşti, alimente şi ţigări pentru refugiaţii şi răniţii polonezi care 
se îndreptau spre zonele din sudul României.
- Se încep lucrările de construcţie la noua catedrală din centrul urbei folosindu-se cărămizile produse de Fabrica tecuceană 
„Girott".
- Localitatea înglobează şi satul Pepeniera Nicoreşti, dar pierde cartierele Cernicari, "Regina Măria" şi Satul Nou, care redevin 
aşezări independente.
- Populaţia oraşului se cifrează la circa 21.000 locuitori. 940, ian. - Apare aşa-zisa colecţie de „poezie pură" «Don
Quijote», care va cuprinde caietele: I. Relief, II. Oglinzi şi III. Quartet.
febr. 1 - Consiliul pedagogic judeţean editează revista „îndrumarea"
mart. 16 - Râul Bârlad îşi iese din matcă inundând o mare parte din oraş.
mart. 31 - Se înfiinţează Societatea Agricultorilor „Regina Elisabeta" de ajutor reciproc.
apr. 3 - Se organizează o importantă expoziţie de artă
plastică. Alături de fraţii Davidescu din localitate expun: R.
Schweitzer Cumpăna, Octav Băncilă, Mişu Teişanu ş.a.
apr. 22 - Ministrul secretar de stat Radu Portocală se află
într-o vizită de lucru la Tecuci.
sept. 22 - S-a înregistrat primul îngheţ la sol.
oct. - Trupele germane îşi fac simţită prezenţa în oraş.
nov. 10 - Din cauza puternicului cutremur de pământ se prăbuşeşte foişorul din mijlocul Pieţii, cel mai reprezentativ simbol al 
oraşului. Au mai avut de suferit clădirile Primăriei, Tribunalului şi Şcolii Comerciale. S-au înregistrat 146 sinistraţi.
nov.  -  Liceul  Comercial  se mută în spaţiul Şcolii Comunităţii Evreieşti. 1941, ian. 21 - Un grup de tineri legionari ocupă localul 
Primăriei pe o perioadă de trei zile.
febr. 13 - S-a născut, în Tecuci, Octavian Covaci, cineast şi caricaturist.
iun. - Populaţia evreiască de pe întreg teritoriul judeţului Tecuci este evacuată în reşedinţa acestuia, iul. - în baza unei ordonanţe a 
Prefecturii judeţului, se stabileşte ca populaţia evreească din localitate şi din judeţ să domicilieze numai în aşa-zisul „cartier 
evreesc" ce avea să fie supravegheat în mod permanent de agenţii poliţiei locale, aug. 4 - S-au constituit două detaşamente 
evreeşti de muncă, formate din bărbaţi cu vârsta cuprinsă între 18-50 ani, ce aveau să plece pentru a lucra la balastierele de la 
Adjud şi Gugeşti.
sept. 20 - Are loc reînhumarea eroului Constantin Marin, din Regimentul 24 Infanterie, mort la Odessa. nov. 21 - Se sfinţeşte 
Biserica „Naşterea Maicii Domnului" din suburbia "Regina Măria".
- Se face revizuirea şi completarea nomenclatorului străzilor şi numerelor caselor.
- Tecuciul este condus de doi primari, unul civil (C. Cemat) şi unul militar (col. C. Ionescu).
- în cadrul Liceului de băieţi „D.A. Sturdza", un grup de profesori editează prestigioasa revistă de cercetări istorice şi ştiinţifice 
„Analele Moldovei" (director: C. A. Stoide, secretar de redacţie: Gh. Ursu).
- S-a inaugurat Silozul de cereale din localitate.
- Mareşalul Ion Antonescu dăruieşte 3 milioane lei pentru Biserica catedrală aflată în construcţie.
- în cursul anului a căzut cea mai mare cantitate de precipitaţii din prima jumătate de secol: 830, 5 mm
1942, ian. 25 - S-a înregistrat cea mai coborâtă temperatură de -29,3 ° Celsius.
febr. - Scriitorul de origine tecuceană Al. Lascarov-Moldovanu publică, în nr. 1-2 ale revistei „Convorbiri literare", proza cu 
caracter memorialistic „Amintiri dintr-un oraş moldovenesc".
apr. 10 - A fost întemeiat Oficiul judeţean al Centralei Evreilor din România, ca preşedinte al acestuia fiind ales dentistul Mayer 
Mandel.
mai 15 - Un detaşament de lucru alcătuit din circa 200 evrei este trimis la Bolgrad, în Basarabia.
mai 22 / 23 - 0 furtună puternică se abate asupra oraşului distrugând acoperişurile caselor.
iun.  7  - Ziaristul Pamfil Şeicaru. revenit în oraşul ^adolescenţei sale, susţine conferinţa „Permanenţele politicii româneşti".
sept. - A fost creat Gimnaziul Teoretic mixt la care aveau acces copii evreilor din Tecuci şi ai celor evacuaţi din judeţ, nov. 25 - 
Prozatorul Alexandru Lascarov-Moldovanu explică tecucenilor, adunaţi în sala Teatrului, „pentru ce luptăm dincolo de Nistru". 
Cu acest prilej, el aduce un elogiu generalului tecucean Ştefan Ganea, care s-a remarcat în cele două războaie mondiale.
dec. 15 - Se întemeiază Banca Cooperativă a comercianţilor, dec. 25 - Policlinica şcolară - instalată în localul Şcolii nr. 3 de băieţi 
- îşi deschide porţile.
- Se elaborează Regulamentul de funcţionare a Fundaţiei Culturale „Thcodor şi Măria Cincu".
- Se înfiinţează Şcoala de Ucenici de pe bulevardul Elisabeta.
- Primăria a scos la licitaţie locuri pentru case pe bulevardul Elisabeta, între strada Ghica Vodă şi Gara de Sud.
- In urma completărilor făcute, puterea centralei electrice din localitate se ridică la 760 kVA, ea reuşind să alimenteze 17 km de 
străzi cu 1.410 abonaţi.
1943, febr. - Se redeschide Baia Comunală care a trebuit să fie consolidată după cutremur.
iun. 28 - Se inaugurează biblioteca cu caracter public a S.O.N.F.R.
iun. - Au fost puse bazele Grupului 9 Vânătoare care avea în subordine escadrilele 43, 47 şi 48.
iul. - Populaţia oraşului numără 23.150 locuitori din care 20269 erau români, 2613 evrei, 120 ţigani, 24 italieni, 24 greci, 18 
bulgari, 15 sârbi, ş. a. m. d.
- Căminul Cultural Orăşenesc „Calistrat Hogaş" (preşedinte: protopop Nicolae Conduratu) cu concursul Primăriei editează 
monografia „Tecuciul literar", ce poartă semnătura profesorului Gh. Ursu de la Liceul de băieţi „D.A. Sturdza". 1944, ian. 16 - 
Scriitorul Eugen Boureanul conferenţiază despre „Tecuciul în istorie".



mart. - Trupele germane îşi refac efectivele concentrând aici şi o mare cantitate de tehnică de luptă, apr. - O parte din populaţia 
oraşului şi arhivele principalelor instituţii iau drumul refugiului în Muntenia, iul. 22 - ■ Escadrilele Grupului 9 Vânătoare - Tecuci 
se angajează într-o luptă inegală cu forţele aliate. Cu acest prilej ele izbutesc să doboare, în împrejurimile Tecuciului, 8 avioane 
inamice fără a suferi vreo înfrângere, iul. 26 - Piloţii Grupului 9 Vânătoare se duelează cu zeci de aparate de zbor americane. Ei 
reuşesc să smulgă, totuş^JŢ. pictorii, dar şapte tecuceni vor pieri în această dură bătălie, aug. 20 - Ziarul „Curierul Tecuciului" îşi 
încetează apariţa. aug. 22 - Militarii din Garnizoana Tecuciului se deplasează cu mijloace auto în zona Buzău.
aug. 23 - Personalul staţiei C.F.R. Tecuci aflând ştirea că România a ieşit din războiul hitlerist organizează o acţiune de sabotaj a 
maşinii de război germane întârziind plecarea trenurilor cu muniţii.
aug. 24 - Muncitorii ceferişti împreună cu un grup de 30 militari - conduşi de lt. Gheorghe Nedelcu - smulg din mâinile nemţilor 
marele depozit de alimente al armatei de pe strada Cuza Vodă.
aug. 25 - Forţele de tancuri şi motorizate sovietice pătrund în oraş.
aug. 26 - Avocatul Traian Corodeanu a fost numit primar temporar cu delegaţie confirmată de Comandamentul Militar din Tecuci 
al Armatei Roşii.
oct. - Organizaţia judeţeană a Uniunii Patrioţilor din România editează săptămânalul „Brazda nouă".
nov. 12 - S-a constituit Frontul Plugarilor, preşedinte al acestuia fiind ales Aristotel Tiron.
