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Introducere 

*** 

 
Diversitatea structurilor interne ale unui oraș se constituie în premise ale dezvoltării și consolidării 

unui anumit tip de relații între acesta și mediul din care face parte. Un oraș cu o structură simplă va 

avea raporturi ușor de identificat, atât cu mediul în care se inserează cât și cu alte orașe situate la 

distanțe variabile.  

Astfel că în condițiile economice actuale, dezvoltarea locală a unui oraș se bazează foarte mult pe 

dinamica acestuia și pe capacitatea acestuia de a valorifica resursele intrinseci sau existente în 

cadrul său sau în imediata apropiere, dar și pe modalitățile de introducere în circuitul economic al 

produselor locale și pe valorile astfel create. 

Orice oraș își caută propriile ”nișe funcționale” și identifică principalele resurse economico-sociale 

și culturale ale spațiului din care face parte, se specializează în anumite funcțiuni, având astfel o 

bază pe care poate construi relații durabile cu alte centre urbane sau rurale. De cele mai multe ori 

orașul își dezvoltă, în mod natural, activități care să genereze relații de complementaritate, care să 

aducă un plus de valoare în competiția inter-urbană regională sau județeană. 

Elaborarea Studiului de fundamentare privind evoluția activităților economice face parte din 

demersul amplu de actualizare a Planului Urbanistic General și RLU al municipiului Adjud, din 

județul Vrancea.  

În contextul schimbărilor socio-economice înregistrate în ultimii douăzeci de ani, atât mediul urban 

cât și mediul rural se află într-o etapă de redefinire determinată de o serie de procese socio-

economice, precum: restructurarea economiei, migrația externă, reîmproprietărirea, dezvoltarea 

intensă a localităților situate în apropierea marilor orașe sau depopularea localităților izolate. 

Studiul propune măsuri pentru micșorarea decalajelor de productivitate, modernizarea economică 

în pas cu exigențele tranziției spre o economie cultural informațională în care capitalul educațional 

să reprezinte obiectivul prioritar, asigurarea creșterii economice pe baza sporiri ratei investițiilor 

prin participarea semnificativă a capitalului autohton și prin atragerea de investiții externe directe, 

promovarea unor politici publice coerente care să conducă la crearea unui mediu de afaceri 

prielnic, modernizarea serviciilor de utilitate publica si elaborarea si asumarea unui program pe 

termen lung pentru protecția mediului. 

Potențialul economic și specificul activităților economice la nivelul municipiului Adjud s-a 

determinat prin analiza unor indicatori relevanți pentru descrierea performanței economice și 
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anume cifra de afaceri și profitul net înregistrat de firmele locale reprezentând exclusiv mediul 

privat, considerat a fi creator de valoare adăugată. 

Totodată s-a analizat, în același context al mediului privat, salariații ca număr total, ce pot cuprinde 

atât forță de muncă locală, cât și forță de muncă atrasă din alte unități administrativ teritoriale, cel 

mai probabil din vecinătatea municipiului.  

Structura activităților economice pe sectoare și ramuri de activitate este determinată prin utilizarea 

domeniilor CAEN în conformitate cu practicile de agregare ale statisticii economice pe diferite 

tipuri de activități. 

Diversificarea mediului de afaceri este în continuare esențială și nu doar prin atragerea de investiții 

și companii multinaționale cât și prin sprijinirea dezvoltării sectorului de IMM-uri. Nevoile acestora 

constau în spații de producție și birouri de mici dimensiuni și accesibile ca preț, justificând o mai 

mare atenție a autorității publice locale pentru acest tip de infrastructură. Până la acest moment, 

structurile de sprijin ale afacerilor servesc cu precădere firme cu nevoi de infrastructură de 

dimensiuni mari și capacitate de investiție ridicată.  
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CAPITOLUL 1 

Cadrul general al dezvoltării economice a municipiului Adjud 

*** 

 
 

1.1 Localizarea municipiului Adjud 

Situat în exteriorul Carpaților de Curbură, județul Vrancea se întinde pe o suprafață de 

aproximativ 4.857 km2, reprezentând 2,05% din suprafața totală a țării.  

