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Noi, Consilierii locali ai municipiului Adjud, ne-am reunit astăzi pentru prima Strategie de
Dezvoltare a Municipiului Adjud 2007-2013, cu scopul comun de a:

„participa în mod activ şi necondiţionat, în anii care urmează,
la implementarea Strategiei Municipiului

şi de a oferi un mod de conducere vizionar, de a asigura o reprezentare solidă
şi un management financiar atent.”

Dragi cetăţeni, oaspeţi şi prieteni ai Adjudului,

Odată cu apropierea zilei de 1 ianuarie 2007, data la care ţara
noastră va intra în mod oficial în Uniunea Europeană, îmi face o
deosebită plăcere să vă prezint prima Strategie de Dezvoltare a
Municipiului Adjud care a fost elaborată până în prezent şi sper că
reprezintă o modalitate utilă şi constructivă de a contura obiectivele
pe care municipalitatea noastră şi-a propus să le atingă în următorii
şapte ani. Proiectată pentru a deservi unui public larg, acest
document însumează activitatea pentru aproape un an de muncă la
Strategie, activitate care a avut la bază viziunile şi recomandările
unui număr de indivizi, grupuri şi experţi.

Transpunerea tuturor aspectelor de ordin tehnic şi consultativ într-un document al strategiei nu a fost o
sarcină tocmai uşoară. Activitatea a presupus un proces participativ, urmat de o introspecţie serioasă
pentru identificarea unui echilibru între diferite priorităţi, factori interesaţi şi nevoile comunităţii şi de
selectarea principalelor politici şi acţiuni, cu o importanţă vitală pentru dezvoltarea viitoare a oraşului
nostru.

Aş dori să mulţumesc tuturor celor care au contribuit la elaborarea Strategiei de Dezvoltare a
Municipiului Adjud. Analizele, consultările şi expertiza au fost asigurate de către experţi internaţionali şi
locali, iar întrevederile cu reprezentanţii municipalităţii au condus la discuţii temeinice, care au ajutat la
dezvoltarea percepţiei în ceea ce priveşte evoluţia în viitor a rolului pe care îl avem în calitate de
reprezentanţi ai administraţiei.

Vom institui un cadru instituţional puternic, format din organisme calificate de implementare a strategiei
şi monitorizare şi vom antrena principalii factori interesaţi în Parteneriate Strategice, ca i forţă motrice
pentru implementarea Strategiei.

Vom monitoriza, de asemenea, implementarea activităţilor accentuate în cadrul strategiei şi vom
continua să ne consultăm cu cetăţenii şi cu factorii implicaţi, pentru a ne asigura de maximizarea
beneficiilor rezultate în urma eforturilor depuse.

Sper că ne veţi însoţi în efortul nostru comun de îmbunătăţire a modului în care trăim şi ne desfăşurăm
activitatea.

Cu gândul la un viitor mai bun şi mai prosper al Adjudului,

Constantin Armencea,

Primarul municipiului Adjud

Decembrie 2006
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Strategia municipiului Adjud

Prefaţă

Noua Strategie de Dezvoltare a Municipiului Adjud 2007-2013 oferă baza pentru o
dezvoltare durabilă a economiei locale şi pentru bunăstarea locuitorilor oraşului. Elaborată
de către Grupul de Dezvoltare Strategică al municipiului Adjud, cu sprijinul echipei de
experţi internaţionali şi locali ai Success Consulting SRL, strategia este documentată pe
baza recomandărilor administraţiei municipale, a consilierilor locali, rezidenţi şi membri
ai comunităţii de afaceri, prin intermediul atelierelor de lucru, cercetărilor şi consultărilor.

Pe parcursul formulării Strategiei, a fost adoptată noua viziune a Municipiului Adjud.
Direcţiile strategice stabilite prin noua Viziune au ca scop transformarea Adjudului, în
următorii ani, într-un centru inter-regional, care să ofere sprijin logistic pentru sectorul de
afaceri, atât din regiunile de Sud-Est, cât şi pentru cele din Nord-Estul României.
Activitatea se va concentra pe întărirea capacităţilor existente, dar şi pe dezvoltarea de
capacităţi economice şi industriale noi, prin realizarea unei infrastructuri adecvate,
dezvoltarea serviciilor şi a capacităţilor instituţionale şi privind resursele umane, în cadrul
tuturor sectoarelor importante ale municipiului. De asemenea, direcţiile strategice se
concentrează pe dezvoltarea infrastructurii necesare şi a serviciilor, îndreptându-se spre o
valorizare structurată a resurselor naturale existente şi a potenţialului turistic – contribuind
astfel, în următorii ani, la procesul de transformare a Adjudului într-o nouă atracţie
turistică şi o destinaţie favorită de petrecere a timpului liber, în Moldova.
De asemenea, activitatea pentru elaborarea Strategiei a ajutat municipalitatea să identifice
nevoile de îmbunătăţire în zece sectoare prioritare – dezvoltare urbană, transport,
economie, turism, educaţie, mediu înconjurător, TIC şi E-guvernare, ocuparea forţei de
muncă şi asistenţă socială, societate civilă, tineret şi sport, precum şi întărirea capacităţilor
instituţionale. Intervenţiile propuse pot fi susţinute prin suport financiar, datorită încadrării
acestora în priorităţile şi măsurile la nivel naţional şi regional, ale Programelor de Fonduri
Structurale ale Uniunii Europene din cadrul perioadei de coeziune 2007 – 2013.

Pentru a veni în sprijinul municipalităţii în implementarea eficientă a acestei strategii pe
termen mediu, un Plan de Acţiune subliniază obiectivele şi acţiunile prioritare care trebuie
întreprinse şi abordate în perioada următoare de şapte ani. Abordarea consultativă şi de
colaborare care a fost utilizată în formularea strategiei a influenţat şi va continua să ofere
amănunte asupra rolului viitor şi a modului de funcţionare a municipalităţii.

Acest document însumează analizele, concluziile şi recomandările, pentru câţiva ani, pe
baza unui proces amplu de dezvoltare de strategii, în scopul transformării durabile a
Adjudului într-un oraş european modern.
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În 2013, Adjud devine o destinaţie atractivă, recunoscută pe plan european, care oferă o
diversitate de oportunităţi turistice, de petrecere a timpului liber, pentru toate categoriile de
vârstă, într-un mediu sănătos şi curat. Adjud va reuşi să atragă mari investitori din domeniul
turismului, fapt care va genera o creştere economică rapidă a comunităţii şi va oferi locuri de
muncă pentru toţi cetăţenii din zonă.

Până în anul 2013, Adjudul se va folosi de poziţia pe care o are, aceea de a se situa la
intersecţia principalelor drumuri europene şi se va transforma într-un important centru
regional de logistică, cu infrastructură modernă, care va oferi servicii pentru toată piaţa de
desfacere din zonă.

Secţiunea 1 - Viziune
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Realizarea Viziunii Municipiului Adjud va presupune implicarea tuturor factorilor interesaţi relevanţi din
oraş. Coordonarea va fi asigurată de către Primarul şi consilierii locali ai municipiului Adjud, care şi-au
asumat obligaţia de a fi responsabili, în mod egal, pentru viitorul Adjudului.

Misiunea trebuie îndeplinită odată cu realizarea direcţiilor strategice prioritare, care sunt prezentate în
secţiunile următoare.

Principalii factori interesaţi sunt numiţi în continuare. Vor fi angrenaţi într-un parteneriat strategic
municipal (care se va numi Primul Parteneriat Strategic al Adjudului), pentru a ne asigura că
implementarea Strategiei demarează cu o puternică încredere din partea comunităţii, precum şi cu
implicarea şi participarea factorilor interesaţi. Conceptul de Parteneriat Strategic propus va constitui şi o
garanţie pentru stabilirea unor contribuţii şi recompense adecvate din partea / pentru comunitate, cetăţeni
şi principalii factori implicaţi, printr-un set de principii democratice, pe durata procesului de
implementare a Strategiei Municipiului.

Factorii implicaţi:

Secţiunea 2 - Declaraţia de misiune
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Cele cinci principii care guvernează Strategia Municipiului Adjud se bazează pe modelul de Dezvoltare
Durabilă. Acestea sunt:

Principiul 1: Adjudul Durabil

Reducerea urmărilor negative din punct de vedere ecologic,
prin utilizarea eficientă a resurselor, protejarea mediului
natural şi încurajarea biodiversităţii, astfel încât municipiul
Adjud să se dezvolte pentru generaţiile actuale şi cele
viitoare. O comunitate durabilă liberă şi deschisă, care
respectă şi promovează diversitatea şi patrimoniul cultural şi
abordează coordonat problemele privind bunăstarea
economică şi socială.

Principiul 2: Adjudul Echitabil şi Transparent

Oferirea şi sprijinirea accesului la utilităţi, servicii şi informaţii, din punct de vedere fizic, economic,
cultural şi social, în mod echitabil, pentru toţi cei interesaţi, prin îmbunătăţirea continuă a gradului de
responsabilitate, transparenţă, bună guvernare, onestitate, luare a deciziilor în mod deschis, prin
parteneriat între reprezentanţii municipalităţii, cetăţeni şi toţi partenerii de afaceri şi factorii interesaţi.

Principiul 3: Adjudul Atractiv

Crearea unor diferite centre şi facilităţi în domeniul
afacerilor, tursimului şi petrecerii timpului liber,
dezvoltarea unei zone centrale atractive a oraşului, şi
construirea unor cartiere rezidenţiale moderne, vor
conferi oraşului atât un caracter unic din puncte de
vedere urban, dar şi atractivitate şi vizibilitate, atât
pentru cetăţeni, cât şi pentru cei aflaţi în vizită sau pentru
investitori.

Principiul 4: Adjudul Creativ

Încurajarea unei comunităţi creative şi inovative,
care să pună accent pe educaţie, cercetare, schimb de
cunoştinţe, aspiraţii artistice şi care acceptă
schimbarea şi permite flexibilitate la toate nivelurile.

Principiul 5: Adjudul Participativ

Promovarea unei comunităţi incluzive, diversificate,
inovative, vibrante, deschise, active şi atractive, prin
formarea unui spirit al comunităţii care să poată da

naştere şi să dezvolte reţele de cooperare, atât în cadrul comunităţilor, cât şi cu toţi factorii implicaţi,
pentru a spori participarea cetăţenilor în viaţa comunităţii.

Secţiunea 3 - Principiile strategiei
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Scopul Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Adjud (SDMA) este de a oferi
baza pentru o dezvoltare durabilă a economiei locale şi creşterea bunăstării

cetăţenilor.

Se are în vedere lansarea unei strategii pe termen lung, care îşi propune să ofere Municipiului Adjud
ocazia de a duce la îndeplinire în mod eficient ţelurile şi Viziunea propuse pentru dezvoltarea oraşului în
următorii ani. Scopul este acela de a promova dezvoltarea durabilă şi prosperitatea, creşterea economică,
un mediu înconjurător atractiv şi curat, coeziunea socială şi materială şi creşterea calităţii vieţii pentru toţi
cetăţenii.

Primăria municipiului Adjud a făcut demersuri pentru
realizarea Strategiei în martie 2006. Intenţia a fost
aceea de a pregăti din timp Municipiul pentru
provocările apărute odată cu integrarea României în
Uniunea Europeană. Necesitatea unei Strategii a
Municipiului a fost înţeleasă de către autorităţile
locale ca fiind deosebit de importantă, în contextul
participării cu succes, în viitor, a Municipiului Adjud
la programele de Fonduri Structurale ale Uniunii
Europene. Strategia a fost considerată ca fiind primul
şi cel mai important instrument de analiză a nevoilor
de planificare, de prioritizare şi de sporire a
capacităţilor actorilor locali, în scopul elaborării,

implementării şi monitorizării proiectelor finanţate prin Fonduri Structurale ale UE şi, de asemenea, ca
fiind primul pas în stabilirea de parteneriate şi legături între actorii din domeniul public şi din cel privat,
toate acestea având rolul de a creşte calitatea vieţii şi gradul de atractivitate al oraşului în privinţa
dezvoltării de noi afaceri şi atragerii de investiţii străine, prin eforturi comune şi parteneriate public-
privat.

Strategia Municipiului Adjud are la bază nevoile, preferinţele şi aşteptările cetăţenilor şi ale actorilor din
mediul de afaceri, care au fost identificate cu ajutorul analizelor, consultărilor şi studiilor întreprinse de
către experţii implicaţi în formularea şi dezvoltarea strategiei. Concluziile şi recomandările pentru fiecare
prioritate sunt centralizate în secţiunile următoare şi subliniate de către Viziunea Strategiei şi de Principii
şi Valori.

Prin urmare, Strategia Municipiului Adjud poate fi considerată un document de politici strategice locale
generale, care deschide perspective şi oportunităţi ample pentru toţi actorii din oraş, implicându-se,
contribuind şi participând activ la procesul de creştere şi dezvoltare a economiei oraşului şi la
îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor.

Secţiunea 4 - Scopul şi Obiectivele Strategice
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Strategia Municipiului Adjud 2007 – 2013 oferă o direcţie strategică, creează o nouă identitate şi
un nou scop pentru Municipiu şi asigură o bază solidă pentru a „construi” în viitor.

Scopul Strategic derivă în mod direct din Viziune şi Principii. În implementarea noii Strategii de
Dezvoltare a Municipiului, Scopul Strategic vizează:

Asigurarea calităţii vieţii pentru toţi cei din
Municipiul Adjud, prin furnizarea de servicii publice
excelente, prin apropierea faţă de comunitate şi
printr-o conducere civică puternică;
Crearea unui oraş în care cultura, economia şi mediul
local se pot dezvolta şi în care toate sectoarele
comunităţii pot participa şi sprijini succesul.

Pentru a putea atinge şi îndeplini acest Scop, Strategia este
structurată pe zone de acţiune / concentrare, identificate ca
Sectoare Prioritare (sau Priorităţi) ale Municipiului Adjud.
Deşi zonele Prioritare sunt structurate pe secţiuni diferite,
trebuie remarcată existenţa unor inter-relaţionări importante
între fiecare zonă şi, prin urmare, s-a acordat atenţie şi
acestui aspect, pentru a ne asigura că recomandările
corespunzătoare fiecărei Priorităţi contribuie la realizarea

Scopului Strategic. În acest sens, următoarele direcţii principale sunt ingredientele cheie pentru
recomandările de la fiecare Zonă Prioritară a Strategiei Municipiului Adjud:

Dezvoltarea infrastructurii, care să conducă la o dezvoltare urbană durabilă;
Dezvoltarea şi oferirea de servicii de calitate;
Promovarea Municipiului la nivel naţional şi internaţional;
Dezvoltarea durabilă a economiei de la nivel local;
Reducerea sărăciei şi combaterea excluziunii sociale;
Promovarea unui mediu sănătos şi durabil;
Dezvoltarea unei comunicări şi consultări efective şi eficiente.

În plus, fiecărei Priorităţi Sectoriale i se acordă o atenţie specială, pentru a ne asigura că recomandările
propuse pentru acţiuni sunt în concordanţă cu tendinţele de la nivel regional şi naţional, care sunt
influenţate de intrarea României în Uniunea Europeană din luna ianuarie 2007.
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Următoarele Obiective Strategice includ direcţiile comune menţionate anterior şi conduc la realizarea
Scopului Strategic:

Obiectivul Strategic 1:

Crearea unui mediu care să permită creşterea şi dezvoltarea socio-economică durabilă în Adjud,
prin valorizarea potenţialului şi a resurselor naturale, a patrimoniului istoric şi cultural şi a poziţiei
geografice.

Obiectivul Strategic 2:

Realizarea unei creşteri şi dezvoltări durabile, pe termen lung, a Municipiului Adjud, pe baza unei
infrastructuri urbane bine planificate, construite şi întreţinute eficient.

Obiectivul Strategic 3:

Transformarea Municipiului Adjud într-un Mediu Urban recunoscut ca având o
comunitate incluzivă socială, sănătoasă şi cu o calitate crescută a vieţii.
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Numele dat târgului sub forma în care este atestat de documente -
Egydhalma – este de origine maghiară, în limba română însemnând
Movila lui Egyd, numele de sfânt Aegidiusle. Forma moldovenească a
Agiudului şi-ar găsi astfel un corespondent în „Aiudul” transilvănean.

Urme de locuire permanentă a acestor locuri se găsesc peste tot în jurul
localităţii de azi. În punctul „Cetăţuia” din satul Domneşti, situat la 8
km Sud de actualul Adjud, s-a descoperit un vas cu caracter
antropomorfic datat cu multe secole înainte de Hristos.

Săpăturile arheologice sau descoperirile întâmplătoare din zona de
confluenţă a Trotuşului cu Siretul au adus contribuţii însemnate la
cunoaşterea trecutului localităţii. Astfel, în urma unor cercetări de
suprafaţă în punctul numit „Movile” din apropierea Adjudului s-au
găsit, printre altele, un topor de luptă caracteristic perioadei de tranziţie
spre epoca bronzului, o cataramă confecţionată din piatră albă şi
elemente de ceramică, aparţinând aproximativ aceleiaşi perioade.
Fragmente de ceramică cu elemente specifice culturii Monteoru din
epoca bronzului, precum şi două piese de formă tronconică au fost
descoperite în grădina unui locuitor din oraş.

Continuitatea locuirii în această zonă a fost confirmată apoi de
descoperirea unui nivel din secolele VIII – IX în punctul „La Sondă”.
În vatra satului s-a mai descoperit un engolpion cu inscripţia „Sfântul
Gheorghe” în greceşte, datând din secolele X – XI.

Epoca medievală. Printre descoperirile arheologice care prezintă un
interes deosebit pentru cunoaşterea evoluţiei istorice a acestor locuri
menţionăm o locuinţă bordei datând de la începutul secolului al XIV-
lea (distrusă, din nefericire, de aceleaşi revărsări ale Siretului), unde s-
au găsit fragmente ceramice lucrate la o roată mai înceată, precum şi
piese din pastă cărămizie, provenind de la vase confecţionate la o roată
rapidă. De asemenea, un cuptor de uz casnic datând din secolul al
XVI-lea, din interiorul căruia s-au scos numeroase fragmente ceramice
care provin de la diferite tipuri de vase (ulcioare, borcane, căni, pahare,
castroane).

Cercetările arheologice întreprinse au indicat faptul că aşezările de aici
aveau toate condiţiile să se transforme într-un oraş-târg înfloritor, aşa
cum de altfel este atestat într-un document din 9 aprilie 1433. Este
vorba de un privilegiu comercial acordat de Iliaş Voivod, fiul lui

Adjud: date relevante

Poziţie: 46°5’30’’
latitudine nordică,
24°48’20’’ longitudine
estică
Populaţie: 21500
Densitate: 311pers/kmp
Vărsta medie a
locuitorilor: 32 ani
Suprafaţă: 59,1 kmp
Înalţime faţă de nivelul
mării: 100 m
Temperatura medie
anuală : 8°-10° C
Nivel mediu anual al
precipitaţiilor : 500mm/m2

Număr de locuinţe: 11722
Suprafaţă locuibilă
ocupată: 254096 mp
Lungimea reţelei de
canalizare: 22,4 km
Lungimea reţelei de
drumuri: 33 km

Secţiunea 5 - Context

Scurt istoric
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Alexandru cel Bun (1 ianuarie 1432 –
noiembrie – înainte de 3 – 1433 ), saşilor
din cele şapte „scaune” ale Transilvaniei
(Sibiu, Sighişoara, Nocrih, Sebeş, Ciuc,
Orăştie şi Miercurea), în care se arată că la
intrarea negustorilor saşi în Moldova
trebuie să se evalueze mărfurile acestora în
„oppido nostro Egydhalm” ("în oraşul
nostru Agiud") şi să se plătească drept
vamă câte patru groşi de fiecare marcă la
întoarcerea în Transilvania, aceeaşi sumă,
în acelaşi oraş, iar la graniţă vama pentru
vitele mari ce se vor exporta. Ca punct de
vamă, Adjud este menţionat apoi în
privilegiul comercial dat de Ştefan cel
Mare liovenilor la 3 iulie 1460.

Oraşul Adjud a fost centru administrativ al ţinutului cu acelaşi nume încă de la începutul secolului XVI,
fiind menţionat pentru prima dată într-un document din 6 martie 1507. „Ţinutul Agiudului” cuprindea
cursul inferior al Trotuşului de la limita cu ţinutul Trotuş, împreună cu Valea Siretului, în aval de
Răcăciuni şi amonte de Mărăşeşti.

Începând cu secolul al XVIII-lea, Adjudul începe să decadă treptat, pierzându-şi ireparabil din
însemnătatea de odinioară, fapt ce reiese şi din „Descrierea Moldovei” scrisă de Dimitrie Cantemir la
cererea Academiei din Berlin, în 1716, unde Adjudul nu mai este menţionat printre oraşele importante de
pe Siret.

Ca urmare a faptului că vatra târgului era permanent surpată de viituri, cât şi a îndepărtării de noua arteră
comercială apărută în timp, târgoveţii au părăsit vechea aşezare de pe malul Siretului şi s-au mutat cu 3 –
4 km mai la Sud.

Întemeiat în primul rând de negustori şi
meşteşugari, oraşul Adjud şi-a concentrat viaţa
comercială şi administrativă de-a lungul unei
reţele reduse de străzi, locuitorii din Adjudu
Vechi ocupând partea dinspre gară abia după
1864. Între anii 1872 – 1873 se înfiinţează
piaţa centrală; se construieşte localul Primăriei
şi se instalează pe străzi 30 de felinare cu gaz.
La 13 septembrie 1872 se dă în funcţiune
oficial staţia CFR pe linia ferată Mărăşeşti –
Bacău. În 1884, în timp ce se construia linia
Adjud – Târgu Ocna, se înfiinţează un punct

de alimentare şi întreţinere a locomotivelor, considerat a fi data de naştere a depoului CFR Adjud.

În Războiul de Independenţă 1877 – 1878, adjudenii contribuie cu bani şi îmbrăcăminte, batalionul
condus de maiorul Gh. Şonţu, având în componenţa sa Compania a IV-a, formată din locuitori din plasa
Răcăciuni, cu reşedinţa în Adjud. În timpul Primului Război Mondial, locuitorii Adjudului şi-au înscris cu
cinste numele în cartea de aur a eroismului românesc. Oprite spre sfârşitul anului 1916, pe linia Carpaţilor
Orientali, trupele germane au pornit în ofensivă în vara anului următor pe linia Focşani - Mărăşeşti –
Adjud, în timp ce armata austro-ungară înainta în lungul Văii Oituzului. Animaţi de un patriotism
înălţător în luptele desfăşurate simultan, la Mărăşeşti şi Oituz, ostaşii au zdrobit armatele duşmane sub
lozinca „Pe aici nu se trece”. Au căzut la datorie căpitanul A. Petrescu, plutonierul I. Gheorghiu, sergenţii
C. Costea şi V. Ferenţ, caporalii C. Grigoriu, I. Secui şi Neculai Bucur, precum şi zeci de soldaţi.
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Adjudul este unul dintre oraşele importante din
judeţul Vrancea, situat în Regiunea de Dezvoltare
Sud-Est a României, la nord de confluenţa râurilor
Siret şi Trotuş.

Oraşul este compus din două localităţi – Adjud şi
Burcioaia şi două sate – Adjudu Vechi şi Şişcani şi
este situat la 45°60’ latitudine nordică şi 26°10’47”
longitudine estică.

Adjudul este un oraş de mărime mică, cu o suprafaţă
de 59,1 km2.

În Adjud se poate ajunge prin intermediul
următoarelor căi rutiere:

 Drumul european E 85 de la Bucureşti –
Buzău spre Bacău

 DN11A - Oneşti - Adjud - Podu Turcului;
 DN2 Bucureşti - Urziceni - Buzău - Râmnicu

Sărat - Focşani - Adjud - Bacău - Roman -
Suceava - Rădăuţi

Relieful este predominant de câmpie, zona aparţinând localităţii fiind brăzdată în partea est de apele
Siretului (706 km, din care 559 km pe teritoriul României, cel mai mare bazin hidrografic din ţară) şi la
vest de cele ale Trotuşului (162 km, 13 km pe teritoriul judeţului Vrancea).

Poziţia geografică

Relief
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Teritoriul judeţului Vrancea corespunde
celei mai active zone seismice din ţară.
Răspândirea focarelor de cutremure pune în
evidenţă existenţa a două zone:
Zona 1: trunchiul Vrâncioaia-Tulnici-
Soveja, unde se produc cutremure la
adâncimi între 80 şi 160 km, legate de
curbura arcului carpatic.
Zona 2: regiunea de câmpie dintre Râmnicu
Sărat, Mărăşeşti şi Tecuci, cu cutremure de
adâncime redusă. Seismele din Vrancea au
origine tectonică, fiind provocate de
deplasările blocurilor scoarţei sau ale părţii
superioare a învelişului în lungul unor falii
formate anterior sau de-a lungul unora foarte
adânci. Cutremure devastatoare, cu o

magnitudine cuprinsă între 7 şi 8 grade pe scara Richter au avut loc pe 8 octombrie 1620, 9 august 1679,
12 iunie 1701, 13 mai 1738, 6 aprilie 1790, 26 octombrie 1802, în 1829, pe 28 ianuarie 1838. În secolul
XX, cele mai semnificative evenimente au avut loc pe 25 mai 1925, 10 noiembrie 1940 cu o magnitudine
de 7,4 grade, distrugând aproape în întregime oraşul Panciu, pe 4 martie 1977, cu o magnitudine de 7,2
grade, pe 30 august 1986, cu o magnitudine de 7 grade, pe 30 şi 31 mai 1990 cu o magnitudine de 6,9 şi
respectiv 6,4 grade.
Analiza factorilor de risc la nivelul municipiului Adjud ar trebui să ia în considerare faptul că cea mai
importantă zonă seismică din România este în zona Vrancea.

Fiind situat în partea de est a României, în
judeţul Vrancea, Adjudul are o climă de tip
temperat continental, cu mari variaţii,
determinate de confluenţa reliefului -
Carpaţii de Curbură.
Temperatura medie anuală este de 9 ºC,
temperatura maximă absolută înregistrată
fiind de +42,3 °C (iulie 1990), iar minima
absolută de -33,7 °C (februarie 1987).
Volumul precipitaţiilor depăşeşte 400 mm
anual, lunile cele mai ploioase fiind mai -
iunie, cele mai uscate decembrie – februarie.
Numărul zilelor cu ninsoare urcă până la 80
în zona de munte şi numai până la 20 în
zona de câmpie.
Vânturile dominante în toate anotimpurile bat dinspre nord–est şi arareori vânturi calde dinspre sud, sud-
est.

Riscuri naturale

Climă



17

Resurse Umane

Populaţia

Municipiul Adjud are o populaţie de 21.500 locuitori
şi 11.722 locuinţe. Din punct de vedere etnic,
structura este foarte compactă. Locuitorii sunt în
proporţie de 95% români, 2% de etnie rromă şi 0,4%
germani şi alte naţionalităţi.
Religia predominantă este cea ortodoxă, urmată de
cea romano-catolică şi alte culte.
Din populaţia stabilă a oraşului, 10.100 sunt bărbaţi,
iar 10.400 sunt femei, incluzând şi localităţile
componente. Densitatea populaţiei este de 311
locuitori / km².
Vârsta medie a populaţiei municipiului Adjud,
incluzând localităţile componente, este de 30,3 ani
pentru bărbaţi şi 32,6 pentru femei, valori care
depăşesc chiar media pe ţară (32,0 ani).

Forţă de muncă

În domeniul economico-social, forţa de muncă din Adjud a înregistrat schimbări datorită factorilor
specifici economiei de tranziţie, cum ar fi schimbări de natură structurală şi profesională ale economiei de
piaţă, privatizarea şi şomajul. Numărul persoanelor angajate a scăzut drastic de la 10.968 persoane cât a
fost înregistrat în 1990. Datorită acestui fapt, în ultimii ani se observă o masivă migraţie a forţei de muncă
de pe piaţa locală către pieţele occidentale (în special Italia, Spania şi Germania), un aspect care ar putea
cauza probleme economiei, în special, şi dezvoltării oraşului, în general.

Structura populaţiei active Nr. de persoane
Populaţie activă 8225
Şomeri 1401

Numărul oficial al persoanelor care nu au un loc de muncă
este uşor inexact datorită faptului că nu se iau în considerare
persoanele care lucrează peste hotare şi totodată persoanele
inactive pe piaţa muncii care nu beneficiază de nici un ajutor
de stat sau au depăşit perioada în care aveau dreptul la acest
tip de ajutor.

Resurse naturale

Resursele naturale ale Adjudului constau în exploatarea terenurilor agricole în domeniul economic, oraşul
având o suprafaţă totală de 3.107 km² de teren arabil. De asemenea, o altă resursă importantă este
reprezentată de pădurile din regiune care au o suprafaţă de 452 km2.

Resurse
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În Adjud sunt în total 390 de societăţi comerciale, dintre care 46 dezvoltă în prezent activităţi de
producţie, iar 344 activităţi de natură economică. În ceea ce priveşte dezvoltarea economică, Adjudul se
află imediat după municipiul Focşani, unde este polarizată cea mai mare parte a potenţialului economic şi
uman al judeţului.

Industrie

Adjudul a dezvoltat activităţi meşteşugăreşti, organizate în mici ateliere de producţie. De asemenea,
comerţul bazat pe o gamă largă de activităţi, legate în mod special de fenomenul de privatizare şi liberă
iniţiativă în domeniul afacerilor, au dus la creşterea numărului de agenţi economici, care în prezent a
ajuns la aproximativ 300.

Vrancart SA, o importantă societate producătoare de hârtie, îşi are sediul în Adjud. Alte arii de activitate
în oraş sunt reprezentate de confecţii şi industria de mobilă. În martie 2002, în Adjud mai existau, de
asemenea, societăţile comerciale Somaco (beton celular autoclavizat), Mopan Prod (morărit şi
panificaţie), Sirtrot (construcţii industriale), Mobiad (mobilă din lemn) şi alte întreprinderi private mici.

Agricultură

Sectorul agricol este reprezentat în principal de creşterea
animalelor şi culturile de întindere mică.
Echipamentele folosite în agricultură sunt 24 de tractoare,
4 secerătoare, 24 pluguri, 24 grape, 28 de semănători şi 24
de remorci.

Comerţ, servicii

Datele arată faptul că activităţile din comerţ şi servicii s-au dezvoltat mai mult din 1990, în detrimentul
activităţilor de producţie. Un număr de 344 de societăţi comerciale din cele 390 (care reprezintă 88,2 %
din numărul total de societăţi comerciale) dezvoltă activităţi în zona de comerţ şi servicii.
Un număr de 5 mari bănci româneşti au filiale în oraş.

Dezvoltare economico-socială
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Turism

Din punctul de vedere al unui turist, Adjudul este
situat într-o zonă cu foarte mare potenţial turistic,
datorită cunoscutei zone de producţie a vinului, pe
plan naţional şi internaţional, peisajului foarte
frumos, aflat în apropiere, dar mai ales datorită
modului în care locuitorii consideră oraşul un punct
de tranzit pentru turismul cultural. Din păcate, acest
potenţial nu este exploatat aproape deloc. Situându-
se într-o zonă de intersecţie a unor importante căi
de circulaţie, oraşul poate fi văzut ca un punct de
plecare în dezvoltarea turismului din judeţ. Adjudul
oferă 175 locuri de cazare şi 2 pensiuni acreditate
pentru agro-turism.

Urbanism

Oraşul s-a schimbat foarte mult în timpul erei
comuniste. Cu un număr total de 11.722 de locuinţe,
oraşul nu mai deţine o parte dintre clădirile vechi,
acestea fiind înlocuite de blocuri de locuinţe,
construite după standarde comuniste. Prezenţa
griului mohorât al blocurilor este compensată prin
existenţa spaţiilor verzi din oraş şi a caselor
înconjurate de copaci şi grădini. Din fericire, în
Adjud sunt construite noi cartiere din fonduri
publice (ANL) şi private. Acestea au influenţat
extinderea oraşului şi crearea unui aspect mai
modern al acestuia.
Până în prezent, municipalitatea a stabilit ca fiind
prioritare dezvoltarea infrastructurii şi îmbunătăţirea
reţelelor de apă şi gaz.

Educaţie

INDICATORI 2006

1. Unităţi de învăţământ 16

 preşcolare 7

 şcoli primare 7

 licee 2

 unităţi de învăţământ private 0

2. Elevi 3526

 grădiniţă 404

 şcoală primară 920

 gimnaziu 972

 liceu 1230

3. Profesori 261
4. Număr de elevi / profesori 13.5
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Sănătate

Adjudul are un spital cu 150 de locuri
şi 4 cabinete medicale autorizate.
Numărul total de persoane autorizate
este de 15.484, care sunt asistate în
prezent de 42 de doctori şi 132
personal medical mediu.

În prezent, un număr de 6 farmacii îşi
desfăşoară activitatea în oraş.

Asistenţă Socială

În Adjud, serviciile sociale sunt oferite de Serviciul Public de Asistenţă Socială, unitate subordonată
Consiliului Local Adjud.

Cultură

Prima organizaţie culturală din Adjud s-a înfiinţat în 1919 sub numele de Cercul Cultural „Spre Lumină”,
având ca obiectiv „înfiinţarea unei biblioteci publice pentru dezvoltarea simţului literar, constituirea unui
cor, organizarea de jocuri sportive şi excursii etc.”. Aceasta şi-a încetat activitatea în 1923. Un an mai
târziu, se înfiinţează Căminul Cultural Mihai Eminescu şi, până în 1945, aici se desfăşoară activităţi
culturale sporadice. În 1948, comunitatea evreiască din localitate donează localul fostei sale şcoli şi se
înfiinţează Căminul Cultural Nicolae Bălcescu, transformat din 1954 în Casă de Cultură. Actualul sediu al
Casei Municipale de Cultură a fost inaugurat în 1965, găzduind spectacole folclorice şi de teatru,
expoziţii, simpozioane, lansări de carte etc.

Prima bibliotecă a fost deschisă în 1923, de către
membrii Cercului Cultural „Spre Lumină”, care a
devenit publică după 1948. Actualul sediu al
Bibliotecii municipale a fost inaugurat la 9 aprilie
1998 şi în prezent dispune de un fond de carte de
aproximativ 70.000 de volume.

În 1960 a luat fiinţă un Muzeu cu secţii de istorie şi
ştiinţe ale naturii. După numai doi ani a fost mutat la
Roman, în Adjud rămânând doar un punct muzeistic,
în final desfiinţat şi acesta. Actualul Muzeu mixt a fost
inaugurat în data de 6 aprilie 2000 şi include exponate
aparţinând trecutului localităţii şi al zonei, prezentând
flora şi fauna locală.
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Informaţiile menţionate anterior contribuie la formarea unei idei generale privind caracteristicile şi
situaţia actuală a Municipiului. Următorul pas constă în analizarea informaţiilor şi identificarea de soluţii
viabile pentru problemele cu care se confruntă oraşul. Acest lucru se realizează mai întâi prin analiza
capacităţilor interne ale oraşului – aşa cum au fost cuprinse şi în analiza SWOT (Puncte tari, Puncte slabe,
Oportunităţi şi Ameninţări) şi prin analiza tendinţelor actuale:

Analiza SWOT

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
• Poziţia geografică (punct de joncţiune pentru

căi ferate şi drumuri, situat la confluenţa a
două râuri);

• Zonă cu potenţial agricol;
• Zonă cu bogate tradiţii şi obiceiuri culturale;
• Zonă cu tradiţie în comerţ şi artă

meşteşugărească;
• Forţă de muncă cu calificare diversă;
• Drumul european E 85;
• Reţele dezvoltate de bănci;
• Existenţa şcolilor şi a liceelor, aflate în

vecinătatea centrelor universitare;
• Experienţa mediului de afaceri;
• Lista personalităţilor;
• Sector de comerţ dezvoltat.

• Infrastructură de slabă calitate;
• Utilităţi învechite;
• Numărul populaţiei de etnie rromă, care nu

are loc de muncă, este în creştere;
• Migraţia populaţiei, din motive economice;
• Lipsa spaţiilor şi a zonelor de recreare;
• Lipsa educaţiei, a civilizaţiei şi a

comunicaţiilor;
• Lipsa unei rampe ecologice de deşeuri şi a

punctelor de colectare pentru materialele
reciclabile;

• Publicitatea şi vizibilitatea oraşului;
• Dezvoltare industrială slabă;
• Lipsa unei centuri ocolitoare a oraşului;
• Descreşterea ratei de natalitate în rândul

populaţiei de naţionalitate română şi
creşterea acestei rate în rândul populaţiei de
etnie rromă;

• Şomajul;
• Tehnologie depăşită;
• Lucrări în construcţii nesupravegheate şi ne-

monitorizate (construcţii care au fost
realizate fără autorizaţii, în multe cazuri);

• Lipsa strategiilor pe termen scurt, mediu şi
lung în domeniul mediului, turismului,
economiei şi transportului;

• Lipsa unui Plan Urbanistic General modern;
• Infrastructură deficitară către – dinspre

siturile de patrimoniu cultural şi istoric;
• Activităţi şi facilităţi limitate de relaxare şi

consum cultural
• Lipsa unor servicii profesionale de consiliere

legală pentru cetăţeni;
• Lipsa unor proceduri scrise, materiale şi

instrucţiuni pentru cetăţeni cu privire la
accesarea şi beneficierea de servicii publice
(atât în format electronic, cât şi tipărite)

Analiza iniţială
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OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI AMENINŢĂRI
• Zonă cu potenţial în turism şi oportunităţi de

recreare;
• Dezvoltarea turismului de tranzit;
• Îmbunătăţirea infrastructurii şi a utilităţilor;
• Integrarea populaţiei de etnie rromă în

comunitate;
• Reutilizarea materialelor reciclabile: hârtie,

plastic;
• Existenţa unei zone cu potenţial de recreare

pe Valea Siretului;
• Implementarea Strategiei de Dezvoltare

Locală pentru 2007 – 2013;
• Investiţiile făcute de către cetăţenii Adjudului

care lucrează peste hotare şi se întorc acasă;
• Dezvoltarea sectoarelor agricol şi viniviticol;
• Dezvoltarea de târguri săptămânale;
• Industria lemnului;
• Înfiinţarea unui centru pentru comercializarea

produselor agricole.

• Concurenţa oraşelor învecinate mai mari;
• Lipsa de interes din partea populaţiei de

etnie rromă în activităţile de interes
comunitar;

• Probleme de mediu;
• Scăderea numărului populaţiei (ex: migraţia

continuă a specialiştilor şi a forţei de muncă
pregătite, migraţia tinerilor către alte state
din Uniunea Europeană;

• Introducerea şi aplicarea greoaie, la nivel
local, a mecanismelor care să asigure
implementarea acquis-ului comunitar, în
special în domenii care să sprijine
dezvoltarea economică şi socială

• Declin în continuare a turismului de tranzit
datorită conectivităţii necorespunzătoare
dintre centura si drumul E 85 (Centura
ocolitoare poate afecta turiştii aflaţi în tranzit
– aceştia nu se vor mai opri);

• Zonă inundabilă;
• Introducerea greoaie a programelor de

gestionare şi de prevenire a inundaţiilor
(datorită faptului că Adjudul este localizat la
intersecţia a 2 râuri, zona este în pericol de
inundare;

• Cutremurele;
• Dificultăţi în atragerea de investiţii directe

pentru proiecte majore de infrastructură şi de
dezvoltare socio – economică;
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Prin analizarea forţelor cu influenţă asupra municipiului Adjud, sunt selectate cele care au cel mai mare
impact.

Pentru fiecare dintre aceste forţe, sunt identificate şi definite
tendinţele actuale din societate care influenţează respectiva forţă,
precum şi modul în care ele interacţionează cu comunitatea
Adjudului. Unele dintre aceste tendinţe sunt importante, în timp
ce altele sunt foarte variabile. Analiza tendinţelor este indicativă
la acest moment, dar împreună cu analiza SWOT, creează
condiţiile pentru o selectare justificabilă a priorităţilor de
dezvoltare a Municipiului pentru viitor. Acest model este
răspândit şi aplicat peste tot în Europa şi cuprinde selecţiile
iniţiale ale sectoarelor ţintă, identificate împreună cu factorii
interesaţi, în cadrul atelierelor de lucru.

Tendinţele menţionate prezintă o privire de ansamblu sistematică
asupra situaţiei actuale din Adjud în cadrul principalelor sectoare
şi segmente de viaţă ale municipiului. Împreună cu analiza
SWOT, constituie un instrument folosit în identificarea iniţială a
principalelor probleme şi în dezvoltarea priorităţilor sectoriale

care au ca scop, prin intermediul unei analize sectoriale detaliate continue, abordarea problemelor şi
propunerea intervenţiilor strategice recomandate pe termen scurt, mediu şi lung.