- După instalarea ostaşilor sovietici în oraş, etnicii germani sunt ridicaţi de la domiciliul lor şi trimişi în lagăr.
- Se realizează un inventar amănunţit al lucrurilor capturate de trupele sovietice în trecerea lor prin localitate care a durat 4 zile.
1945, febr. 1 - învăţătorul I. Popescu întemeiază organizaţia locală a Partidului Social Democrat.
aug. - A avut loc premiera spectacolului de revistă „Tecuciul se lansează".
mai 1 - Are loc o demonstraţie a muncitorilor şi vânzătorilor din oraş sub deviza „Munca este viaţa noastră", dec. 14 - 
Funcţionarii „reacţionari" din cadrul Primăriei sunt îndepărtaţi din serviciu.
- Organizaţia „Apărarea patriotică" a reuşit să strângă 5 milioane lei pentru front.
- S-a constituit Sindicatul Salariaţilor Comunali.
- A fost dată în exploatare linia de cale ferată Tecuci-Făurei.
- In lagărul de prizonieri de Ia Tecuci sunt aduşi militari germani refugiaţi în nordul judeţului.
- Datorită cantităţii mici de precipitaţii (300 mm) localitatea va fi afectată de o secetă multiplă.
1946, apr. 5 - Se naşte la Tecuci, George Arion, cel ce avea să ajungă ziarist şi prozator.
iul - Mai multe spaţii de locuit private au fost rechizionate de autorităţi şi puse la dispoziţia ofiţerilor armatei sovietice de 
ocupaţie.
oct. 1 - Căpitanul în rezervă Emil Băicoianu editează ziarul „Progresul", „tribună a dreptăţii", „pusă în slujba celor mulţi".
oct. 20 - Are loc „botezarea" unora dintre străzi. Astfel intersecţia străzilor Carol I, I.C.Brătianu şi Elisabeta se va numi Piaţa V. 
M. Molotov, iar strada Dr. Boteanu devine A. I. Vâşinschi.
oct. - Scriitorul Zaharia Stancu, candidat la alegeri pe lista Blocului Partidelor Democrate, rosteşte un discurs de la balconul 
Băncii „Prevederea".
nov. - Alexandru Safran, şef rabinul evreilor din România, pune piatra de temelie a noii sinagogi din preajma Spitalului Comunal 
„A. Cincu".
nov. - în sala Teatrului Comunal s-a desfăşurat un miting la care au luat parte candidaţii Blocului Partidelor Democratice în 
fruntea cărora s-a aflat generalul adjutant Dimitrie Dămăceanu.
- în calitate de comandant al Garnizoanei a fost numit ofiţerul sovietic R. Malinovski.
- Cei 241 soldaţi, morţi pe teritoriul judeţului în august 1944, sunt reînhumaţi în groapa comună din Cimitirul oraşului.
- Generalul D. Dămăceanu dăruieşte, în nume personal, suma de 20000000 lei pentru terminarea lucrărilor la Catedrala ortodoxă.
1947, ian - Se distribuie cartelele de alimente populaţiei pentru a i se putea asigu- ra acesteia necesarul minim de hrană.
mart. 1 - Ia fiinţă întreprinderea de Transporturi Auto.
nov. 9 - în sala de recepţie a Primăriei a avut loc Congresul
anual al Partidului Naţional Popular.
- Aprovizionarea cu cereale de import a populaţiei înfometate s-a făcut prin intermediul băncilor „Unirea" şi „Independenţa".
- Primul primar comunist al aşezării, muncitorul Ghiţă Marin, a fost instalat în funcţie.
- S-a stins din viaţă avocatul Traian Corodeanu care, din cauza înălţimii sale de 2, 20 m, fusese considerat, până atunci, drept cel 
mai înalt om din România.
1948, iun. 17 - „Conform art. 5 din Tratatul de pace s-au ars 220 de volume ale Bibliotecii Comunale", care, anterior, fuseseră 
epurate în prezenţa consilierului cultural al judeţului.
iul. / aug. - Străzile oraşului sunt traversate de carele ţăranilor mijlocaşi sau chiaburi care transportă la Siloz „cota de grâu către 
stat".
sept. 10 - O comisie a verificat fondurile de carte din dulapurile Prefecturii retrăgând din circulaţie cărţile „antidemocratice" şi pe 
cele ce cuprindeau „fotografii monarhice".
oct. - Ia fiinţă Staţiunea de Maşini şi Tractoare ce avea să-şi stabilească sediul în Cartierul "N. Bălcescu".
nov. 29 - Au fost retrase din fondurile Bibliotecii Comunale 264 volume, „cărţi interzise", ce au fost predate Consilieratului 
Cultural al judeţului Tecuci.
- Gimnaziul Industrial de fete se transformă în Şcoala Tehnică Profesională de fete.
- A avut loc inaugurarea oficială a noii linii de calc ferată Tecuci-Făurei.
- Un grup de meseriaşi din localitate crează Cooperativa „2 Octombrie".
- Ziarul local „Brazda nouă" se transformă în „Brazda Tecuciului".



- Pe terenul din spatele liceului „D. A. Sturdza" s-a organizat întrecerea sportivă atletică „Cupa Tineretului Muncitor" la care au 
fost antrenaţi şi elevii din şcoli.
1949, mart. / apr. - Proprietăţile moşierilor tecuceni sunt desfiinţate iar aceştia aveau să fie deportaţi sau trimişi la închisoare.
febr. 1 - Fabrica de Cărămidă „Sogico" S.A. trece în proprietatea Primăriei.
nov. / dec - Un grup de 24 elevi (Popovici Gh., Marin Florin, Călimănescu Gh., Diaconiţă Ghiţă ş. a. ), din cursul superior al 
liceului „D. A. Sturdza", ce fusese instruit în vederea integrării în rezistenţa anticomunistă organizată în Munţii Vrancei, este 
anchetat, arestat şi condamnat la închisoare, pedeapsa variind de la 1 la 5 ani. dec. 21 - Gazeta locală „Brazda Tecuciului", 
conformându-se noilor indicaţii, preia numele de „înainte spre socialism".
- In cartierul „N. Bălcescu" s-a înfiinţat o întovărăşire agricolă la care s-au înscris 1404 familii de ţărani.
- S-a inaugurat o linie de autobuze pentru transportul interurban de persoane.
- A fost amenajat bazinul fântânii arteziene în spaţiul preluat de la fosta Piaţă a Observatorului.
- In urma unei decizii a Comitetului Provizoriu al Primăriei se modifică denumirea unora dintre străzi, acestea preluînd nume ale 
unor „eroi ai clasei muncitoare" precum Nicolae Cristea, Donca Sima, Leonte Filipescu etc.
1950, mart. 4 - In sala Teatrului arc loc o şezătoare literară la care participă scriitorii: Cella Serghi, Radu Boureanu şi Ion Bănuţă.
iul. 9 - A fost creat Clubul Pionierilor, aug. 20 - S-a întemeiat Casa Culturală „Haia Lifschitz". sept. 1 - Funcţionează Şcoala 
Medie Tehnică de Agricultură, sept. 8 - Tecuciul îşi pierde, pentru prima dată, prerogativele de centru de judeţ (ţinut) şi, după 
cinci secole ca nouă reşedinţă a unui teritoriu mult ciuntit, numit raion, intră pentru un timp în subordinea regiunii Putna.
- Se inaugurează, în mod oficial, Stadionul oraşului care, pe parcurs va deveni locul de desfăşurare a unor importante competiţii 
de rugby şi de fotbal.
- în oraş funcţionează o Policlinică pentru adulţi.
- Centrul de Instrucţie al Aviaţiei de la Mediaş este readus Ia Tecuci.
- în localul Farmaciei lui Sachclarie s-a dat în folosinţă primul magazin de stat „Dunărea" specializat în vânzarea produselor 
textile.
- S-a inaugurat o Gospodărie Agricolă de Stat al cărei sediu s-a stabilit la Frunzeasca.
1, febr - Centrul de instrucţie al Aviaţiei avea să fie mutat la Buzău. Cu acest prilej Grupul de Zbor, care mai activa încă aici, va fi 
transformat în Şcoala de ofiţeri de Navigaţie, apr. - A luat fiinţă Centrul Mecanic pentru Repararea Maşinilor şi Utilajelor 
Agricole.
apr. - Prin munca voluntară a salariaţilor şi a elevilor se fac ultimele lucrări la Grădina Publică din Centrul localităţii care practic 
îşi dublase spaţiul prin mutarea vechii Pieţe cu cea. 300 m mai spre nord.
aug. - Pe aerodromul tecucean s-au executat lansări de la înălţimea de 1000 m folosindu-se, pentru întâia oară, paraşute marca 
Irvin de fabricaţie românească.