Important de precizat este faptul că județul Vrancea se află la o răscruce geografică, constituind o 

legătură între marile zone ale Carpaților Orientali și Meridionali, Câmpia Siretului și Câmpia 

Dunării, precum și între provinciile istorice locuite de români: Moldova, Transilvania și Țara 

Românească, iar ca vad al transhumanței, dinspre Țara Bârsei spre Dunăre și Dobrogea1.  

Ca aşezare, județul Vrancea se învecinează cu judeţul Bacău la nord, la nord-est cu judeţul Vaslui, la 

est cu judeţul Galaţi, cu judeţul Brăila la sud-est, la sud cu judeţul Buzău, iar la vest cu judeţul 

Covasna2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Din punct de vedere al structurii administrativ-teritoriale, județul Vrancea are în componența sa:   

 
1 Strategia de dezvoltare integrată a județului Vrancea 2014-2020, p. 6 
2 http://enciclopediaromaniei.ro  

Figura nr. 1 – Localizarea județului Vrancea  
Sursa: http://www.fnpftrr.ro  

 

http://enciclopediaromaniei.ro/
http://www.fnpftrr.ro/
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▪ 2 municipii, precum: Focșani și Adjud; 

▪ 3 orașe: Mărășești, Panciu și Odobești;  

▪ 68 de comune.3 

Municipiul Adjud este situat în partea de nord-est a judeţului Vrancea, la confluenţa Râului Trotuş 

cu Râul Siret, la intersectarea principalelor căi de comunicaţie feroviară, rutieră, ce fac legătură 

între partea de sud a ţării şi partea de nord a Moldovei. Municipiul Adjud este localizat în Câmpia 

Siretului Inferior, pe interfluviul Siret-Trotuş, la 46 km nord de municipiul Focşani4. 

 

 

Terenul pe care este aşezat Adjudul este, în general, plan, fiind mărginit de colinele subcarpatice cu 

înălţimi până la 400 m. Altitudinea generală medie a municipiului este de circa 100 m faţă de 

 
3 https://cjvrancea.ro/descopera_vrancea/descriere-judet /   
4 Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Adjud  

Figura nr. 2 – Localizarea municipiului Adjud  
Sursa: https://judetulvrancea.blogspot.com/2010/  

https://cjvrancea.ro/descopera_vrancea/descriere-judet%20/
https://judetulvrancea.blogspot.com/2010/
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nivelul mării. Terenul este favorabil culturilor agricole, corespunde condiţiilor de construit şi are 

pânza de apă potabilă sub 10 m adâncime5. 

Vecinătățile teritoriului municipiului sunt:  

▪ La Nord – comuna Sascut, jud. Bacău,  

▪ La Est –  comuna Homocea, județul Vrancea,  

▪ La Sud – comuna Pufești, județul Vrancea,  

▪ La Vest – comuna Ruginești, județul Vrancea și comuna Urechești, județul Bacău6. 

În componenţa municipiului Adjud se cuprind următoarele localități:  

▪ Burcioaia: situată la 5 km sud de Adjud 

▪ Adjudu-Vechi: situată la 5 km nord de Adjud 

▪ Şişcani: situată la 7 km nord faţă de Adjud 

 

 

Distanța către municipiile și orașele din județul Vrancea7:  

▪ Focșani (reședință de județ): 47 km;  

▪ Mărășești: 28 km; 

▪ Panciu: 31 km;  

▪ Odobești: 57 km.  

Principalele căi rutiere din cadrul municipiului Adjud sunt, după cum urmează:  

▪ DN 11A: Onești (DN 11) - Adjud - DN 2 - Podul Turcului - Bârlad (DN 24); 

 
5 Monografia municipiului Adjud  
6 https://adjud.ro/  
7 https://maps.google.com/   

Figura nr. 3 – Poziția localităților aparținătoare municipiul Adjud 
Sursa: https://judetulvrancea.blogspot.com/2010/  

https://adjud.ro/
https://maps.google.com/
https://judetulvrancea.blogspot.com/2010/
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▪ DN 2 (E 85): Limita Jud. BUZĂU - Focșani - Adjud - Limita Jud. Bacău; 

▪ DJ 119 J: Adjud (DN 2 – 230+750) Adjud – Adjudul Vechi - Șișcani;  

▪ DC 19: DN 2 (E 85) – Șișcani; 

▪ DC 22: DN 2 (E 85) – Burcioaia; 

▪ Drumuri orășenești, sătești și străzi.   