Turism

Infrastructura se dezvoltă foarte rapid: facilităţi de cazare (hoteluri şi pensiuni), restaurante şi
fast-food-uri
Forme alternative de turism sunt solicitate de către turiştii aflaţi în tranzit

Economia şi Investiţiile

Dezvoltare rapidă a reţelelor de bănci
Noile cartiere rezidenţiale (pentru familii,
oameni care lucrează în afara ţării, cetăţeni) sunt
în diferite stadii de construcţie
Sectoarele de servicii se află într-un stadiu rapid
şi extins de dezvoltare: se deschid noi
supermarket-uri, agenţii de turism şi imobiliare,
case de schimb valutar, service-uri auto,
benzinării, internet şi servicii de poştă rapidă
Vrancart a adus tehnologii noi şi face eforturi în
a răspunde cerinţelor naţionale de mediu înainte
de 1 ianuarie 2007
Există încercări de atragere a capitalului extern
şi sunt iniţiate contacte ale companiilor de pe plan local cu parteneri internaţionali
Migraţie continuă a tinerilor şi a forţei calificate de muncă
Restructurarea companiei de căi ferate

Tendinţe actuale
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Competiţia

Rezultate şi participări încheiate cu succes la programele privind instrumentele financiare de
preaderare ale Uniunii Europene
Pregătiri iniţiate din timp pentru participarea în programele post-aderare ale Uniunii Europene
(ex. Fondurile Structurale) şi elaborarea Strategiei Municipiului 2007 – 2013
Creşterea gradului de conştientizare a organizaţiilor publice şi private privind avantajele
comparative ale Municipiului Adjud:

o Poziţia geografică, la intersecţia a două regiuni de dezvoltare şi a căilor ferate şi
drumurilor

o Potenţial turistic, reprezentat de o varietate bogată a reliefului natural, tradiţii şi
patrimoniu cultural şi istoric

Politică

Implicare activă a reprezentanţilor aleşi de la nivel
local ca reacţie la problemele oraşului şi ale
cetăţenilor
Comunicare constructivă şi profesională,
consultare şi dezbateri între partidele aflate la
putere şi cele aflate în opoziţie, cu privire la
problemele şi nevoile comunităţii locale
Orientare strategică evidentă pro-europeană a
Primăriei şi a consilierilor locali, care are ca
rezultat participarea clară a Adjudului la
programele şi iniţiativele de la nivel regional şi
naţional
Consultarea publică şi asumarea răspunderii sunt
recunoscute ca instrumente de bună practică
Creştere a gradului de participare şi implicare a cetăţenilor în viaţa comunităţii

Mediu

Grad de conştientizare crescut asupra problemelor de mediu, ce are ca rezultat noi iniţiative şi
restructurarea serviciilor actuale în domeniul managementului deşeurilor şi al programelor de
reciclare a deşeurilor
Preocupare crescută a autorităţilor locale în abordarea seriosă a problemelor de mediu,
concretizată în elaborarea studiilor de fezabilitate şi pregătirea proiectelor de protecţie a mediului.
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Strategia Municipiului Adjud 2007 – 2013 prezintă direcţiile integrate pentru dezvoltarea durabilă
a oraşului, în cadrul a zece sectoare prioritare. Priorităţile sunt selectate pe baza nevoilor şi a
problemelor actuale ale cetăţenilor Municipiului Adjud.

În anii următori, intervenţiile propuse în cadrul fiecărei priorităţi vor conduce la transformarea Adjudului
într-un oraş european modern, caracterizat de indivizi şi organizaţii care împărtăşesc aceeaşi Viziune
pentru viitor. Intervenţiile din cadrul fiecărei priorităţi rezultă în urma evaluărilor bazate pe fapte concrete
şi a analizelor privind situaţia actuală şi, la un nivel mai mare, sunt corelate cu măsurile şi axele prioritare
ale documentelor programatice regionale şi naţionale din cadrul
programelor UE, care vor fi disponibile României începând cu 1
ianuarie 2007. În acest mod, Strategia de Dezvoltare a
Municipiului Adjud 2007 – 2013 devine temelia şi punctul de
plecare în procesul de maximizare a participării municipiului
Adjud la Programele Fondurilor Structurale UE, de deschidere a
oportunităţilor şi perspectivelor, atât pentru indivizi, cât şi pentru
organizaţii publice, private şi/sau non-profit, pentru a se implica
în parteneriate cu alte regiuni şi entităţi de peste graniţă şi să
contribuie împreună la prosperitatea municipiului. Importanţa
acestui document rezidă şi din faptul că are în componenţă direcţii ale politicilor prioritare, corelate cu
priorităţile naţionale şi ale UE, integrate într-un context sectorial transversal, cu o metodologie utilizată în
prezent ca bună practică în programarea politicilor şi a planurilor strategice europene. Acest fapt va
favoriza o creativitate bogată în elaborarea unui spectru de proiecte, în diferite sectoare, pentru
dezvoltarea viitoare a Adjudului, justificate printr-o bază strategică, în funcţie de principiile şi
dimensiunile europene şi având astfel posibilitatea de a fi finanţate prin Programe UE.

Priorităţile sunt prezentate urmând structura de mai jos:

1. Situaţia curentă – oferirea pe scurt a unor informaţii generale privind sectorul respectiv şi o analiză
amănunţită a situaţiei actuale, cu definirea şi diagnosticarea problemei, ajungând la concluzii în ceea ce
priveşte principalele constatări ale analizei, în concordanţă cu problemele identificate şi respectivele
diagnosticări stabilite;

2. Recomandări – oferirea de direcţii strategice pentru o serie de intervenţii pe proiecte şi acţiuni
specifice (adaptate) care vor contribui la implementarea obiectivelor operaţionale, a obiectivelor
strategice şi a Viziunii Strategiei, pentru fiecare sector prioritar din Strategie. Recomandările pentru
acţiuni sunt dezvoltate cu scopul de a maximiza capacitatea de absorbţie a municipiului Adjud pentru
momentul în care se vor face demersuri pentru accesarea de Fonduri Structurale UE, dar şi pentru a atrage
alte fonduri de la diferiţi donori sau investiţii private. De asemenea, este furnizată referinţa la
documentele programatice regionale şi naţionale.

3. Obiective Operaţionale – oferirea coeziunii sectoriale între analize şi constatări, recomandările şi
activităţile operaţionale pentru implementare. Pe baza recomandărilor Priorităţilor, în Anexa 1 „Planul de
Acţiune al Strategiei” sunt oferite detalii privind toate intervenţiile pe proiecte care vor fi implementate în
perioada 2007 – 2013, pentru fiecare sector prioritar al Strategiei Municipiului.

Această metodologie va permite, de asemenea, o monitorizare şi o evaluare viitoare coerentă privind
modul în care recomandările fiecărui sector şi intervenţiile respective pe proiect contribuie la
implementarea generală a Strategiei pe parcursul anilor şi, în acelaşi timp, creează posibilitatea de a
efectua revizii anuale şi acţiuni corective în sensul realizării Viziunii.

Secţiunea 6 - Sectoare prioritare ale strategiei
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1. Situaţia curentă

Poziţionarea municipiului Adjud exact la graniţa dintre Regiunile de Sud-Est şi de Nord-Est dă naştere
unei provocări strategice de a transforma oraşul într-un important centru inter-regional pentru turism şi
pentru petrecerea timpului liber şi într-un centru logistic care să ofere servicii pentru întreaga piaţă de
desfacere din zonă.

Referitor la Obiectivele Strategice şi la Viziunea
Strategiei, Prioritatea „Dezvoltare Urbană” este una
fundamentală, prin intermediul căreia intervenţiile
pentru planificarea urbană şi modernizarea Adjudului
oferă baza pentru viitoarea dezvoltare urbană şi pentru
perspectivele concrete ale oraşului.

În conformitate cu practicile internaţionale pentru
dezvoltarea durabilă, Municipiul Adjud va respecta
următoarele principii generale privind dezvoltarea
urbană şi modernizarea viitoare:

Utilizarea potenţialului regenerator al structurilor urbane existente: ex. maximizarea utilizării
investiţiilor existente;

Stabilirea unui cadru bine definit şi cu un raport cost-beneficiu mai bun, pentru diferite etape în
dezvoltarea infrastructurii – canale colectoare noi, conducte de apă, drumuri etc. – pentru a sprijini
dezvoltarea de modele şi investiţii din sectorul privat, în concordanţă cu priorităţile municipalităţii,
oferind un randament mai bun în ceea ce priveşte investiţiile publice şi minimizând costurile pentru
investitorii privaţi şi pentru public.

Stabilirea unui proces de dezvoltare urbană democratic, flexibil şi interactiv, care să se adapteze la
modificările viitoare, în spectrul nevoilor, ce pot apărea din partea cetăţenilor şi a economiei locale,
prin consultare publică.

Această abordare va permite diferitelor Priorităţi Sectoriale să
încorporeze intervenţiile prioritare vizate, în conformitate cu noile
concepte de dezvoltare propuse pentru oraş.

În prezent, Municipiul Adjud este format din Adjud, Burcioaia,
Adjudu Vechi şi Şişcani (cartierele oraşului).
Mai multe informaţii referitoare la cadrul general sunt oferite în
Secţiunea Context.

Planul oraşului este de înţeles; străzile sunt dispuse radial; calea
ferată traversează partea de est a oraşului, iar o autostradă spre
Suceava, între râurile Trotuş şi Siret, va fi probabil construită pe
partea de vest a oraşului. Ceea ce iese în evidenţă este strada
principală, parte a drumului european E85, care traversează oraşul
de la Sud la Nord, chiar prin centru. Acest fapt are ca rezultat un
trafic intens, care generează zgomot, poluează şi

Dezvoltare urbană
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afectează aspectul clădirilor din oraş. Mai mult
decât atât, un alt drum principal, drumul naţional
2A, care se desprinde din E85 şi trece exact prin
centrul oraşului, generează şi mai mult trafic.
Această poziţie a Adjudului, la intersecţie de
drumuri, care ar trebui, în mod normal, să
constituie un avantaj în dezvoltarea Adjudului, nu
este folosită adecvat la momentul actual.
Dimpotrivă, creează mari probleme de mediu
pentru oraş şi are un impact negativ asupra vieţii
cetăţenilor.

În afară de nevoia urgentă de reabilitare a unui
număr de clădiri din centrul municipiului (în ceea
ce priveşte retencuirea, repararea, decorarea etc.),

în momentul de faţă se remarcă şi lipsa uniformităţii în ceea ce priveşte mobilierul urban, pretutindeni în
oraş (tomberoane de gunoi, bănci, gărduleţe stradale, cabine telefonice etc.). Există mobilier urban, dar
este învechit şi nu este distribuit uniform şi echitabil prin oraş. Acest fapt duce la probleme de mediu,
creând, în acelaşi timp, o imagine nefavorabilă pentru vizitatori. De asemenea, există lipsuri la capitolul
de amenajare a spaţiilor verzi, a terenurilor de sport, parcurilor şi zonelor pietonale. Copiii şi părinţii ar
prefera zone de joacă îngrădite şi curate, precum şi condiţii confortabile pentru activităţi sportive şi de
relaxare. În comparaţie cu multe alte oraşe, Adjudul duce lipsa unui front stradal unitar, fapt care a fost
remarcat cu mult timp în urmă, iar autorităţile municipale privesc spre noul Plan Urbanistic Principal,
care va propune infrastructură şi
soluţii spaţiale pentru dezvoltarea unei
zone pietonale centrale, cu un front
stradal conectat la o piaţă centrală, cu
zone de parcare centrale, conectate la
căi de ieşire spre celelalte străzi
principale radiale şi la autostrăzile din
afara oraşului. Aceste idei principale
vor fi incluse la momentul de faţă în
noul Plan Urbanistic Principal pe
termen lung al Municipiului.

Primăria municipiului Adjud are un
departament de urbanism mic, cu 4
persoane, dar dotat cu mijloace
remarcabile: personalul
departamentului are cunoştinţe privind
utilizarea de software specializat şi au
dezvoltat, cu resurse proprii, un plan de bază digital. Activitatea curentă a departamentului şi planul
electronic se concentrează în special pe zona centrală a oraşului. Activitatea este avansată şi poate servi ca
bază pentru elaborarea unui nou Plan Urbanistic Principal, care să încorporeze o planificare spaţială mai
amplă şi o abordare vizionară extinsă. Planificarea urbană integrată va include şi vecinătăţile municipiului
şi zonele aflate la periferia oraşului, care ar putea să devină zone cu activitate economică şi potenţial
turistic.
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Principalele aspecte şi probleme caracteristice sectorului de urbanism, pot fi rezumate după cum
urmează:

Există o nevoie urgentă de un nou Plan Urbanistic Principal;

Noua clădire a Primăriei este în continuare
neterminată, din 1990;

Zona centrală necesită modernizare structurată;

Lipsesc zonele pietonale, zone de parcare marcate,
zone verzi, parcuri, zone pentru plimbare, zone de
joacă pentru copii etc.;

Stadionul de fotbal, la momentul actual, nu este
utilizat şi întreţinut în mod corespunzător şi regulat,
în timp ce zonele din împrejurimi au fost abandonate
de ani buni;

Lipsesc semnele vizibile, panourile de avertizare sau cele de promovare pentru diferitele puncte
de atracţie ale oraşului, pentru siturile istorice, clădiri, monumente etc.;

Biblioteca Publică centrală a municipiului necesită renovare, modernizare şi echipamente noi;

Oraşul este traversat de drumul principal şi de calea ferată;

Sunt necesare poduri noi şi pasaje de traversare subterane sau supraterane, lăsând la o parte
principala nevoie, aceea a centurii ocolitoare, care va îndepărta tot traficul greu din oraş;

Probleme legate de lipsa unei staţii de epurare;

Şişcani, un sat care aparţine de municipiul Adjud, nu are sistem de apă şi canalizare;

Canalul de deversare de-a lungul Siretului necesită renovare;

Casele din cartierul evreiesc sunt într-o stare foarte proastă şi necesită renovare urgentă; Sinagoga
a fost demolată acum 40 de ani şi e posibil să fie nevoie să fie reconstruită sau ridicată una nouă;

Până la acest moment nu sunt proiecte care să aibă ca scop prezervarea bogatului patrimoniu
istoric şi cultural din oraş şi din vecinătatea sa;

Lista anterioară este detaliată în secţiunile
corespunzătoare sectoarelor prioritare, prezentate în
capitolele următoare (prin analizele problemelor
sectoriale specifice). În această etapă, ajută doar ca
listă indicativă a principalelor probleme urbanistice
ale oraşului, care sunt mai mult sau mai puţin
cunoscute.

Referitor la sustenabilitate şi mobilitate, oraşul are
şi importante probleme de transport şi mediu, de
exemplu managementul deşeurilor, infrastructură
de drumuri învechită, trotuare afectate, lipsa
semnelor bine afişate şi vizibile, zone de parcare
marcate în mod clar, lipsa rampelor de acces în
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instituţii publice pentru persoanele cu dizabilităţi, transport public cu legături slabe pentru localităţile şi
satele învecinate, lipsa de spaţii verzii şi zone de recreere etc.

Autorităţile oraşului urmăresc introducerea şi reglementarea strictă a prevederilor pentru îmbunătăţirea
aspectului exterior al clădirilor (ex: birouri, magazine, restaurante etc.) din zona centrală a oraşului,
conform cu cerinţele unor standarde locale minime.

O atenţie considerabilă va fi acordată proiectelor de
investiţii în infrastructură pentru valorificarea
patrimoniului cultural şi istoric al oraşului Adjud
neglijat din păcate pentru mulţi ani. Adjudul are o
moştenire şi cultură bogată din punct de vedere istoric
(a se vedea Prioritatea Turism şi Patrimoniu cultural),
dar îi lipseşte infrastructura adecvată pentru a facilita
desfăşurarea activităţilor turistice în acest moment. De
exemplu, zonele din jurul celor mai multor situri
istorice şi culturale nu sunt încă urbanizate şi se
constată lipsa serviciilor şi a facilităţilor turistice
(magazine de suveniruri, locuri de parcare, cafenele şi
restaurante etc.), în timp ce drumurilor către aceste

locaţii le lipsesc panouri vizibile şi clare şi reclame informative şi promoţionale. Prima impresie este că,
la momentul actual, oraşul se manifestă pasiv în promovarea ofertei sale turistice bogate şi, de aceea, noul
Plan Urbanistic Principal trebuie să includă proiecte de modernizare axate pe creşterea vizibilităţii
potenţialului cultural şi turistic.

Acest lucru este demonstrat de faptul că cei mai mulţi vizitatori care călătoresc cu trenul sau folosesc
autostrăzile pe coridoarele de la Sud – Nord şi de la Est – Vest, rareori se opresc în Adjud. Foarte puţini
turişti aflaţi în tranzit se opresc să facă o pauză ori să se odihnească peste noapte în Adjud; aceştia pur şi
simplu merg mai departe. Nu există altă justificare pentru această situaţie decât că municipiul Adjud oferă
o foarte mică vizibilitate faţă de ceilalţi şi nu are servicii care să atragă vizitatorii şi turiştii aflaţi în tranzit,
venind în întâmpinarea lor şi oferindu-le o şedere plăcută, cazare agreabilă, mâncăruri cu specific local,
posibilitatea de a face cumpărături etc. Concluzia este că Vizibilitatea Municipiului şi oferta pentru turişti
sunt foarte sărace în acest moment. Oferta este şi mai slabă decât era acum două veacuri, când se ştia că
oraşul nostru era un centru comercial regional al Moldovei, cu puternice activităţi şi legături comerciale.

Situaţiei prezentate mai sus nu i s-ar fi acordat atât de multă atenţie în timpul elaborării Strategiei, dacă nu
ar fi fost descoperit de către expertul internaţional pe probleme de turism faptul că Adjudul a fost atestat
ca având o bogată moştenire culturală şi istorică şi activităţi comerciale intense, în documente care
prezentau Adjudul acum 573 de ani (Sursa: mai multe informaţii pot fi găsite la această pagină web:
http://www.cultura-net.ro).

Mai mult decât atât, descrierea Adjudului în Enciclopedia Română din 1936 ne oferă următoarea
afirmaţie privind importanţa poziţiei sale teritoriale:

Adjud, o comună urbană, situată în zona deluroasă a judeţului, la 43 de km depărtare de
Focşani, 126 km - de Galaţi şi 247 km – de Bucureşti. Staţie de oprire pe ruta de cale ferată
Bucureşti - Grigore Ghica Vodă. Important punct de joncţiune pe calea ferată. O linie de
cale ferată duce spre Petru Rareş, în Transilvania, de-a lungul Văii Trotuşului.

Sursă: Enciclopedia Română 1936



30

2. Recomandări

Pornind de la analiza anterioară, au fost identificate următoarele recomandări cheie, ca fiind importante
pentru dezvoltarea urbană a municipiului Adjud:

Dezvoltarea unei Viziuni Urbane Spaţiale pentru Adjud

Municipiul Adjud ar putea deveni Centru Logistic Regional. Modelele de analiză şi referinţă
au demonstrat posibilitatea reală ca Adjudul să realizeze acest lucru, pe baza poziţiei sale
geografice, a resurselor naturale şi de mediu. În perspectiva unui Centru Logistic, Adjudul
poate găzdui multe spaţii de depozitare şi companii de distribuţie. Drumul principal care
traversează oraşul ar trebui să devină principalul bulevard al municipiului Adjud. Traficul
pentru cei aflaţi în trecere ar trebui direcţionat spre o nouă centură pe partea de vest a
oraşului, cu legături spre centru, pentru a nu pierde posibilii turişti sau vizitatori. Zona
centrală ar putea deveni centrul comercial al oraşului, atrăgând investiţii private în activităţile
de petrecere a timpului liber, cumpărături, turism.

Frumuseţile naturale ale Adjudului şi cele din împrejurimile sale, precum şi moştenirile
istorice şi culturale bogate creează premisele pentru desfăşurarea de activităţi turistice pe tot
parcursul anului. Acest lucru s-ar putea realiza prin dezvoltarea de facilităţi moderne de
petrecere a timpului liber pentru turişti (în interior sau în aer liber), a unei infrastructuri şi a
unor servicii de întâmpinare a turiştilor şi a celor aflaţi în tranzit, atât de naţionalitate română,
cât şi de alte naţionalităţi.
Prin crearea de servicii complexe de mărime medie (care să includă: un nou parc de distracţie
pentru copii şi tineri, restaurante tradiţionale şi magazine) şi construirea de noi muzee
(Muzeul Evreiesc, Muzeul Căilor Ferate) ar putea contribui la dezvoltarea rapidă a industriei
turistice.
Introducerea de indicatoare rutiere clare, situri şi locaţii de vizitat bine marcate, incluzând
investiţiile în reabilitarea infrastructurii, va conduce la creşterea vizibilităţii pe plan local şi
internaţional.

Dezvoltare la nivel naţional Dezvoltare la nivel regional

POS Dezvoltarea capacităţii administrative

Domeniul major de intervenţie 2.2 – „Întărirea
capacităţii pentru management strategic şi
planificarea acţiunilor”

Prioritatea 8 „Regenerare urbană”

Domeniul major de intervenţie 8.2
„Sprijinirea oraşelor mijlocii în vederea
dezvoltării de noi funcţii pentru teritoriu”
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Dezvoltarea unui nou PLAN URBANISTIC PRINCIPAL Modern pentru un Adjud Nou

Noul Plan Urbanistic Principal al Adjudului ar trebui dezvoltat pe baza principiilor Strategiei,
urmate şi stabilite de conceptul urbanistic al sustenabilităţii pentru spaţiul construit. Acest
fapt va permite viziunii Municipiului să învingă testul timpului, iar activitatea să aibă la bază
nu numai conceptul de „a dura mult”, ci şi „a rezista” şi a fi durabil. Sustenabilitatea
presupune şi conduce la prosperitate continuă pe termen lung şi durabilitate.
Dezvoltare la nivel naţional Dezvoltare la nivel regional

POS Dezvoltarea capacităţii administrative

Domeniul major de intervenţie 2.2 – „Întărirea
capacităţii pentru management strategic şi
planificarea acţiunilor”

Prioritatea 8 „Regenerare urbană”

Domeniul major de intervenţie 8.2
„Sprijinirea oraşelor mijlocii în vederea
dezvoltării de noi funcţii pentru teritoriu”

Crearea unei structuri spaţiale echilibrate care să sporească posibilităţile de creştere
economică şi diversitate socială

Sporirea vitalităţii centrului oraşului şi promovarea disponibilităţii pentru asigurarea
echilibrată de spaţii pentru afaceri sau birouri, în locaţii adecvate care corespund nevoilor
pieţei, incluzând spaţii cu costuri mici, pentru afaceri mai mici şi promovarea utilizării
flexibile a terenurilor, incluzând dezvoltare multi-scop, prin furnizarea de zone adecvate de
parcare şi reţea de zone cu acces pietonal.
Dezvoltare la nivel naţional Dezvoltare la nivel regional

POS Dezvoltarea capacităţii administrative

Domeniul major de intervenţie 2.2 – „Întărirea
capacităţii pentru management strategic şi
planificarea acţiunilor”

Prioritatea 8 „Regenerare urbană”

Domeniul major de intervenţie 8.2
„Sprijinirea oraşelor mijlocii în vederea
dezvoltării de noi funcţii pentru teritoriu”

Dezvoltarea şi promovarea de spaţii de locuit şi de afaceri accesibile în noile zone
rezidenţiale şi noile parcuri de afaceri

Adjudul încurajează procesul de planificare şi autorizare a construcţiilor, standardizarea
procedurilor şi stabilirea de „birouri unice” pentru interfaţa cu clienţii, care să se ocupe de
toate autorizaţiile de construcţie, monitorizarea numărului şi valorii autorizaţiilor şi realizează
supravegherea la început şi la final pentru a evalua perioadele de finalizare a lucrărilor de
reconstrucţie şi a lucrărilor noi. Prin aplicarea mai eficientă a reglementărilor şi a timpului de
autorizare şi construcţie a noilor proiecte de către investitorii privaţi, prin asigurarea
infrastructurii adecvate pentru noi locuinţe şi dezvoltarea de incinte pentru afaceri în zonele
rezidenţiale, pentru parcuri şi incubatoare de afaceri, Adjudul va reuşi să mărească gradul de
furnizare de spaţii de locuit accesibile şi să sporească mobilitatea forţei de muncă şi a
afacerilor în oraş.
Dezvoltare la nivel naţional Dezvoltare la nivel regional

POS Dezvoltarea capacităţii administrative

Domeniul major de intervenţie 2.2 – „Întărirea
capacităţii pentru management strategic şi
planificarea acţiunilor”

Prioritatea 8 „Regenerare urbană”

Domeniul major de intervenţie 8.2
„Sprijinirea oraşelor mijlocii în vederea
dezvoltării de noi funcţii pentru teritoriu”
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Construcţia unei Centuri ocolitoare care să permită îndepărtarea traficului greu din centrul
Municipiului

Construcţia centurii ocolitoare va îndepărta traficul greu şi cel din centrul municipiului Adjud,
rezultat în urma celor aflaţi în tranzit şi a celor care traversează Municipiul pe drumul
european E85. Centura ocolitoare va permite vehiculelor de transport să evite trecerea prin
oraş.
În plus, construcţia a două noi drumuri de legătură cu centura ocolitoare, cu semne vizibile
mari, prin care se oferă diferite servicii, va atrage şi va aduce turişti şi vizitatori în oraş.
Dezvoltare la nivel naţional Dezvoltare la nivel regional

POS Transport
Axa Prioritară 2: „Modernizarea şi dezvoltarea
infrastructurii de transport de interes naţional”

Domeniul major de intervenţie: 3.2.1.1 „Modernizarea
şi dezvoltarea infrastructurii rutiere de interes naţional”.

Prioritatea 1 – „Dezvoltarea
reţelei de transport la nivel
regional”

Dezvoltarea de Programe Operaţionale comprehensive de Intervenţii pe termen scurt,
mediu şi lung pentru renovarea clădirilor în municipiul Adjud

Acest program va avea ca scop îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă prin:
 îmbunătăţirea infrastructurii de alimentare cu apă şi canalizare;
 raţionalizarea consumului energetic, incluzând introducerea de noi surse de energie

pentru încălzire şi alimentare cu apă caldă (gas, sisteme eoliene, sisteme solare etc.);
 introducerea internetului prin fibră optică;
 înlocuirea infrastructurii vechi de cabluri electrice;
 introducerea de rampe de acces pentru persoanele cu dizabilităţi;
 reabilitarea ieşirilor de urgenţă şi a gardurilor de siguranţă etc.

Conceperea, proiectarea şi implementarea intervenţiilor se vor realiza în mai multe etape care
vor fi aliniate în mod clar Programului pentru Noua Viziune Urbană a Adjudului şi noului
Plan Urbanistic Principal. Abordarea integrată a proiectării va asigura eligibilitatea
intervenţiilor cu oportunităţile de finanţare incluse în Planul Operaţional Regional.

Dezvoltare la nivel naţional Dezvoltare la nivel regional

POR Axa Prioritară 5
„Dezvoltare urbană durabilă”

Acţiune:
„Reabilitarea mediului construit”

Prioritatea 4: „Crearea de noi oportunităţi de creştere
economică durabilă şi de creştere a calităţii
vieţii prin dezvoltarea patrimoniului natural /
ambiental şi promovarea politicii de mediu”

Domeniul major de intervenţie 4.5 „Promovarea utilizării
de energie neconvenţională şi eficientizarea sistemelor de
distribuţie şi a consumului”
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Dezvoltarea Complexului de Infrastructură cu Diferite Facilităţi în apropierea noii Centuri
ocolitoare

Acest complex va include:

 Muzeul de Istorie Evreiască;
 Parc tematic şi/sau cu puncte de atracţie (ex. Parc de distracţie pentru copii etc.);
 Centru de Servicii însoţit de motoul de bun-venit (cu posibilităţi de alimentare

carburanţi, restaurante, centru de relaxare, magazine care să vândă mâncare tradiţională,
artă meşteşugărească etc.);

 Spaţii de parcare în aer liber pentru autovehicule uşoare, autobuze şi pentru vehicule de
mare tonaj;

 Terenuri de golf;
Acest complex va avea o bună vizibilitate şi legături cu oraşul şi cu centura ocolitoare. De
asemenea, complexul va fi legat de drumul vinului din Vrancea.
Dezvoltare la nivel naţional Dezvoltare la nivel regional

POR Axa Prioritară 5
„Dezvoltare urbană durabilă”

„Dezvoltarea mediului de afaceri”
- „Suport pentru dezvoltarea

infrastructurii necesare afacerilor
(parcuri de afaceri, centre logistice
etc.)”

Prioritatea 2 – „Crearea condiţiilor favorabile
dezvoltării mediului investiţional”

Acţiuni:
- „Crearea şi dezvoltarea infrastructurilor pentru
incubatoare şi alte centre de afaceri”
- „Infrastructuri turistice de interes regional”

Concluzii de final:

Recomandările propuse previzionează investiţiile la scară largă, iar implementarea lor necesită o
proiectare preliminară, studii de pre-fezabilitate şi de fezabilitate, evaluarea impactului asupra mediului,
proiectare şi analize cost-beneficiu detaliate. Aceste recomandări vor fi incluse în noul Plan Urbanistic
Principal, împreună cu toate facilităţile adiţionale relevante pentru buna lor funcţionare şi pentru a fi
funcţionale pentru cetăţeni (ex. iluminatul, infrastructura de cablu şi electricitate, sistemul de alimentare
cu apă şi drenaj, rampe de acces pentru persoanele cu dizabilităţi, porţi şi garduri de siguranţă, ieşiri de
urgenţă, echipament de siguranţă, instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă afişate vizibil etc.)

3. Obiective operaţionale

Obiectivul 1: Stabilirea bazelor pentru regenerarea şi modernizarea urbană planificată pe termen
lung şi durabilă a Adjudului.

Obiectivul 2: Reducerea congestionărilor în trafic, a poluării, a risipei şi a degradării mediului
înconjurător.

Obiectivul 3: Crearea condiţiilor de infrastructură urbană favorabile pentru activităţi de creştere
economică şi de turism.

Obiectivul 4: Creşterea vizibilităţii municipiului Adjud, atât pe plan naţional, cât şi pe plan
internaţional.
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1. Situaţia actuală

Importanţa municipiului Adjud ca nod pe drumul
european E85 înspre / dinspre Moldova şi Ucraina
poate fi uşor observată. Adjudul este, de asemenea,
un potenţial nod pe ruta dinspre portul Constanţa şi
Europa de Vest (via Braşov). Acest aspect geografic
/ de locaţie ar trebui luat în considerare în termeni de
dezvoltare / localizare / aglomerare a depozitelor şi a
industriilor de aprovizionare regionale (dezvoltat în
secţiunea prioritară a Strategiei privind
„Economia”).

Pe scurt, sunt cinci probleme principale identificate în secţiunea drumuri, în Adjud:

1. Calitatea drumurilor este deficitară; majoritatea drumurilor nu dispun de capacitatea adecvată şi
necesită reabilitare urgentă;

2. Există o rată destul de ridicată a accidentelor vehiculelor, aceasta fiind o consecinţă a măsurilor
insuficiente de siguranţă a traficului;

3. Sistemul de management al traficului este învechit şi necesită modernizare;
4. Există o lipsă de resurse publice pentru întreţinerea reţelei de drumuri;
5. Se constată o lipsă de implicare a operatorilor privaţi în planificarea serviciilor de transport,

managementul şi întreţinerea infrastructurii de drumuri.

Diagnoza întreprinsă a pornit de la revizuirea materialelor şi a declaraţiilor de politică incluse în POR
(Programul Operaţional Regional) şi în POS (Programul Operaţional Sectorial) pentru Transport, de la
analiza chestionarelor completate şi a fişelor de date venite din partea municipalităţii, coroborat cu
rezultatele interviurilor şi discuţiilor purtate cu experţii în timpul vizitelor lor la Adjud privitoare la
evaluarea problemelor şi nevoilor infrastructurii de transport.

Următoarele domenii sunt considerate de importanţă majoră pentru modernizarea sectorului de transport
în municipiul Adjud:

Coordonarea Investiţiilor în infrastructură

Unul dintre aspectele cheie identificate în Adjud este nevoia de
coordonare a investiţiilor în infrastructura de canalizare, gaz, transport şi
introducerea unui management modern european al serviciilor de
transport.

Municipiul Adjud are o experienţă bogată în proiectele de infrastructură cu
finanţare internaţională şi europeană şi ar putea folosi aceste modele ca
punct de plecare pentru dezvoltarea de proiecte pentru modernizarea
sectorului transporturilor prin utilizarea instrumentelor de finanţare
reprezentate de Fondurile Structurale. Anumite probleme majore (ex: noi spaţii de parcare, staţii de
taxiuri, mărirea capacităţii drumurilor şi asfaltarea acestora, construirea de poduri şi pasaje noi, a unei
centuri ocolitoare, asigurarea unui transport public de persoane rapid etc.) trebuie luate în considerare la

Transport
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elaborarea noului Plan Urbanistic Principal şi, de asemenea, bugetate şi detaliate în cadrul Programelor
Operaţionale Sectoriale şi a Planului Operaţional pentru modernizarea Transportului.

La nivel spaţial, nu sunt stabilite staţii de taximetre şi nici spaţii disponibile pentru acestea. Problema
parcărilor şi a staţiilor de taximetre şi aspectele legate de trafic trebuie să fie luate în considerare în cadrul
unui Studiu detaliat de Trafic (Transport) înainte de a fi incluse în noul Plan Urbanistic Principal.

Repararea drumurilor Municipiului

Noul Adjud necesită drumuri mai bune între cartierele
rezidenţiale (foste sate) şi zona centrală. Reabilitarea
drumurilor trebuie să includă şi zona cartierelor /
satelor care fac parte din municipiul Adjud din punct
de vedere administrativ. De asemenea, se constată
nevoia de a se lua în considerare proiectarea unor noi
zone de parcare în cadrul cartierelor rezidenţiale.

Majoritatea drumurilor din Adjud au fost construite în
mai multe etape, conform diferitelor previziuni asupra
dezvoltării traficului. Cu toate acestea, pe parcursul
ultimilor ani, în contextul creşterii activităţilor
economice şi de transport, Adjudul face faţă unui trafic

intens, iar reţeaua de drumuri nu răspunde corespunzător volumului ridicat de trafic ce se desfăşoară. În
plus, îmbătrânirea şi degradarea asfaltului şi a stratului de uzură, cauzate de fenomenul îngheţ–dezgheţ, se
află la originea şi a altor probleme legate de condiţiile de trafic.

Programul de reabilitare a infrastructurii de drumuri din Adjud va lua în considerare utilizarea unor
materiale de calitate fabricate prin tehnologii avansate. De asemenea, programul de reabilitare va include
asfaltarea drumurilor, a locurilor de parcare şi va fi implementat pe baza recomandărilor Noului Plan
Urbanistic Principal.

Managementul Traficului

Alt aspect important identificat de către Grupul de Dezvoltare Strategică este reprezentat de nevoia de a
întreprinde un program amplu de management al traficului. Pe scurt, activitatea ar trebui să cuprindă:

 Introducerea intersecţiilor semaforizate în locaţii cheie;
 Crearea de străzi cu sens unic în anumite zone ale Municipiului;
 Supravegherea fluxului de trafic cu camere şi monitorizarea celor mai importante intersecţii din

oraş;
 Modernizarea ghidurilor de străzi şi a semnelor de circulaţie;
 Semnalizarea tuturor trecerilor de pietoni vizual

şi acustic;
 Modernizarea semafoarelor existente.

O precondiţie foarte importantă pentru îmbunătăţirea
sustenabilă a acestei situaţii este elaborarea unui studiu
de trafic pentru Municipiul Adjud, cu previzionări pe
termen lung care să acopere perioada de timp până în
2025 – 2030.

Cel de-al doilea element important este reprezentat de
parcări. Locurile de parcare au mărimi variabile şi sunt
amplasate în imediata vecinătate a cartierelor de
blocuri. Dimensiunea lor actuală este bazată pe standardele de urbanism stabilite înainte de 1989, când
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necesarul de locuri de parcare era calculat în funcţie de numărul de locuitori. În prezent, nu există locuri
de parcare cu plată în zona centrală. Astfel, ţinând cont şi de volumul mărit de trafic înregistrat în ultimii
ani şi de Viziunea oraşului Adjud, trebuie să se ia în considerare construcţia unor locuri de parcare în
zona centrală. Cu toate acestea, este necesară iniţierea unui studiu de fezabilitate pentru a explora diverse
modele de scenarii.

Este recomandat să se dezvolte o nouă strategie sectorială
pentru transport, care ar trebui, printre alte aspecte, să
identifice noi locuri de parcare în zonele neutilizate din
domeniul public al Municipiului Adjud şi să ofere
posibilitatea de a decongestiona traficul pe principalele
artere de circulaţie. De asemenea, această strategie ar trebui
să ia în considerare, printre altele, devierea traficului pentru
transportul de mărfuri pe rute ocolitoare şi, prin urmare, să
propună crearea de noi străzi (unele chiar cu sens unic) în
Municipiu.

Siguranţa traficului

Problema creşterii accidentelor rutiere în Adjud pe parcursul ultimelor ani se datorează creşterii
volumului de tranzit prin oraş. Autorităţile locale au iniţiat un proiect de construire a unei centuri
ocolitoare a oraşului pentru a devia şi reduce volumul mare de trafic din oraş. Acest proiect trebuie să se
încadreze în direcţiile Planului Urbanistic Principal şi să includă dezvoltarea de puncte de intrare în oraş
şi zonele rezidenţiale, pentru a asigura conectivitatea foarte bună a Adjudului la noua centură ocolitoare.

Construirea centurii ocolitoare

Construirea centurii ocolitoare şi a
drumurilor de acces dinspre / către oraş,
zone rezidenţiale şi situri turistice trebuie
să încorporeze şi măsuri de siguranţă. De
aceea Primăria ia în considerare
dezvoltarea unui plan de siguranţă a
traficului, ca parte integrată a noii strategii
sectoriale în domeniul transportului.

Servicii de Transport Urban

Se remarcă nevoia urgentă de îmbunătăţire
a sistemului de transport urban. În
momentul de faţă, cu excepţia unor operatori de tranzit care fac legătura dintre Adjud şi alte oraşe, nu
există un sistem de transport public în municipiul Adjud, iar conectivitatea dintre zona centrală, cartierele
şi satele care aparţin de Adjud (unele fiind situate foarte departe) este deficitară. De asemenea, nu există
autobuze speciale care să transporte copiii la / de la şcoală.

2. Recomandări

În urma interviurilor cu principalii factori interesaţi locali, a discuţiilor detaliate cu compania de transport
public local şi departamentul de transport şi în urma unor vizite specifice în teren şi a analizei
chestionarelor completate, sunt propuse următoarele recomandări pentru dezvoltarea de intervenţii în sub-
sectorul de transport pentru perioada 2007 – 2013:
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Elaborarea Studiului de Transport, a studiului de trafic şi a altor cercetări şi studii
importante privind transportul local

Este necesară pregătirea Studiului de Transport, care va aduce contribuţii în noul Plan
Urbanistic Principal, privind aspectele care se axează pe dezvoltare, delimitarea sectorului
principal şi a zonelor de dezvoltare pentru sectorul de transport, elementele structurale de
transport, cum ar fi definirea cerinţelor privind zonarea / prioritatea pentru centura ocolitoare,
definirea unei ierarhii de drumuri urbane funcţionale şi conexiuni la facilităţile terminus,
centrele de distribuţie etc. Studiul de Transport ar trebui să conţină şi planuri detaliate de
dezvoltare a zonei (inclusiv drumuri, zone de parcare în afara străzilor etc.)
Concluziile Studiului vor fi utile pentru introducerea tehnicilor de management pentru traficul
modern în municipiul Adjud, pe termen scurt, mediu şi lung, în contextul noului Plan
Urbanistic Principal.

Alte cercetări cheie şi studii de fezabilitate suplimentare vor include:
 Supravegherea vitezei „în trafic”;
 Studiul de fezabilitate (inclusiv evaluarea impactului asupra mediului) pentru

introducerea de servicii de transport public urban şi de transport al şcolarilor;
 Studiul de piaţă şi planul de afaceri privind profitabilitatea şi câştigurile

economice pentru programele şi acţiunile de modernizare a sectorului de
transport pe termen scurt, mediu şi lung;

 Studiul de prefezabilitate şi de fezabilitate şi planul de afaceri pentru
transformarea vechiului aeroport militar al Municipiului Adjud într-un
aeroport de folosinţă restrânsă pentru avioanele personale şi cele utilizate de
grupuri mici de turişti.

Dezvoltare la nivel naţional Dezvoltare la nivel regional

POS Dezvoltarea capacităţii administrative

Domeniul major de intervenţie 2.2 - Întărirea
capacităţii pentru management strategic şi
planificarea acţiunilor

Prioritatea 8 „Regenerare urbană”

Domeniul major de intervenţie 8.2 -
Sprijinirea oraşelor mijlocii în vederea
dezvoltării de noi funcţii pentru teritoriu;

Elaborarea şi implementarea Programului Operaţional privind proiectele de infrastructură
grea

Programul Operaţional de infrastructură grea va include proiecte cum ar fi:

 Centura de ocolire a oraşului;
 Îmbunătăţirea infrastructurii şi pavarea străzilor care necesită intervenţii urgente;
 Poduri, pasaje de trecere, sensuri giratorii, străzi secundare noi şi infrastructură de sprijin

pentru o inter-conectivitate crescută în oraş şi pentru a lega oraşul de zonele rurale şi
cartierele care vor deveni parte a Noului Adjud;

 Drumuri noi şi infrastructură de sprijin pentru o inter-conectivitate crescută a oraşului cu
siturile istorice din împrejurimi şi pentru crearea drumului vinului ca parte a priorităţii
sectorului de turism;

 Locuri de parcare în spaţiu deschis;
Dezvoltare la nivel naţional Dezvoltare la nivel regional

POR – Axa Prioritară 1 „Îmbunătăţirea
infrastructurii de transport regionale şi
locale”

Operaţiune: „Reabilitarea şi modernizarea
reţelei de drumuri locale din mediul urban”

Prioritatea 1 – „Dezvoltarea reţelei de
transport la nivel regional”

Domeniul major de intervenţie 1.3
„Modernizarea şi asigurarea accesului în zonele
rurale” şi 1.4 „Creşterea mobilităţii în zonele
ane”
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Dezvoltarea structurilor de parteneriat public – privat în sectorul de transport la nivel local

Crearea sistemului de transport local bazat pe rolurile separate şi clar definite ale entităţii de
reglementare a transportului local, inspectoratului local şi agenţiilor de furnizare de servicii.
Ideea de la care se pleacă este de a utiliza modelul parteneriatului public–privat între
autorităţile locale şi furnizorii de servicii. De exemplu, mentenanţa infrastructurii de
reabilitare a drumurilor şi întreţinerea echipamentelor de semnalizare a traficului în
municipiul Adjud şi în cartiere să fie dată în administrare unui operator privat, pe baza unei
licitaţii publice competitive.

Dezvoltare la nivel naţional Dezvoltare la nivel regional

- -

Îmbunătăţirea şi modernizarea siguranţei în trafic

Acest lucru va include:

– Înlocuirea semafoarelor şi a semnelor de circulaţie existente, care sunt vechi şi slab
vizibile, cu unele noi, în concordanţă cu programul Municipiului pentru modernizarea
mobilierului urban, ca parte a priorităţilor de modernizare şi planificare urbană;

– Introducerea măsurilor de siguranţă a drumurilor (bazate pe evaluarea amănunţită a
consemnărilor privind accidentelor rutiere): ex. introducerea de galoane, semne rutiere şi /
sau benzi de limitare a vitezei la toate intrările în oraş.