- Cea mai monumentală clădire din oraş (construcţia fostei Şcoli Normale) avea să fie preluată de Ministerul Agriculturii, 
interiorul acesteia adăpostind deja Şcoala Medie Tehnică de Agricultură.
- Tecuciul preia în administraţia sa şi satele Cernicari, Nicolae Bălcescu şi Tecuciul Nou.
...... Poouolul, împreună cu zona înconjurătoare, care
............iul i ii a< olaşi nume, aparţine de regiunea Bârlad.
ipi a dala în folosinţă Staţia de Radioficare ce doiorvoa, prin mijlocirea a cea. 400 difuzoare, cartierele "Nuni.ic lialccscu"şi Satul 
Nou.
mai 1 - După desfăşurarea mitingului prilejuit de ziua
internaţională a celor ce muncesc, s-a inaugurat Parcul „1
Mai", situat pe bulevardul 13 Decembrie.
mai 22 - Pomii fructiferi şi legumele au fost afectate de un
îngheţ neobişnuit pentru această perioadă.
iul. - Detaşamentele de pionieri din şcolile oraşului, aflându-
se în vacanţă, ajută pe colectiviştii G.A.C- urilor din jurul
localităţii la strânsul spicelor de grâu de pe câmp.
dec. 18 - „Biblioteca [Centrală Raională] frumos ordonată"
a fost redeschisă publicului cititor.
- Demarează lucrările de construcţie la Sala de Spectacole a viitoarei Case de Cultură.
- In partea sudică a oraşului, începe construirea Fabricii de Conserve, cel mai important obiectiv industrial de stat al aşezării.
- La sediul AR.L.U.S. s-a întemeiat o bibliotecă .
1953, febr. - S.M.T.-ul din localitate „cheamă la întrecere socialistă" pe toate celelalte unităţi similare de pe întreg cuprinsul 
regiunii Bârlad de care aparţinea şi Tecuciul, mart. 9 - Ca urmare a încetării din viaţă a lui I. V. Stalin, clădirile instituţiilor şi 
întreprinderilor din oraş „au fost îmbrăcate în haină neagră". La tabloul mare îndoliat al acestuia instalat în Piaţa Molotov „au 
făcut de gardă comuniştii".
mart. - Cu prilejul creării Cenaclului Literar al oraşului, numit „Gcorge Coşbuc", avocatul Emil Băicoianu susţine, la Liceul nr. 1 
(fost de fete), Conferinţa „Scriitorii, ingineri ai sufletului omenesc".
apr. - A fost dată în folosinţă hala Centrului Mecanic.
mai - Staţia de Radioficare se extinde în întregul oraş, de
serviciile sale beneficiind 2300 abonaţi.
aug. - S-a întemeiat Casa Raională de Cultură a cărei
principală „menire" era aceea de a contribui la „răspândirea
culturii şi artei în rândul maselor".



sept. 4 - Şcoala Militară de Aviaţie nr. 1 primeşte numele de Şcoala de Ofiţeri „Aurel Vlaicu" după care aceasta se va muta la 
Bobocu, lângă Buzău.
- S-au terminat lucrările de construcţie la Şcoala Medie Tehnică Agricolă, la Şcoala Elementară din cartierul N. Bălcescu.
1954, febr. - Ca urmare a zăpezii extrem de abundente şi a viscolului puternic, pe străzile oraşului şi în curţile oamenilor, s-au 
format troiene de peste 2 m. înăţime, fapt ce a condus la paralizarea întregii vieţi a oraşului.
mart. 1 - Sala Comunităţii Evreilor „Haia Lifschitz", în baza unei înţelegeri, a fost cedată Sfatului Popular al oraşului pentru a i se 
da o destinaţie strict culturală.
- S-au finalizat lucrările la Sala de Spectacole „M. Gorki", a Casei Raionale de Cultură.
- începe construcţia Sălii de Expoziţii cu caracter agricol.
- O dată cu dublarea liniei ferate Tecuci-Mărăşeşti s-a dat în folosinţă şi clădirea haltei Tecuci Nord.
- Intră în funcţiune prima instalaţie de extras suc de mare capacitate din cadrul Fabricii de Conserve.
- Echipele locale de fotbal „Voinţa" şi „Şoimii" activează în divizia B.
1955, mai - Pe lângă Casa Raională de Cultură a luat fiinţă Cenaclul Literar „Ion Creangă.
aug. 8 - S-a stins din viaţă profesoara Măria Vartic, autoare de manuale şcolare, prozatoare şi traducătoare.
1956, ian. 1 - Tecuciul, precum şi localităţile aflate în componenţa raionului trec, pentru a treia oară, în ultimii cinci ani, la o altă 
unitate administrativă majoră, de această dată la regiunea Galaţi.
- A fost terminată construcţia Sălii de Expoziţie agricole din centrul aşezării.
1957, aug. - Al. Obrcja publică, în nr. 4/ 1957 al revistei „Natura", studiul „Câteva aspecte economico-geograficc ale oraşului 
Tecuci".
- Apare ziarul „Avântul" organ de presă al Comitetului Raional P.M.R. şi al Sfatului Popular Raional Tecuci.
- Profesorul Grigore Moisil susţine o conferinţă pe teme ştiinţifice la sala „Haia Lifschitz".
- Formaţia de teatru a Casei Raionale de Cultură dobândeşte Premiul I la cel de al IV-lea Concurs al echipelor artistice şi amatori 
din România.
- Pictorul ieşean Nicolae Popa termină lucrările de restaurare a frescii de la Biserica Sf. Ioan Botezătorul.
- Localitatea a fost racordată la sistemul energetic naţional, consumatorii fiind aprovizionaţi cu curent electric produs de 
Termocentrala de la Borzeşti.
1958, febr. 27 - Au fost puse bazele subfilialei locale a Societăţii de Ştiinţe Istorice şi Filologice, ca preşedinte al acesteia fiind 
ales profesorul Nicolae Cosma.
iun. - Istoricul şi criticul literar George Călinescu, venind de la Bârlad, trece prin Tecuci, pentru a ajunge în Buceştii lui Ştefan 
Petică.
aug. - Ultimii ostaşi ai armatei sovietice de ocupaţie din Garnizoana Tecuci părăsesc localitatea îndreptându-se spre U.R.S.S.
dec. 14 - A fost dată în exploatare Centrala Telefonică Semiautomată.
- Artiştii amatori ai Casei de Cultură prezintă, în regia lui V. Teodorescu, piesa de teatru „Dezertorul" de M. Sorbul pentru care 
vor fi desemnaţi şi laureaţi ai celui de al IV-lea Concurs Naţional al echipelor artistice.
1959, mart. 8 - In cartierul vestic al aşezării, 90 de ţărani au pus bazele Gospodăriei Agricole Colective „N. Bălcescu", care, 
ulterior, avea să se transforme în C.A.P. „Voinţa".
apr. 1 - întreprinderile O.C.L. „Alimentara" şi T.A.P.L. au
fuzionat creîndu-se O.C.L „Alimentara"- Mixtă.
aug. 4 - In cadrul sălii „H. Lifschitz" funcţionează un
cinematograf.
aug. - S-a inaugurat Teatrul de vară al Casei Raionale de Cultură cu o capacitate de 700 locuri.
1960, apr. - In jurul fântânii arteziene din Grădina publică s-au amplasat busturile scriitorilor: M. Eminescu, N. Bălcescu, A.S. 
Puşkin şi M. Gorki.
aug. 22 - A fost pusă la dispoziţia publicului Sala de teatru-cinematograf „Maxim Gorki" cu o capacitate de 400 locuri, aceasta 
aparţinând Casei de Cultură.
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sept. 27 - Scriitorul Dumitru Almaş participă ca invitat la o şezătoare literară organizată de Cenaclul Literar „Ion Creangă" de pe 
lângă Casa Raională de Cultură, sept. - A fost transferată aici, de la Galaţi, Şcoala Postliceală de Hidroamelioraţie care va 
funcţiona în cadrul Şcolii Medii Tehnice Agricole.
- Biblioteca Raională se instalează într-un local nou în cadrul căruia se va amenaja un depozit, sala de lectură şi secţie de 
împrumut la domiciliu.
- Intră în funcţiune Staţia Meteorologică situată în partea de NE a cartierului „N. Bălcescu".
1961 - S-a dat în folosinţă primul bloc de locuinţe din oraş, acesta fiind situat pe str. 30 Decembrie.
- în Parcul „1 Mai" a fost amplasat grupul Statuar „Rod" realizat de sculptorul Gheorghe Rădulescu-Gir.