Municipiul Adjud dispune de acces la transportul feroviar care este deservit de magistrala 500 

București (nord) - Ploiești (sud) - Adjud - Bacău - Pașcani - Suceava – Vicșani. 

Cel mai apropiat aeroport de Municipiul Adjud este cel de la Bacău. Distanța dintre Municipiul 

Adjud și Aeroportul Internațional ,,George Enescu" Bacău este de 55 km și poate fi parcursă cu 

mașina în aproximativ 40 de minute.  

1.2 Date demografice   

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică – Direcția Județeană de Statistică 

Vrancea, municipiul Adjud cifra la nivelul anului 2017 un număr de 20.384 locuitori, remarcându-

se un trend descendent în perioada 2011-2017.  

Tabel nr. 1 – Numărul de locuitori ai municipiului Adjud în perioada 2011-2017 

 

Anul 

2011 

Anul 

2012 

Anul 

2013 

Anul 

2014 

Anul 

2015 

Anul 

2016 

Anul 

2017 

Masculin 10.295 10.265 10.191 10.115 10.054 10.008 9.927 

Feminin 10.547 10.543 10.514 10.472 10.442 10.424 10.457 

TOTAL 20.842 20.808 20.705 20.587 20.496 20.432 20.384 

Sursa datelor: Institutul Național de Statistică - Baza de date Tempo-online 

Se remarcă faptul că la nivelul anului 2017 din totalul populației de 20.384 locuitori, 10.457 sunt 

femei, iar 9.927 locuitori sunt bărbați. Distribuția pe sexe a populației reflectă un echilibru între 

ponderea populației feminine (51,30%) și a celei masculine (48,70%).   

 
Figura nr. 3 – Distribuția populației pe sexe 

Sursa: Institutul Național de Statistică - Baza de date Tempo-online 
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Structura populației municipiului Adjud la nivelul anului 2017 pe grupe de vârstă este prezentată 

comparativ cu anul 2007 în tabelul de mai jos:  

Tabel nr. 2 – Structura populației pe grupe de vârstă (2007, 2017) 

Grupe de 
vârstă 

Număr % 

Anul 2007 Anul 2017 Anul 2007 Anul 2017 

0-14 ani 3.286 3.112 15,76 15,27 

15-64 ani 15.548 14.697 74,59 72,10 

65+ ani 2.012 2.575 9,65 12,63 
Sursa datelor: INS România, Baza de date Tempo-Online 

La nivelul anului 2007, datele evidențiază, pe ansamblul municipiului Adjud, următoarea 

distribuție pe principalele grupe de vârstă: populaţia cu vârste cuprinse între 0-14 ani - populaţie 

tânără - reprezenta 15,76% din total, proporţia celor în vârstă de muncă era de 74,59%, iar cei cu 

vârste de peste 65 de ani – vârstnicii - reprezentau 9,65%. 

Conform ultimelor date statistice, structura populației pe grupe mari de vârstă la nivelul anului 

2017 avea următoarea structură: ponderea populaţiei tinere (0-14 ani) – 15,27%, ponderea 

populaţiei în vârstă de muncă – 72,10% , iar a celei vârstnice – 12,63%. 

Comparativ cu anul 2007, ponderea populaţiei tinere a cunoscut, până în anul 2017, o scădere de 

aproximativ 0,49%.  

Din punct de vedere procentual, grupa de vârstă care a înregistrat creșteri, a fost cea cu vârsta de 

peste 65 de ani(grupa populației vârstnice). 
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CAPITOLUL 2 

Potențial economic 

*** 
 

2.1 Aspecte generale  

Profilul economic al municipiului Adjud este dat de performanţele economice obţinute de agenţii 

economici locali, într-o perioadă definită de timp, corelate în analiză de structura ocupaţională în 

diferite ramuri ale economiei. 

Conform datelor transmise de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea se 

constată faptul că în sectorul economic al municipiului Adjud activa la nivelul anului 2016 un 

număr de 510 agenți economici8.  