Dezvoltare la nivel naţional Dezvoltare la nivel regional

POR Axa Prioritară 5
„Dezvoltare urbană durabilă”

Prioritatea 8 „Regenerare urbană”

Domeniul major de intervenţie 8.3. Acţiuni de regenerare
urbană şi dezvoltarea de servicii rare;

3. Obiective Operaţionale

Obiectivul 1: Reabilitarea principalelor drumuri, zone de parcare, treceri de pietoni şi intersecţii
şi îmbunătăţirea în ansamblu a infrastructurii de străzi din municipiul Adjud.

Obiectivul 2: Asigurarea unei legături vizibile şi eficiente între municipiul Adjud şi zonele sale cu
potenţial turistic şi noua centură ocolitoare a oraşului.

Obiectivul 3: Îmbunătăţirea eficienţei managementului de trafic, creşterea siguranţei şi reducerea
congestionărilor în trafic în zona centrală a oraşului.

Obiectivul 4: Stabilirea de stimulente pentru o creştere a nivelului investiţiilor private în sectorul
de transport prin proiecte fezabile, pe principiul concesiunii, şi implementarea de
diferite programe de mentenanţă în sectorul transportului, pe baza modelului de
parteneriat public–privat.



39

1. Situaţia actuală

În timpul activităţii de elaborare a Strategiei Municipiului,
Grupul de Dezvoltare Strategică s-a confruntat cu următorul
aspect: nu era disponibilă nici o situaţie statistică (sau foarte
puţine) cu privire la sectorul IMM-urilor din Adjud şi, prin
urmare, nu erau disponibile informaţii specifice, detaliate pe
sectoare / sub-sectoare de activitate, număr de societăţi
comerciale, nivelul venitului, rate de creştere, volumul
exporturilor etc.

Înfiinţarea de companii private a început în 1989, imediat după
revoluţie. Astăzi, sectorul IMM-urilor este caracterizat 90% de
micro-întreprinderi, care au între 1 şi 9 angajaţi, fiind active cu

precădere în sectorul comerţului şi prestarea de servicii. Sunt şi câteva companii de producţie şi câteva
întreprinderi mai mari. Industria căilor ferate şi Vrancart SA (producătorul de hârtie) sunt importante
surse în oferire de locuri de muncă.

Principalele activităţi de comerţ fac referire la mici magazine alimentare, florării, magazine de confecţii
etc., în timp ce companiile care oferă servicii sunt în domeniul construcţiilor, hoteluri şi restaurante,
agenţii de voiaj, saloane de înfrumuseţare, internet cafe-uri etc.

Domeniul construcţiilor era bine reprezentat în ceea ce priveşte
forţa de muncă bine pregătită, însă multe dintre aceste persoane şi-
au schimbat locul de muncă, alegând ţări cu un nivel de salarii mai
bun (Spania şi Italia). Ca rezultat, nivelul activităţilor în sectorul de
construcţii a scăzut, iar oamenii care încă mai lucrau în domeniu
şi-au schimbat activitatea îndreptându-se spre sectorul afacerilor şi
comerţului.

Referitor la sectorul industrial, cea mai activă este industria
mobilei.

Procesarea lemnului este următoarea în ceea ce priveşte activitatea
industrială. Adjudul beneficiază de o zonă forestieră foarte bună,

lemnul provenit din acestă zonă fiind exploatat. În principal, lemnul este vândut ca şi cherestea, deşi este
utilizat şi pentru ferestre şi tocuri pentru uşi.

Primăria municipiului Adjud are experienţă în proiecte derulate cu fonduri UE,
existând capacitatea de a dezvolta proiecte şi pe viitor, prin utilizarea fondurilor
UE, fapt care va contribui la îmbunătăţirea viaţii economice a oraşului. Cu toate
acestea, din analizele întreprinse, este evident faptul că un număr foarte mare de
companii din Adjud nu sunt conştiente de implicaţiile aderării la Uniunea
Europeană şi de cerinţele pentru IMM-uri. De exemplu, multe dintre aceste firme
nu sunt familiare cu politicile de concurenţă ale UE şi nu au întreprins încă
iniţiative pentru a îndeplini standardele de mediu, sănătate şi igienă, siguranţă la
locul de desfăşurare a activităţii.

Economie
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Principalele caracteristici ale economiei Adjudului pot fi observate în cele ce urmează:

Cultura antreprenorială

În Adjud există un puternic spirit
antreprenorial. De asemenea, numărul IMM-
urilor nou înfiinţate, creşte în fiecare an.
Oamenii de afaceri din Adjud au o atitudine
proactivă: dezvoltă şi pun în practică noi
idei locale pe baza unor exemple de succes
din alte ţări ale UE, sau doar pornesc afaceri
pe baza aptitudinilor şi abilităţilor pe care le-
au moştenit prin tradiţia familiei. Cu toate
acestea, principala problemă remarcată în
cadrul oamenilor de afaceri din Adjud este
lipsa aplicării practicilor de management al
afacerilor în operaţiunile curente, incluzând
planificarea strategică a dezvoltării
afacerilor dincolo de graniţele locale. SC
Vrancart SA reprezintă o excepţie, alături de alte fabrici de mobilă care au reuşit să comercializeze cu
succes produsele proprii pe piaţa naţională. Majoritatea antreprenorilor au menţionat, de asemenea, că nu
au făcut un studiu de fezabilitate sau un plan de afaceri înainte de a-şi înfiinţa compania şi nici nu au fost
instituţii despre care să se ştie că oferă asemenea servicii. Din acest fapt reiese că abordarea practică
pentru înfiinţarea unei afaceri nu este asociată cu o cultură de management al afacerilor.

Nivelul de educaţie şi pregătire al antreprenorilor variază de la scăzut la foarte ridicat, iar vârsta acestora
diferă.

Capacitatea de management al afacerilor

În Adjud, mare parte din acţiunile unei afaceri sunt deţinute în familie – procentul mai mic de acţiuni
fiind deţinut de diferiţi parteneri din afara familiei.

Pe baza răspunsurilor la întrebările din chestionare, pare a exista un consens în ceea ce priveşte stilul
managerial. Toţi care au răspuns consideră că, în cadrul IMM-urilor, abilităţile manageriale sunt de nivel
mic şi există o nevoie de schimbare şi de introducere a unei abordări mai structurate în dezvoltarea
afacerilor.

Accesul la Fonduri

În general, în Adjud, antreprenorii înfiinţează o afacere prin investirea
propriilor resurse financiare (economii proprii sau câştiguri din bunuri
personale). Accesul la surse de finanţare este necesar, de obicei, într-o
etapă mai târzie, când societăţile comerciale încearcă să se extindă şi să se
dezvolte. Totuşi, au fost sesizate bariere în accesarea de fonduri externe
(atât din punct de vedere administrativ, cât şi legal), constituind o piedică
în dezvoltarea rapidă a unei afaceri. Băncile solicită, de asemenea,
garanţie suplimentară, condiţionând prin urmare accesul la împrumuturi şi
făcându-le să pară neatractive şi inaccesibile pentru afacerile mici şi
pentru cei abia înfiinţaţi.

De asemenea, majoritatea firmelor din Adjud nu sunt relaţionate cu
parteneri naţionali şi internaţionali puternici şi au un acces limitat la diverse oportunităţi de investiţii
existente atât pe plan naţional, dar şi internaţional.
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Accesul la Cercetare şi Inovaţie

În prezent, nu există incubatoare de afaceri,
parcuri de dezvoltare tehnologică, centre de
afaceri etc. în Adjud sau în judeţ. Existenţa
acestor tipuri de centre s-a dovedit a fi foarte
benefică pentru alte oraşe din România.
Autorităţile locale din Adjud, dar şi oamenii
de afaceri intervievaţi pe durata elaborării
Strategiei au confirmat că înfiinţarea acestor
centre ar consolida activităţile economice în
oraş şi ar contribui la atragerea de investiţii
străine. De asemenea, a fost confirmat faptul
că accesul la centre de cercetare şi inovaţie va
aduce acestora beneficii considerabile în
vederea dezvoltării de proiecte care să
urmărească modernizarea tehnologică şi
creşterea calităţii produselor acestora în
vederea exportării pe pieţele din UE.

În plus, deşi multe societăţi comerciale dispun de echipamente IT şi reţea, acestea nu sunt însă utilizate la
capacitate maximă. Computerele sunt utilizate în principal pentru scopuri contabile, navigare pe internet,
email-uri, dar nu pentru operaţiuni de afaceri în procesele tehnologice sau pentru marketing şi comerţ
electronic.

Proiecte de cooperare şi gradul de pregătire pentru cooperare

IMM-urile din Adjud sunt foarte conştiente de
faptul că întărirea cooperării dintre acestea şi alţi
parteneri naţionali şi internaţionali va deschide noi
pieţe şi oportunităţi. De asemenea, sunt conştiente
că dezvoltarea de proiecte de cooperare va implica
un cost mai scăzut al investiţiilor pentru entităţile
individuale. Cu toate acestea participarea la
proiecte de cooperare este foarte redusă. Unul
dintre motive ar putea fi reprezentat de lipsa de
încredere în stabilitatea acestor parteneriate.
Parteneriatele între actori pentru iniţiative comune
sunt sub-dezvoltate şi, în multe cazuri, intrarea în
parteneriate locale este încă văzută ca o ameninţare
ce poate duce la pierderea controlului pe piaţă.
Acest fapt se datorează parţial lipsei de încredere în
protecţia oferită de lege şi în prevederile legii
privind proprietatea intelectuală asupra modelelor şi
ideilor de afaceri. Afacerile individuale nu sunt
dirijate şi îndreptate spre parteneriat şi nu permit
iniţiative comune pentru derularea de investiţii care
să aibă drept scop o protejare mai mare a zonei, din punctul de vedere al mediului, prin introducerea de
noi tehnologii şi echipamente care să fie utilizate în comun de către parteneri. În prezent, nu există
servicii de intermediere pentru stimularea şi facilitarea cooperării şi a parteneriatelor în afaceri, şi care să
asigure siguranţă funcţionării asocierii.
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Resurse Umane

Mulţi manageri / proprietari de IMM-uri din Adjud au făcut cunoscut
faptul că au întâmpinat probleme în găsirea de personal calificat.
Acest fapt se datorează şi ratei crescute a migraţiei forţei de muncă cu
calificare, dar şi faptului că nu există centre de instruire vocaţională
în Adjud sau în zonele învecinate, în judeţ (mai multe informaţii
despre acest subiect sunt oferite în Secţiunea Educaţie şi Instruire
Vocaţională). De asemenea, mulţi tineri, după terminarea studiilor,
caută posibilităţi de angajare în alte oraşe mai mari, în lipsa unei
oferte diversificate, pe termen lung, de locuri de muncă pe plan local.

Organizaţii de sprijin pentru IMM-uri

Primăria municipiului Adjud a implementat proiecte finanţate prin
fonduri UE care nu au legătură cu sectorul IMM-urilor. Oraşul are
nevoie de o infrastructură mai bună de sprijin pentru IMM-uri, prin
Camera de Comerţ şi Industrie de pe plan local şi alte tipuri de
asociaţii şi organizaţii de sprijin pentru afaceri. Organizaţiile
existente nu răspund nevoilor venite din partea IMM-urilor, iar
capacitatea acestor organizaţii nu este de ajuns pentru a putea fi
eficiente.

Înfiinţarea unei societăţi comerciale

Majoritatea antreprenorilor au semnalat faptul că au întâmpinat dificultăţi, din punct de vedere legal, în
perioada de înfiinţare a societăţilor lor, datorită gradului ridicat al birocraţiei, dar şi lipsei de cunoştinţe în
ceea ce priveşte procedurile şi cerinţele legale pentru înfiinţarea unei afaceri, în special în unele sectoare
care sunt reglementate de reguli şi proceduri mai stricte (ex. alimentaţie, transport, prelucrarea lemnului
etc.).

Alte aspecte semnalate de IMM-uri

Subiecţii interviurilor au accentuat că există
câteva constrângeri principale în derularea
activităţilor economice zilnice, în municipiu,
şi anume:
 Servicii de transport şi logistică

nedezvoltate;
 Lipsa unor furnizori de servicii IT

competitivi, la un cost redus;
 Lipsa facilităţilor de sprijin al

afacerilor;
 Lipsa accesului la centre de cercetare şi inovaţie;
 Lipsa unei promovări organizate a potenţialului şi oportunităţilor IMM-urilor din Adjud, la nivel

naţional şi internaţional;
 Informaţii limitate despre oportunităţile de afaceri încurajate de către donori prin linii de proiecte.
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2. Recomandări

Oportunităţile care apar odată cu aderarea României la UE formează temelia pentru dezvoltarea unei
abordări strategice în scopul modernizării şi întăririi capacităţii sectorului IMM-urilor în municipiul
Adjud.

Consolidarea Culturii Antreprenoriale şi a Managementului în Afaceri

Această prioritate urmăreşte întărirea culturii antreprenoriale în Adjud prin promovarea
utilizării şi aplicării de noi practici de management în afaceri, management financiar şi de
marketing, în cadrul IMM-urilor din oraş. Aceasta va include activităţi în vederea creşterii
conştientizării cu privire la beneficiile financiare şi operaţionale ale aplicării planificării în
afaceri şi a practicilor de management, managementului resurselor umane, instruirii
angajaţilor şi specializării etc. Promovarea conceptelor de planificare şi management în
afaceri se va face, într-o primă etapă, către oamenii de afaceri, iar ulterior se va concentra
către noi şi viitori antreprenori, incluzând femei şi tineri. Consolidarea culturii
antreprenoriale în rândul tinerilor va crea premisele pentru asigurarea durabilităţii mediului
profesional de afaceri în oraş.

Dezvoltare la nivel naţional Dezvoltare la nivel regional

POS DRU Axa Prioritară 1: „Educaţia şi
formarea profesională în sprijinul creşterii
economice şi dezvoltării societăţii bazate
pe cunoaştere”
Domeniul major de intervenţie 1.1. „Educaţie
şi formare profesională iniţială de calitate în
sprijinul creşterii economice şi ocupării”
Categoria de proiect: „Proiecte de
dezvoltare a activităţilor curriculare şi extra-
curriculare de dezvoltare a spiritului şi
culturii antreprenoriale şi educaţia pentru o
cetăţenie activă”

Prioritatea 3 „Crearea condiţiilor pentru o
piaţă a muncii flexibilă”
Acţiune : „Dezvoltarea culturii
antreprenoriale în cadrul activităţilor
curriculare si extra-curriculare în
învăţământul preuniversitar şi universitar în
parteneriat cu mediul de afaceri”

Sprijin pentru sectoarele prioritare cu potenţial de creştere

Prioritatea urmăreşte dezvoltarea unui program de suport tip cluster pentru componentele
vitale ale sectoarelor potenţiale de dezvoltare. Acest program trebuie să se concentreze pe
dezvoltarea de servicii de sprijin pentru oamenii de afaceri, incluzând componente cum ar fi
consultanţă tehnică în creşterea eficienţei, a competitivităţii produselor şi serviciilor, în
mecanisme de restructurare, alinierea la cerinţele de mediu, marketing şi ajutor financiar
pentru investiţiile iniţiale.
Programul va include şi dezvoltarea de centre de instruire vocaţională, în cadrul Strategiei
pentru Educaţie şi Instruire.

Este recomandat un sprijin preliminar pentru sectorul de producţie de mobilă şi de logistică.
Aceste sectoare sunt deja prezente în Adjud şi, prin urmare, formează deja o bază pe care se
poate construi în vederea consolidării potenţialului acestora.

Dezvoltare la nivel naţional Dezvoltare la nivel regional

POR Axa prioritară 3: „Consolidarea
mediului de afaceri regional şi local”
Domeniul major de intervenţie: 3.1.
„Dezvoltarea serviciilor de sprijinire a
afacerilor”

Prioritatea 2: „Crearea condiţiilor
favorabile dezvoltării mediului
investiţional”
Domeniul major de intervenţie 2.2
„Susţinerea serviciilor pentru IMM-uri.”
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Dezvoltarea de Servicii Specializate de Consiliere pentru IMM-urile existente şi pentru cele
nou înfiinţate

Această recomandare urmăreşte iniţierea unor măsuri şi servicii de suport legislativ şi
administrativ pentru IMM-uri, prin dezvoltarea de pachete informative adecvate nevoilor,
consiliere şi servicii de instruire – managerilor şi proprietarilor de IMM-uri. În plus,
recomandarea are în vedere întreprinderea unui studiu de audit, privind întărirea cadrului de
reglementare, care afectează în mod direct comunitatea de afaceri şi utilizarea rezultatului
pentru dezvoltarea de propuneri pentru a simplifica şi a direcţiona regulile astfel încât să se
reducă barierele administrative pentru partea de început a funcţionării unei afaceri, incluzând
IMM-urile, obţinerea unor autorizaţii şi cerinţele pentru dezvoltarea investiţiilor în
infrastructură. În termeni generali, suportul legislativ şi administrativ va include
internaţionalizarea IMM-urilor din Adjud şi facilitarea participării acestora la târguri,
expoziţii, forumuri şi conferinţe de investiţii în străinătate.
Dezvoltare la nivel naţional Dezvoltare la nivel regional

POR Axa prioritară 3: „Consolidarea
mediului de afaceri regional şi local”
Domeniul major de intervenţie: 3.1.
”Dezvoltarea serviciilor de sprijinire a
afacerilor”

Prioritatea 2: „Crearea condiţiilor
favorabile dezvoltării mediului
investiţional”
Domeniul major de intervenţie 2.2
„Susţinerea serviciilor pentru IMM-uri.”

Realizarea Strategiei de Dezvoltare Economică a oraşului

Strategia:

 va formula direcţiile strategice pentru creşterea şi prosperitatea economică a oraşului
Adjud;

 va iniţia dezvoltarea unei reţele puternice de sprijin pentru IMM-uri;
 va consolida capacitatea instituţională a organizaţiilor publice relevante pentru a asigura

un suport mai eficient şi asistenţă corespunzătoare în vederea dezvoltării IMM-urilor
locale şi a investitorilor. Pe termen lung, acest program trebuie să conducă la crearea unui
birou unic pentru înregistrarea documentelor relevante pentru înfiinţarea firmelor şi
asocierilor;

 va analiza toate oportunităţile de finanţare disponibile şi alte instrumente financiare şi va
elabora instrucţiuni clare care să includă paşii de urmat şi procedurile pentru accesarea
acestor instrumente de finanţare (ex: condiţii suplimentare flexibile, rate de comision,
capital iniţial, micro-finanţare etc.);

 va stabili proceduri în vederea înfiinţării unui grup de lucru în domeniul dezvoltării
economice, condus de către Primar, pentru a construi relaţii mai puternice la nivel local,
cu autorităţi din partea guvernului, de la nivel european sau de la alte instituţii
internaţionale;

 va analiza stimulentele care se pot acorda pentru dezvoltarea afacerilor, va identifica
alternativele de sprijin pentru IMM-uri şi va evalua posibilităţile de dezvoltare a
concentrărilor de companii în domenii precum comerţul, transportul, comunicaţiile,
serviciile financiare şi de afaceri, ca parte a regenerării economice generale a
municipiului.

Dezvoltare la nivel naţional Dezvoltare la nivel regional

POR Axa prioritară 3: „Consolidarea
mediului de afaceri regional şi local”
Domeniul major de intervenţie: 3.1.
„Dezvoltarea serviciilor de sprijinire a
afacerilor”

Prioritatea 2: „Crearea condiţiilor
favorabile dezvoltării mediului
investiţional”
Domeniul major de intervenţie 2.2
„Susţinerea serviciilor pentru IMM-uri.”
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Elaborarea şi implementarea programului economiei de piaţă, care vizează în primul rând
investitori naţionali şi internaţionali

Programul va oferi informaţii privind afacerile şi posibilităţile de investiţii în domeniul
imobiliar şi va promova ideea de parcuri de afaceri, pentru a încerca sporirea dezvoltărilor şi
investiţiilor tehnologice noi, care ar ajuta dezvoltarea IMM-urilor locale. Vor fi disponibile şi
pagini web specializate pe această ramură. În plus, programul va avea ca scop dezvoltarea
parteneriatelor comerciale în industrie şi în cercetare şi crearea fundaţiei pentru atragerea
industriilor bazate pe cunoştinţe, valorificând capacitatea R&D deja existentă.

Dezvoltare la nivel naţional Dezvoltare la nivel regional

POR Axa prioritară 3: „Consolidarea
mediului de afaceri regional şi local”
Domeniul major de intervenţie: 3.1.
„Dezvoltarea serviciilor de sprijinire a
afacerilor”

Prioritatea 2: „Crearea condiţiilor
favorabile dezvoltării mediului
investiţional”
Domeniul major de intervenţie 2.2
„Susţinerea serviciilor pentru IMM-uri.”

3. Obiective Operaţionale

Obiectivul 1: Consolidarea sprijinului municipalităţii şi crearea de condiţii favorabile pentru
dezvoltarea durabilă a afacerilor pe termen mediu şi regenerarea economică a
municipiului Adjud.

Obiectivul 2: Crearea infrastructurii şi a serviciilor de sprijin pentru afaceri, pentru a atrage noi
investiţii, cu scopul de a extinde baza economică pentru sectoarele de dezvoltare.

Obiectivul 3: Stabilirea direcţiilor pentru internaţionalizarea şi deschiderea economiei locale către
parteneri strategici naţionali şi internaţionali.

Obiectivul 4: Consolidarea culturii antreprenoriale locale şi a capacităţilor manageriale a
actorilor locali din sectorul afacerilor, pentru a răspunde pozitiv la noile
oportunităţi şi provocări ce reies din integrarea României pe piaţa comună a Uniunii
Europene.
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1. Situaţia actuală

Dezvoltarea sectorului de turism în Adjud este considerată a fi
una dintre principalele priorităţi strategice pentru viitoarele
activităţile economice şi culturale din oraş. Din acest punct de
vedere, analiza ia în considerare următoarele aspecte:

 Caracteristicile resurselor disponibile pentru dezvoltarea
turismului;

 Caracteristicile situaţiei din sectorul de turism, la momentul
actual.

Caracteristicile resurselor disponibile pentru dezvoltarea
turismului

Municipiul Adjud este foarte bogat în ceea ce priveşte resursele
din turism (resurse din mediul natural, monumente, muzee).
Pentru a ne asigura că toate resursele de care dispune municipiul
sunt prezentate, acestea sunt grupate sistematic, folosind
standardele UNESCO pentru clasificare:

Resurse Naturale

Categoria resurselor naturale include parcurile naţionale sau regionale, pădurile, grădinile, râurile,
cascadele şi munţii din apropierea Municipiului Adjud. Acestea sunt:

Parcul Municipal Adjud
Parcul Municipal Adjud este principalul loc de
recreere din oraş, având o suprafaţă destul de
mare, de 3,5 ha. Acest parc aparţine
domeniului Lahovary, ca parte a reşedinţei
nobilimii. Cuprinde diferite specii de copaci
are bănci, table de şah, este luminat adecvat,
dar necesită rearanjare, ceea ce presupune
consolidarea aleilor, plantarea de copaci şi
arbuşti şi reamenajarea fântânii arteziene, care
vor avea un impact pozitiv asupra mediului.

Lacul de Argint (zona Bocşani)
Lacul de Argint este situat la est de Adjud, aproape de lunca Siretului, într-o zonă naturală,
cu multă vegetaţie în jur. Nu este un lac mare, dar în sezonul estival este vizitat de oamenii
care merg la picnic şi să se recreeze. Drumul de acces spre zona lacului necesită reabilitare,
la fel cum întreaga zonă necesită a fi curăţată; este necesară dezvoltarea de servicii pentru
oferirea de mâncare şi băuturi, toalete publice, zone de joacă pentru copii, zone pentru
activităţi sportive, pentru plimbat şi mers cu bicicleta.

Turism



47

Heleşteu public (mlaştina Tăbăcari)
Zona mlaştinii Tăbăcari se află în apropierea râului Trotuş, la vest de Adjud. În urmă cu
mulţi ani, acolo a fost un iaz de peşte, unde locuitorii municipiului Adjud veneau să
pescuiască. Acesta necesită reabilitare, mai ales datorită inundaţiilor din primăvara anului
2005, apoi putând fi dezvoltată o zonă atractivă pentru pescuit sportiv. De asemenea, este
necesară îndiguirea râului Trotuş, pentru a preveni revărsările viitoare.

Zona Podului Trotuş (lângă „Colţ de Rai”)
Zona Podului Trotuş se află în apropierea
drumului european E85, pe ambele maluri ale
râului Trotuş, într-o pitorească zonă riverană. Pe
timpul verii, oamenii vin aici să se relaxeze, să
organizeze picnicuri, să joace diferite sporturi în
aer liber (jocuri cu mingea) şi, de asemenea, să
pescuiască. Este necesară amenajarea unei zone
de plajă pe malurile râului şi reabilitarea
terenurilor de sport, inclusiv crearea de servicii
suport şi facilităţi pentru pescuit.

Zona de agrement Burcioaia
Zona Burcioaia este la 5 km sud de Adjud, situată în lunca Siretului, dar aproape de
confluenţa cu Râul Trotuş. Aceasta este o zonă rustică foarte frumoasă, care poate fi re-
amenajată pentru picnicuri şi recreare, pentru familii şi vizite ale grupurilor de turişti.

Lunca Siretului şi Trotuşului
Faptul că Adjudul este situat la confluenţa celor două râuri, Trotuş şi Siret, transformă
această zonă într-una cu un mediu natural foarte frumos. Clima este de tip temperat
continental şi corespunde unei locaţii situate la 46,100N latitudine nordică şi 27,170E
longitudine estică, cu temperaturi anuale de 8 – 10 grade. Vegetaţia din jur cuprinde un
crâng de salcii şi plopi şi un număr mic de stejari; iarba este formată din multe plante
medicinale, cum ar fi ciuboţica-cucului, lumânărică, păpădie. Fauna este compusă din
importante specii: mistreţi, căprioare, vulpi, veveriţe, iepuri de câmp, şi păsări:
ciocănitoare, cuc, mierlă, ciocârlie şi barză. Aici ar putea fi organizate activităţi de
vânătoare. Şi această zonă necesită o reabilitare pentru a atrage cetăţenii şi turiştii, pentru
organizare de picnicuri tradiţionale, fără a distruge totuşi mediul înconjurător.

Monumente

Categoria monumentelor include biserici, clădiri şi străzi cu caracter istoric, conace, castele, muzee etc.
din Adjud şi din împrejurimi.

Clădiri religioase
Opt biserici ortodoxe (5 în Adjud şi 3 în
satele învecinate: Adjudu Vechi, Şişcani,
Burcioaia)
O biserică Romano-Catolică
O biserică ortodoxă de rit vechi
Lăcaşuri de cult - Martorii lui Iehova,
penticostali, adventişti etc.

Cei mai mulţi locuitori sunt ortodocşi
(80%), însă numai două lăcaşuri au fost
construite cu mult timp în urmă (Biserica
Sf. Nicolae – secolul al XVIII-lea şi
Adormirea Maicii Domnului – începutul secolului al XIX-lea); celelalte au fost construite
de curând, prin contribuţii private din partea cetăţenilor.
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Situri vechi / străvechi
Aşezarea din epoca bronzului IC3 de la Monteoru (drumul Urecheşti): se pare că aceasta,
precum şi alte situri străvechi nu sunt în stare fizică
adecvată pentru a primi vizitatori
Aşezarea din epoca bronzului (Monteoru 2, faza a şi b)
Aşezarea medievală (strada Al. I Cuza)
Aşezarea din epoca bronzului - cultura Monteoru (strada
Izlaz)
Aşezarea din epoca bronzului - cultura Monteoru IC3 (la
est de Adjudu Vechi, la punctul Lutarie)
Aşezarea din secolul al XVII-lea (Lutarie – satul Adjudu
Vechi)
Aşezarea din epoca bronzului (cultura Monteoru, faza a şi
b) – satul Adjudu Vechi, la punctul Izlaz)

Descoperirile arheologice nu sunt marcate şi nu pot fi identificate fără ajutorul experţilor în
istorie şi arheologie. Datorită inundaţiilor este însă necesară reabilitarea acestora.

Patrimoniu arhitectural/monumental
Primăria (începutul secolului al XIX-lea – strada V. Alecsandri)

Vechea clădire a Primăriei (în prezent, clădirea Departamentului de Taxe şi Impozite), este
cuprinsă în mod oficial pe lista monumentelor istorice, fiind construită în 1926. În
momentul de faţă, este în derulare un proiect de reabilitare a clădirii, finanţat de Banca
Mondială.

Monumentul Eroilor Români şi Ruşi (1916 – 1919)
Monumentul se află în centrul cimitirului oraşului şi a fost construit în memoria eroilor care
au pierit în timpul Primului Război Mondial. Bătăliile de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz sunt
bine cunoscute în istorie, la fel şi curajul soldaţilor români întărit de moto-ul „Pe aici nu se
trece”.

Placa Memorială (1916-1921, Societatea Culturală Lumina)
Prima organizaţie culturală s-a înfiinţat în 1919. S-a numit Cercul Cultural „Spre Lumină”,
având ca obiectiv „înfiinţarea unei biblioteci publice pentru dezvoltarea gustului literar,
constituirea unui cor, organizarea de jocuri sportive şi excursii etc.”. Şi-a încetat activitatea
în 1932. Un an mai târziu, se înfiinţează Căminul Cultural Mihai Eminescu. În 1948,
comunitatea evreiască din localitate donează localul fostei sale şcoli şi se înfiinţează
Căminul Cultural Nicolae Bălcescu, transformat din 1954 în Casă de Cultură. Actualul
sediu al Casei Municipale de Cultură a fost inaugurat în 1965, găzduind spectacole
folclorice şi de teatru, expoziţii, simpozioane, lansări de carte etc.

O veche locomotivă la depoul de cale ferată Adjud
Construcţia căii ferate peste Siret în 1872 şi mai târziu, în 1884, a unei ramuri spre Târgu
Ocna, a necesitat realizarea unui Depou la sfârşitul secolului al XIX-lea (inaugurat la 22
iunie 1884, cu o suprafaţă de 25 ha, situat la est de staţia de cale ferată Adjud). În interiorul
Depoului, este încă păstrată o veche locomotivă pe aburi, fabricată în 1955 la Reşiţa şi, de
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asemenea, o placă memorială privind grevele muncitorilor la calea ferată din 1929 – 1930, o
alta fiind cea cu toţi şefii de depou de la înfiinţare şi până în prezent.

Muzee:
Muzeul de Istorie şi Ştiinţele Naturii, situat în centrul oraşului, are o expoziţie cu flora şi
fauna din oraş şi din împrejurimile sale, strâns legate de condiţiile fizico-geografice,
prezentând de asemenea şi probleme de actualitate privind schimbarea climatului regiunii şi
protejarea mediului. Este deschis zilnic. Muzeul are un rol important pentru şcoli, dar
reprezintă şi un punct de referinţă în petrecerea timpului liber. Este dotat cu: vitrine de sticlă,
vitrine diorama, grafice prezentate şi expoziţii, probleme de ordin biologic şi ecologic,
precum şi preocupări pentru protecţia mediului, toate acestea având rolul de a înfăţişa flora şi
fauna mediului înconjurător.
O problemă a Muzeului în ceea ce priveşte vizitatorii străini este cea referitoare la denumirile
şi informaţiile prezentate, care sunt disponibile doar în limba română şi latină.

Instituţii de artă (populare şi clasice)

Biblioteca Municipală reprezintă un punct de atracţie şi de informare în ceea ce priveşte tradiţiile
populare ale oraşului. Biblioteca reprezintă, de asemenea, o bogată bază de date, cu cele 100.000 de
cărţi pe care le are în arhivă.
Una dintre principalele atracţii ale „culturii continue” este târgul săptămânal (care începe în fiecare
vineri) – şi deserveşte mii de oameni din Bacău, Adjud, Tecuci, Oneşti şi Braşov.
Târgul anual, care are loc pe 6 august, reprezintă, de asemenea, o tradiţie importantă a oraşului şi un
prilej de sărbătoare pentru toţi locuitorii săi. Pe lângă activitatea comercială, acesta este un eveniment
vesel, cu muzică şi dansuri tradiţionale.
Sărbătoarea Recoltei are loc pe 26 octombrie, fiind organizată în ziua Sfântului Dumitru (Patronul
oraşului). La această sărbătoare, oamenii au parte de mâncare, vin, muzică şi dansuri tradiţionale.

Activităţi sportive / de aventură

Municipiul Adjud încurajează
activităţile sportive de tineret, cum
ar fi fotbalul (Adjudul are o echipă
într-o divizie secundară), handbal
(echipele de tineret şi seniori, de
bărbaţi şi de femei CSM Adjud) şi
judo (aceste sporturi sunt bine
reprezentate la nivel naţional – drept
dovadă stând premiile primite de
către sportivii de la nivel local).
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Adjudul are, de asemenea, două terenuri de tenis, iar stadionul municipal este dotat cu o pistă de
alergare, unde se antrenează sportivii de la Sport Club Adjud pentru competiţiile judeţene şi naţionale.

Autorităţile doresc înfiinţarea unui teren de golf şi a unei piste de role / piscină.

În zona rurală din jurul Adjudului

În apropierea Municipiului Adjud (în satul Ploşcuţeni, aproximativ 15 km) este o mănăstire de maici,
numită Mănăstirea Sihastru a Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel. A fost înfiinţată în 1474 şi are un
muzeu cu o colecţie de icoane, cărţi vechi şi obiecte de cult. Pot fi oferite cazare şi masă pentru
turişti, iar măicuţele şi cei care locuiesc acolo cunosc câteva limbi moderne europene. Mănăstirea
primeşte aproximativ o mie de turişti pe an, dintre care 10%
sunt străini.
La nord-est de oraşul Oneşti este Borzeşti, o biserică ridicată
de Ştefan cel Mare, ca şi podul de piatră de peste râul Trotuş
construit în secolul al XV-lea. Aici poate fi văzut şi
legendarul stejar din timpul când Ştefan cel Mare conducea
Moldova.
La 8 km de Adjud, în satul Domneşti, în punctul numit „La
Arin”, au fost identificate obiecte de olărit, care indică
existenţa unei aşezări bogate carpice şi în punctul „Pe curte”
se pot observa obiecte de olărit din epoca geto-dacă, cultura
carpică şi era feudală. În acelaşi sat este o biserică ce a fost construită între 1661 – 1664 de către
Eustratie Vodă Dabija (domn moldovean)
Satul Rugineşti se află la 10 km sud-vest de Adjud şi este stabilit pe o aşezare preistorică, fiind
menţionat pentru prima dată în secolul al XIV-lea. Micuţa biserică din vechea sihăstrie a Pădurii
Călugăreşti este foarte veche, fiind probabil construită înainte de 1673, deoarece în acel an Teodor
Dubecki şi-a donat proprietăţile mănăstirii. Şcoala datează din 1869.
La sud-vest, 15 km depărtare de Adjud, se află satul Păuneşti, cu Biserica Sfântul Gheorghe, ridicată
în 1865. În centrul satului este un monument dedicat eroilor din Războiul de Independenţă (război
împotriva otomanilor (1877-1878)), inaugurat la 21 iunie 1909 de către locuitorii din Păuneşti. Satul
se poate mândri şi cu un vin bun.

La 25 km de Adjud, în oraşul Mărăşeşti, se găseşte
un impresionant Mausoleu, construit în 1923-1924
în memoria eroilor care au pierit în Primul Război
Mondial şi care au fost conduşi de deviza „Pe aici nu
se trece”. Mausoleul laudă memoria celor care au
luptat pe aceste câmpuri şi în fiecare an, la 6 august,
în faţa Mausoleului vin români din toată ţara pentru
a comemora pe cei care şi-au pierdut viaţa luptând
pentru patrie. O problemă este aceea că, datorită
umidităţii, starea frescelor este deteriorată.
La 4 km sud de Mărăşeşti, la Haret, se găseşte

monumentul eroinei Măriuca Zaharia, de 12 ani, care şi-a pierdut viaţa în timpul luptelor grele din
1917. Ea a ţinut locul unui soldat ucis în postul de observare ce trimitea veşti unităţilor militare
române, până când a fost răpusă de două gloanţe.

Caracteristicile Sectorului de Turism în momentul de faţă

În momentul de faţă, în oraşul Adjud nu sunt disponibile foarte multe date despre turism. Mai mult decât
atât, orice încercare de a afla exact câţi turişti români şi străini vizitează Adjudul sau câţi se informează
despre oraş şi decid să îl viziteze, duce la o concluzie bazată doar pe presupuneri, deoarece pur şi simplu
nu există date înregistrate privind monitorizarea informaţiei în domeniul turismului. De asemenea, nu
există informaţii asupra numărului de pliante care sunt realizate şi distribuite anual şi de către cine, în ce
procent contribuie mass-media şi ce tip de oferte de atracţii turistice sunt promovate de mass-media şi de
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către operatorii de turism şi cât de multe etc. Este interesant şi faptul că nu sunt multe materiale scrise
despre potenţialul şi oferta turistică a Adjudului şi a judeţului Vrancea, care să fie disponibile în Adjud, în
afară de lucrarea dlui. Alexandru Deşliu „Adjudul: Ghid Turistic” (Editura Pallas, 2002), care
impresionează prin traducerea realizată atât în limba engleză cât şi în limba română, despre municipiul
Adjud şi judeţul Vrancea.

Următorul tabel prezintă principalele concluzii asupra caracteristicilor Sectorului de Turism în Adjud, ca
rezultat al activităţii de elaborare a Strategiei.

Turiştii români
Turiştii români vin în număr mic în oraş;
Unele categorii de turişti români sunt reprezentate de elevii şi studenţii care
îşi vizitează părinţii pe timpul verii şi emigranţii români care, de asemenea,
se întorc pe timpul verii pentru a-şi vizita rudele sau pentru a-şi petrece
vacanţa;
Sunt şi oameni de afaceri aflaţi în tranzit sau în vizită şi care utilizează
facilităţile de cazare din Adjud;
Agenţiile existente de turism îşi concentrează serviciile pe transportul extern
şi al muncitorilor şi imigranţilor români şi pe pachete de vacanţe în diferite
staţiuni din ţară şi străinătate.

Turişti străini
Turiştii străini sunt reprezentaţi ocazional de grupuri mici din Europa de Vest
care sunt în tranzit prin municipiul Adjud, în drumul lor spre mănăstirile din
nord sau pe ruta spre coasta de sud-est a Mării Negre;
În general, petrec numai câteva ore, maxim o zi, înainte de a-şi continua
călătoria;
Majoritatea dintre aceştia sunt vorbitori de limbă germană (atât din Austria,
cât şi din Germania).

Date şi înregistrări
despre turişti

Nu există informaţii relevante cu privire la venitul anual generat de Sectorul
de Turism, cele mai vizitate locaţii, numărul de vizitatori pentru fiecare
locaţie şi sit, frecvenţa vizitelor, dacă sunt turişti care au revenit, domenii
principale de interes etc. Nu există un sistem centralizat de informaţii şi nici o
bază de date care să conţină informaţii din sectorul turismului în oraş.

Facilităţi de cazare
în Turism

Nu sunt posibilităţi de cazare în Adjud la nivel optim de dezvoltare.
Municipiul Adjud duce lipsă de hoteluri moderne în stil european, cu centre
de relaxare şi activităţi sportive, saună, piscină, terenuri de tenis etc.
Există 3 hoteluri cu un număr total de 80 de paturi, în condiţii bune, iar alte 2
pensiuni moderne sunt în construcţie. Conform unor estimări, rata medie de
ocupare a capacităţilor existente este de aproximativ 80% -90% (Sursa:
Proprietarii şi angajaţii hotelurilor)
Aproximativ 25 % din clienţii hotelurilor sunt turişti aflaţi în tranzit.

Restaurante şi
Fast-Food-uri

În municipiul Adjud sunt relativ puţine tipuri de restaurante locale, cele mai
multe servind mâncare tradiţională. Numărul localurilor fast-food este, de
asemenea, mic.

Facilităţi sportive
şi de recreare

În momentul de faţă, oraşul nu are un complex la standarde înalte pentru
recreare, o piscină de mărime satisfăcătoare, terenuri de tenis moderne,
terenuri de golf, fotbal, baschet, volei şi handbal (împrejmuite şi întreţinute în
mod regulat), piste pentru ciclism, zone pietonale marcate etc., fapt care
împiedică promovarea unui turism alternativ.
În Adjud sunt puţine saloane de înfrumuseţare, săli de gimnastică, însă
cererea este mai mare decât oferta actuală.
Există un număr limitat de cluburi şi baruri;
Flora şi fauna sunt excelente, foarte potrivite pentru organizarea unor
vânători memorabile;
Există posibilitatea de a pescui datorită celor două râuri care încadrează
oraşul;
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2. Recomandări

Una dintre principalele oportuniţi privind dezvoltarea sectorului turistic din Adjud este oferită de
existenţa unei suprafeţe extinse de teren disponibil într-o zonă cu potenţial de dezvoltare ridicat datorită
frumuseţii peisajelor din vecinătatea oraşului. Prezenţa unor zone împădurite, bogăţia în cursuri de apă
precum şi calitatea mediului ambiant, recomandă Adjudul ca o viitoare destinaţie pentru dezvoltarea unui
turism de calitate care să atragă turişti din întreaga regiune. În acest sens, Adjudul îndeplineşte toate
condiţiile pentru a pune bazele primului parc de tip „Oaza” în România, ce are potenţialul de a deservi
milioane de turişti anual. Asfel de parcuri ce sunt foarte populare în ţări europene precum Marea
Britanie, Olanda sau Franţa (pentru date suplimenatare vezi http://www.centerparcs.com/) pot oferi
servicii precum:

Ciclism montan;
Cursuri de tragere cu arcul;
Terenuri de golf sau minigolf;
Tenis;
Un parc acvatic cu bazine acoperite sau în aer liber;
Cursuri de alpinism;
Pescuit sportiv;
Călărie;
Etc.