1962, ian. - Sunt date în folosinţă cele două tronsoane moderne ale Complexului Comercial din Piaţa centrală a oraşului.
iul. 31 - S-au încheiat lucrările de construcţie la Catedrala Sf. Gheorghe.
oct. 17 - Cu ocazia „Săptămânii poeziei" la Sala de
Spectacole a Casei de Cultură au citit din creaţiile lor: Mihu
Dragomir, Vasile Nicolescu şi Valeriu Gorunescu.
dec. 5 - S-a stins din viaţă, la Tecuci, scriitoarea Natalia
Negru.
- Localitatea - în care s-au plantat 2000 de trandafiri, 100000 fire flori şi 7000 arbuşti- s-a clasat pe locul II pe ţară în întrecerea 
pentru gospodărirea şi înfrumuseţarea oraşelor.



- Echipa locală de fotbal „Flamura Roşie" este promovată în Divizia B.
1963, febr. - Biblioteca Raională-transformată într-o unitate de cultură modernă şi înzestrată cu un bogat fond de carte-introduce 
accesul liber la raft pentru abonaţii săi.
mart. - începe construcţia noii clădiri cu 16 săli de clasă a Liceului Teoretic nr. 1 care de la 15 septembrie avea să fie dată în 
folosinţă.
iun. 1 - A luat fiinţă o filială a O.N.T. „Carpaţi".
sept.  - A avut loc inaugurarea clădirii noi a Şcolii Elementare nr. 5.
1964, mai 31 - S-a inaugurat Complexul meşteşugăresc de deservire a populaţiei din partea de răsărit a Grădinii Publice.
sept. 13 - A fost vernisată Expoziţia regională de artă plastică.
aug. - La manifestările prilejuite de „Săptămâna poeziei", participă scriitorii: Camil Baltazar, Geo Dumitrescu, Virgil Teodorescu, 
Nelu Oancea, Mariana Costescu şi Scbastian Costin.
1965, apr. - A avut loc premiera Spectacolul de estradă „Să cânte tinereţea !" în interpretarea Ansamblului de estradă al Casei 
Raionale de Cultură pregătit de regizorul Traian Ghiţescu Ciurea.
iţii, - în faţa Tribunalului a fost vernisată expoziţia de fotografii „Tecuci-realităţi contemporane", aug. - Un grup de intelectuali 
din localitate realizează în cadrul    Cinematografului    „Arta"   medalioane litcrar-cinematografice care vor fi prezentate şi la 
Focşani.
1966, mai - Ansamblul de estradă al Casei de Cultură prezintă un nou spectacol muzical „Pe meridianele cântecului".
iul. 28 - Sub egida Casei Raionale de Cultură s-a organizat primul Salon internaţional de artă fotografică din Moldova „Pentru 
pace, libertate şi prosperitate" la care au participat fotografi din şapte ţări.
sept. 15 - Nicolae Ceauşescu, secretarul general al P.C.R., cu ocazia vizitei sale oficiale prin regiunea Galaţi, face un scurt popas 
şi la Tecuci rostind o cuvântare în faţa a cea. 3000 persoane adunate în centrul oraşului.
- Filosoful de origine tecuceană Ion Petrovici publică cartea de memorialistică „De-a lungul unei vieţi. Amintiri" care se 
constituie într-o emoţionantă frescă a Tecuciului de la sfârşitul secolului al XlX-lea.
- Câţiva elevi din clasele gimnaziale sunt anchetaţi de către organele de securitate pentru că au ascultat şi comentat emisiunile 
interzise ale postului de radio „Europa liberală".
1967, ian. 24 - Conferenţiarul universitar Barbu Teodorescu de la Bucureşti susţine o comunicare în cadrul Simpozionului 
consacrat Unirii. mart. 13 - Acceleratul de dimineaţă Iaşi-Bucureşti,înainte de
a ajunge la Tecuci, deraiază în gara Frunzeasca provocând
moartea mai multora dintre călători şi făcând câteva zeci de
răniţi care au fost spitalizaţi la Tecuci şi Bârlad.
iun. - A fost dată în folosinţă întreprinderea de Reparaţii
Auto.
aug. - S-a deschis restaurantul „Ocaua lui Cuza", unitate de alimentaţie publică cu specific local.
- Odată cu încheierea lucrărilor de restaurare ale clădirii Muzeului Mixt s-au reorganizat şi valoroasele colecţii de material 
arheologic şi de monede ale acestuia.
- Prin decizia nr. 1063 a Consiliului Popular al Raionului Tecuci a fost creată rezervaţia paleontologică Rateş-Cernicari ce 
însumează o suprafaţă de 2 ha.
- Instituţiile de cultură au reluat o tradiţie mai veche din perioada interbelică organizând o „întâlnire cu fii Tecuciului".
- Ia fiinţă Clubul Şcolar care va funcţiona pe lângă Liceul Industrial nr. 2
1968, febr. 17 - Tecuciul îşi pierde atribuţiunile sale de reşedinţă a raionului care se desfiinţează, dar în compensaţie este declarat 
municipiu în componenţa acestuia intrând şi comunele suburbane Drăgăneşti şi Munteni, populaţia sa cifrându-se la cea 65000 
locuitori.
iun. 9 / 10 - Din iniţiativa Casei de Cultură s-a organizat prima ediţie a Festivalului  şi concursului de folclor moldovenesc „Cântă 
de răsună lunca", sept.- A fost dat în folosinţă corpul nou de clădire cu etaj al Şcolii Generale nr. 8.
- A fost inaugurat noul sediu al Centralei Telefonice.
1969, apr. - Biblioteca Municipală achiziţionează biblioteca personală de aproximativ 1400 volume a cercetătorului Constantin 
Solomon, binecunoscut om de cultură tecucean, mai 10 - La Sala de Expoziţii s-a organizat expoziţia retrospectivă de pictură 
Gheorghe Petraşcu, la vernisajul acesteia participând şi fii acestuiar Mariana-graficiană şi Gheorghe prof. universitar. Prezentarea 
a facut-o renumitul critic de artă Ion Frunzetti. ian. 15 - Se stinge din viaţă, la Tecuci, sensibilul poet Ovid Caledoniu.
ian. 20 - La Tecuci s-a desfăşurat „Cupa Unirii" care a inclus întreceri de şah şi tenis de masă. ian. 26 - Are loc o sesiune 
interjudeţeană de comunicări ştiinţifice pe teme medicale.
mart. 18 - A fost organizat concursul „Crosul Primăverii" . apr. - Casa de Cultură şi Biblioteca Municipală organizează, cu 
sprijinul Ambasadei Poloniei din România, simpozionul şi expoziţia documentară „Copernic şi spaţiul cosmic", mai 19/ 25 - In 
organizarea Comitetului Municipal de Cultură şi Educaţie Socialistă şi a Societăţii Culturale „C. Hogaş" s-a desfăşurat o 
săptămână a culturii tecucene. iun. 25 - Din cauza ploilor cota apelor râului Bârlad atinge 3,76 m.
iul. 21 - Prozatorul Ilie Tănăsache, publică în nr. 9926 al ziarului „Scânteia", reportajul „Porţile redimensionate ale târgului de 
altădată".
sept. 21 / 22 - S-au desfăşurat lucrările Simpozionului Naţional „Bibliofilie şi politică" la care au participat 20 de specialişti din 
domeniul cărţii din întreaga ţară.
- Cu prilejul împlinirii a patru decenii de existenţă, Muzeul Mixt a organizat o sesiune ştiinţifică jubiliară, printre invitaţi aflându-
se profesorul Constantin Solomon şi arheologul Radu Vulpe.
- Prin fuzionarea Fabricii de Conserve cu Centrul de Producţie Horticolă s-a creat întreprinderea de Producere şi Prelucrare 
Industrială a Legumelor şi Fructelor (I.P.I.L.F.).



1975, mart. - In cadrul programului naţional de radio Bucureşti s-a transmis emisiunea „Odă limbii române" realizată integral cu 
profesorii şi elevii Liceului Industrial nr. 1 din localitate, mart. - Cu ocazia „Săptămânii culturale tecucene" la Sala de Expoziţii a 
Muzeului Mixt a fost organizată expoziţia „Picturi din colecţii particulare tecucene" cu care prilej au fost expuse 41 tablouri, cele 
mai multe dintre acestea aparţinând dr. Ioan Capotă.
iun. - S-a inaugurat un şantier de muncă al tineretului.
1976, ian 5 - Prin mutarea Casei de Cultură în localul vechii Primării, spaţiu pe care 1-a eliberat aceasta a fost preluat de 
Biblioteca Municipală.
apr. - Tecuciul primeşte Premiul II în întrecerea dintre oraşele ţării pe anul 1975.