Analizând evoluția numărului de întreprinderi active în intervalul 2010-2016, se remarcă un trend 

ascendent, evidențiindu-se o creștere de aproximativ 10 procente.  

Tabel nr. 3 – Numărul întreprinderilor active în municipiul Adjud (2010-2016) 

zcdv Anul 

2010 

Anul 

2011 

Anul 

2012 

Anul 

2013 

Anul 

2014 

Anul 

2015 

Anul 

2016 

Numărul 

întreprinderilor active 

din municipiul Adjud 

465 507 462 477 484 476 510 

Sursa datelor: Adresa nr. 6451/16.03.2018 transmisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea  

Figura nr. 4 – Evoluția numărului întreprinderilor active din municipiul Adjud (2010-2016) 
Sursa: Adresa nr. 6451/16.03.2018 transmisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea 

Distribuția agenților economici activi la nivelul anului 2016 în municipiul Adjud pe forme de 

organizare este prezentată în tabelul de mai jos:  

 
8 Adresa nr. 6451/16.03.2018 transmisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea 
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Tabel nr. 4 – Distribuţia agenţilor economici din municipiul Adjud pe forme de organizare (2016) 

zcdv SOCIETĂŢI CU 

RĂSPUNDERE 

LIMITATĂ (S.R.L.) 

SOCIETĂŢI PE 

ACŢIUNI (S.A.) 

SOCIETĂŢI 

ÎN NUME 

COLECTIV 

 

SOCIETĂŢI 

COOPERATIVE 

TOTAL  

Numărul 

întreprinderilor 

active din municipiul 

Adjud  

501 5 1 3 510 

Sursa datelor:  Adresa nr. 6451/16.03.2018 transmisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea 

Analizând datele de mai sus, se identifică o preponderență a Societăților cu Răspundere Limitată 

(98%) ca formă de organizare în rândul agenților economici activi la nivelul municipiului Adjud.  

Dezvoltarea economică este încă defectuoasă, datorită lipsei unei strategii de dezvoltare a 

întreprinderilor, a managementului, a resurselor de menținere a investițiilor, cu pierderea piețelor 

de desfacere și reducerea nivelului de competitivitate al produselor. 

În ceea ce privește densitatea întreprinderilor din municipiul Adjud, aceasta este de 24,96 de 

unități la 1.000 de locuitori.  

Profilul economic al municipiului Adjud este dat de performanţele economice obţinute de agenţii 

economici locali, într-o perioadă definită de timp, corelate în analiză de structura ocupaţională în 

diferite ramuri ale economiei.  

În economia modernă există trei sectoare principale de activitate: sectorul primar, secundar şi 

terţiar, sectoare care grupează principalele activităţi ale economiei naţionale pe ramuri economice.  

Există o legătură permanentă între toate cele trei sectoare ale economiei, legătură bilaterală ce se 

manifestă prin: sectorul primar care implică extragerea şi producerea materiilor prime, ce pot fi 

prelucrate în sectorul secundar prin transformarea acestor materii prime în bunuri, care prin 

intermediul sectorului terţiar dezvoltă activităţi comerciale şi de servicii, care se adresează atât 

consumatorilor cât şi companiilor sau altor entităţi economice.  

Activitățile economice din municipiul Adjud sunt majoritar concentrate în sectorul terțiar – 

servicii, ocupând 71% din sectoarele economice, sectorul secundar – industrii – are o pondere de 

26% pe când restul întreprinderilor își desfășoară activitatea în sectorul primar – agricultură, 

silvicultură, pescuit (într-un procent de 3%). 

Repartiția întreprinderilor din Municipiul Adjud, la nivelul anului 2016, pe sectoare ale economiei 

naționale respectă următoarea distribuție:   
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Pe baza datelor furnizate de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea putem 

evidenția evoluția întreprinderilor de la nivelul municipiului Adjud distribuite pe principalele 

sectoare ale economiei naționale.  