Un exemplu privind un astfel de parc este prezentat în imaginea următoare:
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Un parc de tip „Oază”

Pentru a sprijini dezvoltarea sectorului turistic în Adjud, principalele recomandări sunt următoarele:

Formularea şi elaborarea unei Strategii Sectoriale de Turism pentru municipiul Adjud

Recomandarea are ca scop realizarea unei Strategii Sectoriale de Dezvoltare a Turismului
coerentă şi proactivă, care să includă promovarea turismului şi un plan de marketing (care
conţine un plan de afaceri). Raţionamentul este de a stabili direcţii strategice pe termen
mediu, pentru dezvoltarea, promovarea, marketing-ul şi valorizarea deplină a potenţialului
turistic bogat al municipiului Adjud.
Adjudul trebuie să elaboreze şi să dezvolte o marcă şi un logo pentru turismul din municipiu,
care să fie plasate la două puncte de intrare în oraş şi la toate locaţiile turistice. Semnele
trebuie să fie distinctive, uşor de recunoscut, atractive (chiar cu umor) şi cu simboluri
înrădăcinate pe plan local.

Dezvoltare la nivel naţional Dezvoltare la nivel regional

POS Competitivitate Prioritatea 5.
„România, ca o destinaţie atractivă pentru
turism şi afaceri”

-
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Crearea Centrului de Informare Turistică al oraşului Adjud, având ca obiectiv principal
consolidarea ofertei de promovare şi marketing în turism

Această recomandare propune crearea unui Centru de Informare Turistică nou, modern, în stil
european, care să ofere turiştilor şi vizitatorilor diverse informaţii cu privire la şederea lor în
Adjud şi informaţii generale despre oraş şi judeţul Vrancea. Centrul de Informare Turistică ar
trebui, de asemenea, să ofere informaţii despre locaţiile de atracţie turistică, siturile de
patrimoniu istoric, despre servicii de cazare, restaurante locale, muzee, teatre, programul
săptămânal al municipiului etc.
Acest Centru va avea un rol catalitic în combinarea, procesarea şi îmbunătăţirea unor diferite
iniţiative publice şi private, cum ar fi:

 Dezvoltarea unor pachete de atracţii multiple, specializate pentru turiştii aflaţi în
tranzit;

 Editarea unor pachete informative atractive care să corespundă ofertei turistice
locale existente;

 Promovarea oraşului în cadrul diferitelor târguri, expoziţii, manifestări naţionale şi
internaţionale;

 Relaţionarea cu agenţii turistice şi operatori la nivel regional, naţional şi european.
În acelaşi timp, Centru va reprezenta punctul de plecare pentru modernizarea componentei IT
în sectorul de turism a municipiului Adjud.
Astfel vor fi create premisele pentru dezvoltarea unui sistem electronic centralizat pentru
colectarea, procesarea şi stocarea datelor şi a informaţiilor privind activităţile de turism din
oraş şi din împrejurimi.
Dezvoltare la nivel naţional Dezvoltare la nivel regional

POS Competitivitate Prioritatea 5.
„România, ca o destinaţie atractivă pentru
turism şi afaceri”
5.2 Dezvoltarea reţelei naţionale de
informare şi promovare turistică
„a) Investiţii în dezvoltarea TIPC – activităţi
cum ar fi achiziţionarea de echipament,
software şi IT, pentru crearea unui sistem
unitar de informare şi statistici turistice, cu
acces public online
b) Crearea unei baze de date naţionale cu
informaţii turistice.
c) Crearea unui sistem naţional integrat, cu
acces online, pentru colectarea şi distribuirea
informaţiilor turistice”.

Prioritatea 8 – „Regenerare urbană “

Acţiune: „Crearea centrelor de informare
turistică”

Formularea şi dezvoltarea unui Program Operaţional de Reabilitare, Modernizare şi
Mentenanţă a Facilităţilor în Turism

Programul de Reabilitare şi Mentenanţă se va adresa tuturor facilităţilor din turism care sunt
impracticabile în momentul de faţă, datorită pagubelor suferite în urma inundaţiilor, a
umidităţii şi a utilizării necorespunzătoare pentru o perioadă mai mare de timp.

În plus, vor fi implementate acţiuni complementare, care au ca scop:
 Îmbunătăţirea accesului la locaţii turistice, prin derularea unor serii de proiecte

privind îmbunătăţirea şi modernizarea infrastructurii de drumuri.
 Creşterea Vizibilităţii ofertei de turism a oraşului pentru turiştii aflaţi în trecere, prin

instalarea de noi semne vizibile şi bine marcate către siturile istorice şi atracţiile
locale;
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 Dezvoltarea de servicii şi facilităţi de atracţie turistică, printr-o serie de investiţii
publice şi private (ex: cafenele, magazine de suveniruri, facilităţi de relaxare şi de
practicare a sportului etc. )

Dezvoltare la nivel regional Dezvoltare la nivel regional

POR Axa Prioritară 4 – „Dezvoltarea
turismului regional şi local”
4.1 „Restaurarea şi valorificarea
patrimoniului istoric şi cultural, precum şi
crearea / modernizarea infrastructurilor
conexe”

Prioritatea 8: „Regenerare urbană”
Acţiune:
„Conservarea şi restaurarea patrimoniului
istoric si cultural din oraşe, în special a
centrelor istorice”

Elaborarea Planului de Dezvoltare a Resurselor Umane în Turism şi a programelor de
instruire adaptate, pentru a facilita crearea de locuri de muncă în sectorul de promovare a
turismului şi pentru ghizi turistici.

Aceasta ar trebui să includă, spre exemplu, cursuri de instruire part time pentru toate
categoriile de vârstă interesate şi în special pentru tineri entuziaşti, care au cunoştinţe de limbi
străine şi care sunt dispuşi să lucreze în sectorul de turism pe perioada verii, ca ghizi turistici.
Investiţia în Dezvoltarea Resurselor Umane în sectorul turismului este considerată o investiţie
pe termen lung, ce are ca scop dezvoltarea de noi abilităţi, crearea de locuri de muncă,
diminuarea migraţiei în rândul tinerilor şi îmbunătăţirea generală a condiţiilor economice şi
sociale în oraş.
Dezvoltare la nivel naţional Dezvoltare la nivel regional

POS DRU Axa Prioritară 1:
„Educaţia şi formarea profesională în
sprijinul creşterii economice şi
dezvoltării societăţii bazate pe
cunoaştere”

Domeniul major de intervenţie 1.4
Sprijin pentru dezvoltarea ofertelor de
educaţie şi de formare iniţială relevante
pentru nevoile de învăţare individuală şi
pentru nevoile pieţei muncii;

Prioritatea 3: „Crearea condiţiilor pentru o
piaţă a muncii flexibilă”

Acţiuni:
- „Aplicarea instruirii profesionale selective,
orientată către sectoare cu potenţial ridicat de
dezvoltare”
- „Cursuri de instruire pentru dezvoltarea
tehnicilor de management, antreprenoriat, turism,
managementul calităţii, sprijinirea sectorului
serviciilor”



56

3. Obiective Operaţionale

Obiectivul 1: Consacrarea municipiului Adjud ca destinaţie turistică nouă şi atractivă, în zona
Moldovei.

Obiectivul 2: Crearea unui sector de servicii nou şi modern şi a unei industrii a turismului, ca
forţă motrice pentru revigorarea economiei municipiului Adjud.

Obiectivul 3: Punerea în valoare a frumuseţilor naturale, a comorilor istorice şi culturale ale
municipiului Adjud.

Obiectivul 4: Crearea unei dezvoltări durabile a sectorului de turism în municipiul Adjud.
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1. Situaţia actuală

Procesul de descentralizare, din punct de vedere financiar, a sistemului educaţional preuniversitar a
constituit o preocupare de înalt nivel pentru
stat, privind aplicabilitatea la nivel local.

În momentul de faţă, în Adjud, sunt 7 şcoli
primare/gimnaziale şi 2 licee. În total, acestea
reunesc 3.521 elevi. Nu există nici un Centru de
Pregătire Vocaţională şi nici şcoli sau centre
educaţionale vocaţionale pentru persoanele cu
nevoi speciale. În absenţa unei şcoli pentru
persoanele cu nevoi speciale, autorităţile locale
din Adjud lucrează în strânsă colaborare cu alte
oraşe din judeţ şi din regiune şi cu Inspectoratul
Şcolar Judeţean, pentru plasarea copiilor şi a
tinerilor cu nevoi speciale din Adjud în centrele
speciale de educaţie şi formare ale altor oraşe.

Numărul total de elevi care frecventează
cursurile unei şcoli reprezintă aproximativ 15% din totalul populaţiei. Din punctul de vedere al
frecventării cursurilor, bărbaţii înregistrează un procent mai mic decât femeile, iar în ceea ce priveşte
abandonul şcolar, în rândul bărbaţilor acesta pare a fi mai pregnant. În licee se înregistrează un procent
serios, de aproximativ 12% abandon şcolar.

TIP DE INSTITUŢIE NUMĂR
NUMĂR DE ELEVI NUMĂR DE

ÎNVĂŢĂTORI /
PROFESORIELEVE ELEVI

GRĂDINIŢĂ 8 270 404 37 PEDAGOGI

ŞCOALĂ PRIMARĂ /

GIMNAZIU
7 862 1.029 117 PROFESORI

Licee 2 820 810 94 PROFESORI

Centre de Pregătire
Vocaţională

Total 17 3.521 211 PROFESORI

Sursa: Primăria municipiului Adjud

Este foarte importantă existenţa Şcolii „Agro”, care este finanţată printr-un program PHARE şi care şi-a
modernizat laboratoarele prin achiziţionarea de echipamente noi. De asemenea, în cadrul acestei şcoli,
funcţionează un program şcolar pentru o a doua şansă.

Prezenţa consilierilor–psihologi în fiecare şcoală este un aspect pozitiv, care sprijină şi compensează
absenţa altor aspecte din sistemul educaţional.

Educaţie
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Campusul, care este în proprietatea municipalităţii şi în administrarea Şcolii Teoretice, oferă 20 de locuri
pentru elevi, însă în prezent găzduieşte unele clase / cursuri.

Alte probleme principale identificate pe durata activităţii de elaborare a strategiei:

Infrastructură şcolară şi facilităţile corespunzătoare deficitare, cu excepţia celor incluse în programele
de reabilitare guvernamentale sau finanţate de donori internaţionali;

Biblioteci şcolare învechite care necesită urgent achiziţii de cărţi noi şi introducerea de echipament IT
şi facilităţi de servicii de internet;

Absenţa centrelor de educaţie şi formare vocaţională care să ofere programe de pregătire continuă
pentru cetăţenii din Adjud şi zonele periurbane;

Număr redus de profesori şi de unităţi şcolare implicate în derularea de programe de educaţie
finanţate de Uniunea Europeană (Leonardo da Vinci, Socrates etc).

Participarea populaţiei de etnie rromă la programele de educaţie preuniversitară este foarte redusă;

Lipsa de şcoli şi de centre de formare pentru persoanele cu nevoi speciale.

Autorităţile locale din Adjud demonstrează o atitudine proactivă cu privire la îmbunătăţierea calităţii
educaţiei în oraş. În particular, Primăria şi Consiliul Local joacă un rol important în coordonarea
măsurilor educaţionale preventive şi încurajarea tinerilor pentru a rămâne în sistemul educaţional.
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2. Recomandări

Promovarea Programelor de Educaţie şi Instruire Vocaţională în Municipiu

Această recomandare propune ca Primăria municipiului Adjud să-şi asume un rol proactiv în
promovarea şi amplificarea oportunităţilor de educaţie şi instruire vocaţională în oraş.
Promovarea conceptului de învăţare continuă, prin stabilirea unor parteneriate eficiente între
actorii relevanţi şi o coordonare mai bună între activitatea profesională şi planurile de acţiune
privind educaţia, sunt considerate a fi o prioritate. Activităţile operaţionale ar trebui să
includă:

 Crearea de programe specifice care să sprijine formarea de noi abilităţi de învăţare şi de
muncă, pe baza nevoilor şi trendurilor reale identificate pe piaţa forţei de muncă;

 Oferirea oportunităţilor de învăţare continuă cetăţenilor din cadrul comunităţii, prin
programe adresate atât şomerilor, dar şi altor categorii de persoane dispuse sau nevoite să-
şi îmbunătăţească / dezvolte / specializeze /schimbe pregătirea de bază a acestora;

 Oferirea de informaţii privind oportunităţile educaţionale, serviciile de consiliere şi
orientarea ocupaţională pentru tineri şi pentru părinţii lor.

În acelaşi timp va fi încurajată înfiinţarea şi dezvoltarea centrelor private de educaţie şi
formare profesională.

Dezvoltare la nivel naţional Dezvoltare la nivel regional

POS DRU
Axa Prioritară 1: „Educaţia şi formarea

profesională în sprijinul creşterii
economice şi dezvoltării societăţii bazate
pe cunoaştere”
Axa Prioritară 2: „Corelarea învăţării pe
tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Prioritatea 3 „Crearea condiţiilor pentru o
piaţă a muncii flexibilă”

Prioritatea 6 „Dezvoltarea sectorului
educaţiei”

Dezvoltarea unui program de reabilitare şi modernizare a infrastructurii de şcoli primare şi
secundare

Această recomandare are ca scop renovarea clădirilor şcolilor, modernizarea interioarelor,
îmbunătăţirea condiţiilor sanitare, a sistemului de încălzire şi furnizarea de apă de calitate şi
dotarea şcolilor cu echipamente noi necesare, inclusiv echipament IT.

Dezvoltare la nivel naţional Dezvoltare la nivel regional

POR Axa Prioritară 2: „Îmbunătăţirea
infrastructurii sociale regionale şi
locale”

Domeniu major de intervenţie:
2.4. „Reabilitarea / modernizarea /
dezvoltarea infrastructurii educaţionale”

Prioritatea 6 „Dezvoltarea sectorului
educaţiei”

Domeniul major de intervenţie 6.1 „Dezvoltarea
şi reabilitarea infrastructurii de bază a şcolilor
în special în zonele rurale - la toate nivelurile”
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Creşterea gradului de utilizare IT în activităţile şcolare educaţionale de zi cu zi
Recomandarea are ca scop extinderea gradului de utilizare IT în activităţile şcolare de zi cu zi
şi întărirea capacităţilor elevilor, de la o vârstă fragedă, în utilizarea calculatoarelor şi a
internetului.
Dezvoltare la nivel naţional Dezvoltare la nivel regional

POS DRU Axa Prioritară 1: „Educaţia şi
formarea profesională în sprijinul creşterii
economice şi dezvoltării societăţii bazate
pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenţie 1.4 „Sprijin
pentru dezvoltarea ofertelor de educaţie şi de
formare iniţială relevante pentru nevoile de
învăţare individuală şi pentru nevoile pieţei
muncii”

Prioritatea 6 „Dezvoltarea sectorului
educaţiei”

Acţiune: „Dezvoltarea de programe
educaţionale specifice şi promovarea
tehnicilor TIC în educaţie”

Crearea de parteneriate între
şcoli, centre de pregătire vocaţională, autorităţi publice locale şi companii, pentru o integrare
mai uşoară a absolvenţilor în activităţile economice ale oraşului; şi
centre preuniversitare asemănătoare, de la nivel naţional şi internaţional

Această recomandare va conduce la creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă în
municipiul Adjud, prin crearea unor legături mai apropiate cu şcolile şi o monitorizare mai
bună a cererilor de pe piaţa muncii, pentru resurse umane.
Această recomandare are ca scop dezvoltarea relaţiilor de cooperare între şcolile din Adjud şi
centrele preuniversitare naţionale şi internaţionale, pentru vizite de studiu, schimburi de
experienţă între elevi, de programe de studiu, plan de învăţământ, practici de succes, dar şi
pentru iniţiative în comun şi participare la diferite proiecte cu caracter educaţional finanţate
de către UE.

Dezvoltare la nivel naţional Dezvoltare la nivel regional

- -

3. Obiective Operaţionale

Obiectivul 1: Modernizarea sistemului educaţional preuniversitar în conformitate cu standardele
Uniunii Europene.

Obiectivul 2: Crearea fundamentelor pentru o cultură de învăţare continuă în municipiul Adjud,
prin înfiinţarea la nivel local a structurilor de educaţie şi de educaţie vocaţională,
integrate în diverse programe şi proiecte de dezvoltare, naţionale şi internaţionale.

Obiectivul 3: Dezvoltarea de capital durabil de resurse umane în municipiul Adjud, în
conformitate cu direcţiile strategice ale oraşului privind dezvoltarea socio-
economică şi urbană.

Obiectivul 4: Integrarea sistemelor de educaţie şi de educaţie vocaţională în toate iniţiativele
comunităţii locale.
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1. Situaţia actuală

Municipiul Adjud, cu o populaţie de 18.450 de locuitori şi o rată medie de creştere de 250/an, este
caracterizat de următoarele aspecte de mediu:

Climat Temperat continental

Numărul zonelor sub-urbane
ale oraşului

3 zone sub-urbane: Adjudu Vechi, Şişcani şi Burcioaia,
cu 1.060 de case în fiecare suburbie

Managementul apei / al apelor
reziduale şi al deşeurilor

Este autorizat un singur operator, S.C. Urbis SA, al cărui
unic acţionar este Municipalitatea Adjud

Salubritatea pe străzi şi în
pieţe

Responsabil este Departamentul de Servicii Publice a
municipiului Adjud

Sistemul de alimentare cu apă În prezent este în stare de modernizare şi extindere

Lucrări de canalizare Nevoie urgentă de reabilitare

Cantităţile privind producerea
de deşeuri

Aproximativ 7.200 tone de deşeuri sunt produse anual,
dintre care 95.8% provine din gospodării

Cantităţile şi procentele de
deşeuri reciclate / an

nu există

Caracteristicile gropii de gunoi
a oraşului

Municipiul Adjud deţine o groapă de gunoi funcţională de
3 ha, construită între 1978 – 1980, care nu corespunde
standardelor de mediu ale UE şi trebuie închisă după
finalizarea noii rampe judeţene de deşeuri

Capacitatea gropii de gunoi a
oraşului

Capacitatea totală a gropii de gunoi este de 360.000 tone
(în prezent este ocupată 50%, fără a fi sortate sau
cântărite)

Numărul proiectelor de mediu
implementate în ultimii ani

7 proiecte de mediu au fost implementate în ultimii 3 ani,
privind sistemul de alimentare cu apă şi modernizarea
reţelei de apă reziduală, prin intermediul fondurilor UE şi
Programelor ONU.

Risc de inundaţii Probleme de mediu majore în oraş, care dau naştere la
probleme în mod frecvent

Existenţa unor Programe sau
Strategii de Management şi
Prevenire a Inundaţiilor

nu există

Trebuie menţionat faptul că municipiul Adjud depăşeşte
aşteptările generale, referitor la mediile anuale. În particular,
proporţia deşeurilor produse (71%) faţă de deşeurile municipale
(29%) la nivel naţional, este inversată pe plan local de municipiul
Adjud cu o producţie de deşeuri de 39% şi deşeuri municipale 61%.
Acest lucru semnalează faptul că zona este relativ curată din punctul
de vedere al deşeurilor industriale.

Mediul înconjurător
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Analiza SWOT (care urmează) a sectorului de mediu din Adjud extinde cadrul general şi creează
premisele pentru propunerea de recomandări adaptate la situaţie, pentru intervenţii viitoare:

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
 Experienţă în derularea proiectelor finanţate din

fonduri de preaderare ale UE şi Programe ONU:
o Îmbunătăţirea utilităţilor publice şi

modernizarea în subteran pentru zonele Siret-
Siretel şi Copăceşti – C. Negri – Câmpului

o Extinderea sistemului de canalizare în
cartierul Adjud-Nord

o Extinderea reţelei de alimentare cu apă în
cartierele Adjudu Vechi şi Adjud-Nord

o Sistem de apă bine separat, pentru Şcolile nr.
1, 2, 3, 4

 Experienţă în implementarea studiilor de
fezabilitate:
o Reabilitarea reţelei de apă / apă menajeră şi a

facilităţilor de epurare a apei
o Reabilitarea sistemului de colectare şi

transport a deşeurilor solide
o Extinderea reţelei de alimentare cu apă în

zonele rurale
o Program de modernizare a centurii ocolitoare

 Dorinţă politică de implementare a măsurilor de
dezvoltare a capacităţilor instituţionale în
infrastructura de mediu

 Cooperare cu Agenţia Locală de Mediu şi ONG-
uri pe probleme de mediu pentru rezolvarea
problemelor de mediu şi cele ale comunităţii

 Funcţionarea serviciilor publice de management
al apei şi al deşeurilor

 Cunoştinţe solide privind cadrul legislativ pe
aspecte de mediu

 Lipsa Unităţii de Sprijin pentru Proiecte
 Este necesară modernizarea şi reabilitarea

infrastructurii de mediu
 Lipsa finanţărilor
 Staţia de tratare a apelor reziduale este în

ruină şi necesită reabilitare urgentă
 Vehiculele de colectare a deşeurilor solide

sunt foarte vechi şi necesită să fie înlocuite
urgent

 Sistemul de management al deşeurilor solide
este eficient doar în procent de 50%

 Containerele pentru deşeurile solide sunt
vechi şi necesită înlocuire rapidă:
o 20 containere de plastic, cu o capacitate

de 240 litri
o 56 containere de metal, cu o capacitate de

3.5 m³, dintre care 75% sunt mai vechi de
20 de ani

 Nu există program de prevenire, management
şi protecţie împotriva inundaţiilor

 Lipsa personalului calificat şi instruit pe
probleme de mediu

 Infrastructură neperformantă de colectare,
transport şi eliminare a deşeurilor

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
 Finanţare UE după aderare
 Dezvoltarea infrastructurii de mediu se

încadrează în priorităţile şi obiectivele
Programului Operaţional Sectorial

 Dezvoltarea parteneriatelor public-privat
o Dezvoltarea unui nou incinerator / fabrică de

curăţare pe aburi, în cooperare cu fabrica
locală de hârtie - SC Vrancart SRL

o Cooperare cu fabrica locală pentru construcţii
şi procesare a lemnului – SC Roman Impex
SRL

 Modernizarea sistemului integrat de management
al apei şi deşeurilor, inclusiv reabilitarea
lucrărilor de tratare a apelor reziduale

 Dezvoltarea unei Unităţi de Sprijin a Proiectelor
şi a unui Centru de Excelenţă pe probleme de
Mediu, care să ofere sprijin la nivel municipal şi
regional în planificarea activităţilor şi a
propunerilor de proiecte pentru finanţare UE

 Lipsa personalului calificat şi instruit pentru
managementul şi coordonarea proiectelor de
mediu

 Fonduri insuficiente pentru asigurarea co-
finanţărilor şi dificultăţi în susţinerea
costurilor de investiţii a proiectelor privind
infrastructura de mediu

 Lipsa unei baze de date centralizate a
indicatorilor privind problemele de mediu

 Lipsa continuă a programelor de protecţie
împotriva inundaţiilor

 Lipsa capacităţii de co-finanţare pe plan local
privind implementarea proiectelor de mediu
finanţate prin fonduri UE, cu componente
serioase de infrastructură



63

2. Recomandări

Obiectivul general al Programul Operaţional de
Protecţie a Mediului face referire la protecţia şi
îmbunătăţirea infrastructurii de mediu, în concordanţă
cu necesităţile sociale şi economice din România, cu
accent pe îndeplinirea standardelor UE.

În recomandarea intervenţiilor pentru municipiul
Adjud în sectorul de mediu, au fost luate în
considerare obiectivele şi priorităţile naţionale, care să
ofere garanţii privind îndeplinirea indicatorilor
regionali şi naţionali.

Recomandările pentru 2007 – 2013 sunt următoarele:

Consolidarea instituţională şi dezvoltarea capacităţilor municipalităţii pentru un
management eficient al proiectelor de mediu

Această recomandare are ca scop înfiinţarea unui Centru de Resurse de Mediu şi a unei
Unităţi de Sprijin pentru Proiectele de Mediu, care să colaboreze îndeaproape cu Agenţia de
Mediu de la nivel regional şi cu alte centre de resurse pe probleme de mediu din regiune.
Centrul va coordona parteneriatele între principalii factori interesaţi din oraş, privind iniţiative
comune pentru acţiuni de protecţie a mediului la nivel local, va urmări îndeaproape şi va
sprijini implementarea recomandărilor Agenţiei regionale de Mediu şi va monitoriza
implementarea acquis-ului pe probleme de mediu, la nivel local. Unitatea de Sprijin pentru
Proiecte va fi responsabilă de elaborarea, gestionarea, implementarea, monitorizarea şi
evaluarea proiectelor finanţate la nivel de oraş prin intermediul instrumentelor financiare
postaderare ale UE, în domeniul protecţiei mediului. Unitatea va fi responsabilă şi pentru
implementarea strategiei de mediu a Municipiului Adjud.

Dezvoltare la nivel naţional
-

Dezvoltare la nivel regional
-

Dezvoltarea unei abordări integrate pentru managementul deşeurilor solide

O abordare integrată pentru managementul deşeurilor solide are ca scop realizarea unei
reorganizări sustenabile şi consolidarea activităţii şi operaţiunilor serviciilor publice din oraş;
planificarea strategică privind deşeurile şi dezvoltarea de servicii de colectare şi eliminare;
înlocuirea parcului auto de colectare învechit şi a containerelor, în conformitate cu
standardele UE; revizuirea politicii de tarifare; participarea publică şi creşterea gradului de
conştientizare.

Dezvoltare la nivel naţional Dezvoltare la nivel regional

POS Mediu
Axa prioritară 2 „Dezvoltarea sistemelor
integrate de management al deşeurilor şi
reabilitarea siturilor contaminate”
Domeniul major de intervenţie 2.1 :
„Dezvoltarea sistemelor integrate de
management al deşeurilor”

Prioritatea 4: „Crearea de noi oportunităţi
de creştere economică durabilă şi de
creştere a calităţii vieţii prin dezvoltarea
patrimoniului natural / ambiental şi
promovarea politicii de mediu”
Domeniul major de intervenţie 4.1.
„Extinderea şi modernizarea sistemelor de
gestiune a deşeurilor”
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Reabilitarea lucrărilor de canalizare învechite, în conformitate cu standardele UE

Această recomandare are ca scop reabilitarea completă a sistemului de canalizare învechit şi
depăşit din Adjud. De asemenea, se are în vedere dezvoltarea şi implementarea unui plan
operaţional de întreţinere a sistemului de canalizare, în Adjud.

Dezvoltare la nivel naţional Dezvoltare la nivel regional

POS Mediu
Axa prioritară 1 „Extinderea şi
modernizarea sistemelor de apă şi apă
uzată”

Prioritatea 4: „Crearea de noi oportunităţi
de creştere economică durabilă şi de
creştere a calităţii vieţii prin dezvoltarea
patrimoniului natural / ambiental şi
promovarea politicii de mediu”
Domeniul major de intervenţie 4.2

„Extinderea şi modernizarea sistemelor de
infrastructură de apă şi de apă uzată”

Extinderea reabilitării şi modernizării sistemului de alimentare cu apă către toate cartierele
şi satele din împrejurimi

Această recomandare are ca scop furnizarea de apă potabilă de calitate către toţi rezidenţii
Adjudului şi ai cartierelor şi satelor învecinate.

Dezvoltare la nivel naţional Dezvoltare la nivel regional

POS Mediu
Axa prioritară 1 „Extinderea şi
modernizarea sistemelor de apă şi apă
uzată”

Prioritatea 4: „Crearea de noi oportunităţi
de creştere economică durabilă şi de
creştere a calităţii vieţii prin dezvoltarea
patrimoniului natural / ambiental şi
promovarea politicii de mediu”
Domeniul major de intervenţie 4.2

„Extinderea şi modernizarea sistemelor de
infrastructură de apă şi de apă uzată”

Sprijin instituţional privind managementul riscului de inundaţii

Această recomandare are ca scop dezvoltarea unui program sau a unei Strategii de prevenire,
management şi apărare împotriva inundaţiilor, precum şi înfiinţarea unei unităţi pentru
prevenirea şi managementul inundaţiilor, în cadrul Primăriei, care va lucra îndeaproape cu alţi
actori din oraş, pentru coordonarea generală şi sincronizată a activităţilor de management şi
prevenire a inundaţiilor, în municipiul Adjud.

Dezvoltare la nivel naţional Dezvoltare la nivel regional

POR – Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea
infrastructurii sociale regionale şi locale”
2.3 „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a
bazelor operaţionale pentru intervenţii în
situaţii de urgenţă”

Prioritatea 4: „Crearea de noi oportunităţi
de creştere economică durabilă şi de
creştere a calităţii vieţii prin dezvoltarea
patrimoniului natural / ambiental şi
promovarea politicii de mediu”
Domeniul major de intervenţie 4.4
„Recrearea condiţiilor de stabilitate şi
siguranţă a zonelor expuse eroziunii
marine, dezastrelor naturale şi
fenomenelor de despădurire”
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Dezvoltarea de programe operaţionale pentru protejarea frumuseţilor naturii

Această recomandare se va axa în primul rând pe dezvoltarea de proiecte pentru curăţarea
bazinelor naturale de apă (ex. Lacul de Argint, râuri etc.) şi crearea condiţiilor sustenabile pe
termen lung pentru protejarea frumuseţilor naturii, în Adjud şi în zonele învecinate.

Dezvoltare la nivel naţional Dezvoltare la nivel regional

- -

3. Obiective Operaţionale

Obiectivul 1: Creşterea gradului de conştientizare generală privind mediul înconjurător şi
participarea cetăţenilor la proiecte şi programe locale, care au ca scop identificarea
de soluţii sustenabile pe termen lung, privind protecţia mediului natural şi creşterea
calităţii vieţii în municipiul Adjud şi în zonele învecinate.

Obiectivul 2: Sporirea capacităţii operaţionale şi de management a municipalităţii în formularea
şi elaborarea de proiecte şi programe privind mediul înconjurător.

Obiectivul 3: Stabilirea unor direcţii strategice pe termen lung pentru managementul deşeurilor şi
al apei în municipiul Adjud şi în zonele învecinate.

Obiectivul 4: Crearea unui Adjud curat şi sănătos, pornind de la soluţii sustenabile de dezvoltare
a mediului şi de la exemple de bună practică.
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1. Situaţia actuală

Există un grad scăzut de utilizare a tehnologiei IT în rândul cetăţenilor şi a IMM-uilor din Adjud, cu
excepţia unor cazuri cum ar fi un internet-café, utilizat mai mult pentru jocuri (care dispune de 7 PC-uri, o
imprimantă, acces internet rapid 512, LAN), unde merg în general tinerii.

Accesarea serviciilor electronice de către cetăţeni este
restrânsă. Aceasta se datorează aspectelor de cultură
comunitară, privind căutarea informaţiilor publice utilizând
servicii online, dar şi datorită lipsei de cunoştinţe (lipsei de
încredere din partea cetăţenilor) în utilizarea IT şi obţinerea
de informaţii şi răspunsuri fără un contact direct cu
reprezentanţii furnizorilor de servicii locale. Este important
de ştiut că, în medie, există un computer în fiecare familie,
dar cel mai des acesta nu e conectat la internet. Preţul actual
de 10 Euro/lună este relativ accesibil pentru cetăţeni şi nu
constituie principalul motiv în ceea ce priveşte gradul scăzut
de utilizare a computerelor şi a serviciilor internet în oraş.

Principalele instituţii care utilizează tehnologia informaţiilor într-un grad mai mare sunt:

Primăria şi departamentele subordonate (departamentul de taxe şi impozite şi centrul de informare
UE);
Şcolile primare şi gimnaziile;
Spitalul;
Departamentul de Poliţie.

De asemenea, există o organizaţie non-
guvernamentală centrată pe relaţia dintre cetăţeni
şi instituţiile publice. În acest domeniu,
comunitatea Adjudului se bazează pe o asociaţie –
Asociaţia pentru Parteneriat Comunitar.

Dezvoltarea culturii generale IT

Începând cu 1998, aproximativ 1.000 de persoane
au fost instruite în utilizarea computerelor, în
cooperare cu o companie belgiană (Şcoala
Internaţională de Computere). Profilul celor
instruiţi era: vârsta cuprinsă între 30 – 40 ani, în
majoritate femei (aproximativ 75%).

TIC şi E-guvernare
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Principalele date privind instruirea IT sunt:
Tot personalul primăriei instruit (instruire pe departamente şi sistemul de contabilitate)
Bun mecanism de transmitere a culturii utilizării IT către IMM-uri
Creşterea oportunităţilor privind ocuparea locurilor de muncă
Instruire privind acordarea asistenţei medicale în cadrul Spitalului, datorată noului sistem
Instruirea profesorilor (prin cursuri susţinute duminica)
Cerere mare de instruire în utilizarea sistemelor de contabilitate
Nu există specialişti IT în alte instituţii din oraş (în cadrul Primăriei, în momentul de faţă, o
singură persoană desfăşoară o activitate adecvată)

Primăria

În prezent, Primăria îşi desfăşoară activitatea într-o clădire
provizorie şi are 73 de persoane angajate, în cadrul a 4 instituţii
principale:

Primăria
Departamentul de impozite şi taxe
Centrul de sprijin pentru persoanele cu dizabilităţi
Piaţa publică

Politica privind internetul în cadrul Primăriei

Nu există o politică în acest sens. Cu toate acestea, nu există
nicio presiune din partea conducerii, iar specialistul IT se
opune conceptului de acces neîngrădit la internet, datorită
aspectelor de securitate şi confidenţialitate a informaţiilor.
Doar 3 PC-uri sunt conectate şi au acces la internet, printr-un
singur router (viteză de conectare de 256 kbs). Cele trei
calculatoare cu acces la internet sunt cele ale:

Specialistului IT;
Şefului biroului de investiţii;
Consilierului juridic.

Sectorul IT în organigrama Primăriei

Este de remarcat şi faptul că poziţia IT, care deja există, nu este recunoscută formal şi face parte din
biroul de Protecţie Civilă. Acest fapt înseamnă şi că nu este alocat un buget separat pentru această
activitate TIC (Tehnologia Informaţiei şi Comunicării), dar este inclus în alt buget. Cheltuielile legate de
IT sunt în general realizate pe bază de nevoi / criză şi nu există un plan de IT sau E-Guvernare.
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Echipamente IT pentru Primărie

Echipamentele legate de TIC includ:
40 computere

Dintre care aproape jumătate sunt noi (co-
finanţate prin proiecte PHARE, finalizate în
2005)
Restul sunt oarecum corespunzătoare (din
generaţia 486)
14 PC-uri sunt la departamentul de impozite şi
taxe
1 computer este la Piaţa publică
25 chiar în sediul Primăriei, dintre care

 5 în departamentul de
finanţe

 3 în departamentul de
investiţii

 2 în biroul IT
 2 în serviciul de resurse umane

Toate computerele noi beneficiază de aparatură UPS (Sursă Neîntreruptibilă de Tensiune)
Câteva imprimante sunt în uz (funcţionale sau nu), dar cele mai multe sunt învechite
Sunt câteva LAN-uri separate pentru câteva departamente din cadrul Primăriei Municipiului Adjud.
Sunt, de asemenea, câteva echipamente pentru conferinţe şi o cameră digitală, copiator (modern şi
foarte utilizat) şi 2 fax-uri

Deşi sunt câteva LAN-uri simple organizate în cadrul administraţiei, acestea nu sunt inter-conectate în
afară de departamentele de resurse umane şi de finanţe. Doar 3 computere separate au acces la internet şi
un anumit nivel de protecţie (anti-virus).

Aproape 50% din birourile personalului au computere. Biroul secretariatului primarului şi cel al
primarului nu au în dotare computere (prin urmare – nici acces la internet).

Schimbul de date şi informaţii se face verbal (neoficial) şi pe suport de hârtie (oficial). Procesul normal de
schimb de date şi informaţii sau de oferire de informaţii către cetăţeni poate fi rezumat astfel:

Cetăţeanul merge la primărie şi completează un
formular
Formularul este apoi trecut în formă electronică,
manual, prin introducerea datelor relevante într-un
sistem
Intern – dacă datele trebuie să fie transmise mai
multora – un nou formular / listă este imprimat(ă)
Datele odată predate, sunt introduse într-un nou
sistem, pentru a fi prelucrate
Apoi este pregătit pe suport de hârtie
Iar cetăţeanul poate să-l primească când răspunsul
este disponibil

Aceasta este o activitate repetativă pentru situaţia în care cetăţeanul a furnizat date greşite / insuficiente.
De multe ori, aceasta cauzează întârzieri şi muncă suplimentară.

Arhiva Primăriei

Nu există echipament IT de niciun fel, iar încăperea este dotată cu câteva extinctoare în caz de incendiu.
Documentele trebuie păstrate până la 100 de ani, în conformitate cu legea. Până în prezent, nu au existat
iniţiative de scanare digitală a arhivelor.
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Cu toate acestea, cele mai multe documente emise în Adjud au acum un corespondent în formă
electronică (în cadrul unui sistem de proprietate). Există o politică de securitate (o reţea închisă, fără
utilizare în comun a datelor sau acces la internet) în funcţiune, însă nu este cu adevărat implementat un
sistem privind parolarea sau controlul privind duplicarea datelor. Există doar o procedură simplă de back-
up pentru documentele şi datele electronice.

Pagina web a municipiului

A fost dezvoltată o pagină web acum ceva timp, de către un expert IT străin, dar în momentul de faţă,
fişierul şi revelatorul nu sunt disponibile. După cele spuse de specialistul IT din Primărie, aceea a fost mai
mult o acţiune introductivă pentru a face municipiul Adjud să fie prezent în spaţiul virtual. Site-ul a fost
înregistrat ca www.adjud.ro. Nu există machetă.

A fost făcut un studiu de fezabilitate
pentru o versiune îmbunătăţită a
paginii web, care ar trebui să conţină
secţiuni pentru descărcarea
formularelor, pentru cetăţeni şi turişti.
Studiul a estimat costurile pentru
proiectarea şi operarea website-ului la
aproximativ 30.000 €. Primăria
conştientizează faptul că dezvoltarea
website-ului este foarte importantă
pentru municipiul Adjud şi pentru
imaginea sa şi se gândeşte în mod
serios la finanţarea proiectului.

Departamentul de impozite şi taxe

La nivelul departamentului de impozite şi taxe există 14 staţii de lucru. Nu există legături către lumea
digitală externă (ex. legături la internet, bănci, primărie, autorităţi naţionale etc.). Toate schimburile de
informaţii şi date se fac încă pe suport de hârtie. Soluţiile software sunt satisfăcătoare şi există o
preocupare accentuată în rândul conducerii de a introduce acces online la bazele de date centrale şi, prin
urmare, de a reduce procesul birocratic (ex. necesitatea prezenţei cetăţenilor pentru plata taxelor şi a
impozitelor duce la formarea de cozi la început de an şi la finalul fiecărui trimestru de plată). În prezent,
toată arhivarea se face pe dischete.

Biroul de recensământ

Biroul are doar 1 PC conectat prin LAN la departamentul de Poliţie,
prin intermediul căruia se face schimbul de informaţii.

Centrul de Informare Europeană

Acest centru dispune de 2 computere, iar unul dintre ele constituie un
Punct Public de Acces la Internet gratuit (PIAP). Cu toate acestea,
există o cerere scăzută de accesare, cu excepţia elevilor care
navighează pe internet după orele de şcoală.
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Şcoala Emil Botta

Şcoala Emil Botta deţine un laborator informatic bine dotat, cu 25 de computere, toate conectate la LAN.
Reţeaua este conectată la un server, oferind posibilitatea de imprimare şi comunicare directă între staţia de
lucru a profesorului şi staţiile elevilor. Fiecare staţie de lucru este dotată cu un UPS pentru a proteja
împotriva căderilor de curent. Această sală de clasă este utilizată tot timpul, în fiecare zi de şcoală, de
către profesori, nu doar pentru a face transferul de cunoştinţe IT, dar şi ca instrument educaţional pentru
multe materii cum ar fi biologia, chimia, matematica sau limbile străine. În ziua de duminică este folosit
de către asociaţia profesorilor din Vrancea pentru a instrui profesori în utilizarea TIC (de la cunoştinţe IT
de bază până la utilizarea internetului).

2. Recomandări

Dezvoltarea serviciilor online existente în momentul de faţă la nivel de Primărie

Această recomandare se va axa mai întâi pe dezvoltarea culturii de utilizare a computerelor şi
a internetului (poştă electronică) în activitatea zilnică, dar şi pe crearea condiţiilor pentru
procesele administrative de cartografiere în cadrul Primăriei, pentru o comunicare mai rapidă
cu alte organizaţii şi instituţii şi schimb de date / informaţii online.

Înfiinţarea unei Departament IT modern în cadrul Primăriei va reprezenta un pas important şi
indispensabil în susţinerea procesului de modernizare al administraţiilor publice.

Dezvoltare la nivel naţional Dezvoltare la nivel regional

POS Dezvoltarea capacităţii
administrative
Domeniul major de intervenţie 1.3. –
„Implementarea reformei în administraţia
publică”
POS Competitivitate

Axa Prioritară 3 – TIC pentru sectorul
public şi privat

Domeniul major de intervenţie: 3.2
„Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor
publice electronice moderne (E-Guvernare,
E-Educaţie şi E-Sănătate)”
Activitate:
„Sprijinirea integrării sistemelor informatice
la nivelul administraţiei locale, necesare
pentru creşterea prezenţei online.”