- Academicianul Iorgu Iordan publică primul volum din „Memorii" în care prezintă oraşul copilăriei şi adolescenţei sale.
- Biblioteca Municipală în spaţiul cedat de către Casa de Cultură amenajează o sală de lectură modernă cu 54 de locuri.
1977, ian. 24 - In centrul oraşului a fost montat pe soclu bustul în bronz al domnitorului Al. I. Cuza (sculptor I. C. Dimitriu-
Bârlad) care a fost adus de la Galaţi.
mart. 4 - Cutremurul de 7,2 0 pe scara Richter, care s-a
produs în curbura Carpaţilor, a provocat distrugerea unora
dintre clădirile vechi, dar nu s-au semnalat victime.
mai -  Pe  lângă Biblioteca  Municipală începe să-şi
desfăşoare activitatea un „Artis-club".
sept. - Artiştii de origine tecuceană Ion Ţarălungă din
Bucureşti şi Ion Crăciun din Târgovişte deschid o expoziţie
de pictură la Galeria de Artă a Muzeului Mixt.
oct. 1 - Fabrica de Mobilă - mărită şi modernizată - intră în
rândul întreprinderilor de importanţă republicană.
- La I.R.A. a fost pusă în funcţiune o turnătorie mecanizată pentru producerea fontei şi a oţelului cu o capacitate de 8000 tone 
anual.
- A fost întemeiată întreprinderea de Construcţii Metalice.
- Podul de piatră (lung de 62, 8 m) de peste râul Bârlad a fost consolidat şi lărgit pentru siguranţa şi fluidizarea traficului rutier.
- Echipa de fotbal „Victoria" Tecuci accede în Divizia „B".
1978, ian. 14 - A avut loc transmisia în direct, de la Tecuci, a emisiunii „De la 1 la 3" a postului de radio Bucureşti, realizator 
fiind Corneliu Mihăilescu.
ian. 20 - La Muzeul Mixt a fost vernisată expoziţia interjudeţeană „Civilizaţia geto-dacilor din bazinul Şiretului".
mai 11 - Academicianul Iorgu Iordan, lingvist şi filolog de origine tecuceană, vizitează Liceul Industrial nr. 1 (fost „D.A. 
Sturdza") unde a avut loc o emoţionantă întâlnire cu elevii şi cadrele didactice de aici.
sept. - Se desfăşoară cu mare fast cea de-a zecea ediţie a Festivalului de folclor moldovenesc „Cântă de răsună lunca".
oct. 22 / 23 - La manifestările prilejuite de Centenarul Liceului Industrial nr. 2 participă numeroşi absolvenţi ai prestigioasei şcoli 
care s-au realizat în numeroase domenii de activitate.
nov. 26 - In sala Primăriei se desfăşoară concursul „Cine ştie, câştigă ? ", pe tema „Alba Iulia în conştiinţa poporului român". 
Echipajul de la Liceul Industrial nr. 1 câştigă o călătorie la Alba Iulia, reprezentant Tecuciul la manifestările prilejuite de 
sărbătorirea zilei de 1 Decembrie, dec. 13 - Artiştii plastici tecuceni Ştefan Buţurcă şi Dan Mateescu sunt prezenţi pe simezele 
Bibliotecii Municipale, vernisajul expoziţiei lor facându-1 criticul Aurel Leon.
- Scriitorul Ilie Purcaru publică, în nr. 27 din 6 iulie 1978 al revistei „Flacăra", reportajul „Tecuci, un loc pe care oamenii îl 
iubesc, un loc care-i iubeşte pe oameni".
- Echipa de fotbal din Divizia B „Victoria" Tecuci dobândeşte mai multe victorii în meciurile pe care le susţine cu rivalele sale.
1979, mart 1 - Municipiul Tecuci a fost conectat la reţeaua telefonică interurbană.
apr. 14 - Din cauza precipitaţiilor abundente, apa râului Bârlad a atins cota de 4, 08 m.
Mai - Prozatorul Al. Mitru din Bucureşti şi-a lansat cartea „Legenda valahă" la Biblioteca Municipală şi la Şcoala Generală nr. 10.
- A fost consolidat şi lărgit podul de peste pârâul Tecucel din zona Abatorului.
1980, febr. - S-a întemeiat Aeroclubul „Smaranda Brăescu". mart. / apr. - Aeroclubul „Smaranda Brăescu" organizează la Tecuci, 
după o întrerupere de 27 de ani, primele lansări cu paraşuta.
mart. - La galeria de artă a Bibliotecii Municipale s-a vernisat expoziţia de pictură Ştefan Buţurcă - Peisaje tecucene, vernisajul 
acesteia fiind făcut de scriitorul Aurel Leon din Iaşi.
apr. 10 - Municipiul Tecuci este distins cu Ordinul Muncii cl. a Il-a pentru rezultatele obţinute în domeniul gospodăririi şi 
înfrumuseţării.
iul. 26 - Aglaia Boureanu, soţia scriitorului de origine tecuceană Eugen Boureanul,donează municipiului biblioteca acestuia ce 
conţine aproximativ 1700 volume.
- Echipa „Victoria" Tecuci, ca urmare a prestaţiei sale slabe, retrogradează în Divizia C de fotbal.
- în urma scindării Cooperativei Meşteşugăreşti „Străduinţa" a apărut o nouă unitate „Viitorul".
- S-a inaugurat modernul magazin cu profil universal „Unirea" a cărei suprafaţă de expunere de pe cele trei nivele însumează 
4020 mp.
1981, nov. 18 - în preajma magazinului universal „Unirea" se desfăşoară un miting „consacrat păcii" sub deviza „Vrem să 
construim în libertate".
nov. - S-a dat în folosinţă noua Autobază.
- Pe lângă Casa de Cultură funcţionează un Cerc de creaţie tehnică şi urbanistică al cărui principal animator este Ionel Flavian.



- La Campionatul naţional de cădeţi la lupte libere de la Oradea, Constantin Chiriţă devine primul campion tecucean la lupte 
libere, categoria 57 kg.
1982, apr. 7 - în cadrul Casei de Cultură s-a desfăşurat un colocviu interj udeţean pe tema „Forme şi metode folosite de instituţiile 
de cultură în educaţia materialist-ştiinţifică a maselor".
apr. 9 - A fost dat în folosinţă noul magazin universal
„Unirea" considerat „o reprezentativă unitate comercială".
iun.   1   -   Pe   Stadionul   Municipal   se   desfăşoară o
impresionantă serbare sportivă care a reuşit să mobilizeze
mai multe mii de elevi din şcolile municipiului.
iun. 17 - Zona centrală a oraşului este străbătută de mii de
oameni antrenaţi într-un „marş al păcii".
sept. 8 - Mai mulţi tecuceni au observat în amurg, cum la o  Mifll|imi   un obiect incandescent de culoare galben-
illu .1 traversat localitatea prin partea de răsărit • •* i»I*i nulii .(■ dinspre Nord spre Sud. OOt. 7    l .i Biblioteca Municipală, 
scriitorii Eugen Teodoru I Nil olae [tu s-au întâlnit cu cititorii. ■ I"  (>    La galeria de artă a Bibliotecii Municipale are loc 
vernisajul expoziţiei de pictură Ştefan Buţurcă.
- Apare volumul I al „Memoriilor" academicianului Octav Onicescu, în care se fac mai multe referiri la Tecuciul din anii 
1916-1917.
1983,
mai ~ Consiliul Popular Municipal i se decemează locul IV
în întrecerea socialistă pentru anul 1982.
iun. 9 1 10 - La Sala de Spectacole a Casei de Cultură s-au
desfăşurat lucrările Simpozionului naţional interdisciplinar
pe tema „Probleme actuale ale alimentaţiei raţionale,
cercetării ştiinţifice şi industriei alimentare".
sept. 24 - La Casa de Cultură s-a organizat Simpozionul
interjudeţean „valenţe instructiv-educative ale folclorului
românesc".
dec. 7 - Echipa de fotbal „Victoria" din Divizia C s-a calificat în 1/16 ale Cupei României după ce a jucat pe Stadionul Municipal 
cu formaţia „Petrolul" - Ploieşti din Divizia A.
dec. 15 - Casa de Cultură în colaborare cu Biblioteca Municipală organizează manifestarea „T. Pamfile-100 de ani de la naştere".
dec. 17 - In centrul oraşului s-a inaugurat singurul magazin privat „Unicat", specializat în vinderea articolelor decorative şi 
felicitărilor.
- Ministerul Culturii şi Educaţiei Socialiste donează Tecuciului 50 de tablouri şi sculpturi realizate de artişti români contemporani.
1984, apr. 19 - în faţa Casei de Cultură s-a amplasat bustul scriitorului de origine tecuceană Calistrat Hogaş, iun. 1 - Pe Stadionul 
Municipal are loc o paradă cultural-sportivă Ia care participă 5000 de elevi din oraş. oct 19 ~. Scriitorii D Matală, C. Turturică, I. 