Tabel nr. 5 – Evoluția numărul întreprinderilor active din municipiul Adjud pe principalele sectoare ale 

economiei naționale (2010-2016)  

Domeniu de 

activitate 

Anul 

2010 

Anul 

2011 

Anul 

2012 

Anul 

2013 

Anul 

2014 

Anul 

2015 

Anul 

2016 

Sector primar  4 0 11 11 11 13 15 

Sector secundar 138 144 122 129 134 117 131 

Sector terțiar 323 363 329 337 339 346 364 

TOTAL  465 507 462 477 484 476 510 

Sursa datelor: Adresa nr. 6451/16.03.2018 transmisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea 

 

 

 

 

Figura nr. 5 – Repartiția întreprinderilor din municipiul Adjud pe sectoare ale economiei  
Sursa: Adresa nr. 6451/16.03.2018 transmisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea 

 

Figura nr. 6 – Evoluția numărul întreprinderilor active din municipiul Adjud pe principalele sectoare ale 

economiei naționale (2010-2016) 

Sursa: Adresa nr. 6451/16.03.2018 transmisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea 
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În cadrul analizei indicatorilor economici care caracterizează mediul de afaceri, este important a se 

aduce în evidență și evoluția cifrei de afaceri și a profitului net înregistrat de întreprinderile din 

municipiul Adjud (perioada 2010-2016).  

Tabel nr. 6 – Indicatorii de bilanț înregistrați de întreprinderile din cadrul municipiului Adjud                         (lei) 

An situație financiară  Cifra de afaceri  Profitul net 

Anul 2010 380.352.812 9.765.365 

Anul 2011 393.346.979 9.739.996 

Anul 2012 406.652.559 12.829.725 

Anul 2013 483.123.319 9.536.638 

Anul 2014 454.240.926 29.910.191 

Anul 2015 488.138.639 34.067.385 

Anul 2016 529.615.565 42.238.004 
Sursa datelor: Adresa nr. 6451/16.03.2018 transmisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea 

 

Figura nr. 7 – Evoluția indicatorilor de bilanț în perioada 2011-2016 
Sursa: Adresa nr. 6451/16.03.2018 transmisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea 

Se evidențiază un trend ascendent în intervalul 2010-2016 al indicatorilor de bilanț, un aport 

relevant înregistrându-se la nivelul anului 2016.  

Important de adus în evidență este și evoluția numărului de angajați raportați în situațiile 

financiare anuale de către întreprinderile înregistrate cu sediul social pe raza municipiului Adjud.  

Tabel nr. 7 – Numărul de angajați din cadrul întreprinderilor din municipiul Adjud  

 Anul 

2010  

Anul 

2011 

Anul 

2012 

Anul 

2013 

Anul 

2014 

Anul 

2015  

Anul 

2016 

Număr angajați 2.676 2.819 2.748 2.646 2.510 2.573 2.674 

Sursa datelor: Adresa nr. 6451/16.03.2018 transmisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea 

Se constată că evoluţia numărului de angajați în cadrul întreprinderilor din municipiul Adjud 

parcurge un trend oscilant.  
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2.2 Evoluţia şi caracteristicile sectorului primar  

2.2.1 Potenţialul agricol  

Agricultura a cunoscut schimbarea prin reforma proprietății, care a dus la distrugerea vechilor 

structuri atât în sectorul culturii plantelor, cât şi în zootehnie, silvicultură. Ţăranii au devenit 

proprietari de terenuri, fără a dispune de mijloace financiare necesare cultivării acestora. Factorii 

negativi pentru piaţa produselor agricole au fost creşterea preţurilor carburanţilor, a seminţelor, 

utilajelor şi altor produse industriale necesare producţiei agricole, insustenibile de micul proprietar 

de pământ, dar şi inexistența unei cereri constante de produse agricole de către industria 

prelucrătoare. 

Pentru municipiul Adjud, agricultura poate reprezenta una din oportunitățile de dezvoltare a zonei, 

însă în prezent, aceasta nu este îndeajuns valorificată. Ca și resurse existente pe plan local care pot 

constitui baza pentru dezvoltarea socio-economică a municipiului Adjud, terenurile agricole 

precum și pădurile și vegetația forestieră prezintă un potențial ridicat. În prezent agricultura nu 

este exploatată suficient însă oportunitatea fondurilor europene în acest sector de activitate poate 

reprezenta un stimulent în creșterea interesului antreprenorial pentru realizarea de proiecte 

investiționale în acest domeniu. Micii producători agricoli, dar și societățile private din agricultură 

constituie un fundament al revitalizării agriculturii locale. 