Prioritatea 3 – „Crearea condiţiilor pentru
o piaţă a muncii flexibilă”

Acţiune:
„Dezvoltarea capitalului uman din
administraţia publică”
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Dezvoltarea website-ului municipalităţii, cu posibilităţi de descărcare a documentelor
Această recomandare are ca scop crearea unei vizibilităţi mai bune a municipiului Adjud către
mediul exterior, posibili turişti, dar are şi rol de portal, cu posibilităţi de descărcare, fapt care
va permite un acces mai rapid la documente pentru cetăţeni, posibili investitori şi alte instituţii
şi organizaţii interesate, care sunt în strânsă colaborare cu Primăria municipiului Adjud.
Dezvoltare la nivel naţional Dezvoltare la nivel regional

POS Competitivitate

Axa Prioritară 3 – „TIC pentru sectorul
public şi privat”

Domeniul major de intervenţie 3.1 –
„Susţinerea utilizării tehnologiei
informaţiei”

Operaţiunea 4
„Sprijin pentru autorităţile locale pentru
crearea punctelor de acces public, în special
în zonele de eşec a pieţei, prin conexiuni
broadband”

Crearea mediului pentru E-Guvernare
Această recomandare se va axa pe introducerea mediului de lucru prin e-Guvernare pentru
municipiu, prin intermediul căruia cetăţenii, entităţile de afaceri, precum şi alte instituţii,
organizaţii şi ONG-uri, vor avea posibilitatea de a comunica şi de a coopera cu administraţia
municipală online, prin intermediul internetului, mai rapid şi cu costuri reduse. Platforma de
e-Guvernare dă naştere la avantaje foarte mari în ceea ce priveşte oportunităţile egale şi
corecte de acces la informaţiile de interes public, date şi servicii, pentru toţi cetăţenii şi
grupurile interesate.
Constituirea unui Departament modern IT în cadrul Primăriei va reprezenta un pas important,
şi absolut necesar pentru a susţine procesul de modernizare.
Dezvoltare la nivel naţional Dezvoltare la nivel regional

POS Competitivitate

Axa Prioritară 3 – „TIC pentru sectorul
public şi privat”

Domeniul major de intervenţie: 3.2
„Dezvoltarea şi creşterea eficienţei
serviciilor publice electronice moderne (E-
Guvernare, E-Educaţie şi E-Sănătate)”

Modernizarea infrastructurii TIC a oraşului
Această recomandare are ca scop modernizarea completă a infrastructurii TIC, ca parte a
procesului de reabilitare şi modernizare a infrastructurii şi urbanizării oraşului. Direcţiile de
dezvoltare a infrastructurii IT trebuie să fie integrate şi în concordanţă cu celelalte sectoare.
Acest fapt va presupune şi dezvoltarea unui program comprehensiv de modernizare a
infrastructurii TIC pentru toate şcolile primare şi secundare din municipiul Adjud, inclusiv
pentru biblioteca publică.

Dezvoltare la nivel naţional Dezvoltare la nivel regional

POS Competitivitate

Axa Prioritară 3 – „TIC pentru sectorul
public şi privat”

Prioritatea 6 “Dezvoltarea sectorului
educaţiei”
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Dezvoltarea Sistemului de Management al Informaţiilor şi a Bazei centrale de Date
Această recomandare are ca scop creşterea gradului de comunicare şi schimbul permanent de
date şi informaţii relevante între toate instituţiile şi organizaţiile din oraş, în scopul unor
viitoare planificări strategice a tuturor sectoarelor prioritare din oraş. Acest lucru presupune,
de asemenea, baze de date şi proceduri privind colectarea, procesarea şi arhivarea datelor şi
informaţiilor, asigurând protecţie totală informaţiilor deţinute, referitoare la organizaţii private
şi indivizi.
Dezvoltare la nivel naţional Dezvoltare la nivel regional

POS Dezvoltarea capacităţii
administrative
Domeniul major de intervenţie 1.3. –
„Implementarea reformei în administraţia
publică”
Acţiune:
„Implementarea sistemelor informaţionale
pentru sprijinirea operării sistemelor
performante de management”

-

Dezvoltarea GIS
Această recomandare are ca scop crearea unui mijloc de creştere a interoperatibilităţii şi
îmbunătăţirea procesului de optimizare, orientat spre abordarea în centrul căreia se află
cetăţeanul. Ideea este de a realiza cartografierea digitală a teritoriului oraşului şi a
împrejurimilor sale, a zonelor rezidenţiale, a siturilor naturale şi istorice, a frumuseţilor naturii
etc., dar şi cartografierea digitală a tuturor instituţiilor, organizaţiilor şi entităţilor publice şi
private, din toate sectoarele şi segmentele de interes vital pentru municipiu.
Dezvoltare la nivel naţional Dezvoltare la nivel regional

POS Competitivitate

Axa Prioritară 3 – „TIC pentru sectorul
public şi privat”

Domeniul major de intervenţie: 3.2
„Dezvoltarea şi creşterea eficienţei
serviciilor publice electronice moderne (E-
Guvernare, E-Educaţie şi E-Sănătate)”
Activitate:
„Crearea sistemelor GIS pentru creşterea
interoperabilităţii sistemelor informaţionale”

-

3. Obiective Operaţionale

Obiectivul 1: Crearea unei infrastructuri IT care să faciliteze răspândirea gradului de utilizare IT
în oraş.

Obiectivul 2: Modernizarea serviciilor sectorului IT în cadrul administraţiei locale.

Obiectivul 3: Creşterea gradului de conştientizare a beneficiilor aduse de utilizarea computerelor
şi a serviciilor internet, în rândul populaţiei.

Obiectivul 4: Consolidarea cooperării şi comunicării între factorii implicaţi relevanţi din oraş,
prin implementarea sistemelor şi a instrumentelor moderne de management în
domeniul IT.
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1. Situaţia actuală

Ocuparea forţei de muncă

Rata şomajului în judeţul Vrancea a fost de 4,4% în
Februarie 2006, iar în Adjud de 4%, conform
Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă
Vrancea. Datorită sistemului naţional român de
cuantificare a şomerilor, această categorie include
doar persoanele care beneficiază de un anumit tip de
ajutor social, în primele luni de şomaj. După această
perioadă, ei devin „persoane fără loc de muncă” şi
nu mai apar în aceste statistici. De asemenea,
Adjudul, ca de altfel întreg judeţul Vrancea, are un
număr mare de persoane care lucrează peste hotare,
în ţări precum Italia, Spania, Germania etc. cu sau

fără contract legal. În municipiu, în momentul de faţă, principalele angajări se fac în sectorul agricol,
industria lemnului şi procesarea hârtiei la întreprinderea Vrancart.

Asistenţă Socială

Dezvoltarea sistemului de
asistenţă socială este importantă
pentru autorităţile locale din
Adjud. Acest sistem este
considerat a fi elementul care
ajută la promovarea siguranţei
sociale durabile, prin asigurarea
serviciilor sociale pentru toate
grupurile vulnerabile şi
marginalizate din societate.
Sistemul este guvernat de două
legi importante, adoptate în
ultimii ani: 1) Legea venitului
minim garantat (iulie 2001,
aplicată începând cu luna
ianuarie 2002) şi 2) Legea
asistenţei sociale (adoptată în
decembrie 2001). Au fost
adoptate două acte normative
foarte importante, care au drept scop consolidarea aplicării legii, şi anume: Decizia Guvernamentală
pentru Stabilirea Comisiei Inter-ministeriale de Asistenţă Socială şi Ordonanţa Guvernamentală privind
serviciile sociale. Scopul general al politicilor sociale este acum de a avea o abordare incluzivă, care
acordă sprijin mai mult familiei decât separat membrilor vulnerabili ai acesteia (persoane cu handicap,
vârstnici, copii) şi protecţie ori de câte ori este posibil la nivel de comunitate. Această nouă abordare este
reflectată şi la nivel judeţean prin unificarea şi integrarea direcţiei pentru protecţia copilului în cadrul
direcţiei de asistenţă socială. Ordonanţa nr. 86/2004 privind serviciile sociale reprezintă un pas important

Ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială
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înainte, deoarece defineşte categoriile de servicii sociale, autorităţile responsabile, categoriile de furnizori
de servicii sociale (incluzând organizarea şi funcţionarea), beneficiarii etc. Cu toate acestea, există încă
importante acte legislative secundare ce trebuie emise – Hotărâri de Guvern privind: standardele
instituţiilor de asistenţă socială, acreditarea instituţiilor de asistenţă socială publice / private, statutul
asistentului social şi Planul de Acţiune pentru Asistenţă Socială. Legea Venitului Minim Garantat
stabileşte acordarea alocaţiilor sociale, pentru încălzire şi nou-născuţi, prin transferul de fonduri de la
bugetul de stat la bugetele locale.

În municipiul Adjud, serviciile sociale sunt asigurate de Serviciul
Public Local de Asistenţă Socială Adjud, împreună cu Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea, dar şi prin
intermediul ONG-urilor. Rolul ONG-urilor în furnizarea de servicii
sociale va fi analizat într-un capitol separat. Rolul acestora trebuie
menţionat, chiar dacă numărul ONG-urilor este foarte mic faţă de media
naţională.

În ceea ce priveşte beneficiile sociale, acestea sunt acordate conform
legislaţiei de către Direcţia pentru Muncă, Familie şi Solidaritate
Socială, Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Adjud, Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi Primăria
municipiului Adjud.

În Adjud, autoritatea publică locală în domeniul asistenţei sociale este
reprezentată de Serviciul Public Local de Asistenţă Socială. Departamentul Public Local de Asistenţă
Socială este parte a Serviciului Public Local de Administraţie. Sunt 4 posturi în cadrul Departamentului
de Autoritate Tutelară, Protecţia Copilului şi Asistenţă Socială, conform organigramei.

În prezent, serviciile sociale oferite în Adjud persoanelor cu nevoi sociale se referă în principal la:

Diferite facilităţi pentru: asistenţă medicală gratuită, gratuităţi, reţete compensate pentru
medicamente, compensări pentru tratamente în staţiuni balneoclimaterice, pentru abonamente la
telefon sau radio-TV, încălzirea locuinţei etc.
Gratuităţi sau reduceri pentru transportul public urban, tratamente în staţiuni balneoclimaterice,
abonamente la radio-TV pentru elevi şi studenţi;
Îngrijire la domiciliu – plătind asistentul social care îngrijeşte persoana cu invaliditate severă;
Asistenţă, recuperare, sprijin şi servicii specializate de consiliere – oferite la nivel de zonă, pentru
tinerii cu dizabilităţi, în cadrul nou-înfiinţatului Centru de Zi „CARTHA Adjud” (2004), printr-un
proiect finanţat din fonduri europene; serviciile asigurate de Centru, împreună cu proiectul, sunt
rezultatele parteneriatului dintre Consiliul Local
Adjud şi Fundaţia Pro-Harmony din Adjud;
Servicii sociale specializate de terapie ocupaţională,
psihologie, consiliere şi informare oferite de
Fundaţia Pro-Harmony pentru Centrul de
Recuperare & Asistenţă pentru Tinerii cu Dizabilităţi
CHARTA Adjud, ca rezultat al subvenţiilor acordate
Fundaţiei de către Consiliul Local Adjud, conform
Legii nr. 34/1998;
Servicii comunitare oferite persoanelor în vârstă şi
cu venituri modeste, prin donaţii şi oferirea de
alimente, oferite cu ajutorul reprezentanţilor
bisericilor locale şi alte organizaţii religioase, culte,
ONG-uri etc.
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În afară de aceste servicii sociale, există şi alte beneficii sociale oferite de Guvern (ajutor social, ajutor de
urgenţă, alocaţii pentru copii, compensaţii sau alte tipuri de pensii oferite de către sistemul de asigurări)
pentru pensionari, familiile cu venituri mici şi persoanele cu dizabilităţi etc.

În Adjud, beneficiile sociale sunt oferite pentru diferite
tipuri de beneficiari:

Beneficii sociale pentru familii:
Alocaţii suplimentare - pentru 752 beneficiari
Alocaţii pentru părinte unic – pentru 274 beneficiari
Alocaţii de creştere a copilului – pentru 147
beneficiari
Stimulente pentru creşterea copilului – pentru 12
beneficiari

Persoane fără venit, care beneficiază de ajutor social – conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat – 382 beneficiari.

Persoane cu dizabilităţi:
Asistent personal pentru persoanele cu dizabilităţi – 56 beneficiari
Alocaţii pentru persoane adulte cu dizabilităţi, conform Legii nr. 519/2002 – 46 beneficiari

Serviciile sociale oferite la Centrul de Recuperare & Asistenţă pentru Tinerii cu Dizabilităţi CHARTA
Adjud sunt furnizate unui număr de 40 beneficiari.

Centrul de Recuperare & Asistenţă pentru Tinerii cu Dizabilităţi CHARTA Adjud este subordonat
Consiliului Local Adjud şi are 10 angajaţi. Acest proiect a fost elaborat şi implementat cu ajutorul unor
fonduri nerambursabile prin Programul PHARE 2001, Schema de Investiţii în Servicii Sociale.
Specialiştii care lucrează în cadrul Centrului de Zi CHARTA sunt instruiţi pentru a oferi diferite servicii
în terapia ocupaţională, aspecte psihologice şi de discurs public, probleme psiho-pedagogice, kineto-
terapie, consiliere şi informare pentru persoanele cu dizabilităţi şi familiile lor, promovând nou-înfiinţatul
serviciu social în întreaga comunitate. Beneficiarii sunt 40 de tineri cu dizabilităţi, cu vârsta cuprinsă între
14 – 25 ani. Fondurile necesare pentru operarea Centrului sunt alocate de la bugetul local, cu o limită de
până la 90.000 lei / an. De asemenea, pentru a oferi asistenţă metodologică pentru dezvoltarea pe viitor a
Centrului, Fundaţiei Pro-Harmony i-a fost acordată o subvenţie de 28.000 lei / an de la bugetul local,
conform Legii. 34/1998.
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2. Recomandări

Pentru a remedia nevoile sociale cu care se confruntă populaţia municipiului Adjud, sunt propuse
următoarele recomandări:

Dezvoltarea unor iniţiative comunitare în vederea reducerii sărăciei şi a promovării
incluziunii sociale la nivel local

Această recomandare are ca scop implementarea unor seturi de acţiuni pentru creşterea
gradului de incluziune socială şi pentru reducerea sărăciei la nivel local. Sunt preconizate
următoarele intervenţii:

 Crearea unei baze de date referitoare la nevoile sociale ale comunităţii şi ale posibililor
beneficiari de servicii sociale (persoane în vârstă fără mijloace sau cu mijloace
insuficiente de subzistenţă, persoane cu dizabilităţi, mame singure, persoane fără
adăpost);

 Dezvoltarea de servicii comunitare pentru persoane în vârstă (îngrijire la domiciliu sau în
centre rezidenţiale) şi pentru persoanele cu dizabilităţi şi tineri;

 Asigurarea de locuinţe sociale pentru persoane / familii fără adăpost;
 Înfiinţarea de centre de zi pentru vârstnici şi persoane cu dizabilităţi;
 Stabilirea unor proceduri pentru ajutor financiar de urgenţă pentru situaţii individuale sau

de grup;
 Stabilirea de mecanisme pentru oferirea de consiliere de urgenţă, suport material de bază

şi adăpost victimelor violenţei domestice;
 Dezvoltarea de parteneriate între autorităţile locale, serviciul public local de asistenţă

socială, ONG uri şi alţi furnizori privaţi, cu privire la furnizarea de servicii sociale;
 Dezvoltarea de servicii sociale la nivelul cartierelor pentru a facilita accesul cetăţenilor

din zonele rezidenţiale şi din cartierele periurbane la respectivele servicii;
Dezvoltare la nivel naţional Dezvoltare la nivel regional

POR – Axa prioritară 2.
„Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
regionale şi locale”
2.2 „Reabilitarea /modernizarea /echiparea
infrastructurii serviciilor sociale”

POS DRU - Axa prioritară 6
„Promovarea incluziunii sociale”
6.2 „Dezvoltarea unei reţele de servicii
sociale integrate”

Prioritatea 5 „Dezvoltarea sectorului
serviciilor sociale şi de sănătate”
Domeniul major de intervenţie: 5.1

„Reabilitarea infrastructurii serviciilor sociale
şi de sănătate”

Dezvoltarea comunicării între agenţii şi cu structurile societăţii civile

Această recomandare are ca scop extinderea parteneriatului social – agenţii, între cetăţeni,
ONG-uri, de la nivel local, judeţean şi naţional, pe plan intern sau internaţional. Exemplele de
bună practică demonstrează că dezvoltarea comunicării instituţionale ar putea fi realizată prin
eficientizarea comunicării între agenţii, cooperare între partenerii sociali, prin dezvoltarea
parteneriatelor sociale şi crearea unui sentiment de responsabilizare în rândul cetăţenilor.
Dezvoltare la nivel naţional Dezvoltare la nivel regional

- -
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Formularea şi elaborarea Planului Local de Acţiune Socială a Municipiului Adjud

Această recomandare are ca scop realizarea unei abordări strategice pentru sectorul social pe
termen mediu şi lung, pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru toate grupurile
dezavantajate şi vulnerabile identificate în societate. Scopul general este realizarea coeziunii
sociale, a incluziunii sociale şi reducerea sărăciei în societate. Planul local de acţiune socială
va fi susţinut de principii şi valori şi în acord cu direcţiile strategice ale Planului de Îngrijire
Comunitară al Judeţului Vrancea.
Dezvoltare la nivel naţional Dezvoltare la nivel regional

- -

3. Obiective Operaţionale

Obiectivul 1: Dezvoltarea unui sistem integrat pentru oferirea de servicii sociale pe plan local, pe
baza unor abordări strategice pe termen mediu şi lung.

Obiectivul 2: Realizarea unei societăţi incluzive din punct de vedere social, care pune valoare pe
fiecare individ în parte, în municipiul Adjud.

Obiectivul 3: Contribuirea la implementarea Planului de Îngrijire Comunitară al Judeţului
Vrancea, printr-o strânsă cooperare cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Vrancea.

Obiectivul 4: Consolidarea cooperării între factorii interesaţi relevanţi şi sporirea gradului de
participare a societăţii civile (ONG-uri) în oferirea de servicii sociale pentru
grupurile dezavantajate şi vulnerabile, pe raza municipiului Adjud şi împrejurimi.
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1. Situaţia actuală

Analiza sectorului de sănătate în municipiul Adjud este util a fi realizată în paralel cu factorii cheie
caracteristici sectorului de sănătate publică şi în comparaţie cu situaţia de la nivel naţional.

Dinamica fenomenelor demografice

Conform datelor furnizate de Direcţia de Sănătate Publică
Vrancea, în municipiul Adjud, în anul 2005, rata natalităţii a
fost de 8,3 ‰, sub media naţională.

În municipiul Adjud, în 2005, fertilitatea feminină a fost de
29,8 ‰ (statistica pe mediul urban), având aceeaşi tendinţă ca
şi indicatorii naţionali.

Mortalitatea generală a fost în Adjud, în 2005 de 8‰, mai
mică decât media la nivel judeţean şi cea la nivel naţional.
Acest fapt este cauzat de diferenţe foarte mari în ceea ce
priveşte mortalitatea generală în România, în mediul urban,
spre deosebire de mediul rural.

Speranţa de viaţă în municipiul Adjud este egală cu cea
naţională, respectiv 65 – 69 ani pentru bărbaţi şi 72 – 74 ani
pentru femei.

Mortalitatea cauzată de tuberculoză era în Adjud, în 2005, de
112,1‰, sub media naţională, iar cazurile noi înregistrate de

80,1‰. În iunie 2006, numărul de bolnavi de TBC, în municipiul Adjud, a înregistrat o scădere de la 125
(anul 2005) la 85, dovedind o tendinţă descrescătoare a incidenţei bolii, în comparaţie cu anii trecuţi.
Incidenţa cazurilor de sifilis, care în 2004 se situa la 26,7‰, a scăzut în 2005 la 16‰.

Mortalitatea infantilă era în Adjud, în 2005, de 13,1/1.000 pentru nou-născuţi, aproximativ la fel cu
media naţională (datorită diferenţei urban – rural)

În privinţa bolilor infecţioase, în perioada 1999-2003, principalii indicatori epidemiologici de
monitorizare şi evaluare a principalelor boli transmisibile, au evidenţiat o tendinţă generală de scădere a
numărului de îmbolnăviri, cu excepţia tuberculozei, a bolilor cu transmitere sexuală şi a unor epidemii
anuale pentru bolile copilăriei.

Şi în municipiul Adjud, în ultimii ani s-a înregistrat aceeaşi tendinţă a bolilor cu transmitere sexuală.
Începând cu 2004, s-a înregistrat un număr mai mic de cazuri medicale a bolilor cu transmitere sexuală
(ex. în 2004, incidenţa cazurilor de sifilis a fost de 41,2‰, în comparaţie cu 18,8‰ în 2005).

Sănătate
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Activitatea reţelei sanitare

Reforma din sistemul de sănătate şi eficacitatea actului medical a dus la reducerea numărului de zile de
spitalizare la nivel naţional de la 10,9 în 1995 la 8,1 în 2004. În Adjud, în 2005 durata medie de
spitalizare în Spitalul Adjud a fost de 5,4 zile.

În 2002, spre deosebire de alte state UE, infrastructura în domeniul
sanitar era deficitară, în special în ceea ce priveşte numărul
unităţilor primare de asistenţă medicală pentru 100.000 locuitori. În
acelaşi timp, nivelul de investiţii private în sistemul sanitar
înregistrează un nivel scăzut (0,05% din paturile din spital sunt din
investiţii private).

În Adjud nu există nici un spital privat. Spitalul public din
municipiu are o deservire judeţeană, fiind cel mai mare din zona de
nord a judeţului Vrancea, cu 201 paturi. Numărul total de paturi din
spitalele din judeţul Vrancea este de 1.499. Spitalul Adjud cu cele 4
secţii (interne, chirurgie, ginecologie şi pediatrie), deservea în 2005

11.259 pacienţi.

În prezent, în spital sunt 22 de doctori. De asemenea, îşi mai desfăşoara 1 doctor de medicină şcolară, 5
angajaţi ca personal auxiliar, 98 asistente şi 6 moaşe.

Spitalul Adjud are un număr insuficient de echipamente şi condiţii slabe de infrastructură. Cabinetele
medicilor de familie sunt echipate doar cu minimul necesar de instrumente. Doar cabinetele private
dispun de echipament modern.

În Adjud, există 5 farmacii private şi 1 publică. De asemenea, sunt 18 medici de familie. Există 1 complex
public de servicii medicale (de tipul spitalelor), 6 asemenea complexe private, deţinute de medicii de
familie şi 5 cabinete stomatologice private. Există şi 3 laboratoare medicale: pentru analize medicale,
laborator de radiologie şi laborator BFT.
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2. Recomandări

Dezvoltarea unui Plan Local de Acţiune pentru Sănătate

Această recomandare are ca scop realizarea unor abordări strategice pe termen mediu şi lung
pentru oferirea de servicii de calitate în sănătate, în municipiul Adjud. În timpul elaborării
planului local de acţiune în domeniul sănătăţii, se va pune accent pe derularea unei analize
comprehensive privind condiţiile de sănătate a populaţiei municipiului, care să definească în
mod clar grupurile ţintă, cauzele problemelor de sănătate şi să stabilească priorităţile şi
obiectivele pentru intervenţiile pe termen scurt, mediu şi lung.
Dezvoltare la nivel naţional Dezvoltare la nivel regional

- -

Reabilitarea şi modernizarea din punct de vedere tehnic a infrastructurii Spitalului
Municipal Adjud

Această recomandare are ca scop reabilitarea completă privind facilităţile Spitalului
Municipal Adjud şi îmbunătăţirea generală a condiţiilor de spitalizare, făcând referire şi la
dotarea spitalului cu echipamente şi instrumente noi, moderne.

Dezvoltare la nivel naţional Dezvoltare la nivel regional

POR – Axa Prioritară 2:
„Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
regionale şi locale”
2.1. „Reabilitarea /modernizarea /echiparea
infrastructurii serviciilor de sănătate”

Prioritatea 5 : „Dezvoltarea sectorului
serviciilor sociale şi de sănătate”
Domeniul major de intervenţie: 5.1

„Reabilitarea infrastructurii serviciilor sociale
şi de sănătate”

Organizarea unei campanii de creştere a gradului de conştientizare în ceea ce priveşte
sănătatea publică

Această recomandare are ca scop creşterea gradului de conştientizare publică privind
diferitele cauze de îmbolnăvire şi promovarea culturii de prevenire în rândul cetăţenilor,
pentru a se proteja şi îngriji de sănătatea lor. Se va pune accentul pe riscurile bolilor cronice şi
ale celor transmisibile.

Dezvoltare la nivel naţional Dezvoltare la nivel regional
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Dezvoltarea unui proiect de creştere a gradului de conştientizare privind nevoia de
planificare familială şi de preocupare pentru sănătatea reproducerii

Această recomandare are ca scop creşterea gradului de conştientizare privind nevoia de
planning familial şi promovarea preocupării pentru sănătatea reproducerii, în rândul
cetăţenilor.

Dezvoltare la nivel naţional Dezvoltare la nivel regional

- -

Încurajarea investiţiilor private în sectorul de sănătate

Această recomandare are ca scop realizarea de noi investiţii private pentru reabilitarea celor
vechi şi construcţia de noi spitale private de mărime medie, clinici şi centre medicale. De
asemenea, are ca scop iniţierea de contribuţii din sectorul privat, prin parteneriate cu
autorităţile locale, pentru reabilitarea şi modernizarea Spitalului Municipal.

Dezvoltare la nivel naţional Dezvoltare la nivel regional

POR – Axa prioritară 2.
„Îmbunătăţirea infrastructurii
sociale regionale şi locale”

2.2 „Reabilitarea /modernizarea
/echiparea infrastructurii serviciilor
sociale”

Prioritatea 5 : „Dezvoltarea sectorului serviciilor
sociale şi de sănătate”

Domeniul major de intervenţie: 5.1 „Reabilitarea
infrastructurii serviciilor sociale şi de sănătate”
Domeniul major de intervenţie: 5.2 „Întărirea
instituţională a serviciilor de sănătate şi protecţie
socială”

3. Obiective Operaţionale

Obiectivul 1: Crearea fundamentelor pentru dezvoltarea şi furnizarea de servicii de sănătate
sustenabile, pe termen lung, pentru cetăţenii municipiului Adjud şi pentru cei din
vecinătăţile sale.

Obiectivul 2: Modernizarea instituţiilor de sănătate din municipiul Adjud în conformitate cu
standardele Uniunii Europene.

Obiectivul 3: Sporirea gradului de conştientizare şi a sprijinului venit din partea cetăţenilor faţă
de programele de sănătate din oraş.

Obiectivul 4: Crearea de condiţii favorabile pentru creşterea numărului investiţiilor private în
sectorul de sănătate.
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1. Situaţia actuală

Categorii de sport

Următoarele categorii de sport sunt bine reprezentate în municipiul Adjud la momentul actual: handbal,
fotbal, atletism şi judo.

Handbal
Aspecte cheie:

15 ani de activitate
6 sportivi promovaţi în lotul naţional de juniori al
României
40 sportivi promovaţi în diferite echipe de seniori, în
campionate naţionale ale României
Liceul Emil Botta şi Grupul Şcolar Agricol au
fiecare câte 2 echipe de handbal: bărbaţi şi femei, cu
rezultate în campionate naţionale de juniori

Următorul tabel prezintă rezultatele obţinute de sportivii din Adjud la Campionatele Naţionale din 2006,
2005, 2004 şi 2003.

2006 2005 2004 2003

I II III I II III I II III I II III

ATLETISM 4 1 - 3 1 3 3 1 3 3 4 7

HANDBAL - 1 - - - - - - -

JUDO - 1 4 1 2 3 1 1 1 1 5

În 2006 şi în 2005, doi, respectiv trei sportivi din
Adjud au fost selectaţi în loturi naţionale ale
României.

Principalele probleme şi nevoi pot fi rezumate astfel:
 Infrastructură slab dezvoltată în ceea ce priveşte

facilităţile şi număr insuficient de baze logistice
pentru practicarea activităţilor de sport şi
recreere, atât pentru sportivii de performanţă, cât
şi pentru amatori;

 Resurse limitate de finanţare a activităţilor de
sport de performanţă;

 Lipsă de resurse financiare pentru suportarea
costurilor de participare la diferite competiţii,

campionate şi alte evenimente sportive;
 Condiţii nesatisfăcătoare pentru facilităţile de sport existente, care necesită demersuri imediate de

renovare şi modernizare;
 Număr limitat de antrenori profesionişti;
 Nevoia de a extinde activităţile de performanţă în cadrul Clubului Sportiv Municipal, prin

introducerea de noi ramuri sportive şi noi categorii de vârstă;

Sport, societate civilă şi tineret
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Societatea Civilă

În Adjud, sectorul ONG-urilor este la momentul de faţă slab dezvoltat, fiind format dintr-un număr mic de
organizaţii care prezintă următoarele probleme principale:

Nivel scăzut de resurse materiale şi financiare;
Comportament asociativ redus din partea
cetăţenilor;
Dependenţă de programe de finanţare din partea
donorilor;
Număr limitat de voluntari şi profesionişti implicaţi
în implementarea programelor;
Foarte des, echipele de proiect sunt aproape
aceleaşi.

Deşi numărul de ONG-uri active este restrâns, cele care au iniţiat diferite tipuri de proiecte s-au bucurat
de un sprijin serios din partea Primăriei. Primăria municipiului Adjud abordează în mod deschis şi activ
aspectul privind parteneriatele cu ONG-urile şi consideră că acestea ar trebui să aibă un rol proactiv în
viaţa de zi cu zi. Sprijinul oferit până la acest moment de către Primărie ONG-urilor din Adjud a
presupus:

Contribuţie financiară pentru ca ONG-urile să poată accesa diferite programe de finanţare;
Oferirea de locaţii şi facilităţi;
Contribuţie prin intermediul personalului instruit, în fazele de elaborare şi implementare ale
proiectelor etc.

Sunt puţine ONG-uri în Adjud, la momentul actual, care îşi fac simţită prezenţa, anume:

Asociaţia Cordial
Proiecte cheie:

“Informaţia – un prim pas spre implicare“, finanţat prin intermediul
Phare – Fondul Europa
“Femeile Rrome, în schimbare…” finanţat prin intermediul Phare –
Fondul de Parteneriat pentru Rroma “
“Prin parteneriat … spre cetăţeni” finanţat prin intermediul Phare –
Consolidarea Societăţii Civile;
“Îmbunătăţirea statulului femeilor rrome”, finanţat prin intermediul
Băncii Mondiale – Programe pentru Granturi Mici;

Fundaţia Pro Armonia
Proiecte cheie:

Centrul de Recuperare & Asistenţă pentru Tinerii cu Dizabilităţi
CHARTA, finanţat prin intermediul Phare 2001 Investiţii în Servicii
Sociale şi Bugetul local Adjud

Asociaţia pentru Parteneriat Comunitar
Proiecte cheie:

“Administrare eficientă prin participare publică” finanţat prin
intermediul National Endowment for Democracy, SUA
“Programul Dialog”
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Tineret

Principalele probleme identificate în acest domeniu sunt:

Migraţia tinerilor spre oraşe mai mari,
unde oferta de locuri de muncă este mai
mare şi se potriveşte mai bine cu nivelul
lor de educaţie;
Număr redus de case pentru tineri;
Implicare scăzută a tinerilor în proiecte şi
iniţiative comunitare;
Număr foarte mic de schimburi culturale
sau pe diferite teme cu alte ţări, pentru
tinerii din Adjud;
Servicii nesatisfăcătoare de consiliere
privind cariera, pentru tineri;
Ofertă culturală redusă privind
posibilităţile de recreere;
Inexistenţa unui cadru de sprijin pentru
iniţiativele şi proiectele tinerilor.

2. Recomandări

Sport

Dezvoltarea unui Club Sportiv Municipal

Extinderea Clubului Sportiv Municipal actual, prin introducerea unor noi secţiuni de handbal
pentru seniori şi judo;

Atragerea tinerilor absolvenţi ai Facultăţii de Sport, pentru a consolida capacitatea resurselor
umane actuale în sensul sprijinirii sportului de performanţă, prin îndrumare şi antrenament
profesional;

Cumpărarea unui minibus modern pentru transportul sportivilor de la Clubul Sportiv
Municipal la diferite competiţii.

Dezvoltare la nivel naţional Dezvoltare la nivel regional

POR Axa Prioritară 5
“Dezvoltare urbană durabilă”

Prioritatea 8 – Regenerare Urbană
Acţiune:
Infrastructură culturală, sportivă şi de
petrecere a timpului liber
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Program de Infrastructură pentru Modernizarea Facilităţilor Sportive în Adjud

Această prioritate se va axa pe:

 Construcţia de Săli de Sport în cadrul şcolilor şi liceelor şi dotarea cu dispozitive şi
echipamente moderne, pentru a putea oferi condiţii normale de practicare a activităţilor
sportive, atât în cadrul orelor de educaţie fizică, cât şi a altor activităţi de acest gen;

 Renovarea sălilor de sport existente, din municipiu;
 Construcţia unui centru sportiv modern, care va include piscină, săli de fitness, de

recuperare, de relaxare, piste pentru jogging/alergare şi terenuri de volei;
 Continuarea investiţiilor pentru Stadionul Municipal (ex. gazon artificial, instalaţia de

iluminat pentru nocturnă, finalizarea sălii de atletism);
 Construirea unei săli de sport pentru practicarea judo şi a altor tipuri de arte marţiale.
Dezvoltare la nivel naţional Dezvoltare la nivel regional

POR Axa Prioritară 2
„Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
locale şi regionale”
2.4. “Reabilitarea / modernizarea /dezvoltarea
infrastructurii educaţionale”
Acţiune:
“Reabilitarea / modernizarea / dotarea
infrastructurii educaţionale preşcolare,
primare, a învăţământului secundar inferior şi
superior”

Prioritatea 8 – Regenerare Urbană
Acţiune:
Infrastructură culturală, sportivă şi de
petrecere a timpului liber

Societatea Civilă

Înfiinţarea unui Centru Local de Resurse pentru ONG-uri
Centrul de Resurse va oferi următoarele tipuri de servicii:
 Informare şi comunicare privind oportunităţile de finanţare oferite de donori, ministere,

sectorul afacerilor etc;
 Instruire şi programe complementare de educaţie într-o gamă de domenii precum:

dezvoltarea organizaţională, management strategic, managementul ciclului de proiect,
elaborarea de proiecte, construirea parteneriatelor şi modul de lucru în reţea etc;

 Sprijinire / susţinere a unui anume aspect şi lobby;
 Dezvoltarea modului de lucru în reţea;

Existenţa acestui Centru va contribui la:
- Îmbunătăţirea accesului la resurse pentru ONG-uri;

- Promovarea celor mai bune practici în sectorul societăţii civile;

- Creşterea vizibilităţii sectorului ONG-urilor, prin facilitarea comunicării, schimb de
informaţii, dezvoltarea modului de lucru în reţea;

- Încurajarea implicării ONG-urilor în rezolvarea problemelor locale existente;

- Utilizare mai eficientă a resurselor, pentru a putea contribui la dezvoltarea
organizaţiilor;

- Dezvoltarea de parteneriate între ONG-uri şi autorităţi publice, sectorul de afaceri şi
diferiţi factori implicaţi relevanţi.

Dezvoltare la nivel naţional Dezvoltare la nivel regional
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Stabilirea unui sistem de scheme de granturi pentru activităţile non-profit
Schema de grant ar trebui să stabilească procedurile şi mecanismele care să permită accesul
sectorului ONG-urilor la resurse financiare locale, cu scopul de a întreprinde proiecte în
beneficiul comunităţii.

Cadrul legal este reprezentat (procesul de evaluare a deciziilor) prin Legea nr. 335/2006.

Dezvoltare la nivel naţional Dezvoltare la nivel regional

Stimularea participării cetăţenilor la viaţa comunităţii
Activităţile operaţionale se vor axa pe:

 Informarea şi consilierea cetăţenilor în ceea ce priveşte programele de activităţi ale
autorităţilor şi politicile publice de la nivel local;

 Consultarea şi implicarea cetăţenilor în procesul de identificare a problemelor şi de luare
a deciziilor la nivel local;

 Sprijinirea grupurilor de iniţiative comunitare şi promovarea voluntariatului în diferite
domenii de prim-interes pentru comunitate.

Dezvoltare la nivel naţional Dezvoltare la nivel regional

Tineret

Înfiinţarea unui Centru de Tineret în Adjud
Centrul va avea ca scop principal sprijinirea iniţiativelor şi a proiectelor care vizează
comunitatea şi care sunt venite din partea tinerilor, prin oferirea de:

 informaţii,
 servicii de consultanţă,
 instruire, locaţii
 facilităţi pentru diferite tipuri de activităţi.

În acelaşi timp, Centrul va putea avea un rol catalizator pentru alte iniţiative şi proiecte ale
tinerilor, cum ar fi programe de schimb de experienţă, care să aibă ca scop:

 dezvoltarea educaţiei interculturale între tinerii din Europa;
 oferirea de oportunităţi de învăţare non-formale şi informale, cu o dimensiune europeană

şi deschiderea de oportunităţi inovative, corelate cu o implicare cetăţenească activă.
 Promovarea valorilor fundamentale ale Uniunii Europene către tineri, în special

respectarea demnităţii umane, egalitate, respect pentru drepturile omului, toleranţă şi non-
discriminare, inclusiv faţă de tinerii cu dizabilităţi.

Dezvoltare la nivel naţional Dezvoltare la nivel regional
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Încurajarea tinerilor în a deveni cetăţeni activi şi responsabili ai comunităţii
Prioritatea are ca scop promovarea conceptului de cetăţean activ în rândul tinerilor. Înfiinţarea
unui Consiliu Local al Tinerilor în Adjud, urmând alte exemple de succes de acest tip, care s-
au dezvoltat în România în ultimii 10 ani, va contribui la:

 Încurajarea unei mai mari participări a tinerilor în mecanismele democraţiei
reprezentative;

 Promovarea implicării tinerilor în structurile participative;
 Susţinerea de mecanisme în scopul dezvoltării tuturor tipurilor de dialog, pentru a-i aduce

pe tineri mai aproape de procesul politic de luare a deciziilor.

Dezvoltare la nivel naţional Dezvoltare la nivel regional

3. Obiective Operaţionale

Obiectivul 1: Crearea condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea activităţilor sportive în oraş, prin
renovarea şi modernizarea facilităţilor infrastructurii de sport existente şi crearea
de noi complexe sportive.

Obiectivul 2: Consolidarea sectorului ONG-urilor şi crearea de condiţii sustenabile şi a cadrului
instituţional cu scopul de a spori participarea ONG-urilor în iniţiativele comunitare.

Obiectivul 3: Facilitarea integrării şi participării tinerilor în societate, prin investirea într-o
dezvoltare adecvată / pozitivă a acestora – prin dobândirea de cunoştinţe şi
dezvoltarea de abilităţi şi competenţe.

Obiectivul 4: Promovarea exemplelor de bună practică europene şi naţionale, în ceea ce priveşte
iniţiative de dezvoltare comunitară în domenii precum sportul la nivel local,
tineretul şi societatea civilă, în municipiul Adjud.
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1. Situaţia actuală

Primăria Adjud este apreciată ca fiind cea mai dinamică şi de succes primărie din judeţul Vrancea, în
termeni de utilizare eficientă şi raţională a instrumentelor de preaderare ale Uniunii Europene şi de
accesare a altor proiecte finanţate prin sisteme de granturi. Afirmaţia se bazează pe analiza următorilor
indicatori:

Numărul de proiecte cu finanţare externă câştigate;
Mărimea granturilor obţinute;
Domeniile şi tipurile de intervenţii implementate;
Problemele soluţionate cu succes pe parcursul perioadei de implementare;
Rezultatele obţinute în proiecte;
Gradul de îndeplinire a indicatorilor urmăriţi.

Tabelul de mai jos prezintă lista celor mai importante proiecte implementate de Primăria Adjud până în
prezent:

Numele proiectului Scopul principal al proiectului Suma (EURO)

1. Echipare edilitară şi
modernizare
infrastructură zona Siret
– Siretel Municipiul
Adjud

Îmbunătăţirea infrastructurii de mediu din zona Siret –
Siretel, în vederea creşterii atractivităţii pentru investiţii
şi sporirea calităţii vieţii. Reabilitare a 5 km – reţea de
canalizare, reabilitarea sistemului rutier – 15.866 mp,
trotuare – 4.668 mp

Phare 2001

854.884 EURO

2. Echipare edilitară şi
modernizare
infrastructură zona
Copăceşti – C. Negri –
Câmpului Municipiul
Adjud

Îmbunătăţirea infrastructurii de mediu din zona Copăceşti
– C. Negri - Câmpului, în vederea creşterii atractivităţii
pentru investiţii şi sporirea calităţii vieţii.

Reabilitare reţea apă – 3,5 km, reţea canalizare – 2,5 km,
reabilitare sistem rutier – 14.875 mp

Phare 2001

539.844 EURO

Consolidarea capacităţii instituţionale
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3. Centru de asistenţă
pentru recuperarea
tinerilor cu handicap
(C.A.R.T.H.A.)
Municipiul Adjud

Asistarea de către specialişti a persoanelor cu handicap
prin furnizarea unor servicii de recuperare şi socializare
care să diminueze dizabilităţile şi să valorifice potenţialul
fiecărei persoane cu handicap

Phare 2001

91.198 EURO

4. Introducerea
sistemelor de canalizare
în cartier Adjud-Nord
zona II – pentru
îmbunătăţirea situaţiei
comunităţii de rromi
Municipiul Adjud

Propune realizarea sistemelor de canalizare la nivelul
comunităţii rrome din cartierul Adjud-Nord, pentru
îmbunătăţirea accesului la un nivel decent de
infrastructură locală şi pentru dezvoltarea de parteneriate
durabile şi echitabile între comunităţile de rromi şi
administraţia publică locală

Program PNUD

56.845 EURO

5. Transparenţă
maximă, fonduri locale
gestionate eficient

Municipiul Adjud

Propune consolidarea autonomiei locale administrative şi
financiare, prin asigurarea unor servicii publice de
calitate, precum şi comunicarea operativă cu cetăţenii, ce
se va realiza prin introducerea tehnologiei informaţiilor şi
a comunicaţiilor. Administraţia publică locală va oferi
activităţi de stabilire, urmărire, încasare şi control a
impozitelor şi taxelor locale, mai eficiente şi mai aproape
de cetăţeni

Phare 2002

17.795,93 EURO

6. O administraţie
publică pentru cetăţean

Municipiul Adjud

Propune consolidarea autonomiei locale administrative şi
financiare, prin asigurarea unor servicii publice de
calitate, precum şi comunicarea operativă cu cetăţenii, ce
se va realiza prin introducerea tehnologiei informaţiilor şi
a comunicaţiilor. Odată cu dezvoltarea sistemului
informaţional, administraţia publică oferă activităţi mai
apropiate de cetăţeni, ceea ce duce la aplicarea unui
sistem de standardizare a serviciilor, menit să definească
cerinţele de calitate pe care trebuie să le îndeplinească
acestea.