Trandafir, Ion Chirie şi Sterian Vicol au avut o întâlnire cu cititorii din Tecuci.
nov. 27 - Scriitorul Aurel Leon de la Iaşi a deschis la Biblioteca Municipală expoziţia de acuarele a lui Nicolae Placicov.
nov - Casa de Cultură a organizat expoziţia-concurs de artă fotografică "Noua Românie pitorească" la care au participat 40 autori 
din zece judeţe ale ţării.
1985, mai - Biblioteca Municipală, începând din această lună şi până în noiembrie marchează cei 550 de ani ai aşezării, prin 
organizarea unui ciclu de conferinţe şi evocări între care: „Vârstele Tecuciului", „Tecuciul în memorialistica scriitorilor săi", 
„Contribuţiile personalităţilor tecucene la dezvoltarea patrimoniului spiritual naţional" ş. a.
iun. 9 - Pe Stadionul Municipal şi în Parcul Feroviarilor se desfăşoară „Ziua sportului şi culturii tecucene".
1986, febr. - La Liceul Industrial nr. 1 s-a desfăşurat un schimb de experienţă, organizat pe plan naţional „.Metode şi tehnici de 
predare şi evaluare a limbii şi literaturii române", la care a participat dr. Constanţa Bărboi, director general în Ministerul 
învăţământului şi Educaţiei, inspectori de specialitate din judeţe şi profesori din licee.
apr. / mai - Efectele accidentului petrecut la Centrala nucleară de la Cernobâl-Ucraina se fac simţite şi la Tecuci, iun. 7 - La 
Biblioteca Municipală, prozatorul Dumitru Matală, fostul director al acestei instituţii, are o întâlnire cu cititorii cărţilor sale.
oct. - A fost lansat, la Tecuci, nr. 91 1986 al revistei băcăuane de cultură „Ateneu" ce include pagini consacrate vieţii spirituale 
din Tecuci; Colonelul în rezervă Gheorghe Petraşcu a donat Muzeului Mixt din localitate cea. 400 de obiecte (aparate, fotografii, 
documente şi cărţi), dec. - Profesorii universitari Gheorghe Bulgăr şi Ion Zamfirescu din Capitală au conferenţiat la Casa de 
Cultură despre „Frumuseţea limbii literare româneşti" şi despre „Vocaţia întru spirit a poporului român"; La Biblioteca 
Municipală s-a realizat expoziţia retrospectivă de pictură naivă a artistei Aurora Lupaşcu, originară din Nicoreşti. aug. 30 - După 
prânz a avut loc un cutremur de pământ cu magnitudinea de 6,7 8 pe scara Richter ce avea să producă fisuri în zidurile instituţiilor 
de cultură, şcolilor şi bisericilor din oraş.
1987, nov. 29 - La sala de lectură a Bibliotecii Municipale s-a desfăşurat prima şedinţă cu public a Cercului de educaţie etică şi 
estetică al elevilor de la Liceul Industrial nr. 1.
oct. - La Tecuci s-a desfăşurat o Consfătuire privind calitatea şi fiabilitatea utilajelor pentru industria alimentară la care au 
participat specialişti din întreaga ţară.
- Scriitorul Octavian Paler susţine o Conferinţă despre "Civilizaţia Greciei antice" la sala "Popular" a Casei de Cultură.
- Ansamblul folcloric al Casei de Cultură obţine Marele Premiu la Festivalul internaţional de folclor de la Cahul, R.S.S. 
Moldovenească.



1988, sept. 24 / 25 - Cu prilejul ediţiei jubiliare a Festivalului-concurs de folclor moldovenesc „Cântă de răsună lunca" s-au 
organizat mai multe expoziţii între care şi una de fotografii „Costume, dansuri şi obiceiuri folclorice din România".
- Cercetătorul gălăţean Paul Păltănea publică, în nr. 4 / 1988, în „îndrumarul bisericesc misionar şi patriotic", studiul intitulat 
„Tecuci-oraş de viaţă bisericească şi de tradiţie rommânească.
1989, ian. 7 - La sala de lectură a Bibliotecii Municipale s-a organizat, în premieră, gala de diaporame color „Constelaţia 
Eminescu".
mai 5 - Cristian Popescu publică în ziarul „Scânteia tineretului", articolul „Istorie străveche şi contemporană", inspirat dintr-o 
documentare făcută la Tecuci, mai 27 - La Sala de lectură a Bibliotecii Municipale a avut loc o întâlnire a poetului Al. Jebeleanu 
din Timişoara cu tinerii din localitate.
oct. - Consiliului Popular Municipal i s-a conferit, prin decret prezidenţial, Ordinul Muncii cl. I-a, ca urmare a ocupării locului I 
pe ţară, în anul 1988, în întrecerea dintre consiliile populare municipale.
nov. 6 - Criticul de artă Valentin Ciucă de la Iaşi vernisează expoziţia de pictură a lui Ştefan Buţurcă deschisă la galeria 
Bibliotecii Municipale. 
dec. 22 - Peste 5000 de oameni se adună, după amiaza, în faţa Sediului Primăriei şi în zona centrală a oraşului exprimându-şi 
dorinţa lor de libertate şi democraţie, bucuria de a fi scăpat de regimul de dictatură comunistă al lui Nicolae Ceuşescu. în seara 
aceleiaşi zile s-a constituit o conducere provizorie a F.S.N. care a preluat prerogativele administrării localităţii.
- Vasile Ghica publică, sub egida editurii „Junimea", primul său volum de aforisme intitulat „Surâsuri migdalate".
- Ziaristului de origine tecuceană A.P.Samson i se editează, de către Editura „Cartea Românească", romanul „Intre ape", care 
conţine numeroase pagini referitoare la Tecuciul din primele trei decenii ale secolului XX.
- Peste râul Bârlad, în zona Criviţeni, a fost ridicat un pod din beton armat.
1990, iul. - Fundaţia „Pentru judeţul Tecuci" editează „Glasul Tecuciului", periodic de informaţie şi atitudine.
aug. 10 - Cercetătorul Ion T. Sion publică în „Glasul Tecuciului" studiul „Iarmaroacele tecucene în lumina documentelor".
oct. 14 - A fost sfinţită biserica cu hramul Preacuvioasa Maică Paraschiva din cartierul Cernicari în prezenţa PS arhiereu vicar 
Cassian Gălăţeanul.
oct.  19 - La Muzeul Mixt a fost deschisă expoziţia documentară „Tecuciul în cultura românească", oct. - Preotul Nicolea Forda 
întemeiază primul cerc pastoral din Eparhia Dunării de Jos.
nov. - Apare nr. 1- al revistei „Freamătul", supliment cultural-artistic al ziarului „Glasul Tecuciului".
- A fost creat Cabinetul privat de Asistenţă Medico-Chirurgicală care, pe parcurs se va numi clinica „Transilvania".
1991, mart. 1 - A fost întemeiată filiala Tecuci a Camerei de Comerţ şi Industrie Galaţi.
mart. 27 - Tecucenii s-au întâlnit, în sala Primăriei, cu scriitorii basarabeni Gheorghe Vodă, Victor Dumbrăveanu şi Leo Botnaru.
iun. - Senatorul liberal Radu Câmpeanu s-a aflat la Tecuci.
Cu acest prilej, a răspuns numeroaselor întrebări adresate de publicul care 1-a întâmpinat la sala Primăriei; Alain Rousset, 
primarul oraşului Pessac din Franţa, care vizitează Tecuciul, devine cetăţean de onoare al oraşului, oct. - Intre oraşele Tecuci şi 
Cahul s-a încheiat un protocol privind viitoarea înfrăţire a acestora.
nov. - Un ansamblul de cântece şi dansuri din provincia Hubei-China a susţinut un spectacol pe scena Casei de Cultură.
dec. 17 - S-a stins din viaţă, la Tecuciul Nou, profesorul Constantin Solomon, cercetător în domeniile istoriei şi literaturii.
1992, febr. 23 - în urma participării la cel de al doilea tur de scrutin, dr. ing. Gheorghe Lazăr devine primul primar al Tecuciului, 
ales în mod democratic după 45 de ani de comunism.
mart. - Ia fiinţă filiala Tecuci a Băncii Comerciale Române, apr. 24 - în prezenţa lui Claus Henning, directorul Centrului Britanic 
din Bucureşti, a avut loc, la Biblioteca Municipală, vernisajul expoziţiei de fotografii „Marea Britanic Natură, arhitectură şi 
turism".
dec. - Talentatul artist Paul Buţă, instructor la Casa de Cultură, realizează în cadrul acestei instituţii, prima expoziţie de măşti 
populare.