Phare 2002

17.209 EURO

La nivel administrativ, statul de funcţii actual al Primăriei prezintă 70 de posturi, toate ocupate.

Necesităţile pentru modernizarea şi îmbunătăţirea managementului curent al activităţilor şi proceselor
tehnice şi administrative, în cadrul Primăriei, pot fi grupate în următoarele categorii:

Necesitatea introducerii abordării managementului strategic, a mijloacelor şi instrumentelor
moderne atât în managementul general, cât şi în cadrul activităţilor curente;
Necesitarea unei comunicări şi coordonări unitare inter-departamentale mai puternice;
Necesitatea pentru introducerea imediată a unei politici eficiente pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane.
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Elementele prezentate anterior sunt considerate ca fiind foarte importante pe durata activităţii de
elaborare a Strategiei de Dezvoltare. Recomandările pentru modernizarea şi eficientizarea activităţii
primăriei, şi în mod special din perspectiva pregătirii şi implementării de proiecte finanţate prin
intermediul Fondurilor Structurale, trebuie să se bazeze pe următoarele probleme identificate:

Până în momentul conceperii
„Strategiei de Dezvoltare a Oraşului
Adjud 2007 – 2013” nu exista un
context strategic disponibil pentru a
concentra şi a prioritiza diferite
tipuri de intervenţii din cadrul unor
sectoare variate, necesare pentru
îmbunătăţirea calităţii vieţii
cetăţenilor municipiului Adjud. Deşi
Departamentele de Investiţii şi
Programe au înregistrat rezultate
bune în accesarea unor finanţări de
la UE, Banca Mondială şi PNUD,
nu există încă un program clar de
dezvoltare bazat pe nevoile
identificate în cadrul comunităţii.
Inexistenţa unui cadru unitar pentru
planificare comunitară şi dezvoltare se reflectă şi în voturile exprimate în Consiliul Local şi sunt
întâlnite suficiente exemple când anumite proiecte şi iniţiative nu sunt aprobate şi nu dispun de
suportul factorilor de decizie. În absenţa unei planificări strategice şi integrate, este evident că
întotdeauna va exista un spaţiu liber pentru influenţe politice care vor afecta negativ posibilele
oportunităţi de îmbunătăţire a calităţii vieţii locuitorilor şi de modernizare / dezvoltare a oraşului. Din
acest moment, existenţa Strategiei, va facilita procesul de elaborare a bugetului local pe baza
nevoilor, iar odată stabilite priorităţile, procesul de decizie se va desfăşura mai uşor şi va fi
transparent pentru public.

Majoritatea aplicaţiilor sunt elaborate în cadrul Departamentului de Investiţii, uneori şi cu sprijinul
Departamentului Economic şi a celui de Strategii şi Programe, dar se remarcă serios nevoia de a
stimula şi de a implica în mod continuu şi personalul
celorlalte departamente, conform specificului
activităţii acestora, cunoştinţelor şi gradului de
expertiză. Acest proces trebuie să aibă o abordare
multi-disciplinară şi să fie sprijinit de o coordonare
inter-departamentală. Deşi proiectele sunt
implementate în bune condiţii, indicatorii sunt
obţinuţi, iar procedurile de achiziţii strict respectate,
am identificat o concentrare foarte ridicată a activităţii
la nivelul unui număr restrâns de persoane din cadrul
Departamentului de Investiţii, aspect care pe termen
lung va afecta negativ performanţa Primăriei Adjud şi
capacitatea acesteia de a genera iniţiative noi de
dezvoltare locală.

Nu există un compendiu care să conţină rapoartele de
evaluare a proiectelor implementate până în prezent şi o bibliotecă cu indicatorii corespunzători
acestora. Acest aspect ar fi foarte util pentru utilizarea internă a personalului şi pentru consultarea de
către consilierii locali, dacă vor considera necesar. Acest document este important pentru viitoarele
analize şi, de asemenea, în procesul planificării. În acelaşi timp, va reprezenta un instrument valoros
pentru redarea unei imagini clare asupra tuturor proiectelor implementate până în prezent, asupra
diferitelor stadii de implementare în care se găsesc, şi va concentra experienţe, concluzii, şi nu în
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ultimul rând lecţii învăţate care vor putea fi utilizate în cadrul unor proiecte viitoare. Concentrarea
informaţiei şi a know how – ului la nivelul unui singur sau a două departamente poate avea influenţe
negative şi repercursiuni nedorite asupra activităţii şi performanţei organizaţiei ca întreg.

Au fost identificare anumite probleme de comunicare inter-departamentale, majoritatea dintre acestea
fiind însoţite de lipsa unei atitudini proactive şi a activităţii necesare, pentru a sprijini anumite
iniţiative legate de dezvoltarea şi implementarea unor proiecte.
În acelaşi timp, s-a identificat o lipsă de interes a unor
funcţionari ai Primăriei cu privire la noi iniţiative şi la
implementarea managementului schimbării şi, de asemenea, cu
privire la noi scenarii şi metodologii impuse de activităţile
generate în mod normal de managementul unor proiecte cu
finanţare internaţională.

Lipsa unor date şi informaţii specifice în cadrul Primăriei, în
anumite sectoare (ex: turism, economie, transport etc.),
combinată cu dificultăţile de verificare şi analiză a veridicităţii
acestora, creează probleme pentru realizarea unei planificări
strategice pe bază de date şi a stabilirii de politici şi priorităţi
locale. Motivele se datorează utilizării limitate a mijloacelor
moderne de coordonare şi a structurilor de lucru în parteneriat
cu alţi factori locali interesaţi cu privire la stabilirea de
priorităţi comune şi în vederea unui schimb permanent de
informaţii şi date prin diverse mijloace de comunicare.

S-a identificat nevoia de a implica mai mult consilierii locali în luarea deciziilor strategice cu privire
la iniţierea de noi proiecte şi informarea constantă a acestora despre progresul implementării
proiectelor aflate în desfăşurare.

Deşi personalul din cadrul Departamentelor de Investiţii, Economic, Strategii – Programe etc. a
participat la sesiuni de pregătire, organizate de Ministerul Integrării Europene, precum şi de alţi
furnizori de instruire în cadrul diferitelor proiecte, se remarcă nevoia de îmbunătăţire a diseminării
cunoştinţelor şi a abilităţilor acumulate pe durata participării la programele de instruire, către alte
departamente din cadrul Primăriei sau/şi către alţi factori interesaţi la nivel local.

De asemenea, s-a evidenţiat faptul că doar un număr
limitat de persoane dispun de cunoştinţele şi abilităţile
minime necesare pentru a lucra în cadrul diferitor faze
în domeniul managementului proiectului, şi doar
foarte puţini dintre aceştia sunt familiari cu
procedurile şi cerinţele proiectelor cu finanţare
internaţională.

În acelaşi timp, la nivelul primăriei, nu există un
program de dezvoltare a resurselor umane, bazat pe
pregătire individuală şi dezvoltare personală continuă,
conform principiilor moderne de management al
resurselor umane.
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Concluzii:

Fiecare dintre aspectele
menţionate vor putea conduce la
diferite situaţii nedorite care vor
afecta eficienţa şi eficacitatea
activităţilor Primăriei, pentru
pregătirea unor proiecte mature şi
sustenabile. Dacă nu sunt abordate
corespunzător, aceste aspecte,
combinate cu un nivel ridicat de
sarcini alocate la nivelul unuia sau
maxim a două departamente, pot
conduce în viitorul apropiat la
apariţia anumitor probleme în
implementarea proiectelor şi, în
mod special, în a celor cu
finanţare prin Fondurile
Structurale.

Îmbunătăţirea comunicării inter-departamentale şi a celei cu Consiliul Local va facilita prioritizarea
fără probleme a alocării resurselor bugetare pentru proiectele de investiţii. De asemenea, va contribui
la asigurarea suportului necesar atunci când apar probleme, diverse obstacole sau în cazul lipsei
temporare de lichidităţi pe durata perioadei de implementare, şi cel mai important la asigurarea
sustenabilităţii proiectelor şi la asumarea acestora de către promotori.

În absenţa unor pregătiri adecvate, a utilizării planificării strategice şi a investiţiilor în consolidarea
capacităţii instituţionale, în curând, datorită complexităţii Programelor de Fonduri Structurale ale
Uniunii Europene, volumului ridicat de lucru şi al informaţiilor necesare de a fi procesate rapid, şi
nivelului de cunoştinţe şi expertiză condiţionat de utilizarea acestor instrumente financiare, este
posibil ca Primăria Adjud să întâmpine dificultăţi considerabile în accesarea Fondurilor Structurale.

2. Recomandări

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Capacităţii
Administrative, pregătit de Ministerul Administraţiei şi Internelor, ca şi cadru
pentru sprijinirea procesului de modernizare a administraţiei publice din
România prin utilizarea oportunităţilor de finanţare reprezentate de Fondurile
Structurale ale Uniunii Europene, propune 4 domenii majore de intervenţie:

1. Activităţi de management al reformelor în administraţia publică locală;
2. Întărirea capacităţii de management strategic şi de planificare a

acţiunilor;
3. Raţionalizarea furnizării serviciilor locale şi întărirea managementului

resurselor umane;
4. Implementarea monitorizării şi evaluării performanţei în administraţia

locală.

În perspectiva Fondurilor Structurale ale Uniunii Europene, Primăria trebuie să stabilească
proceduri adecvate de management şi aranjamente instituţionale pentru a asigura în timp util
coerenţa generală între planificarea, pregătirea, implementarea şi managementul viitoarelor
proiecte.
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Pe baza analizelor anterioare, următoarele recomandări cheie sunt identificate ca fiind importante pentru
consolidarea capacităţii instituţionale a Primăriei Adjud:

Introducerea abordării managementului strategic ca instrument principal pentru
îmbunătăţirea managementului resurselor autorităţii locale

Această recomandare se fundamentează pe faptul că experimentele timpurii ale utilizării
planurilor strategice la nivel judeţean şi la nivelul serviciilor publice deconcentrate au
sprijinit schimbarea în direcţia managementului, dinspre inputuri spre rezultatele servciilor
locale şi spre calitatea furnizării serviciilor, în beneficiul cetăţeanului.
Din perspectiva Fondurilor Structurale ale Uniunii Europene, această recomandare propune
stabilirea unor proceduri de coordonare şi administrative şi asigurarea din timp a coerenţei
între fazele de planificare, pregătire, implementare şi management ale proiectelor viitoare.
Abordarea proactivă şi pregătirea din timp a aplicaţiilor va oferi oportunitatea:
 Planificării mai temeinice a intervenţiilor în vederea identificării unor scenarii eficiente şi

sustenabile pentru asigurarea durabilităţii proiectelor;
 Creşterii calităţii cererilor de finanţare elaborate;
 Îmbunătăţirii procesului de consultare a comunităţii şi a factorilor interesaţi relevanţi de la

nivel local;
 Obţinerii suportului Consiliului Local şi identificării şi implicării partenerilor necesari

pentru implementarea la standarde de calitate a proiectelor.
Dezvoltare la nivel naţional Dezvoltare la nivel regional

POS „Dezvoltarea capacităţii administrative”
Axa Prioritară 2 – „Dezvoltarea capacităţii de
îmbunătăţire a serviciilor prestate de către
administraţia locală”
Domeniul major de intervenţie 2.2 – „Întărirea

capacităţii pentru management strategic şi
planificarea acţiunilor”

-

Constituirea unei Echipe multidisciplinare de Implementare a Proiectelor, care să aibă ca
atribuţii principale: identificarea oportunităţilor de finanţare, luarea deciziilor privind
accesarea unor finanţări, elaborarea şi implementarea proiectelor, evaluarea stadiului
curent al acestora etc.

Beneficiile înfiinţării unei astfel de structuri sunt numeroase, printre care putem aminti:
 Reducerea volumului considerabil de lucru care exercită presiune asupra Departamentului de

Investiţii şi sprijinirea activităţii acestui departament de către personalul celorlalte departamente
care vor avea reprezentanţi în noua structură de lucru;

 Diseminarea cunoştinţelor se va realiza la un nivel mai mare în cadrul organizaţiei şi acest lucru
va conduce la o implicare mai largă şi de o calitate superioară a membrilor din cadrul celorlalte
departamente;

 Deoarece mai multe persoane vor fi implicate în activităţile de management al proiectului şi, în
acelaşi timp, se vor specializa pe execuţia anumitor faze componente ale acestui proces (cum ar
fi: elaborarea cererilor de finanţare, achiziţii, aranjamente de implementare, managementul
financiar, relaţionarea cu partenerii, raportarea şi evaluarea), pe termen mediu va creşte
capacitatea organizaţiei de a pregăti şi de a coordona mai multe proiecte şi de a accesa şi
gestiona mult mai multe fonduri.

Dezvoltare la nivel naţional Dezvoltare la nivel regional

POS „Dezvoltarea capacităţii administrative”
Axa Prioritară 2 – „Dezvoltarea capacităţii de
îmbunătăţire a serviciilor prestate de către
administraţia locală”

Prioritatea 3 – „Crearea condiţiilor pentru o
piaţă a muncii flexibilă”
Acţiune: „Dezvoltarea capitalului uman din
administraţia publică”
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Introducerea sistemului de monitorizare şi evaluare a furnizării serviciilor la nivel local
care se va concentra pe construirea unui cadru de indicatori de input-output, definiţi în
baza unor criterii de performanţă şi eficienţă

Această recomandare urmăreşte introducerea culturii monitorizării şi evaluării (bazată pe criterii de
eficienţă şi eficacitate) în activitatea autorităţii locale şi a serviciilor publice.
Paşii concreţi pentru implementarea acestui sistem sunt detaliaţi în secţiunea „Organizarea
Instituţională”.
Dezvoltare la nivel naţional Dezvoltare la nivel regional

POS „Dezvoltarea capacităţii administrative”
Axa Prioritară 2 – „Dezvoltarea capacităţii de
îmbunătăţire a serviciilor prestate de către
administraţia locală”
Domeniu major de intervenţie 2.4 – „Monitorizarea şi
evaluarea în administraţia locală”

-

Modernizarea managementului resurselor umane în cadrul organizaţiei
Această recomandare va include elaborarea unui Plan de Dezvoltare a Resurselor Umane (sau
strategie) şi a unui Program de Instruire care să conţină diferite module special concepute în scopul
creşterii nivelului de abilităţi şi cunoştinţe a personalului din administraţie.
Dezvoltare la nivel naţional Dezvoltare la nivel regional

POS „Dezvoltarea capacităţii
administrative”
Axa Prioritară 2 – „Dezvoltarea
capacităţii de îmbunătăţire a
serviciilor prestate de către
administraţia locală”
Domeniu major de intervenţie 2.3 –
„Raţionalizarea prestării de servicii
locale şi întărirea managementului
resurselor umane”

Prioritatea 3 – „Crearea condiţiilor pentru o piaţă a
muncii flexibilă”
Acţiune:
„Dezvoltarea capitalului uman din administraţia publică”.

3. Obiective Operaţionale

Obiectivul 1: Contribuirea la implementarea Programului Naţional Operaţional Sectorial pentru
Dezvoltarea Capacităţii Administrative, prin implementarea de măsuri operaţionale
la nivel local, în vederea modernizării şi îmbunătăţirii managementului, planificării
şi furnizării serviciilor, şi a performanţelor Primăriei Adjud;

Obiectivul 2: Consolidarea capacităţii administraţiei de a utiliza planificarea strategică integrată
şi a implementa Strategia de Dezvoltare, conform standardelor şi modelelor de bună
practică internaţionale;

Obiectivul 3: Îmbunătăţirea eficienţei activităţii în cadrul departamentelor implicate în
managementul proiectelor finanţate de diferiţi donori externi;

Obiectivul 4: Creşterea capacităţii Primăriei Adjud de a participa cu succes la accesarea
Fondurilor Structurale ale Uniunii Europene şi a altor oportunităţi de finanţare
disponibile.
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Implementarea Strategiei Municipiului Adjud necesită
stabilirea unor structuri operaţionale puternice de management
şi coordonare, în cadrul Primăriei. Coordonarea generală şi
monitorizarea vor fi realizate de către Comitetul de Conducere,
format din reprezentanţi ai Consiliului Local Adjud, ai
Primăriei Adjud, ai mediului de afaceri, asociaţii ale
cetăţenilor şi ONG-uri. Acest grup va conduce procesul de
implementare şi va asigura distribuirea adecvată a resurselor şi
coordonarea investiţiilor prioritare şi, drept urmare, va genera
un sentiment de încredere pentru dezvoltarea viitoare a
municipiului. Organizaţiile şi instituţiile care îşi vor delega
reprezentanţi în Comitetul de Conducere vor forma un
Parteneriat Strategic.

Atingerea Obiectivelor

Partenerii din sectorul public vor avea un rol esenţial în îndeplinirea Strategiei municipiului Adjud şi în
asigurarea îndeplinirii Planului de Acţiune pentru regenerare. Această abordare în comun va fi
ingredientul esenţial pentru construirea unui sentiment de încredere reciprocă şi asigurarea unei
coordonări eficiente. În acest context, sunt stabilite următoarele direcţii pentru implementarea eficientă a
Strategiei:

Adoptarea unei abordări integrate şi holistice, care să reflecte politicile actuale ale Guvernului şi
exemple de bună practică extinse pentru iniţiativele axate pe regenerare, în Adjud;
Introducerea creativităţii şi a abilităţilor pentru reflectarea şi coordonarea diverselor proiecte şi
programe propuse în Planul de Acţiune al Strategiei şi detaliate mai departe prin planuri operaţionale
anuale;
Concentrarea pe regenerare economică, adresându-se în acelaşi timp şi unor provocări cum ar fi
şomajul, gradul de angajare, sănătatea şi siguranţa comunităţii;
Favorizarea şi facilitarea desfăşurării activităţii în comun între parteneri cu răspundere, roluri şi
funcţii clar stabilite, şi cu responsabilităţi operaţionale şi de management clar definite;
Susţinerea reprezentanţilor aleşi pe plan local, ai mediului de afaceri şi ai rezidenţilor în a-şi asuma un
rol de participare activă în dezvoltarea de proiecte, în baza unei modalităţi echitabile şi transparente.

Calea de urmat & Implicaţii

Experienţa din alte locuri demonstrează necesitatea existenţei unei
structuri operaţionale de livrare, aşa cum este Unitatea de Implementare
Strategică. Această unitate, condusă de un Coordonator de Proiect cu
experienţă, va avea un rol operaţional esenţial în asigurarea comunicării
eficiente şi a coordonării acţiunilor ce trebuie predate la termen, pe
întreaga perioadă de implementare a Planului de Acţiune a Strategiei
Adjud. În plus, Unitatea de Implementare Strategică va deveni
principalul element care va veghea ca partenerii sectorului public şi ai
celui privat să continue acţiunile asupra cărora au convenit şi să-şi
asume responsabilitatea pentru acţiunile ulterioare, pentru care nici un
partener nu şi-a asumat-o iniţial.

Secţiunea 7 – Organizarea instituţională
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Trebuie identificat un Reprezentant al Proiectului la nivelul comunităţii, cu o bună reputaţie publică, bine
cunoscut şi respectat de către cetăţeni. Rolul principal al acestuia va fi de a susţine şi a promova
beneficiile, pe scară largă, ale Strategiei Municipiului Adjud şi ale Planului de Acţiune şi de a continua să
sporească încrederea şi sprijinul în rândul partenerilor publici şi privaţi.

Unitatea de Implementare Strategică va fi subordonată Consiliului Local şi Primăriei Adjud, în calitate de
organisme de luare a deciziilor.

Întregul proces trebuie să fie constituit formal prin Parteneriatul Strategic Adjud, semnat de către
Consiliul Local Adjud, Primăria municipiului Adjud şi toţi factorii interesaţi relevanţi, care au
reprezentanţi nominalizaţi în Comitetul de Conducere. Este esenţial ca noul parteneriat să beneficieze de
o suficientă independenţă şi de influenţă, pentru a fi eficient.

Parteneriatul Strategic Adjud

Roluri cheie

Partenerii cheie, anume Consiliul Local Adjud, Primăria
municipiului Adjud şi alţi factori interesaţi importanţi –
reprezentanţii mediului de afaceri, ai asociaţiilor cetăţeneşti,
ai ONG-urilor şi membrii cheie din Comitetul de Conducere,
vor semna un acord formal de parteneriat. Acest acord:

Va angaja toate părţile în asumarea principiilor
Strategiei Adjud;
Va stabili un consiliu de management al
parteneriatului, care va fi susţinut din punct de
vedere operaţional de către Unitatea de
Implementare Strategică, în calitate de secretariat;
Va coopta membri potriviţi pentru a asigura
implicarea eficientă a mediului de afaceri, a tinerilor
şi a comunităţii locale;
Va identifica un lider (o figură proeminentă) în oraş;
Va întreprinde o dezvoltare detaliată a procesului de
planificare şi programare;
Va stabili şi va monitoriza indicatorii cheie de performanţă, inclusiv investiţiile în comerţ şi
construcţia de locuinţe, instruirea pe plan local, ocuparea forţei de muncă, regenerarea socială,
mediul înconjurător sănătos şi standardele de sustenabilitate;
Va pregăti Planurile anuale de Implementare a Strategiei şi Programele Operaţionale;
Va asigura revizuirea anuală a Procesului de Implementare a Strategiei şi evaluarea o dată la trei
ani.

Unitatea de Implementare Strategică Adjud

Menţinerea unei distanţe adecvate între Parteneriat şi funcţiile executive este importantă în asigurarea
responsabilităţii. Următoarele funcţii sunt preconizate ca fiind în sarcina Unităţii de Implementare
Strategică:

Să conducă, administreze şi să coordoneze investiţiile în municipiul Adjud, în cadrul Planului de
Acţiune al Strategiei;
Să colaboreze cu cel desemnat Manager de proiect pentru oraş cu scopul de a promova Strategia
Adjudului în rândul partenerilor publici, privaţi, voluntari şi din comunitate şi pentru a se asigura
că priorităţile de investiţii sunt în concordanţă;
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Să definitiveze şi să furnizeze o agendă asupra căreia s-a convenit, în ceea ce priveşte viziunea,
priorităţile strategice şi planul de acţiune ce sunt stabilite în Strategie;
Să dezvolte pachete de finanţare şi să asigure finanţare pentru alte aspecte ce ţin de dezvoltarea
economică, socială şi îmbunătăţirea mediului;
Să încurajeze şi să promoveze participarea mediului de afaceri, a instituţiilor publice, a ONG-
urilor şi a rezidenţilor la dezvoltarea de programe de un larg interes comunitar;
Să informeze Parteneriatul Strategic Adjud, organismul responsabil de luare a deciziei, pe măsură
ce se prefigurează politicile;
Să colaboreze cu agenţiile locale, mediul de afaceri şi reprezentanţii aleşi ai comunităţii, pentru a
asigura viabilitatea pe termen lung şi sustenabilitatea programelor de dezvoltare şi a iniţiativelor
de proiecte, în municipiul Adjud.
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Se va stabili un sistem eficient de monitorizare & evaluare.
Acest sistem poate face diferenţa între strategia Adjud care are
un impact de bază şi cea care rămâne pe deplin o expresie a
bunelor intenţii. Acest aspect este unul fundamental în
stabilirea bazelor pentru un proces mai bun de luare a
deciziilor, pe considerente de adaptare permanentă, şi în
crearea unei strategii care se poate ajusta în funcţie de nevoile
şi condiţiile în schimbare.

Este propus un sistem IT de monitorizare & evaluare care va asigura că implementarea Strategiei Adjud
întruneşte principalele sale obiective de favorizare a schimbărilor pozitive, dar şi că strategia se poate
adapta la nevoile şi condiţiile în permanentă schimbare. Sistemul de monitorizare & evaluare este o
componentă vitală pentru succesul strategiei. Cu toate acestea, dezvoltarea şi implementarea sa este un
proces care necesită timp şi resurse umane şi financiare considerabile.

Monitorizarea şi evaluarea presupun:

Monitorizarea procesului de implementare – pentru a asigura că acţiunile stabilite în strategie
sunt întreprinse şi că resursele sunt alocate şi folosite eficient;
Monitorizarea rezultatelor acţiunilor – în termeni de investiţii în infrastructură şi schimbări în
politici, cadru instituţional şi instrumente de management;
Evaluarea progresului în vederea atingerii scopului şi obiectivelor în strânsă legătură cu acţiunile;
Utilizarea informaţiilor dobândite pentru a rafina strategia şi a informa despre luarea deciziilor la
diferite nivele.

Privire generală asupra rolurilor pe care le vor avea indicatorii de performanţă în procesul de
monitorizare şi evaluare

Indicatorii de performanţă vor fi pilonii de bază în
sistemul de monitorizare & evaluare. Ţinând cont de
faptul că aceştia constituie o parte integrantă a cadrului
de elaborare, ei mai oferă şi punctul de plecare pentru
monitorizare & evaluare în timpul implementării
Strategiei.

Indicatorii vor fi utili în aflarea răspunsurilor pentru
întrebările cheie, în diferite faze de implementare a
Strategiei, cum ar fi: unde suntem acum, unde vrem să
ajungem, urmăm calea potrivită pentru a ajunge acolo şi,
în final, am ajuns acolo?

Unde suntem acum? Ca parte a evaluării de bază la începutul procesului de implementare a strategiei,
indicatorii vor ajuta să se identifice problemele, localizarea acestora şi care este nivelul de gravitate.
Acest proces va fi realizat printr-o evaluare comprehensivă a cerinţelor şi disponibilităţii resurselor şi
printr-o estimare axată pe domeniile cu probleme specifice ce au fost identificate. O parte dintre aceşti
indicatori vor fi introduşi în sistemul de monitorizare & evaluare – oferind baza pentru măsurarea
progresului în timpul procesului de implementare. Informaţiile oferite de indicatorii de evaluare de bază
vor fi utile pentru luarea deciziilor privind priorităţile în implementare şi vor constitui o contribuţie utilă

Secţiunea 8 – Monitorizare şi evaluare
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pentru dialogul dintre factorii implicaţi, în timpul procesului de implementare a strategiei. Indicatorii vor
fi folosiţi şi la identificarea acţiunilor necesare, prin ajutorul dat în evaluarea eficacităţii şi a eficienţei
operaţiunilor diferitelor instituţii implicate, dar şi în evaluarea eficacităţii şi a eficienţei aplicării politicilor
şi a regulamentelor etc.

Unde vrem să ajungem? După ce s-a ajuns la un acord în
privinţa scopurilor principale, a obiectivelor şi a acţiunilor,
procesul de definire a indicatorilor pentru monitorizare & evaluare
poate fi util în stabilirea şi rafinarea sarcinilor specifice.

Urmăm calea potrivită pentru a ajunge acolo? Ca parte a unui
sistem de monitorizare & evaluare, indicatorii vor semnala când
nu este urmată calea stabilită – când nu sunt întreprinse acţiuni sau
când acestea nu dau naştere la impactul şi rezultatele dorite. La
nivelul managementului zilnic de proiect, indicatorii vor fi
utilizaţi pentru a identifica contribuţiile: ex. resursele umane şi
financiare sunt alocate adecvat pentru diferite activităţi, iar aceste
resurse sunt distribuite şi utilizate eficient?

Am ajuns deja acolo? Evaluarea progresului va fi importantă
pentru atingerea scopurilor şi a obiectivelor, nu doar pentru a identifica unde şi când sunt necesare
ajustări, dar şi în scopul responsabilizării, al dezvoltării şi menţinerii sprijinului pentru implementarea
generală a Strategiei.

Paşi de bază în dezvoltarea indicatorilor, ca parte a unui sistem de monitorizare şi evaluare a Strategiei
Adjud

Există diferite abordări de definire a indicatorilor. Modelul recomandat pentru dezvoltarea sistemului de
monitorizare şi evaluare a Strategiei Adjud se va baza pe următoarele abordări:

Pasul 1: Asiguraţi-vă că ţelurile asociate scopului, obiectivelor şi acţiunilor strategice sunt bine definite
şi s-a ajuns la un acord în ceea ce le priveşte şi că sunt identificate mijloacele (input-urile) necesare
pentru îndeplinirea acţiunilor.

Pasul 2: Definiţi indicatorii pentru fiecare ţintă pe baza consultărilor cu factorii implicaţi şi pe criterii de
relevanţă, siguranţă şi eficienţă a costurilor. Implicaţi factorii interesaţi care cauzează sau sunt afectaţi de
problema sau aspectul adresat, care dispun de informaţii relevante sau expertiză şi care vor fi responsabili
pentru indicatorii de implementare.

Pasul 3: Selectaţi indicatorii care să identifice resursele financiare şi umane şi să asigure distribuţia şi
utilizarea eficientă a acestora.

Pasul 4: Verificaţi, pentru a vă asigura, că indicatorii se raportează foarte bine la ceea ce este stabilit şi
că ţintele susţin realizarea acţiunilor, a obiectivelor şi a scopului. Identificaţi şi umpleţi golurile.
Redefiniţi indicatorii şi/sau ţintele după cum este necesar.

Pasul 5: Faceţi calculul resurselor financiare şi umane necesare pentru a aplica pachetul de indicatori.
Evaluaţi dacă pachetul este o investiţie bună, ex. resursele financiare şi umane necesare sunt proporţionale
cu valoarea diferiţilor indicatori angajaţi.

Pasul 6: Stabiliţi care sunt agenţiile / instituţiile responsabile pentru aplicarea diferiţilor indicatori, cum
şi cât de des.
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Pasul 7: Stabiliţi modul în care va fi gestionată informaţia rezultată în urma diferiţilor indicatori: cum se
încadrează în procesul de luare a deciziilor, legate în mod special atât de strategie, cât şi de politicile în
derulare şi procesele de planificare; cum va fi utilizată informaţia pentru a da naştere unui cadru
comprehensiv de progres şi cum va fi comunicată factorilor implicaţi.

Pasul 8: Includeţi recomandările pentru pachetul de monitorizare şi evaluare în planul de dezvoltare a
capacităţii, bugetul şi alocarea personalului.

Caseta 1 de mai jos subliniază câteva aspecte generale importante, relevante în stabilirea sistemului de
monitorizare şi evaluare a Strategiei:

Caseta 1 - Aspecte cheie în stabilirea sistemelor de monitorizare şi evaluare a Strategiei

Determinarea frecvenţei monitorizării şi a raportării: Trebuie să se bazeze pe rapiditatea
schimbărilor şi pe importanţa acestor schimbări. În general, procesele trebuie să fie frecvent
monitorizate şi să facă parte din activităţile obişnuite de management. Acţiunea de monitorizare este
în general legată de indicatori specifici. Obiectivele au un orizont de timp mai mare – în funcţie de
obiectivele specifice, care ar putea însemna monitorizare lunară, trimestrială, semestrială sau anuală.
Pentru a înregistra un progres, în ceea ce priveşte scopurile, pot să treacă mai mulţi ani; aceasta ar
putea presupune monitorizare anuală şi raportare în fiecare an sau o dată la trei ani – în funcţie de
scopurile definite.

Coordonarea eforturilor de monitorizare în rândul agenţiilor: Crearea tipului de sistem de
monitorizare & evaluare necesar pentru strategie, presupune adesea corelarea activităţilor de
colectare a datelor de la mai multe agenţii. Aceasta poate constitui o provocare, mai ales dacă
agenţiile nu sunt obişnuite să lucreze împreună şi mai ales să schimbe informaţii. O soluţie ar fi
crearea Unităţii de Monitorizare & Evaluare cu reprezentanţi din rândul organizaţiilor şi agenţiilor
care desfăşoară activităţi importante de monitorizare. De asemenea, trebuie să existe certitudinea că
agenţiile înţeleg modul în care sunt utilizate datele pe care le furnizează şi că fluxul informaţiilor nu
are neapărat un singur sens.

Gestionarea datelor: Investiţia în proiectarea unui sistem eficient de gestionare a datelor este una
foarte bună. Când se intenţionează proiectarea unui asemenea sistem, trebuie să se ia în considerare
atât nevoile actuale, cât şi cele viitoare. Trebuie solicitată contribuţia unor utilizatori finali ai
sistemului.

Comunicarea cu factorii implicaţi: Un aspect destul de neglijat al monitorizării & evaluării este
comunicarea rezultatelor către factorii implicaţi – făcând referire la cei direct implicaţi în
implementarea strategiei, precum şi la publicul general. Comunicarea obişnuită între factorii
implicaţi poate ajuta la mobilizarea sprijinului pentru strategie şi la creşterea responsabilităţii.
Comunicarea eficientă presupune prezentarea informaţiei într-un mod care să fie uşor de înţeles de
către grupurile ţintă şi care abordează nevoile şi preocupările lor.

Asocierea la procesele de luare a deciziilor şi de planificare: Parte din activitatea continuă pentru
strategie face referire la o mai bună susţinere a procesului de fundamentare a deciziilor.
Monitorizarea & evaluarea este un instrument preţios în acest efort – dar numai dacă rezultatele
monitorizării & evaluării sunt furnizate celor care iau deciziile la toate nivelele, într-o formă uşor
accesibilă, care se adresează nevoilor utilizatorilor finali.

Crearea unui sistem care să încurajeze îmbunătăţirea şi adaptarea: Un sistem bun de
monitorizare şi evaluare ar trebui să permită îmbunătăţirea şi adaptarea la diferite nivele. La nivel de
management al proiectului, un astfel de sistem ar trebui să ofere informaţiile necesare pentru
creşterea eficienţei procesului de implementare şi a performanţei celor implicaţi. La nivel strategic,
ar trebui, de asemenea, să suporte revizuiri regulate ale strategiei în sine – pentru a reevalua căile de
acţiune stabilite şi a lua în considerare contextul în permanentă schimbare. Însuşi sistemul de
monitorizare & evaluare ar trebui supus unor revizuiri regulate.
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Caseta 2 de mai jos prezintă unele lecţii învăţate din exemple de bună practică din Uniunea Europeană, în
ceea ce priveşte sistemele de monitorizare & evaluare pentru implementarea unei strategii. Acestea vor fi
luate în considerare în timpul dezvoltării sistemului de monitorizare & evaluare pentru Strategia
Municipiului Adjud.

Caseta 2 - Lecţii cheie învăţate din practici internaţionale, în ceea ce priveşte
Dezvoltarea de Sisteme de Monitorizare & Evaluare pentru strategii

Lecţii cheie
Indicatorii ar trebui în mod clar să se raporteze la sarcinile definite pentru acţiunile,
obiectivele şi scopul strategiei.
Indicatorii trebuie definiţi şi analizaţi ca parte a contextului logic al legăturilor dintre
scopuri, obiective, acţiuni şi rezultatele şi impactul aşteptat. În unele cazuri, aceste
legături pot fi doar presupuse, în acest caz o parte a funcţiilor sistemului de
monitorizare & evaluare referindu-se la testarea acestor legături ipotetice.
Factorii interesaţi ar trebui să fie implicaţi în definirea indicatorilor şi ar trebui să
vadă în mod clar cum se leagă informaţiile oferite de indicatori cu preocupările şi
activităţile lor.
Ar trebui să fie clar cine este responsabil pentru aplicarea fiecărui indicator şi cum
vor fi utilizate în proces informaţiile rezultate – cui şi când îi sunt necesare.
Monitorizarea & evaluarea trebuie să ia în considerare că impactul poate fi diferit, în
funcţie de locaţia, sexul sau statutul socio-economic al beneficiarilor.
Resursele umane şi financiare necesare pentru monitorizare & evaluare trebuie să fie
luate în considerare şi incluse în bugete şi în nevoile de dezvoltare a abilităţilor.
Rezultatele activităţilor de monitorizare & evaluare trebuie comunicate în mod
regulat factorilor implicaţi – pentru a fi de folos în mobilizarea susţinerii strategiei şi
pentru a spori responsabilizarea.
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Această secţiune include:

Prezentarea execuţiei veniturilor şi cheltuielilor bugetului local al municipiului Adjud;
Analiza unor indicatori financiari;
Prognoză a bugetului local şi analiză a credibilităţii financiare a municipiului Adjud;

Execuţia veniturilor

Structura veniturilor Bugetului Local al Municipiului Adjud

Veniturile Bugetului Local sunt împărţite în trei mari categorii: Venituri Proprii, Alocaţii de la
Bugetul de Stat ( sume defalcate din TVA ) şi Subvenţii.

Mii lei

D E NU M I R E A
I N D I C A T O R I L O R

Cod
indicator

Realizat
2003

Realizat
2004

Realizat
2005

Program
2006

VENITURI TOTALE 11.935 14.504 13.126 19.601

I. VENITURI PROPRII 3.069 4.095 4.854 8.366

II. SUME DEFALCATE DIN TVA 11.02 5.346 7.181 7.969 8.077

III. SUBVENŢII 3.120 3.228 281 30

IV. ÎMPRUMUT FOND RULMENT 0 0 22 0
V. ÎMPRUMUT INTERN PENTRU
INVESTIŢII

400
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0
3128
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Împrumuturi

Secţiunea 9 – Resurse
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Analizând evoluţia veniturilor Bugetului Local al Primăriei Adjud
în ultimii trei ani se observă o creştere uşoară a veniturilor proprii.
Administraţia locală a adoptat în aceşti ani o politică de atragere de
noi surse, de exemplu veniturile din vânzarea de bunuri aparţinând
domeniului public şi privat, neavând în vedere, însă, faptul că în
perspectivă s-a diminuat o sursă sigură la buget şi anume veniturile
din închiriere şi concesiune.

De asemenea, bugetul este încă bazat în mare parte pe alocaţiile de
la bugetul de stat (circa 71 % în 2003 şi 2004, respectiv 63% în
2004 din totalul veniturilor) nefolosindu-şi la capacitate maximă
potenţialul de auto-finanţare. În perioada următoare, pentru a
sprijini realizarea în anul 2004 (în această perioadă investind pe
infrastructură – dovadă fiind împrumuturile contractate în 2003 şi
cel din 2006 şi proiectele finanţate din fonduri nerambursabile (
PHARE).

Execuţia cheltuielilor

Structura cheltuielilor Bugetului Local

În ceea ce priveşte cheltuielile, acestea sunt limitate având în vedere cheltuielile obligatorii care trebuie
angajate potrivit legii bugetare anuale şi a actelor normative specifice acestora astfel încât face imposibilă
o prioritizare reală a celorlalte cheltuieli strict necesare pentru dezvoltarea comunităţii.
Instituţiile finanţate de bugetul local sunt 7 grădiniţe, 7 şcoli generale şi 2 licee, o bibliotecă, o casă de
cultura, un spital, celelalte servicii şi utilităţi fiind asigurate prin intermediul departamentelor organizate
în cadrul administraţiei publice locale.

Analizând bugetul pe categorii de cheltuieli acesta se prezintă astfel:

autorităţi publice învăţământ
sănătate cultură,religie,recreere
asitenţă socială servicii publice
serviciul datoriei publice

48%

10%
29%

10%
2%

1%

Analizând structura execuţiei bugetului local al municipiului Adjud pe anul 2005 se poate observa că
aproape o jumătate din acesta este alocat educaţiei ( 48 %), urmând serviciile publice (29 %), asistenţa
socială şi autorităţile publice cu 10 % fiecare, cultură (2 %), serviciul datoriei publice (1 %).
Cheltuielile de capital în total buget reprezintă circa 10 %, în timp ce în anul 2006 având în vedere şi
împrumutul contractat, acestea reprezintă 30% din totalul cheltuielilor, ceea ce presupune că administraţia
locală este direct interesată ca municipiul Adjud să devină un centru atractiv pentru investitori cât şi
pentru cetăţeni şi turişti.
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Cheltuieli

operaţionale

90%

Cheltuieli de

capital

10%

Dintre proiectele de investiţii amintim: alimentare cu apă Adjudu Vechi 5,5 km, asigurare utilităţi apă,
canal, gaze, energie electrică, sistematizare verticală, drumuri, zonă blocuri ANL – Garofiţei, programul
"Implementarea unui sistem de management al deşeurilor" la nivelul municipiului Adjud, programul
"Reabilitarea sistemelor de alimentare şi canalizare a staţiei de epurare - municipiul Adjud" etc.

INDICATORI FINANCIARI

Având în vedere dorinţa autorităţii locale de a se împrumuta,
de a dezvolta investiţii pe termen lung, având în vedere şi alte
surse de finanţare decât cele proprii, trebuie analizată
credibilitatea financiară a municipiului utilizând o serie de
indicatori financiari.

Starea financiară a municipiului Adjud poate fi descrisă în
funcţie de diferenţa dintre necesarul de cheltuieli şi resursele
disponibile, fiind măsurabilă printr-o serie de indicatori grupaţi
în 4 subgrupe:

1. Capacitatea de a genera venituri
2. Rigiditatea cheltuielilor
3. Capacitatea de îndatorare
4. Capacitatea de management financiar

1. Capacitatea de a genera venituri - defineşte existenţa unui nivel corespunzător al veniturilor şi
măsura în care administraţia locală deţine controlul asupra veniturilor locale;

Sintetizând informaţiile prezentate, referitoare la veniturile realizate în perioada 2003 – 2005, într-o serie
de indicatori financiari, de exemplu capacitatea de a genera venituri se poate evidenţia în ce măsură
oraşul deţine controlul asupra veniturilor locale, dacă există un nivel corespunzător al acestora precum şi
posibilitatea ca aceste resurse să fie disponibile şi în anii următori. Predictibilitatea veniturilor este
esenţială în analiza de credit, întrucit achitarea/rambursarea datoriei implică un anumit grafic de efectuare
a plătilor şi respectarea acestuia, indiferent dacă avem momente mai bune sau mai rele.

CGV 1 – procentul de venituri din impozitul pe proprietate din totalul veniturilor;
CGV 2 – procentul de venituri fiscale din totalul veniturilor;
CGV 3 – procentul veniturilor curente din totalul veniturilor;
CGV 4 – venituri operaţionale ca procent din totalul veniturilor.
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Se observă că:

procentul impozitului pe proprietate în totalul veniturilor a înregistrat o uşoară creştere în anul 2005,
dar în general acesta se menţine la un nivel aproximativ egal în totalul veniturilor proprii. Acest lucru
ilustrează faptul că, în timp, autoritatea locală se poate baza pe această sursă de venit, care oferă un
anumit grad de siguranţă. Pe lângă importanţa pur fiscală a acestui tip de impozit, trebuie luată în
considerare şi valoarea asociată a bazei de impozitare, care reflectă o anumită stabilitate a economiei
locale.
procentul de venituri fiscale în totalul veniturilor a înregistrat, de asemenea, un trend crescător;
procentul veniturilor curente în totalul veniturilor se află în creştere;
procentul de venituri operaţionale în totalul veniturilor înregistrează un trend crescător, determinând
scăderea ponderii veniturilor de capital destinat investiţiilor. Veniturile operaţionale grupează, pe
lângă sursele prezentate mai sus, şi o serie de resurse adiţionale, mai puţin stabile de la an la an,
utilizate pentru echilibrarea bugetului local şi/sau pentru subvenţionarea unor activităţi.

2. Rigiditatea cheltuielilor - defineşte gradul de flexibilitate pe care îl deţine autoritatea locală în
alocarea resurselor pentru diferite destinaţii.

RC 1 – cheltuieli cu finanţarea serviciului datoriei publice ca procent din total cheltuieli;
RC 2 – cheltuieli cu finanţarea serviciului datoriei şi cheltuieli de personal ca procent din

total cheltuieli;
RC 3 – cheltuieli cu finanţarea serviciului datoriei, cheltuieli de personal şi cheltuieli cu

subvenţia pentru energia termică;
RC 4 – cheltuieli curente şi cele cu finanţarea serviciului datoriei ca procent din total
cheltuieli.

Indicator 2003 2004 2005

CGV 1 976/11935= 8,18 1356/14504=9,35 1378/13126=10,50

CGV 2 1313/11935=11,00 1812/14504=12.49 1930/13126=14,70

CGV 3 1908/11935=15,99 2214/14504=15,26 2772/13126=21,12

CGV 4 11461/11935=96,03 14230/14504=98,11 12865/13126=98,01

Indicator 2003 2004 2005

RC 1 30/11933=0,25 177/14482=1,22 144/13126
=1,1

RC 2 5091/11933=42,66 6798/14482=46,94 8493/13126
=64,70

RC 3 5104/11933=42,77 6804/14482=46,98 8500/13126
=64,76

RC 4 10733/11933=89,94 12881/14482=88,94 12446/13126
=94,82
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Din analiza acestui grup de indicatori, rezultă cât de flexibile sau de rigide sunt diferitele tipuri de
cheltuieli. Flexibilitatea cheltuielilor ajută comunitatea să fie mai credibilă financiar. Cu cât rigiditatea
cheltuielilor este mai mică, cu atât administraţiei publice locale îi este mai uşor să reducă cheltuielile,
atunci când situaţia o cere, astfel încât să fie capabilă să asigure onorarea serviciului datoriei publice.

0

10

20

30

40

50

60

70

2003 2004 2005

0

20

40

60

80

100

RC1

RC3

RC2

RC4

Ponderea cheltuielilor de personal în total buget a înregistrat un trend crescător, determinând şi creşterea
ponderii cheltuielilor curente în total cheltuieli.

Cu menţiunea că aceşti indicatori sunt cumulativi, analizându-i putem desprinde concluzia: cheltuielile au
devenit mai puţin flexibile spre sfârşitul perioadei analizate, acest lucru fiind determinat, în principal, de
creşterea cheltuielilor pentru plata salariilor. Această rigiditate crescută a cheltuielilor se datorează
prevederilor legislative, care au impus autorităţilor locale o serie de noi categorii de cheltuieli fără
asigurarea surselor de finanţare.

3. Capacitatea de îndatorare ( de investire şi de contractare de datorie) – defineşte măsura în care
autoritatea locală acordă importanţă cheltuielilor de capital şi capacitatea acestora de a atrage finanţare pe
termen lung pentru investiţii.

Într-o formulare foarte simplă, capacitatea de îndatorare este determinată de cât de mult poate pune
deoparte aceasta din veniturile recurente pentru a plăti serviciul anual al datoriei publice.

CID 1 – serviciul anual al datoriei ca procent din total venituri curente
CID 2 – investiţii ca procent din total venituri
CID 3 – finanţarea cheltuielilor pe termen lung ca procent din total investiţii

Indicator 2003 2004 2005

CID 1 30/10733=0,28 177/12881=1,37 144/12446
=1,16

CID 2 1200/11933=10,06 1601/14482=11,06 680/13126
=5,18

CID 3
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Din diagramă se poate observa că municipalitatea a avut un trend descrescător privind finanţarea
investiţiilor din bugetul local, aceasta efectuându-se din fonduri nerambursabile.

4. Capacitatea de management financiar defineşte gradul în care autoritatea publică locală este capabilă
să facă un management al resurselor;

CMF 1 – venituri curente minus cheltuieli curente ca % din total venituri
CMF 2 – venituri operaţionale minus cheltuieli curente ca % din total venituri
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Indicator 2003 2004 2005

CMF 1 -8825/11933=--
73,95

-10667/14482=-
73,66

-
9674/13126
=-73,70

CMF 2 728/11933=6,10 1349/14482=9,32 419/13126
=3,19
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Prognoza Bugetului Local şi analiza credibilităţii financiare a municipiului Adjud (2007 – 2013)

Pentru a proiecta situaţia financiară pe următorii 7 ani trebuie avute în vedere:
direcţiile strategice privind dezvoltarea economico-socială a localităţii;
declaraţia de politică financiară a primarului
pentru anul 2007 şi următorii ani;
o mai strictă dimensionare a cheltuielilor publice
prin respectarea normelor privind cheltuielile de
personal, materiale şi dotările instituţiilor publice,
îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite;
asigurarea cu prioritate a fondurilor necesare co-
finanţării proiectelor şi programelor la a căror
realizare participă cu fonduri structurale, diverse
organisme internaţionale;
fundamentarea propunerilor pentru anul 2007 şi
estimările pentru anii 2008 - 20013 pe baza unor
niveluri realiste şi prudente de cheltuieli, în
concordanţă şi cu performanţele înregistrate în anii
anteriori, ţinând cont că un nivel nerealist de
cheltuieli limitează economisirea şi investiţiile.

Prezentarea rezultatelor financiare generale pe structura actuală în care se menţionează toate sursele de
venituri apoi, toate cheltuielile aranjate pe capitole şi subcapitole, nu oferă informaţiile de care autoritatea
locală are nevoie pentru a-şi determina situaţia financiară şi capacitatea de îndatorare. Pentru a face o
analiză corectă, datele financiare trebuie reorganizate, structurându-le pe două categorii şi anume:

 bugetul operaţional constituit din veniturile şi cheltuielile necesare pentru asigurarea funcţionării
şi întreţinerii activităţilor curente ( salarii, bunuri şi servicii, transferuri, alte cheltuieli);

 bugetul de capital constituit din cheltuielile pentru investiţii şi veniturile aferente;

În vederea stabilirii capacităţii de îndatorare, municipiul trebuie să determine care este surplusul
operaţional ( venituri recurente-cheltuieli operaţionale) care să acopere mai întâi serviciul datoriei
publice, iar ce mai rămâne să fie alocat pentru investiţii şi eventual să se constituie şi un fond de rezervă.

Veniturile recurente ( operaţionale) sunt formate din venituri curente – venituri sigure ( venituri fiscale
+ venituri nefiscale) la care se adaugă şi alte venituri pentru care nu există siguranţa că se pot aloca de la
an la an, nu se poate conta pe aceste venituri pentru finanţarea serviciului datoriei publice ( ex. sume
defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate sau pentru echilibrarea bugetului,
subvenţii de la bugetul de stat sau alte bugete alocate pentru activităţi curente) .

Cheltuieli operaţionale - cheltuielile necesare pentru asigurarea funcţionării şi întreţinerii activităţilor
curente ( salarii, bunuri şi servicii, transferuri, alte cheltuieli);

Serviciul datoriei publice este constituit din plata de dobânzi, comisioane şi rambursarea
împrumuturilor.
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Proiecţia bugetului operaţional pentru perioada 2006 - 20013

Mii ron

Denumire indicatori 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
TOTAL VENITURI
RECURENTE

15.683 16.22
4

16.478 16.75
9

17.449 17.95
4

18.35
4

18.814

Impozitul pe proprietate 2.100 1.900 2.034 2.175 2.328 2.491 2.616 2.749
Alte impozite şi taxe locale 5.476 4.904 5.071 4.970 5.386 5.579 5.745 5.902
Donaţii si sponsorizări 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte prelevări şi subvenţii
primite de la bugetul statului

8.107 9.420 9.373 9.614 9.735 9.884 9.993 10.163

Cheltuieli operaţionale – 13.438 14.81
2

14.869 15.32
0

15.484 15.88
3

16.28
6

16.704

Cheltuieli de personal 9.732 10.49
5

10.755 11.01
6

11.276 11.53
6

11.79
6

12.056

Cheltuieli materiale 2.596 3.057 2.832 3.000 2.882 2.999 3.120 3.256
Alte cheltuieli 85 60 62 64 66 68 70 72
Asistenţă socială 1.025 1.200 1.220 1.240 1.260 1.280 1.300 1.320
SURPLUS OPERAŢIONAL
NET
( Venituri recurente –

Cheltuieli operaţionale) 2.245 1.412 1.609 1.439 1.965 2.071 2.068 2.110
Acoperirea serviciului datoriei
publice 120 202 110 388 844 811 778 746
Finanţarea cheltuielilor de
capital 2.125 1.210 1.499 1.051 1.121 1.260 1.290 1.364
Rezervă
TOTAL CHELT.
RECURENTE
(Cheltuieli operaţionale +
Surplusul operaţional net)

15.683 16.22
4

16.478 16.75
9

17.449 17.95
4

18.35
4

18.814

SURPLUS/DEFICIT
CURENT
( Venituri recurente –
cheltuieli recurente)

0 0 0 0 0 0 0 0

După cum se observă, în perioada 2006 – 2013, veniturile operaţionale necesare pentru desfăşurarea
acţiunilor curente înregistrează un trend ascendent, iar cheltuielile operaţionale unul uşor mai scăzut
asigurând astfel un surplus operaţional în măsură să acopere serviciul datoriei publice şi finanţarea
parţială a cheltuielilor de capital aşa cum se observă în diagrama de mai jos.
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Trebuie precizat că în general nevoia de a investi este cu mult mai mare
decât resursele financiare disponibile pentru a le finanţa, decât acea
parte din surplusul operaţional care să acopere cheltuielile de capital.
De aceea, pentru diferenţă trebuie să se apeleze la alte surse de
finanţare menţionate în prima parte.

În vederea efectuării unei analize reale privind nevoia de a investi şi
posibilitatea de finanţare a acestora trebuie întocmit programul de
investiţii pe termen lung ale căror obiective de investiţii vor trebui
prioritizate în funcţie de anumite criterii şi repartizate anual în bugetul
de capital în funcţie de sursele financiare curente şi cele ce urmează a
se obţine pe baza acestei fundamentări. În cadrul acestei analize
recomandăm utilizarea unui model financiar care să permită efectuarea
unor scenarii în măsură să permită alegerea soluţiei celei mai eficiente.
La baza întocmirii programului de investiţii pentru perioada 2006 –
2013 trebuie să stea programul de investiţii pe termen lung, program
care, prin proiectele ce-l alcătuiesc, conduce la înfăptuirea strategiei de dezvoltare a comunităţii.
Programul de investiţii pe termen lung reflectă o abordare complexă a elementelor cheie ale strategiei de
dezvoltare a comunităţii locale precum şi a strategiei financiare, stabileşte priorităţile de investiţii
planificate, având la bază consultarea cetăţenilor privind identificarea unor investiţii noi, stimulează
finanţarea infrastructurii, oferind informaţii potenţialilor investitori.
Realizarea unui plan pe mai mulţi ani necesită pregătirea unei prognoze pe termen mediu sau lung asupra

veniturilor, cheltuielilor şi surplusului operaţional rezultat care poate fi utilizat pentru investiţii şi
acoperirea serviciului datoriei publice.
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Proiecţia bugetului de capital pentru perioada 2006- 2013 (cuantificarea şi alegerea investiţiilor
este ipotetică peste cele pentru care s-a obţinut împrumut )

Mii lei

Denumire indicatori 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
VENITURI DE CAPITAL 6006 2374 2536 1.685 1342 1496 1476 1550
Surplus operaţional 2125 1210 1499 1051 1121 1260 1290 1364
Venituri din capital 790 180 193 206 221 236 186 186
Împrumut bancar 3091 984 844 428 0 0 0 0
Subvenţii pentru investiţii 0 0 0 0 0 0 0 0
CHELTUIELI DE CAPITAL 6006 2374 11536 10685 1342 1496 1476 1550
Reabilitare clădiri instituţii 682 604 505 20 20 20 50 60
Modernizare străzi 135 200
Reţele edilitare 4599 520 980 683 756 898 836 745
Salubritate 522 400 410 420 430 440 450 460
Alte cheltuieli de investiţii 68 170 282 134 136 138 81 0
Alimentare cu apă 4500 4500
Canalizare 4500 4500
EXCEDENT/DEFICIT (
Venituri- Cheltuieli)

(9000) (9000)

Analiza cash-flow-ului generat de bugetul operaţional şi de capital indică faptul că excedentul ( surplusul)
operaţional, de exemplu în anul 2008 şi 2009 de 1499 mii lei, respectiv 1051 mii lei, nu poate acoperi în
întregime necesarul de finanţare al investiţiilor ( 11536 mii lei, respectiv 10685 mii lei), motiv pentru care
alternativa posibilă pentru acoperirea deficitului rezultat din proiecţia bugetului de capital ( venituri de
capital – cheltuieli de capital ) rămâne finanţarea prin împrumuturi, obligaţiuni municipale, fonduri
structurale etc. În acest sens se impune pregătirea din timp a proiectelor de investiţii, prioritizarea acestora
şi întocmirea tuturor activităţilor ce ţin de întocmirea fişelor de proiect în vederea obţinerii de fonduri
pentru realizarea acestora.
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Alegând varianta de finanţare a investiţiilor din fonduri structurale, având în vedere că pentru
unele din proiecte de investiţii contribuţia locală este de 2 %, aceasta va putea fi susţinută de
municipalitate prin contractarea unui împrumut întrucât din analiza capacităţii de îndatorare,
rezultă că municipiul se încadrează în limita serviciului datoriei, care în cazul scenariului optimist
este de 2.954 mii lei în 2008 şi 3.130 mii lei în 2009.
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Având în vedere previziunile privind situaţia financiară pentru anii 2006-2013, pentru municipiul Adjud
se poate identifica o serie de indicatori financiari care pot demonstra capabilitatea de a susţine serviciul
datoriei publice în această perioadă precum şi posibilitatea co-finanţării proiectelor structurale. De
menţionat că în stabilirea prognozelor bugetare s-a avut în vedere analiza veniturilor şi cheltuielilor pe
baza a 3 scenarii (optimist, moderat, pesimist) alegând în final varianta optimistă care are la bază o serie
de principii financiare locale şi anume:

ajustarea anuală a nivelului impozitelor si taxelor locale în funcţie de rata inflaţiei, în medie 6%;
aplicarea politicii fiscale anuale de majorare a unor categorii de impozite şi taxe locale de până la
15 %;
menţinerea cheltuielilor curente la un nivel care să nu depăşească 90% din totalul cheltuielilor;
menţinerea cheltuielilor de capital la un nivel minim de 10% din totalul cheltuielilor;
creşterea salariilor în raport cu prevederile legale şi prin înfiinţarea de noi servicii în procent de 10%
anual;
creşterea cheltuielilor de protecţie socială cu 6%;
menţinerea unui raport al datoriei publice de maximum 30% din veniturile curente şi cotele defalcate
din impozitul pe venit.

Redăm mai jos o serie de indicatori financiari care demonstrează credibilitatea financiară a municipiului
Adjud de a se putea îndatora:

Nr Denumire
indicatori

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 Gradul de
acoperire a
cheltuielilor
operaţionale din
venituri
operaţionale

1,16
7

1,095 1,108 1,094 1,127 1,130 1,127 1,126

2 Gradul de
acoperire a
cheltuielilor de
capital din
venituri
operaţionale

71,7
%

65,1% 41,9% 96,4% 49,7% 95,7% 96,0% 96,2%

3 Rata surplusului
operaţional

14,3
%

9,53% 9,09% 6,27% 6,42% 7,02% 7,03% 7,25%

4 Rata serviciului
datoriei publice

0,76
%

1,25% 0,66% 2.32% 4,84% 4,52% 4.24% 3,96%

5 Finanţarea
cheltuielilor de
capital ca
procent din total
cheltuieli
recurente

38,3
%

14,63% 15,39% 10,05% 7,69% 8,33% 8,04% 8,24%

6 Limita
serviciului
datoriei
publice (30 %) –
mii lei

2510 2781 3331 3989 4779 5726 6842 8200

7
Diferenţa până
la limita
serviciului
datoriei – mii lei

2390 2579 3221 3601 3935 4955 6064 7454
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Din diagramă se poate observa că:

rata surplusului operaţional se menţine la un nivel constant ceea ce conduce la ideea că
municipalitatea nu şi-a propus atragerea de noi surse locale, bugetul fiind fundamentat având în
vedere doar indicele de inflaţie prognozat

rata serviciului datoriei publice din 2010 este în scădere ceea ce înseamnă că serviciul datoriei publice
este în descreştere, municipalitatea putând să apeleze la credite în limita maximă admisă

finanţarea cheltuielilor de capital din cheltuielile recurente înregistrează o descreştere, urmare a
creşterii cheltuielilor cu personal, a altor cheltuieli de protecţie socială

În ceea ce priveşte încadrarea în limita maximă de îndatorare şi posibilitatea de îndatorare în
viitor există rezerve în perioada analizată.
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În concluzie, municipiul Adjud are capacitatea de a investi, de a contracta împrumuturi în limita
serviciului datoriei publice de 30%, de a accesa fonduri structurale pentru care trebuie să asigure
contribuţia proprie, din surse proprii ale bugetului local sau din împrumuturi bancare.

În acest sens, trebuie foarte bine fundamentate şi gestionate veniturile proprii, având în vedere
inventarierea masei impozabile, stabilirea unei politici fiscale sănătoase, suportabile pentru comunitate şi
în acelaşi timp îndestulătoare pentru acoperirea tuturor cheltuielilor necesare.

Recomandăm instituţionalizarea procedurilor de elaborare a bugetului şi a programului de investiţii pe
termen lung având în vedere criterii de prioritizare şi încadrarea în strategia de dezvoltare a comunităţii.

Raportul anual al primarului, stabilirea declaraţiei de politică bugetară pentru anul curent şi în
perspectivă, colectarea de propuneri de la societatea civilă, mediul de afaceri şi instituţiile subordonate
constituie instrumente de lucru reale, concrete în fundamentarea bugetului şi a listei de investiţii care
corelate cu strategia de dezvoltare a localităţii vor conduce inevitabil la revigorarea activităţii.

Şi, nu în ultimul rând, se impune ca toate aceste proiecte de investiţii cuprinse în lista de investiţii, în
programele de acţiuni privind îndeplinirea direcţiilor strategice să fie implementate, urmărite şi făcute
cunoscute comunităţii.
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Anexa 1: Consultare Publică

Ce înţelegem prin consultare şi implicare?

În Adjud, consultarea este definită ca fiind un proces de dezbatere, cu scopul de a căuta informaţii şi
păreri ce pot fi luate în considerare (Mic Dicţionar Oxford). Implicarea face referire la oferirea de
oportunităţi locuitorilor, astfel încât aceştia să influenţeze hotărârile adoptate de Consiliul Municipal
Adjud.

De ce este necesară o strategie de consultare şi implicare?

Scopul acestei strategii de consultare şi asumare de angajament este de a îmbunătăţi modul în care
Consiliul Local consultă şi implică cetăţenii şi alţi factori interesaţi în procesul de luare a deciziilor, de a
se asigura că părerile acestora sunt luate în considerare pentru a îmbunătăţi serviciile din Adjud şi de a
sprijini dezvoltarea politicilor. Strategia stabileşte în mod clar obiective, principii, standarde şi un plan de
acţiune pentru procesul de consultare şi asumare a angajamentului.

Strategia de consultare şi asumare a angajamentului are ca scop:

Asigurarea că procesul de consultare este eficient şi plin de însemnătate pentru cei implicaţi şi
pentru cei care utilizează informaţia;
Asigurarea că rezultatele procesului de consultare şi cercetare sunt utilizate în formarea de politici
şi luarea deciziilor;
Îmbunătăţirea modului de coordonare a procesului de consultare între departamente şi partenerii
cheie;
Oferirea de sprijin privind modul în care sunt valorizaţi banii, prin procesul de consultare în
desfăşurare.

Această strategie oferă un context de politici pentru procesul de consultare şi asumare a angajamentului şi
pentru zonele de cercetare şi comunicaţii care se suprapun.

De ce Consiliul Local Adjud consultă şi implică cetăţenii?

În Adjud, consultăm şi implicăm cetăţenii pentru ca aceştia să poată influenţa:

Viziunea – ne asigurăm că cetăţenii îşi aduc contribuţia în procesul de luare a deciziilor, astfel
încât viziunea să răspundă cât mai bine nevoilor acestora;
Priorităţile – implicarea cetăţenilor în luarea deciziilor privind aspectele de management strategic
ale Consiliului;
Viitorul – permitem cetăţenilor să participe pe deplin la procesul de dezvoltare a comunităţii din
Adjud.

Spectrul de consultare şi implicare

În cazul autorităţilor locale, procesul de consultare poate lua mai multe forme, de la cel relativ limitat, cu
proceduri formale privind o anumită dezvoltare sau schemă propusă, până la consultări privind direcţiile
pe care să le urmeze Consiliul – priorităţile sale, managementul politic sau bugetul. Poate fi utilizată o
tehnică sau mai multe, ca parte a pachetului de consultare.

Factorul definitoriu este că persoana care este consultată îşi aduce contribuţia spre a fi luată în considerare
în procesul de luare a deciziilor. Nu li se oferă doar informaţii, ci sunt şi implicaţi prin asumarea
responsabilităţii pentru deciziile delegate lor; procesul de consultare este între aceşti doi poli ai implicării
factorilor interesaţi.
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Spectrul de consultare şi implicare:

Informaţie
Studiu

Consultare
Participare

Delegare

Aceste elemente de implicare se suprapun în mod invariabil şi, într-adevăr, este posibil ca un proces
eficient de implicare să conţină mai multe dintre acestea.

Consultarea şi informarea

Strategia Adjudului privind procesul de consultare acordă o parte importantă din abordarea sa
comunicării. Prin intermediul consultării, dăm naştere unui dialog durabil între Consiliu şi diferiţii factori
implicaţi, proces care presupune comunicarea în două sensuri. Consultarea reprezintă un canal de
comunicare, în mai multe modalităţi, anume:

Comunicarea cu indivizii care sunt consultaţi: atunci când consultăm diferiţi oameni, trebuie să ne
asigurăm că folosim marca potrivită şi că promovăm / comunicăm mesajele potrivite. Există
şanse mai mar, ca oamenii să se implice dacă sunt informaţi.
Oamenii care au fost implicaţi în procesul de consultare vor comunica şi altora din comunitate
despre Consiliu. Dacă au trăit experienţa unui bun proces de consultare, îi vor încuraja şi pe alţii
să participe şi să se implice pe viitor.
Procesul de consultare poate constitui o bună ocazie pentru a fi mediatizat de mass-media, de
exemplu: viitoare articole, relatări pentru reviste tehnice sau comerciale, articole în reviste
academice şi materiale în mass-media de la nivel naţional.

Când să se realizează consultarea?

Procesul de consultare trebuie să aibă loc:

În ultimele etape ale procesului – când o posibilitate / opţiune care este preferată este propusă ori
luată în considerare;
Ca parte a studiilor obişnuite privind satisfacţia clientului, în scopul îmbunătăţirii furnizării
serviciilor;
Când sunt aspecte noi sau urgente ori ca parte a viziunii comunităţii;
Dacă există o prevedere statutară în acest sens.

Pe cine să consultăm?

Pe cine consultă Consiliul depinde în mare parte de problematica în discuţie. Iniţiativele de planificare pe
plan local sau consultările pe anumite servicii pot să vizeze un grup restrâns de factori implicaţi, în timp
ce o consultare extinsă la nivel de Consiliu ar putea să aibă un impact mai mare. Procesul de consultare ar
putea să vizeze o parte dintre următorii factori interesaţi sau pe toţi:

Cetăţeni
Membri aleşi
Membri ai personalului / personalului forum-urilor / sindicatelor
Curatori şi familii
Oameni de afaceri de la nivel local şi oameni care lucrează în comunitate
Agenţii partenere şi alte organizaţii cheie
Grupuri de voluntari
Grupuri de interes sau de presiune – ex. asociaţii de chiriaşi sau de proprietari
Grupuri de oameni definite de o caracteristică comună, cum ar fi vârsta, problema de handicap,
sexul, etnia
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A face procesul de consultare incluziv

În afară de grupurile generale identificate anterior, Consiliul se consultă cu grupuri specifice, care, dintr-o
diversitate de motive, au tendinţa de a nu lua parte la activităţile de consultare; de aceea este necesară o
abordare mai centrată / specifică. Aceste grupuri sunt adesea descrise ca fiind „greu de abordat”.
Ele sunt descrise astfel, deoarece metodele tradiţionale sau standard de studiu / consultare ar putea să nu
fie potrivite sau ar putea să nu atingă un eşantion care să dea naştere la rezultate valabile şi de încredere.
Prin urmare, cercetarea cu grupuri greu de abordat se îndreaptă mai mult spre a fi una calitativă. Exemple
de grupuri greu de abordat sunt:

Copii şi tineri
Unii oameni în vârstă, cum ar fi cei fără ocupaţie
Grupurile etnice minoritare, în special cele care nu vorbesc limba română
Oamenii fără adăpost.

Grupurile greu de abordat nu ar trebui definite strict în termeni demografici, fiind relevante şi definirile în
funcţie de comportament sau atitudine. Poate fi greu de relaţionat cu oameni care consideră că acelui
Consiliu nu-i pasă de ei sau că nu le ascultă plângerile. Consiliul ar trebui să elaboreze un „Ghid pentru
bune practici de consultare” care să conţină anumite mecanisme pentru consultarea grupurilor greu de
abordat.

Cerinţe statutare pentru procesul de consultare

Promovarea democraţiei locale este un atribut cheie al autorităţilor locale. Cetăţenii aleg consilierii pentru
ca aceştia din urmă să-i reprezinte şi să ia decizii în numele lor. Agenda Guvernului de a moderniza
guvernământul local a contribuit la intensificarea acestui rol, devenind o certitudine faptul că apropierea
de comunitate este o prioritate pentru autorităţile locale. Acest fapt nu se referă numai la a încuraja
oamenii să meargă la vot, ci şi la a le oferi posibilitatea să fie mult mai implicaţi în procesul de luare a
deciziilor în perioada dintre alegeri şi să influenţeze deciziile luate în numele lor.

Planul de modernizare necesită un angajament mai mare la nivel local:

Pentru a încuraja o implicare publică mai activă şi a influenţa pe cei care iau deciziile;
Pentru a consolida parteneriatele între agenţiile publice şi private, comunitate şi sectoarele de
voluntariat;
Pentru a utiliza noi tehnologii astfel încât să răspundă nevoilor cetăţenilor şi oamenilor de afaceri;
Pentru a se asigura că principiile egalităţii şi diversităţii sunt forţe directoare principale în
atingerea viziunii, a angajamentelor, a performanţei şi a parteneriatelor.

Consultarea şi implicarea eficientă a cetăţenilor în procesul democratic, încurajarea acestora să joace un
rol mai important în conturarea comunităţii locale în care trăiesc şi în realizarea obiectivului de a avea
servicii locale mai bune au stat în centrul îndrumării şi legislaţiei guvernamentale din ultima vreme.

Sintetizarea abordării noastre

Abordarea Consiliului Local Adjud în procesul de consultare şi asumare a angajamentului face referire la:
Informaţie – oferirea de informaţii cetăţenilor şi comunităţilor locale, privind planurile
Consiliului
Studiu – colectarea de informaţii privind opiniile, atitudinea, priorităţile, pentru a sprijini luarea
deciziilor
Consultare – dezbaterea şi căutarea de opinii privind iniţiativele, pentru a sprijini luarea deciziilor
Parteneriat – iniţierea de activităţi în comun cu rezidenţi / comunităţi locale
Delegare – includerea persoanelor din comunitate în comitetul de conducere.

Unul dintre cele mai utilizate instrumente de consultare publică este chestionarul. În continuare este
prezentat un model de astfel de instrument care va fi utilizat de către Consiliul Local şi Primărie în
încercarea de a afla care este părerea comunităţii despre prima Strategie de Dezvoltare a Municipiului.
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MODEL DE CHESTIONAR PENTRU CONSULTARE PUBLICĂ

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI ADJUD

2007-2013

Vă rugăm să răspundeţi la întrebările următoare, după ce aţi citit Strategia de Dezvoltare supusă
dezbaterii, disponibilă la Biroul de Informare Europeană din cadrul Primăriei municipiului Adjud:

1. VIZIUNE

Strategia de Dezvoltare include o Viziune, care contribuie la prefigurarea unui viitor al oraşului

 Ce părere aveţi despre Viziunea pentru municipiul Adjud în 2013?

 sunt total de acord
 sunt de acord 
 nu sunt nici de acord, dar nici nu dezaprob 
 nu sunt de acord 
 nu sunt deloc de acord 

 Cum credeţi că ar putea fi îmbunătăţită Viziunea?

_________________________________________________________________________

2. PRINCIPII

Strategia de Dezvoltare a municipiului Adjud include mai în detaliu şi un set de principii, care să sprijine

transpunerea Viziunii în realitate

• Ce părere aveţi despre Principiile care ar trebui să ajute în conturarea dezvoltării municipiului Adjud în

2013?

 sunt total de acord
 sunt de acord 
 nu sunt nici de acord, dar nici nu dezaprob 
 nu sunt de acord 
 nu sunt deloc de acord 

 Cum credeţi că ar putea fi îmbunătăţite Principiile?

___________________________________________________________________________
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3. PRIORITĂŢI

Strategia municipiului Adjud include o serie de priorităţi principale, fiecare dintre acestea fiind dezvoltate
în obiective strategice, care sunt implementate prin intermediul Planului de Acţiune.

Priorităţile Strategiei Adjud sunt: Creşterea Economică, Turismul, Mediul Înconjurător, Dezvoltare
Urbană, Educaţie şi Tineret, Social, Sănătate, TIC şi e-Guvernare, Sport şi Societatea Civilă.

• Consideraţi că lipseşte ceva din această listă? Dacă da, ce anume?
___________________________________________________________________________

• Consideraţi că ar trebui să se renunţe la ceva din această listă? Dacă da, ce anume?
___________________________________________________________________________

4. ÎNCADRAREA ÎN TIMP

Strategia de Dezvoltare propune încadrarea în timp pentru dezvoltarea municipiului pentru perioada 2007-

2013.

• Ce părere aveţi despre încadrarea în timp a strategiei, care să conducă la dezvoltarea municipiului

Adjud?

 sunt total de acord
 sunt de acord 
 nu sunt nici de acord, dar nici nu dezaprob 
 nu sunt de acord 
 nu sunt deloc de acord 

 Dacă nu sunteţi de acord cu ordinea propusă, cum credeţi că ar trebui aceasta să fie modificată?
___________________________________________________________________________

5. ALTE COMENTARII

• Dacă aveţi alte sugestii sau comentarii privind Strategia de Dezvoltare a municipiului Adjud

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________________________

VĂ MULŢUMIM!
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Anexa 2 - Planul de Acţiune

Sectorul Prioritar al Strategiei DEZVOLTARE URBANĂ
Obiectivul 1 Stabilirea bazelor pentru regenerarea şi modernizarea urbană planificată pe termen lung şi durabilă a Adjudului
Acţiuni Până la data de Ref. Planul Naţional de

Dezvoltare
Ref. Planul Regional de
Dezvoltare

Dezvoltarea unei Viziuni Urbane Spaţiale pentru Adjud Ianuarie 2008

POS „Dezvoltarea capacităţii
administrative”
Domeniul major de
intervenţie 2.2 – „Întărirea
capacităţii pentru
management strategic şi
planificarea acţiunilor”

Prioritatea 8 „Regenerare
urbană”
Domeniul major de
intervenţie 8.2 „Sprijinirea
oraşelor mijlocii în vederea
dezvoltării de noi funcţii
pentru teritoriu”

Elaborarea unei schiţe de dezvoltare pentru Centrul Logistic
Regional Adjud

Iunie 2008

Dezvoltarea unui nou Plan Urbanistic Principal Modern
pentru un Adjud Nou

Iunie 2009

Elaborarea unui Proiect de Promovare a Centrului oraşului
pentru a asigura un centru atrăgător atât pentru firme, cât şi
pentru locuitori

Iunie 2009

Elaborarea unui plan de dezvoltare şi promovare de spaţii de
locuit şi de afaceri accesibile în noile zone rezidenţiale şi
noile parcuri de afaceri pe baza parteneriatelor public-privat

Iunie 2008

Obiectivul 2 Reducerea congestionărilor în trafic, a poluării, a risipei şi a degradării mediului înconjurător.
Acţiuni Până la data de Ref. Planul Naţional de

Dezvoltare
Ref. Planul Regional de
Dezvoltare

Construcţia unei Centuri ocolitoare care să permită
îndepărtarea traficului greu din centrul municipiului

Ianuarie 2011

POS Transport
Axa Prioritară 2:
„Modernizarea şi dezvoltarea
infrastructurii de transport de
interes naţional”
Domeniul major de
intervenţie: 3.2.1.1
„Modernizarea şi dezvoltarea
infrastructurii rutiere de
interes naţional”

Prioritatea 1 – „Dezvoltarea
reţelei de transport la nivel
regional”

Obiectivul 3 Crearea condiţiilor de infrastructură urbană favorabile pentru activităţi de creştere economică şi de turism.
Acţiuni Până la data de Ref. Planul Naţional de

Dezvoltare
Ref. Planul Regional de
Dezvoltare

Dezvoltarea de Programe Operaţionale comprehensive de
Intervenţii pe termen scurt, mediu şi lung pentru renovarea

August 2007
POR Axa Prioritară 5
„Dezvoltare urbană durabilă”

Prioritatea 4: „Crearea de noi
oportunităţi de creştere



121

clădirilor în municipiul Adjud Acţiune:
„Reabilitarea mediului
construit”
POS Mediu
Axa Prioritară 1 “Extinderea
şi modernizarea sistemelor
de apă şi apă uzată”
Domeniul major de
intervenţie:
Extinderea / modernizarea
sistemelor sistemelor de apă
şi apă uzată

POS Competitivitate
Axa Prioritară 4 “Creşterea
eficienţei energetice şi
deyvoltarea durabilă a
sistemului energetic”
Domeniul major de
intervenţie 4.2 ”Valorificarea
resurselor regenerabile de
energie”

economică durabilă şi de
creştere a calităţii
vieţii prin dezvoltarea
patrimoniului natural /
ambiental şi promovarea
politicii de mediu”

Modernizarea infrastructurii de alimentare cu apă şi apă uzată Iunie 2013
Îmbunătăţirea eficienţei consumului energetic, incluzând
introducerea de noi surse de energie pentru încălzire şi
alimentare cu apă caldă (alimentarea cu gaze, sisteme
eoliene, sisteme solare etc.)

Ianuarie 2012

Introducerea unei infrastructuri de internet prin fibră optică Iunie 2009
Înlocuirea infrastructurii vechi de cabluri electrice Iunie 2009
Crearea unor puncte de acces pentru persoanele cu dizabilităţi Ianuarie 2008
Reabilitarea ieşirilor de urgenţă şi a gardurilor de siguranţă

Iunie 2009

Obiectivul 4 Creşterea vizibilităţii municipiului Adjud, atât pe plan naţional, cât şi pe plan internaţional.
Acţiuni Până la data de Ref. Planul Naţional de

Dezvoltare
Ref. Planul Regional de
Dezvoltare

Crearea şi inaugurarea Muzeului de Istorie Evreiască Iunie 2010
POR Axa Prioritară 5
„Dezvoltare urbană durabilă”
„Dezvoltarea mediului de
afaceri”
- „Suport pentru dezvoltarea

infrastructurii necesare
afacerilor (parcuri de afaceri,
centre logistice etc.)”

Prioritatea 2 – „Crearea
condiţiilor favorabile
dezvoltării mediului
investiţional”
Acţiuni:
- „Crearea şi dezvoltarea
infrastructurilor pentru
incubatoare şi alte centre de
afaceri”
- „Infrastructuri turistice de

Crearea unui Parc tematic şi/sau cu puncte de atracţie (ex.
Parc de distracţie pentru copii etc.)

Iunie 2009

Dezvoltarea unui complex în apropierea Centurii ocolitoare
(cu posibilităţi de alimentare carburanţi, restaurante, centru
de relaxare, magazine care să vândă mâncare tradiţională,
artă meşteşugărească etc.);

Iunie 2011

Crearea unor spaţii de parcare în aer liber pentru autovehicule
uşoare, autobuze şi pentru vehicule de mare tonaj

Iunie 2011

Înfiinţarea unui curs de golf cu un centru de recreere lângă Iunie 2013
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Adjud, în zona Lacului de Argint, prin parteneriat public-
privat

interes regional”

Sectorul Prioritar al Strategiei TRANSPORT
Obiectivul 1 Reabilitarea principalelor drumuri, zone de parcare, treceri de pietoni şi intersecţii şi îmbunătăţirea în ansamblu a

infrastructurii de străzi din municipiul Adjud
Acţiuni Până la data de Ref. Planul Naţional de

Dezvoltare
Ref. Planul Regional de
Dezvoltare

Crearea unor legături de drumuri cu centura oraşului, în
scopuri turistice

Ianuarie 2011
POR – Axa Prioritară 1
„Îmbunătăţirea infrastructurii
de transport regionale şi
locale”
Operaţiune: „Reabilitarea şi
modernizarea reţelei de
drumuri locale din mediul
urban”
„Reabilitarea şi modernizarea
aeroporturilor de interes
regional”

Prioritatea 1 – „Dezvoltarea
reţelei de transport la nivel
regional”
Domeniul major de

intervenţie 1.3
„Modernizarea şi asigurarea
accesului în zonele rurale” şi
1.4 „Creşterea mobilităţii în
zonele urbane”

Studiul de pre-fezabilitate şi de fezabilitate şi planul de
afaceri pentru transformarea vechiului aeroport militar al
Municipiului Adjud într-un aeroport de folosinţă restrânsă
pentru avioanele personale şi cele utilizate de grupuri mici de
turişti

Iunie 2010

Îmbunătăţirea infrastructurii şi pavarea străzilor care necesită
intervenţii urgente

Iunie 2008

Locuri de parcare în spaţiu deschis
Iunie 2011

Obiectivul 2 Asigurarea unei legături vizibile şi eficiente între municipiul Adjud şi zonele sale cu potenţial turistic şi noua centură
ocolitoare a oraşului

Acţiuni Până la data de Ref. Planul Naţional de
Dezvoltare

Ref. Planul Regional de
Dezvoltare

Poduri, pasaje de trecere, sensuri giratorii, străzi secundare
noi şi infrastructură de sprijin pentru o inter-conectivitate
crescută în oraş şi pentru a lega oraşul de zonele rurale şi
cartierele care vor deveni parte a Noului Adjud

Ianuarie 2012

POR – Axa Prioritară 1
„Îmbunătăţirea infrastructurii
de transport regionale şi
locale”
Operaţiune: „Reabilitarea şi
modernizarea reţelei de
drumuri locale din mediul
urban”

Prioritatea 1 – „Dezvoltarea
reţelei de transport la nivel
regional”
Domeniul major de

intervenţie 1.3
„Modernizarea şi asigurarea
accesului în zonele rurale” şi
1.4 „Creşterea mobilităţii în
zonele urbane”

Drumuri noi şi infrastructură de sprijin pentru o inter-
conectivitate crescută a oraşului cu siturile istorice din
împrejurimi

Ianuarie 2010

Obiectivul 3 Îmbunătăţirea eficienţei managementului de trafic, creşterea siguranţei şi reducerea congestionărilor în trafic în zona centrală
a oraşului

Acţiuni Până la data de Ref. Planul Naţional de
Dezvoltare

Ref. Planul Regional de
Dezvoltare
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Elaborarea Studiului de Transport Ianuarie 2008

POS Dezvoltarea capacităţii
administrative
Domeniul major de
intervenţie 2.2 - Întărirea
capacităţii pentru
management strategic şi
planificarea acţiunilor

Prioritatea 8 „Regenerare
urbană”
Domeniul major de
intervenţie 8.2 - Sprijinirea
oraşelor mijlocii în vederea
dezvoltării de noi funcţii
pentru teritoriu

Supravegherea vitezei „în trafic” Ianuarie 2008
Studiul de fezabilitate (inclusiv evaluarea impactului asupra
mediului) pentru introducerea de servicii de transport public
urban şi de transport al şcolarilor

Ianuarie 2008

Studiul de piaţă şi planul de afaceri privind profitabilitatea şi
câştigurile economice pentru programele şi acţiunile de
modernizare a sectorului de transport pe termen scurt, mediu
şi lung

Ianuarie 2008

Introducerea tehnicilor de management pentru traficul
modern în municipiul Adjud, pe termen scurt, mediu şi lung,
în contextul noului Plan Urbanistic Principal

Ianuarie 2009

Îmbunătăţirea şi modernizarea siguranţei în trafic prin
înlocuirea semafoarelor şi a semnelor de circulaţie existente,
care sunt vechi şi nu se mai văd bine, cu unele noi, în
concordanţă cu programul Municipiului pentru modernizarea
mobilierului urban, ca parte a priorităţilor de modernizare şi
planificare urbană

Iunie 2008

POR Axa Prioritară 5
„Dezvoltare urbană durabilă”

Prioritatea 8 „Regenerare
urbană”
Domeniul major de
intervenţie 8.2. Acţiuni de
regenerare urbană şi
dezvoltarea de servicii rare

Îmbunătăţirea şi modernizarea siguranţei în trafic prin
introducerea măsurilor de siguranţă a drumurilor (bazate pe
evaluarea amănunţită a consemnărilor privind accidentelor
rutiere): ex. introducerea de galoane, semne rutiere şi / sau
benzi de limitare a vitezei la toate intrările în oraş

Iunie 2009

Obiectivul 4 Stabilirea de stimulente pentru o creştere a nivelului investiţiilor private în sectorul de transport prin proiecte fezabile, pe
principiul concesiunii, şi implementarea de diferite programe de mentenanţă în sectorul transportului, pe baza modelului de
parteneriat public–privat.