1993, mart. 6 / 7 - A căzut zăpadă abundentă şi s-au format troiene de peste un metru înălţime.
iun. 7 / 8 - Un grup de tineri creatori din Căuşeni (Moldova), membri ai Cenaclului literar „Steaua de Vineri", condus de poetul 
Ion Găină, susţine un recital poetic şi muzical în sala Primăriei.
iun. 15 - Apare, pentru prima dată la Tecuci o publicaţie cotidiană, ziarul „Observator", care, după un timp, va deveni săptămânal.
iun. 16 - S.C'Diplomatic Internaţional" din Focşani, o dată cu instalarea staţiei pilot, începe montarea cablurilor pentru conectarea 
tecucenilor la televiziunea prin cablu, sept. 24 / 25 - Casa de Cultură din localitate a iniţiat prima ediţie a Festivalului naţional de 
poezie „Costache Conachi". sept. - S-a înfiinţat Grupul Şcolar Industrial care şi-a stabilit
sediul în clădirea fostului internat al Liceului „C. Hogaş"; La
km. 5, pe şoseaua Tecuci-Mărăşeşti a fost inaugurată prima
Clinică medicală particulară din România „Transilvania",
patronul acesteia fiind dr. Minai Ganea.
oct. - La galeria de artă a Bibliotecii Municipale s-a deschis
o expoziţie de fotografii dedicată actriţei Greta Garbo.
nov. 15 - în cartierul din sudul oraşului s-a dat în folosinţă
clădirea modernă a Şcolii nr. 11, care, pe parcurs, avea să
preia numele lingvistului de origine tecuceană Iorgu Iordan.
nov. - în cadrul Protoicrii a fost înfiinţată Liga Tineretului
Ortodox.
dec. - Editura pariziană „Enciclopaedia Univcrsalis", prin mijlocirea Speranţei Galage, originară din comuna Ţepu, oferă în dar 
Bibliotecii Municipale 30 volume din ultima ediţie a celei mai importante lucrări de referinţă în limba franceză.



- Apare primul număr din seria nouă a anuarului de istorie şi cultură tecuceană „Analele Moldovei".
- începe construcţia Bisericii cu hramul Sfinţii Constantin şi Elena în cartierul „zona industrială".
- Profesorul tecucean Dumitru Gheţu a fost numit coordonator al Lotului naţional de juniori pentru lupte libere.
1994, ian. 17 - La Protoieria Tecuci s-au pus bazele unei Fundaţii de Binefacere, întemeietor al acesteia fiind Jose Cabrera, 
cetăţean grec de origine peruană.
mart.   10   -   Biblioteca   Municipală   editează revista bibliotecarilor şi cititorilor intitulată „Lectură şi creaţie", mart. 22 - La 
Galeria de Artă „Gh. Pctraşcu", poetul basarabean Grigore Vieru şi-a lansat volumul de versuri „Curăţirea fântânii".^

apr. 10 - Ministrul învăţământului Liviu Maior a participat la inaugurarea oficială a Şcolii nr. 11 din zona industrială, iun. - Cu 
ocazia Festivalul internaţional de poezie, organizat de Societatea Scurtaşilor din Galaţi, are loc, la Ţigăneşti, o şezătoare literară în 
grădina palatului Conachi-Vogoride. aug. 3-0 importantă delegaţie oficială chineză din oraşul chinez Shi-Shou vizitează 
localitatea, oct. 28 - La 90 de ani de la moartea poetului Ştefan Petică, IIlMloli i a Munii ipală preia numele acestuia, ţinând cont 
şi di i 11• 1111 «.i. in momentul întemeierii, instituţia preluase i.....Iul bibliotecii Ateneului Cultural „Ştefan Petică" (1924-
1928)
001 La cei 60 de ani de existenţă, Muzeul Mixt Organizează expoziţia „Civilizaţia geto-dacilor din bazinul Şiretului".
- Profesorul univ. dr. Anghel Rugină din S.U.A. donează Bibliotecii tecucene 362 volume pentru îmbogăţirea fondurilor acesteia.
- A fost înălţat noul castel de apă de la staţia din cartierul "N. Bălcescu" a cărui capacitate de stocare este de 500 mc.
1995, mart. 3 - Membrii Cenaclului literar „C. Hogaş", din Tecuci, dând curs invitaţiei Clubului de poezie „Junimea", şi-au 
prezentat creaţiile în cadrul Muzeului Literaturii Române, mart. 25 - La Primărie a avut loc prima întâlnire între reprezentanţii 
administraţiei locale şi responsabili ai Programului „Phare" ce a vizat constituirea unei baze-pilot pentru combaterea ratei 
şomajului.
apr. 12 - Capacitatea Centralei Telefonice existente s-a mărit la 9000 de abonaţi prin darea în folosinţă a unei noi centrale cu 2000 
de numere.
apr. 23 - Prin hotărârea nr. 15/ 1995 a Consiliului Local, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a fost ales drept patron spiritual al 
oraşului.
apr. 25 - PS dr. Cassian Crăciun, Episcopul Dunării de Jos, în faţa Catedralei Ortodoxe, a susţinut o predică celor cea. 4000 de 
tecuceni care au participat la sărbătorirea ocrotitorului Tecuciului.
iun. 10 - Deputatul Mircea Ciumara a avut o întâlnire cu membrii şi susţinătorii P.N.Ţ.C.D.
iul - A fost înălţat şi consolidat podul de acces spre cartierul „N. Bălcescu" în vederea asigurării gabaritului de electrificare pentru 
linia de cale ferată ce trece pe dedesubt, aug. 12 - Deputatul P.D. ,Traian Băsescu, fost ministru al transportului în perioada 
1990-1992, s-a aflat la Tecuci, purtând un dialog cu tecucenii.
sept. 23 - In principalele instituţii de cultură ale oraşului au avut loc importante manifestări prilejuite de sărbătorirea a 560 ani de 
atestare documentară a localităţii. Cu acest prilej a fost dezvelit bustul pictorului Gh. Petraşcu (sculptor D. Pasima) şi s-a lansat un 
ghid al Tecuciului, sept. 23 / 24 - La cea dea treia ediţie a Festivalului naţional de poezie „C. Conachi" a participat şi poetul 
Gheorghe Tomozei care a fost preşedintele juriului, sept. - A avut loc inaugurarea bustului Elenei Cuza din faţa Şcolii nr. 5 care-i 
poartă numele, autorul acestuia fiind sculptorul Dan Mateescu; Volumul „însoţitorul meu trupul" marchează debutul editorial al 
poetului tecucean Dan Vâţă. oct. - Societatea „Transilvania" înfiinţează un Colegiu de Medicină.
nov. 8 / 10 - O delegaţie a oraşului Zhongxiang-China
vizitează Tecuciul. Cu acest prilej, la Primărie, s-a semnat şi
un protocol de înfrăţire între oraşul chinez şi Tecuci.
- Au fost inaugurate: noul local al Şcolii nr. 5 („Elena
Doamna") şi al „Asirom - CEC", de pe strada 1 Decembrie
1918.
1996, apr. 5 - Preşedintele României, Ion Iliescu, întreprinzând un turneu cu caracter electoral prin Moldova, vizitează localitatea. 
La întâlnirea de la Primărie, la care au participat 300 de persoane, acesta rosteşte un discurs după care acordă autografe pe cărţile 
sale.
mai 16 - A fost dată în exploatare calea ferată electrificată pe tronsonul Tecuci-Mărăşeşti.
iun. 19 - Se dezveleşte replica în bronz a statuii cercetaşului realizată de' sculptorul Dan Mateescu.
iun. - Apare primul număr al revistei de cultură „Astra tecuceană".
iun   -   Prof.   Univ.   Emil   Constantinescu, candidatul
Convenţiei Democrate la preşedenţia României, participă la
un miting organizat în Grădina Publică.
sept. 17 - După o întrerupere de o jumătate de secol, Şcoala
de cântăreţi bisericeşti îşi reia activitatea.
sept. 24 - In urma revărsării pârâului Tecucel au fost
inundate mai multe blocuri din zona Liceului Agricol
precum şi 150 case din cartierul C.F.R.
nov. 21 - Actorul Florin Piersic susţine un spectacol în oraş.
Di 25 / 27 - După o ninsoare abundentă s-a pornit un v im <>l puternic, viteza vântului atingând 70 km/h.
A fost dat în folosinţa noul pasaj rutier peste calea ferată din zona Drăgăneşti.
- S-a ridicat pasarela din beton armat peste calea ferată în zona Elena Doamna/ Ana Ipătescu.
- Elevul tecucean Ştefan Cojocaru devine campion la categoria 63 kg. cu prilejul desfăşurării primului Campionat naţional de 
juniori la lupte libere.



- Pentru al doilea an consecutiv S.C. „Tecomb" S.A. din localitate ocupă locul I în topul naţional al firmelor aparţinând 
întreprinderilor mici din România.
1997, ian. 25 — - La Biblioteca Municipală s-a desfăşurat un Simpozion omagial dedicat lui Ştefan Petică patronul instituţiei, cu 
care ocazie s-a lansat şi o bibliografie dedicată acestuia.
mart. 31 / apr. 3 - în cadrul Grupului Şcolar Agricol s-a desfăşurat faza naţională a Concursului pe meserii în specialităţile: 
agronomie, horticultura şi protecţia plantelor, apr. 4 - La Librăria „Cristian" s-a inaugurat o cafenea literară în cadrul căreia a fost 
lansat nr. 4/ 1997 al revistei ieşene „Convorbiri literare".
apr. 12 - La Simpozionul omagial dedicat împlinirii a 150 de ani de la naşterea prozatorului tecucean C. Hogaş au participat: 
profesorii universitari Ion Apetroaie şi Doru Scărlătescu, Valentin Ciucă, director al postului de radio Iaşi şi prof. Gh. Ciobanu 
din Roman.
mai 27 - Poetul Adrian Păunescu împreună cu membrii Cenaclului „Totuşi iubirea" a susţinut un spectacol de muzică şi poezie în 
sala de festivităţi a Primăriei, nov. - Artistul comic de origine tecuceană Paul Buţa a organizat o expoziţie de măşti populare la 
Muzeul Omului din Paris.
A
dec. - In urma privatizării Fabricii de Ambalaje Metalice, firma POL-AM-PACK cumpără pachetul majoritar devenind noul 
proprietar al acestuia.
Albia Tecucelului a fost taluzată, decolmatată şi adâncită din dreptul bulevardului şi până la contopirea acesteia cu cea a 
Bârladului. 
- La Campionatul european de juniori de la Istanbul-Turcia, elevul Adrian Bulai de la Clubul Sportiv Şcolar obţine locul V la 
lupte libere, categoria 58 kg.
1998, mart. - O delegaţie oficială de la Primăria din Douai-Franţa, condusă de Jacques Mercier, primar adjunct, vizitează 
localitatea cu scopul stabilirii unor relaţii de cooperare între cele două aşezări.
apr. 7 - Furtuna puternică care s-a abătut asupra oraşului a determinat prăbuşirea crengii unui arbore peste o femeie care stătea pe 
o bancă în Grădina Publică. Accidentată destul de grav, aceasta a decedat.
iun. 14 - Dimineaţa o furtună însoţită de o ploaie torenţială a traversat oraşul producând numeroase pagube la Gara de Sud, în 
piaţă şi la Şcoala „Ion Petrovici". iun. 16 - Regele Mihai şi prinţesa Ana sosesc la Tecuci cu care prilej vizitează Catedrala şi 
depun o coroană de flori la statuia lui Al. I. Cuza.
iul. 9/11- Asociaţia de prietenie „Les Olonnes-Tecuci" a iniţiat „Zilele culturii franceze", activităţile desfaşurându-se în spaţiile 
Bibliotecii Municipale „Şt. Petică", iul. / aug. - La Tecuci s-au înregistrat temperaturi cuprinse între 35-40° Celsius.
oct. 23 - Cu ocazia centenarului primei Şcoli de fete „Elena şi Tache Anastasiu" din localitate, prof. univ. dr. Marlena Braester, de 
la Universitatea din Haifa-Isracl, fostă elevă a Liceului Teoretic „Spini Haret", a susţinut conferinţa „Semiotica textului".
oct. 26 - Municipiul, graţie S.C. CONFIG.SYS, a fost conectat la Internet.
oct. - Au fost lansate lucrările: „Tecuciul în memoria documentelor şi a oamenilor" de dr. Dan Mihăilescu, fost absolvent al 
Liceului de băieţi „D.A.Sturdza", şi „Monografia Liceului Teoretic «Spiru Haret»" realizată de un colectiv de profesori ai acestei 
şcoli.
- Echipa de lupte libere a Clubului Şcolar Sportiv din Tecuci devine vicecampioană naţională la competiţia care s-a desfăşurat la 
Odorheiul Secuiesc.
1999, mart. 10 - Prof. univ. dr. Constantin Galeriu, slujitor devotat al Bisericii ortodoxe române, a avut o întâlnire cu intelectualii 
şi clericii din oraş.
apr. 23 - La Spitalul „Anton Cincu" are loc sfinţirea locului şi punerea temeliei capelei Sf. Pantelimon. mai 15 - A fost dată în 
exploatare una dintre cele mai moderne centrale telefonice digitale din ţară la care se vor putea conecta cea. 22000 abonaţi.

iul. - Participând Ia Concursul „Elite Model Look" de la Bucureşti, eleva Anca Serea de la Liceul „Spiru Haret" câştigă primul 
loc. Ulterior aceasta avea să reprezinte România la Concursul internaţional de la Nisa-Franţa. sept. - Asociaţia „Les Olonnes-
Tecuci" şi Asociaţia Vandeeană pentru Formare şi Inserţie din La Roche-sur-Yone- Franţa donează Bibliotecii Municipale „Şt. 
Petică" cea. 3000 cărţi de literatură de expresie franceză, oct. - Muzeul Mixt a organizat la Galeria sa de artă expoziţia 
retrospectivă Gheorghe Petraşcu ce a cuprins lucrări din colecţiile muzeelor de artă din Bârlad, Bacău şi Galaţi.
oct - Sunt editate, la Galaţi, într-un volum, primele contribuţii documentare privitoare la trecutul, dezvoltarea economică şi 
spirituală a Tecuciului.
dec. 17 - Apare săptămânalul de publicitate „Oferta zilei. Piaţa Tecuciului".
dec. 24 - Electricianul Sandu Nelu Vasile, în vârstă de 24 ani, a câştigat la jocul Tele Eurobingo Show al postului de televiziune 
„Antena 1", 1.000.000 de dolari, devenind astfel cel mai bogat om din oraş. 2000, ian. 5 - Aflându-se în faliment, întreprinderea 
CONTEC (fosta Fabrică de Conserve) a fost privatizată, mart. - A fost inaugurat noul sediu al agenţiei Băncii Române de 
Dezvoltare.
mart - Magazinul universal "Unirea" îşi schimbă destinaţia, în spaţiul său, instalându-se o modernă Fabrică de Confecţii, apr. 1 - 
După o întrerupere de patru ani s-a redeschis Sala de Spectacole a Casei de Cultură care a fost consolidată şi modernizată.
apr. 13 - Preşedintele P.D.S.R., Ion Iliescu a venit la Tecuci
pentru a lansa candidatura dr. ing. Gh. Lazăr la funcţia de primar. Cu acest prilej acesta a rostit un discurs în faţa a cea. 400 
persoane adunate la Sala Casei de Cultură, mai 15 / iun 15 - în acest interval s-au înregistrat, ziua, călduri de peste +30 ° Celsius 
şi nu s-au produs precipitaţii, motiv pentru care grădinile şi culturile din câmp au avut mult de suferit.
iun. 20 - în urma celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor locale, dr. ing. Gh. Lazăr este reales, menţinându-şi, astfel, în 
continuare fotoliul de primar care i-a fost încredinţat încă din 1992.



iun. 25-5 eleve de la Liceul "Spiru Haret" participă la "Jocurile florale" din Donai-Franţa, fiind declarate câştigătoare ale 
Concursului de creaţie literară "Honore de Balzac".
iul. 5 - Valul de aer cald de provenienţă africană a făcut ca mercurul termometrelor să înregistreze +38 0 Celsius, la umbră, şi + 
43 ° Celsius, la soare.
aug. 10 /16 - Artişti amatori din cadrul Casei de Cultură participă la Festivalul internaţional de folclor din Saujone-Franţa.
sept. 1-13 artişti plastici contemporani, originari din Tecuci, sunt prezenţi cu lucrările lor la Galeria de Artă "Gh. Petraşcu"
sept. 7 - Se inaugurează „Aicea personalităţilor" în Grădina Publică.
sept. - în baza hotărârii Consiliului Local, unui număr de 7 personalităţi, născute sau care au activat în localitate, le-a fost 
înmânată diploma de „Cetăţean de onoare al Tecuciului".
- Drumul E 85, care traversează localitatea prin partea de NV, legând Tişiţa de Albita, este lărgit şi consolidat conform 
standardelor europene.
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Sursa:
Tecuci-565 ani  -  Din 1435 si pana in 2000 – Ştefan Andronache
Redactat : Ioana Spataru – Eleva la liceul  Calistrat Hogas Tecuci. 