Acţiuni Până la data de Ref. Planul Naţional de
Dezvoltare

Ref. Planul Regional de
Dezvoltare

Crearea sistemului de transport local bazat pe rolurile
separate şi clar definite ale entităţii de reglementare a
transportului local, inspectoratului local şi agenţiilor de
furnizare de servicii. Ideea de la care se pleacă este de a
utiliza modelul parteneriatului public–privat între autorităţile
locale şi furnizorii de servicii.

Iunie 2010 - -
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Sectorul Prioritar al Strategiei ECONOMIE

Obiectivul 1 Consolidarea sprijinului municipalităţii şi crearea de condiţii favorabile pentru dezvoltarea durabilă a afacerilor pe termen
mediu şi regenerarea economică a municipiului Adjud

Acţiuni Până la data de Ref. Planul Naţional de
Dezvoltare

Ref. Planul Regional de
Dezvoltare

Consolidarea Culturii Antreprenoriale şi a Managementului
în Afaceri prin promovarea utilizării şi aplicării de noi
practici de management în afaceri, management financiar şi
de marketing, în cadrul IMM-urilor din oraş

Iunie 2008

POS DRU
Domeniul major de
intervenţie 1.1. „Educaţie şi
formare profesională iniţială
de calitate în sprijinul
creşterii economice şi
ocupării”
Categoria de proiect:
„Proiecte de dezvoltare a
activităţilor curriculare şi
extra-curriculare de
dezvoltare a spiritului şi
culturii antreprenoriale şi
educaţia pentru o cetăţenie
activă”

Prioritatea 3 „Crearea
condiţiilor pentru o piaţă a
muncii flexibilă”
Acţiune: „Dezvoltarea
culturii antreprenoriale în
cadrul activităţilor
curriculare şi extra-
curriculare în
învăţământul preuniversitar
şi universitar în parteneriat
cu mediul de afaceri”

Creşterea conştientizării cu privire la beneficiile financiare şi
operaţionale ale aplicării planificării în afaceri şi a practicilor
de management, managementului resurselor umane, instruirii
angajaţilor şi specializării

Iunie 2008

Consolidarea culturii antreprenoriale în rândul tinerilor şi
şomerilor

Iunie 2008

Obiectivul 2 Crearea infrastructurii şi a serviciilor de sprijin pentru afaceri, pentru a atrage noi investiţii, cu scopul de a extinde baza
economică pentru sectoarele de dezvoltare

Acţiuni Până la data de Ref. Planul Naţional de
Dezvoltare

Ref. Planul Regional de
Dezvoltare

Dezvoltarea unui program de suport tip cluster pentru
componentele vitale ale sectoarelor potenţiale de dezvoltare.
Acest program trebuie să se concentreze pe dezvoltarea de
servicii suport pentru oamenii de afaceri, incluzând
componente cum ar fi consultanţă tehnică în creşterea
eficienţei, a competitivităţii produselor şi serviciilor, în
mecanisme de restructurare, marketing şi ajutor financiar
pentru investiţiile iniţiale

Iunie 2009

POR Axa prioritară 3:
„Consolidarea mediului de
afaceri regional şi local”
Domeniul major de
intervenţie: 3.1. ”Dezvoltarea
serviciilor de sprijinire a
afacerilor”

Prioritatea 2: „Crearea
condiţiilor favorabile
dezvoltării mediului
investiţional”
Domeniul major de

intervenţie 2.2
„Susţinerea serviciilor

pentru IMM-uri.”
Înfiinţarea unui Centru de Management al Afacerilor, cu
scopul de a îmbunătăţi performanţele antreprenoriale ale
companiilor

Iunie 2009

Dezvoltarea de Servicii Specializate de Consiliere pentru Ianuarie 2008
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IMM-urile existente şi pentru cele nou înfiinţate
Înfiinţarea unui Centru de Resurse pentru Afaceri

Iunie 2008

POS DRU
Axa prioritară 3: Creşterea
adaptabilităţii forţei de
muncă

POS Competitivitate
Axa Prioritară 1: Un sistem
de producţie inovativ

-

Obiectivul 3 Stabilirea direcţiilor pentru internaţionalizarea şi deschiderea economiei locale către parteneri strategici naţionali şi
internaţionali

Acţiuni Până la data de Ref. Planul Naţional de
Dezvoltare

Ref. Planul Regional de
Dezvoltare

Întreprinderea unui studiu de audit, privind întărirea cadrului
de reglementare, care afectează în mod direct comunitatea de
afaceri şi utilizarea rezultatului pentru dezvoltarea de
propuneri pentru a simplifica şi a direcţiona regulile astfel
încât să se reducă barierele administrative pentru partea de
început a funcţionării unei afaceri, incluzând IMM-urile,
obţinerea unor autorizaţii şi cerinţele pentru dezvoltarea
investiţiilor în infrastructură

Ianuarie 2008

POR Axa prioritară 3:
„Consolidarea mediului de
afaceri regional şi local”
Domeniul major de
intervenţie: 3.1. ”Dezvoltarea
serviciilor de sprijinire a
afacerilor”

Prioritatea 2: „Crearea
condiţiilor favorabile
dezvoltării mediului
investiţional”
Domeniul major de

intervenţie 2.2
„Susţinerea serviciilor

pentru IMM-uri.”
Înternaţionalizarea IMM-urilor din Adjud şi facilitarea
participării acestora la târguri, expoziţii, forumuri şi
conferinţe de investiţii în străinătate

Iunie 2009

Obiectivul 4 Consolidarea culturii antreprenoriale locale şi a capacităţilor manageriale a actorilor locali din sectorul afacerilor, pentru a
răspunde pozitiv la noile oportunităţi şi provocări ce reies din integrarea României pe piaţa comună a Uniunii Europene

Acţiuni Până la data de Ref. Planul Naţional de
Dezvoltare

Ref. Planul Regional de
Dezvoltare

Elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Economică pentru
Adjud

Ianuarie 2008
POR Axa prioritară 3:
„Consolidarea mediului de
afaceri regional şi local”
Domeniul major de
intervenţie: 3.1. ”Dezvoltarea
serviciilor de sprijinire a
afacerilor”

Prioritatea 2: „Crearea
condiţiilor favorabile
dezvoltării mediului
investiţional”
Domeniul major de

intervenţie 2.2
„Susţinerea serviciilor

pentru IMM-uri.”

Elaborarea şi implementarea programului economiei de piaţă,
care vizează în primul rând investitori naţionali şi
internaţionali

Iunie 2008
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Sectorul Prioritar al Strategiei TURISM

Obiectivul 1 Consacrarea municipiului Adjud ca destinaţie turistică nouă şi atractivă, în zona Moldovei
Acţiuni Până la data de Ref. Planul Naţional de

Dezvoltare
Ref. Planul Regional de
Dezvoltare

Formularea şi elaborarea unei Strategii Sectoriale de Turism
pentru municipiul Adjud

Ianuarie 2008
POS Competitivitate
Prioritatea 5. „România, ca o
destinaţie atractivă pentru
turism şi afaceri”

-

Elaborarea şi dezvoltarea unei mărci şi a unui logo pentru
turismul din municipiu, care să fie plasate la două puncte de
intrare în oraş şi la toate locaţiile turistice

Iunie 2008

Obiectivul 2 Crearea unui sector de servicii nou şi modern şi a unei industrii a turismului, ca forţă motrice pentru revigorarea economiei
municipiului Adjud

Acţiuni Până la data de Ref. Planul Naţional de
Dezvoltare

Ref. Planul Regional de
Dezvoltare

Crearea Centrului de Informare Turistică al oraşului Adjud,
având ca obiectiv principal consolidarea ofertei de promovare
şi marketing în turism

Iunie 2009

POS Competitivitate
Prioritatea 5. „România, ca o
destinaţie atractivă pentru
turism şi afaceri”
5.2 Dezvoltarea reţelei
naţionale de informare şi
promovare turistică
„a) Investiţii în dezvoltarea
TIPC – activităţi cum ar fi
achiziţionarea de
echipament, software şi IT,
pentru crearea unui sistem
unitar de informare şi
statistici turistice, cu acces
public online
b) Crearea unei baze de date
naţionale cu informaţii
turistice.
c) Crearea unui sistem
naţional integrat, cu acces
online, pentru colectarea şi
distribuirea informaţiilor
turistice”

Prioritatea 2: „Crearea
condiţiilor favorabile
dezvoltării mediului
investiţional
Acţiune:
-Promovarea ofertei turistice
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Înfiinţarea unor centre de educaţie vocaţională pentru
industria turismului, axate pe dezvoltarea serviciilor de
ghidare şi îngrijire profesională a clientului

Iunie 2009

- Prioritatea 6 “Dezvoltarea
sectorului educaţiei”
Domeniul major de
intervenţie 6.2 “Corelarea
ofertei sistemului educaţional
şi de foirmare profesională
cu noile cerinţe ale pieţei
muncii”
- Proiecte prin care se
urmăreşte creşterea
numărului persoanelor
instruite şi angajate în
activităţi economice specifice
zonei

Obiectivul 3 Punerea în valoare a frumuseţilor naturale, a comorilor istorice şi culturale ale municipiului Adjud
Acţiuni Până la data de Ref. Planul Naţional de

Dezvoltare
Ref. Planul Regional de
Dezvoltare

Formularea şi dezvoltarea unui Program Operaţional de
Reabilitare, Modernizare şi Mentenanţă a Facilităţilor în
Turism

Iunie 2009

POR Axa Prioritară 4 –
„Dezvoltarea turismului
regional şi local”
4.1 „Restaurarea şi
valorificarea patrimoniului
istoric şi cultural, precum şi
crearea / modernizarea
infrastructurilor conexe”

Prioritatea 8: „Regenerare
urbană”
Acţiune:
„Conservarea şi restaurarea
patrimoniului istoric si
cultural din oraşe, în special
a centrelor istorice.
Prioritatea 2: „Crearea
condiţiilor favorabile
dezvoltării mediului
investiţional”
Acţiune:
Infrastructuri de turism de
interes regional

Obiectivul 4 Crearea unei dezvoltări durabile a sectorului de turism în municipiul Adjud
Acţiuni Până la data de Ref. Planul Naţional de

Dezvoltare
Ref. Planul Regional de
Dezvoltare

Elaborarea Planului de Dezvoltare a Resurselor Umane în
Turism şi a programelor de instruire adaptate, pentru a

Iunie 2009
POS DRU Axa Prioritară 1:
„Educaţia şi formarea

Prioritatea 3: „Crearea
condiţiilor pentru o piaţă a
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facilita crearea de locuri de muncă în sectorul de promovare a
turismului şi pentru ghizi turistici

profesională în sprijinul
creşterii economice şi
dezvoltării societăţii bazate
pe cunoaştere”

Domeniu cheie de intervenţie
1: “Educaţie şi formare
profesională iniţială de
calitate în sprijinul creşterii
economice şi ocupării”

Acţiune: Sprijin pentru
dezvoltarea ofertelor de
educaţie şi de formare iniţială
relevante pentru nevoile de
învăţare individuală şi pentru
nevoile pieţei muncii

muncii flexibilă”
Acţiuni:
- „Aplicarea instruirii
profesionale selective,
orientată către sectoare cu
potenţial ridicat de
dezvoltare”
- „Cursuri de instruire pentru
dezvoltarea tehnicilor de
management, antreprenoriat,
turism, managementul
calităţii, sprijinirea sectorului
serviciilor”

Sectorul Prioritar al Strategiei EDUCAŢIE

Obiectivul 1 Modernizarea sistemului educaţional preuniversitar în conformitate cu standardele Uniunii Europene
Acţiuni Până la data de Ref. Planul Naţional de

Dezvoltare
Ref. Planul Regional de
Dezvoltare

Dezvoltarea unui program de reabilitare şi modernizare a
infrastructurii de şcoli primare şi secundare

Iunie 2009

POR Axa Prioritară 2:
„Îmbunătăţirea infrastructurii
sociale regionale şi locale”
Domeniu major de
intervenţie:
2.4. „Reabilitarea /
modernizarea / dezvoltarea
infrastructurii educaţionale”

Prioritatea 6 „Dezvoltarea
sectorului educaţiei”
Domeniul major de

intervenţie 6.1 „Dezvoltarea
şi reabilitarea infrastructurii
de bază a şcolilor în special
în zonele rurale - la toate
nivelurile”

Creşterea gradului de utilizare IT în activităţile şcolare
educaţionale de zi cu zi

În desfăşurare

POS DRU Axa Prioritară 1:
„Educaţia şi formarea
profesională în sprijinul
creşterii economice şi

Prioritatea 6 „Dezvoltarea
sectorului educaţiei”
Acţiune: „Dezvoltarea de
programe educaţionale
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dezvoltării societăţii bazate
pe cunoaştere”
Domeniul major de
intervenţie 1.4 „Sprijin
pentru dezvoltarea ofertelor
de educaţie şi de formare
iniţială relevante pentru
nevoile de învăţare
individuală şi pentru nevoile
pieţei muncii”

specifice şi promovarea
tehnicilor TIC în educaţie”

Obiectivul 2 Crearea fundamentelor pentru o cultură de învăţare continuă în municipiul Adjud, prin înfiinţarea la nivel local a structurilor
de educaţie şi de educaţie vocaţională, integrate în diverse programe şi proiecte de dezvoltare, naţionale şi internaţionale

Acţiuni Până la data de Ref. Planul Naţional de
Dezvoltare

Ref. Planul Regional de
Dezvoltare

Crearea de parteneriate între
 şcoli, centre de pregătire vocaţională, autorităţi publice

locale şi companii, pentru o integrare mai uşoară a
absolvenţilor în activităţile economice ale oraşului; şi

 centre preuniversitare asemănătoare, de la nivel naţional
şi internaţional

În desfăşurare

- -

Obiectivul 3 Dezvoltarea de capital durabil de resurse umane în municipiul Adjud, în conformitate cu direcţiile strategice ale oraşului
privind dezvoltarea socio-economică şi urbană

Acţiuni Până la data de Ref. Planul Naţional de
Dezvoltare

Ref. Planul Regional de
Dezvoltare

Elaborarea unei Strategii pentru promovarea Programelor de
Educaţie şi Instruire Vocaţională în Municipiu

Ianuarie 2008

POS DRU
Axa Prioritară 1: „Educaţia
şi formarea profesională în
sprijinul creşterii economice
şi dezvoltării societăţii
bazate pe cunoaştere”
Axa Prioritară 2: „Corelarea
învăţării pe tot parcursul
vieţii cu piaţa muncii”

Prioritatea 3 „Crearea
condiţiilor pentru o piaţă a
muncii flexibilă”
Prioritatea 6 „Dezvoltarea
sectorului educaţiei”

Obiectivul 4 Integrarea sistemelor de educaţie şi de educaţie vocaţională în toate iniţiativele comunităţii locale
Acţiuni Până la data de Ref. Planul Naţional de

Dezvoltare
Ref. Planul Regional de
Dezvoltare
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Elaborarea unei Strategiei de Educaţie a Oraşului pentru
folosirea mai raţională a resurselor umane din comunitate

Ianuarie 2010

POS DRU
Axa Prioritară 1: „Educaţia
şi formarea profesională în
sprijinul creşterii economice
şi dezvoltării societăţii
bazate pe cunoaştere”
Axa Prioritară 2: „Corelarea
învăţării pe tot parcursul
vieţii cu piaţa muncii”

Prioritatea 3 „Crearea
condiţiilor pentru o piaţă a
muncii flexibilă”
Prioritatea 6 „Dezvoltarea
sectorului educaţiei”

Sectorul Prioritar al Strategiei MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

Obiectivul 1 Creşterea gradului de conştientizare generală privind mediul înconjurător şi participarea cetăţenilor la proiecte şi programe
locale, care au ca scop identificarea de soluţii sustenabile pe termen lung, privind protecţia mediului natural şi creşterea
calităţii vieţii în municipiul Adjud şi în zonele învecinate

Acţiuni Până la data de Ref. Planul Naţional de
Dezvoltare

Ref. Planul Regional de
Dezvoltare

Elaborarea şi implementarea unei Campanii de conştientizare
privind protecţia mediului în oraşul Adjud

Iunie 2009
- -

Obiectivul 2 Sporirea capacităţii operaţionale şi de management a municipalităţii în formularea şi elaborarea de proiecte şi programe
privind mediul înconjurător

Acţiuni Până la data de Ref. Planul Naţional de
Dezvoltare

Ref. Planul Regional de
Dezvoltare

Înfiinţarea unui Centru de Resurse de Mediu şi a unei Unităţi
de Sprijin pentru Proiectele de Mediu, care să colaboreze
îndeaproape cu Agenţia de Mediu de la nivel regional şi cu
alte centre de resurse pe probleme de mediu din regiune

Iunie 2008

- -

Obiectivul 3 Stabilirea unor direcţii strategice pe termen lung pentru managementul deşeurilor şi al apei în municipiul Adjud şi în zonele
învecinate

Acţiuni Până la data de Ref. Planul Naţional de
Dezvoltare

Ref. Planul Regional de
Dezvoltare

Dezvoltarea unei abordări integrate pentru managementul
deşeurilor solide

Ianuarie 2009

POS Mediu
Axa prioritară 2
„Dezvoltarea sistemelor
integrate de management al
deşeurilor şi reabilitarea
siturilor contaminate”
Domeniul major de

Prioritatea 4: „Crearea de noi
oportunităţi de creştere
economică durabilă şi de
creştere a calităţii vieţii prin
dezvoltarea patrimoniului
natural / ambiental şi
promovarea politicii de
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intervenţie 2.1 :
„Dezvoltarea sistemelor
integrate de management al
deşeurilor”

mediu”
Domeniul major de
intervenţie 4.1. „Extinderea
şi modernizarea sistemelor
de gestiune a deşeurilor”

Reabilitarea lucrărilor de canalizare învechite, în
conformitate cu standardele UE

Iunie 2010

POS Mediu
Axa prioritară 1 „Extinderea
şi modernizarea sistemelor
de apă şi apă uzată”

Prioritatea 4: „Crearea de noi
oportunităţi de creştere
economică durabilă şi de
creştere a calităţii vieţii prin
dezvoltarea patrimoniului
natural / ambiental şi
promovarea politicii de
mediu”
Domeniul major de
intervenţie 4.2 „Extinderea
şi modernizarea sistemelor
de infrastructură de apă şi
de apă uzată”

Extinderea reabilitării şi modernizării sistemului de
alimentare cu apă către toate cartierele şi satele din
împrejurimi

Iunie 2013

POS Mediu
Axa prioritară 1 „Extinderea
şi modernizarea sistemelor
de apă şi apă uzată”

Prioritatea 4: „Crearea de noi
oportunităţi de creştere
economică durabilă şi de
creştere a calităţii vieţii prin
dezvoltarea patrimoniului
natural / ambiental şi
promovarea politicii de
mediu”
Domeniul major de
intervenţie 4.2 „Extinderea şi
modernizarea sistemelor de
infrastructură de apă şi de
apă uzată”

Sprijin instituţional privind managementul riscului de
inundaţii Iunie 2008

POR – Axa prioritară 2
„Îmbunătăţirea infrastructurii
sociale regionale şi locale”
2.3 „Îmbunătăţirea dotării cu

Prioritatea 4: „Crearea de noi
oportunităţi de creştere
economică durabilă şi de
creştere a calităţii vieţii prin
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echipamente a bazelor
operaţionale pentru
intervenţii în situaţii de
urgenţă”

dezvoltarea patrimoniului
natural / ambiental şi
promovarea politicii de
mediu”
Domeniul major de
intervenţie 4.4
„Recrearea condiţiilor de
stabilitate şi
siguranţă a zonelor expuse
eroziunii marine, dezastrelor
naturale şi fenomenelor de
despădurire”

Obiectivul 4 Crearea unui Adjud curat şi sănătos, pornind de la soluţii sustenabile de dezvoltare a mediului şi de la exemple de bună
practică

Acţiuni Până la data de Ref. Planul Naţional de
Dezvoltare

Ref. Planul Regional de
Dezvoltare

Realizarea unei evaluări strategice de mediu, care va
reprezenta o bază pentru starea curentă a mediului. După
încheierea perioadei de programare 2007-2013, ar trebui
definită o altă legătură pentru următoarea perioadă de
programare. Aceasta asigură premisele evaluării progresului
realizat până la acea dată.

Aprilie 2007

Decembrie 2013
- -

Dezvoltarea de programe operaţionale pentru protejarea
frumuseţilor naturii

Iunie 2009 - -

Sectorul Prioritar al Strategiei TIC ŞI E-GUVERNARE

Obiectivul 1 Crearea unei infrastructuri IT care să faciliteze răspândirea gradului de utilizare IT în oraş
Acţiuni Până la data de Ref. Planul Naţional de

Dezvoltare
Ref. Planul Regional de
Dezvoltare

Modernizarea infrastructurii TIC a oraşului

Ianuarie 2010

POS Competitivitate

Axa Prioritară 3 – „TIC
pentru sectorul public şi
privat”

Prioritatea 6 “Dezvoltarea
sectorului educaţiei”

Obiectivul 2 Modernizarea serviciilor sectorului IT în cadrul administraţiei locale
Acţiuni Până la data de Ref. Planul Naţional de

Dezvoltare
Ref. Planul Regional de
Dezvoltare

Înfiinţarea unei Departament IT modern în cadrul Primăriei Ianuarie 2008 POS Dezvoltarea capacităţii Prioritatea 3 – „Crearea
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Dezvoltarea serviciilor online existente în momentul de faţă
la nivel de Primărie

Iunie 2008

administrative
Domeniul major de
intervenţie 1.3. –
„Implementarea reformei în
administraţia publică”
POS Competitivitate

Axa Prioritară 3 – TIC pentru
sectorul public şi privat

Domeniul major de
intervenţie: 3.2 „Dezvoltarea
şi creşterea eficienţei
serviciilor publice electronice
moderne (E-Guvernare, E-
Educaţie şi E-Sănătate)”
Activitate:
„Sprijinirea integrării
sistemelor informatice la
nivelul administraţiei locale,
necesare pentru creşterea
prezenţei online.

condiţiilor pentru o piaţă a
muncii flexibilă”
Acţiune:
„Dezvoltarea capitalului
uman din administraţia
publică”

Dezvoltarea website-ului municipalităţii, cu posibilităţi de
descărcare a documentelor

Ianuarie 2008

POS Competitivitate

Axa Prioritară 3 – „TIC
pentru sectorul public şi
privat”

Domeniul major de
intervenţie 3.1 – „Susţinerea
utilizării tehnologiei
informaţiei”

-

Dezvoltarea sistemelor GIS pentru folosul administraţiei
publice locale

Iunie 2010

POS Competitivitate

Axa Prioritară 3 – „TIC
pentru sectorul public şi
privat”

Domeniul major de
intervenţie: 3.2 „Dezvoltarea

-
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şi creşterea eficienţei
serviciilor publice electronice
moderne (E-Guvernare, E-
Educaţie şi E-Sănătate)”
Activitate:
„Crearea sistemelor GIS
pentru creşterea
interoperabilităţii sistemelor
informaţionale”

Obiectivul 3 Creşterea gradului de conştientizare a beneficiilor aduse de utilizarea computerelor şi a serviciilor internet, în rândul
populaţiei

Acţiuni Până la data de Ref. Planul Naţional de
Dezvoltare

Ref. Planul Regional de
Dezvoltare

Campanii de conştientizare publică privind utilizarea şi
beneficiile calculatoarelor şi internetului

Iunie 2009
- -

Obiectivul 4 Consolidarea cooperării şi comunicării între factorii implicaţi relevanţi din oraş, prin implementarea sistemelor şi a
instrumentelor moderne de management în domeniul IT

Acţiuni Până la data de Ref. Planul Naţional de
Dezvoltare

Ref. Planul Regional de
Dezvoltare

Crearea unei platforme de e-Guvernare

Iunie 2008

POS Competitivitate

Axa Prioritară 3 – „TIC
pentru sectorul public şi
privat”

Domeniul major de
intervenţie: 3.2 „Dezvoltarea
şi creşterea eficienţei
serviciilor publice electronice
moderne (E-Guvernare, E-
Educaţie şi E-Sănătate)”

-

Platformă electronică pentru managementul, monitorizarea şi
evaluarea eficientă a proiectelor finanţate de UE

Ianuarie 2009

POS Dezvoltarea capacităţii
administrative
Axa Prioritară 2:
Dezvoltarea capacităţii de a
îmbunătăţi performanţa
serviciului administraţiei
locale

-
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Domeniul major de
intervenţie 1.3. –
„Implementarea reformei în
administraţia publică”

Dezvoltarea Sistemului de Management al Informaţiilor şi a
Bazei centrale de Date

Iunie 2009

POS Dezvoltarea capacităţii
administrative
Domeniul major de
intervenţie 1.3. –
„Implementarea reformei în
administraţia publică”
Acţiune:
„Implementarea sistemelor
informaţionale pentru
sprijinirea operării sistemelor
performante de management”

-

Sectorul Prioritar al Strategiei OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ŞI PROTECTIA SOCIALĂ

Obiectivul 1 Dezvoltarea unui sistem integrat pentru oferirea de servicii sociale pe plan local, pe baza unor abordări strategice pe termen
mediu şi lung

Acţiuni Până la data de Ref Planul Naţional de
Dezvoltare

Ref Planul Regional de
Dezvoltare

Crearea unei baze de date referitoare la nevoile sociale ale
comunităţii şi ale posibililor beneficiari de servicii sociale;

Iunie 2008
POR – Axa prioritară 2.
„Îmbunătăţirea infrastructurii
sociale regionale şi locale”
2.2 „Reabilitarea
/modernizarea /echiparea
infrastructurii serviciilor
sociale”

POS DRU - Axa prioritară 6
„Promovarea incluziunii
sociale”
6.2 „Dezvoltarea unei reţele
de servicii sociale integrate”

Prioritatea 5 „Dezvoltarea
sectorului serviciilor sociale
şi de sănătate”
Domeniul major de

intervenţie: 5.1
„Reabilitarea infrastructurii
serviciilor sociale şi de
sănătate”

Dezvoltarea de servicii comunitare pentru persoane în vârstă
(îngrijire la domiciliu sau în centre rezidenţiale) şi pentru
persoanele cu dizabilităţi şi tineri;

Iunie 2010

Dezvoltarea de programe pentru construirea de locuinţe
sociale pentru persoane / familii fără adăpost;

Ianuarie 2010

Înfiinţarea de centre de zi pentru vârstnici şi persoane cu
dizabilităţi;

Ianuarie 2009

Stabilirea de mecanisme pentru oferirea de consiliere de
urgenţă, suport material de bază şi adăpost victimelor
violenţei domestice;

Ianuarie 2010

Dezvoltarea de parteneriate între autorităţile locale, serviciul
public local de asistenţă socială, ONG uri şi alţi furnizori
privaţi, cu privire la furnizarea de servicii sociale;

Ianuarie 2008
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Dezvoltarea de servicii sociale de cartier pentru a facilita
accesul cetăţenilor din zonele rezidenţiale şi din cartierele
periurbane la respectivele servicii.

Iunie 2009

Obiectivul 2 Realizarea unei societăţi incluzive din punct de vedere social, care pune valoare pe fiecare individ în parte, în municipiul
Adjud

Acţiuni Până la data de Ref Planul Naţional de
Dezvoltare

Ref Planul Regional de
Dezvoltare

Elaborarea unei Strategii pentru ocuparea forţei de muncă în
oraş cu implicarea sectorului public şi privat

Iunie 2008
-

-

Obiectivul 3 Contribuirea la implementarea Planului de Îngrijire Comunitară al Judeţului Vrancea, printr-o strânsă cooperare cu Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea

Acţiuni Până la data de Ref Planul Naţional de
Dezvoltare

Ref Planul Regional de
Dezvoltare

Formularea şi elaborarea Planului social local de acţiuni al
oraşului

Mai 2007
-

-

Obiectivul 4 Consolidarea cooperării între factorii interesaţi relevanţi şi sporirea gradului de participare a societăţii civile (ONG-uri) în
oferirea de servicii sociale pentru grupurile dezavantajate şi vulnerabile, pe raza municipiului Adjud şi împrejurimi

Acţiuni Până la data de Ref Planul Naţional de
Dezvoltare

Ref Planul Regional de
Dezvoltare

Dezvoltarea comunicării între agenţii şi cu structurile
societăţii civile

Iunie 2008
-

-

Sectorul Prioritar al Strategiei SĂNĂTATE

Obiectivul 1 Crearea fundamentelor pentru dezvoltarea şi furnizarea de servicii de sănătate sustenabile, pe termen lung, pentru cetăţenii
municipiului Adjud şi pentru cei din vecinătăţile sale

Acţiuni Până la data de Ref Planul Naţional de
Dezvoltare

Ref Planul Regional de
Dezvoltare

Dezvoltarea Planului Local de Acţiuni în Sănătate Ianuarie 2008 - -
Obiectivul 2 Modernizarea instituţiilor de sănătate din municipiul Adjud în conformitate cu standardele Uniunii Europene
Acţiuni Până la data de Ref Planul Naţional de

Dezvoltare
Ref Planul Regional de
Dezvoltare

Reabilitarea şi modernizarea din punct de vedere tehnic a
infrastructurii Spitalului Municipal Adjud

Iunie 2008

POR – Axa Prioritară 2:
„Îmbunătăţirea infrastructurii
sociale regionale şi locale”
2.1. „Reabilitarea
/modernizarea /echiparea
infrastructurii serviciilor de

Prioritatea 5 : „Dezvoltarea
sectorului serviciilor sociale
şi de sănătate”
Domeniul major de

intervenţie: 5.1
„Reabilitarea infrastructurii
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sănătate” serviciilor sociale şi de
sănătate”

Obiectivul 3 Sporirea gradului de conştientizare şi a sprijinului venit din partea cetăţenilor faţă de programele de sănătate din oraş
Acţiuni Până la data de Ref Planul Naţional de

Dezvoltare
Ref Planul Regional de
Dezvoltare

Organizarea unei campanii de creştere a gradului de
conştientizare în ceea ce priveşte sănătatea publică

Iunie 2009
-

-

Dezvoltarea unui proiect de creştere a gradului de
conştientizare privind nevoia de planificare familială şi de
preocupare pentru sănătatea reproducerii

Ianuarie 2008
-

-

Obiectivul 4 Crearea de condiţii favorabile pentru creşterea numărului investiţiilor private în sectorul de sănătate
Acţiuni Până la data de Ref Planul Naţional de

Dezvoltare
Ref Planul Regional de
Dezvoltare

Încurajarea investiţiilor private în sectorul de sănătate

Iunie 2008

POR – Axa prioritară 2.
„Îmbunătăţirea infrastructurii
sociale regionale şi locale”
2.2 „Reabilitarea
/modernizarea /echiparea
infrastructurii serviciilor
sociale”

Prioritatea 5 : „Dezvoltarea
sectorului serviciilor sociale
şi de sănătate”
Domeniul major de

intervenţie: 5.1 „Reabilitarea
infrastructurii serviciilor
sociale şi de sănătate”
Domeniul major de
intervenţie: 5.2 „Întărirea
instituţională a serviciilor de
sănătate şi protecţie socială”

Sectorul Prioritar al Strategiei SPORT, SOCIETATE CIVILĂ ŞI TINERET

Obiectivul 1 Crearea condiţiilor favorabile pentru creşterea activităţilor sportive în oraş, prin reînnoirea şi modernizarea facilităţilor de
infrastructură existente şi crearea de noi complexe sportive

Acţiuni Până la data de Ref Planul Naţional de
Dezvoltare

Ref Planul Regional de
Dezvoltare

Extinderea Clubului Municipal Sportiv existent prin
introducerea unor noi secţii

Iunie 2008
POR Axa Prioritară 5
“Dezvoltare urbană durabilă”

Prioritatea 8 – Regenerare
Urbană
Acţiune:
Infrastructură culturală,
sportivă şi de petrecere a
timpului liber

Atragerea tinerilor absolvenţi ai Facultăţii de Sport pentru a
întări capacitatea resurselor umane existente şi sprijinirea
sportului de performanţă prin consiliere profesională şi
antrenament

Iunie 2008

Cumpărarea unui minibus modern pentru transportul Iunie 2008



138

sportivilor de la Clubul Sportiv Municipal la diferite
competiţii
Construcţia de Săli de Sport în cadrul şcolilor şi liceelor Iunie 2009 POR Axa Prioritară 2

„Îmbunătăţirea infrastructurii
sociale locale şi regionale”
2.4. “Reabilitarea /
modernizarea /dezvoltarea
infrastructurii educaţionale”
Acţiune:
“Reabilitarea / modernizarea
/ dotarea infrastructurii
educaţionale preşcolare,
primare, a învăţământului
secundar inferior şi superior”

Prioritatea 8 – Regenerare
Urbană
Acţiune:
Infrastructură culturală,
sportivă şi de petrecere a
timpului liber

Renovarea sălilor de sport existente, din municipiu Iunie 2009
Construcţia unui centru sportiv modern, care va include
piscină, săli de fitness, de recuperare, de relaxare, piste
pentru jogging/alergare şi terenuri de volei

Iunie 2012

Continuarea investiţiilor pentru Stadionul Municipal (ex.
gazon artificial, instalaţia de iluminat pentru nocturnă,
finalizarea sălii de atletism)

Iunie 2011

Construirea unei săli de sport pentru practicarea judo şi a
altor tipuri de arte marţiale Iunie 2013

Obiectivul 2 Consolidarea sectorului ONG-urilor şi crearea de condiţii sustenabile şi a cadrului instituţional cu scopul de a spori
participarea ONG-urilor în iniţiativele comunitare

Acţiuni Până la data de Ref Planul Naţional de
Dezvoltare

Ref Planul Regional de
Dezvoltare

Înfiinţarea unui Centru Local de Resurse pentru ONG-uri Ianuarie 2008 - -
Stabilirea unui sistem de scheme de granturi pentru
activităţile non-profit

Ianuarie 2009
-

-

Obiectivul 3 Facilitarea integrării şi participării tinerilor în societate, prin investirea într-o dezvoltare adecvată / pozitivă a acestora – prin
dobândirea de cunoştinţe şi dezvoltarea de abilităţi şi competenţe

Acţiuni Până la data de Ref Planul Naţional de
Dezvoltare

Ref Planul Regional de
Dezvoltare

Înfiinţarea unui Centru de Tineret în Adjud Iunie 2009 - -
Încurajarea tinerilor în a deveni cetăţeni activi şi responsabili
ai comunităţii Ianuarie 2010 - -

Obiectivul 4 Promovarea exemplelor de bună practică europene şi naţionale, în ceea ce priveşte iniţiative de dezvoltare comunitară în
domenii precum sportul la nivel local, tineretul şi societatea civilă, în municipiul Adjud

Acţiuni Până la data de Ref Planul Naţional de
Dezvoltare

Ref Planul Regional de
Dezvoltare

Stimularea participării cetăţenilor la viaţa comunităţii
permanent

- -

Sectorul Prioritar al Strategiei CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII INSTITUŢIONALE
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Obiectivul 1 Contribuirea la implementarea Programului Naţional Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative,
prin implementarea de măsuri operaţionale la nivel local, în vederea modernizării şi îmbunătăţirii managementului,
planificării şi furnizării serviciilor, şi a performanţelor Primăriei Adjud.

Acţiuni Până la data de Ref Planul Naţional de
Dezvoltare

Ref Planul Regional de
Dezvoltare

Introducerea abordării managementului strategic ca
instrument principal pentru îmbunătăţirea managementului
resurselor autorităţii locale

Ianuarie 2008

POS „Dezvoltarea capacităţii
administrative”
Axa Prioritară 2 –
„Dezvoltarea capacităţii de
îmbunătăţire a serviciilor
prestate de către
administraţia locală”
Domeniul major de

intervenţie 2.2 – „Întărirea
capacităţii pentru
management strategic şi
planificarea acţiunilor”

-

Obiectivul 2 Consolidarea capacităţii administraţiei de a utiliza planificarea strategică integrată şi a implementa Strategia de Dezvoltare,
conform standardelor şi modelelor de bună practică internaţionale.

Acţiuni Până la data de Ref Planul Naţional de
Dezvoltare

Ref Planul Regional de
Dezvoltare

Constituirea unei Echipe multidisciplinare de Implementare a
Proiectelor, care să aibă ca atribuţii principale: identificarea
oportunităţilor de finanţare, luarea deciziilor privind
accesarea unor finanţări, elaborarea şi implementarea
proiectelor, evaluarea stadiului curent al acestora etc.

Iunie 2007

POS „Dezvoltarea capacităţii
administrative”
Axa Prioritară 2 –
„Dezvoltarea capacităţii de
îmbunătăţire a serviciilor
prestate de către
administraţia locală”

Prioritatea 3 – „Crearea
condiţiilor pentru o piaţă a
muncii flexibilă”
Acţiune:
„Dezvoltarea capitalului
uman din administraţia
publică”

Obiectivul 3 Îmbunătăţirea eficienţei activităţii în cadrul departamentelor implicate în managementul proiectelor finanţate de diferiţi donori
externi

Acţiuni Până la data de Ref Planul Naţional de
Dezvoltare

Ref Planul Regional de
Dezvoltare

Introducerea sistemului de monitorizare şi evaluare a
furnizării serviciilor la nivel local care se va concentra pe
construirea unui cadru de indicatori de input-output, definiţi
în baza unor criterii de performanţă şi eficienţă

Iunie 2008

POS „Dezvoltarea capacităţii
administrative”
Axa Prioritară 2 –
„Dezvoltarea capacităţii de

-
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îmbunătăţire a serviciilor
prestate de către
administraţia locală”
Domeniu major de
intervenţie 2.4 –
„Monitorizarea şi evaluarea
în administraţia locală”

Obiectivul 4 Creşterea capacităţii Primăriei Adjud de a participa cu succes la accesarea Fondurilor Structurale ale Uniunii Europene şi a
altor oportunităţi de finanţare disponibile

Acţiuni Până la data de Ref Planul Naţional de
Dezvoltare

Ref Planul Regional de
Dezvoltare

Elaborarea Planului de Dezvoltare a Resurselor Umane
Ianuarie 2008

POS „Dezvoltarea capacităţii
administrative”
Axa Prioritară 2 –
„Dezvoltarea capacităţii de
îmbunătăţire a serviciilor
prestate de către
administraţia locală”
Domeniu major de
intervenţie 2.3 –
„Raţionalizarea prestării de
servicii locale şi întărirea
managementului resurselor
umane”

Prioritatea 3 – „Crearea
condiţiilor pentru o piaţă a
muncii flexibilă”
Acţiune:
„Dezvoltarea capitalului
uman din administraţia
publică”.

Program de Instruire care să conţină diferite module special
concepute în scopul creşterii nivelului de abilităţi şi
cunoştinţe a personalului din administraţie

În desfăşurare

Dezvoltarea facilităţilor de pregătire profesională pentru
funcţionarii de stat

Ianuarie 2008

Dezvoltarea unui bun plan de valori, a măsurilor strategice
din cele mai bune practici ale implementării strategiei
oraşului

în desfăşurare

Dezvoltarea unui plan operaţional pentru implementarea
strategiei oraşului, legat de buget, resurse şi progresul
implementării până la acea dată.

Decembrie 2007
Decembrie 2008
Decembrie 2009
Decembrie 2010
Decembrie 2011
Decembrie 2012
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Anexa 3: Fişe de Proiect pentru proiectele destinate spre
finanţare prin Fonduri Structurale pentru perioada 2007 -

2009

Denumirea proiectului Legătura proiectului cu
POS/POR

Costurile
proiectului
(în EURO)

1. Şoseaua de
centură Adjud

POS Transport
Axa Prioritară 2:
Modernizarea şi dezvoltarea
infrastructurii de transport naţional

8 400 000

2. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în
zonele suburbane ale Adjudului

POS de Mediu
Axa Prioritară 1:
Extinderea şi modernizarea
sistemelor de apă şi apă uzată

8 210 000

3. Dezvoltarea infrastructurii de transport în
zonele suburbane ale Adjudului

POR
Axa Prioritară 1:
Îmbunătăţirea infrastructurii de
transport locale şi regionale

7 510 000

4. Reabilitarea reţelei de alimentare cu apă, a
canalizării şi a staţiei de epurare a
municipiului Adjud

POS de Mediu
Axa Prioritară 1:
Extinderea şi modernizarea
sistemelor de apă şi apă uzată

10 450 000

5. Centrul de dezvoltare a afacerilor POS Dezvoltarea Resurselor
Umane
Axa Prioritară 3:
Creşterea adaptabilităţii forţei de
muncă
POS Creşterea Competitivităţii
Economice
Axa Prioritară 1:
Un sistem inovativ de producţie

290 000

6. O sănătate îmbunătăţită pentru regiunea de
nord a judeţului Vrancea

POR
Axa Prioritară 2:
Îmbunătăţirea infrastructurii sociale
regionale şi locale

450 000

7. Platformă electronică pentru eficientizarea
proceselor de management, monitorizare şi
evaluare a proiectelor cu finanţare UE

POS pentru Dezvoltarea
Capacităţii administrative
Axa Prioritară 2:
Dezvoltarea capacităţii de creştere
a calităţii serviciilor în
administraţia locală
Axa Prioritară 1.3:
Implementarea reformei în
administraţia publică

95 000

8. Managementul integrat al colectării
deşeurilor solide şi al sistemului de separare

POS de Mediu
Axa Prioritară 2:
Dezvoltarea sistemelor integrate de
management al deşeurilor şi
reabilitarea siturilor contaminate

1 050 000
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