La nivelul anului 2017, conform datelor furnizate de Primăria municipiului Adjud, teritoriul 

administrativ al municipiului se întindea pe o suprafață de 6.222 ha. După destinație, fondul 

funciar al municipiului Adjud se distribuie astfel9:  

▪ terenuri cu destinație agricolă (arabile, pășuni și fânețe, vii, livezi și pepiniere etc.): 4.838 

ha 

▪ păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră: 544 ha; 

▪ construcții, drumuri și căi ferate: 475 ha; 

▪ ape și bălți:  198 ha; 

▪ alte suprafețe: 167 ha.  

2.2.2 Zootehnia şi producţia zootehnică  

Efectivul de animale de la nivelul municipiul Adjud, cifra în anul 2016, 15.890 de capete10.  

Creșterea animalelor se practică atât în ferme de exploatare, dar și în gospodarii mici, în general 

pentru uzul familiilor. Sunt așa numitele exploatații de semi-subzistență, dar mai ales de 

subzistență în care producția agricolă este destinată consumului propriu, foarte puține fiind acele 

 
9 Situația statistică a terenurilor municipiul Adjud – 2017  
10 Plan de analiză și acoperire a riscurilor – județul Vrancea (2016) 
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gospodării care reușesc să disponibilizeze mici cantități de produse pentru piață. În fermele de 

semisubzistență fermierii desfășoară diverse activități agricole de cultivare a plantelor și creșterea 

animalelor, bazate pe tradiții specifice zonei. Aceste ferme se caracterizează printr-o structură de 

producție foarte diversificată, determinată de necesitățile gospodăriei, precum și printr-o dotare 

tehnică redusă și necorespunzătoare ceea ce împiedică creșterea productivității și obținerea unui 

surplus de produse destinate vânzării.  Orientarea acestor ferme către piață necesită schimbarea 

sistemului de producție și implicit cheltuieli financiare suplimentare, pe care fermierii nu și le pot 

permite.  

Efectivele de animale aferente anului 2016, de la nivelul municipiului Adjud este prezentată în 

tabelul de mai jos:  

Tabel nr. 8 – Efectivele de animale din municipiul Adjud (2016)  

Principalele categorii de animale  Anul 2016 

Bovine 700 

Ovine și caprine  4.400 

Porcine 60 

Cabaline  130 

Păsări   10.600 

TOTAL  15.890 

Sursa datelor: Plan de analiză și acoperire a riscurilor – județul Vrancea (2016) 

La nivelul municipiului Adjud, în anul 2016, se remarcă următoarele categorii de animale: păsări 

66,71%, ovine și caprine 27,69%, bovine 4,41%, cabaline 0,82% și porcine 0,38%. 

  

 

 

 

 

 

Figura nr. 8 – Principalele categorii de animale din municipiul Adjud (2016) 
Sursa: Plan de analiză și acoperire a riscurilor – județul Vrancea (2016) 
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2.2.3 Activităţile silvice  

Pădurea este o resursă foarte importantă a municipiului Adjud având un rol social deosebit, însă nu 

și economic. La nivelul anului 2017, conform datelor furnizate de Primăria municipiului Adjud pe 

teritoriul municipiului există o suprafață forestieră de 544 ha, reprezentând aproximativ 8,74% 

din suprafața totală a municipiului.  

Așadar, perimetrul silvic existent deține rolul de a asigura o protecție naturală a mediului 

înconjurător și poate conferi și un cadru natural deosebit de pitoresc.  

2.2.4 Explotarea apelor 

Conform datelor furnizate de Primăria municipiului Adjud, suprafaţa totală ocupată de ape a 

municipiului este de 198 ha, reprezentând doar 3,18% din totalul suprafeţei municipiului Adjud.  

Teritoriul Municipiului Adjud este situat la confluența a două râuri deosebit de importante: Siretul 

și Trotușul. 

Aceasta poziție geografică oferă atât avantaje (resurse de apa, căi lesnicioase de transport) dar și 

unele dezavantaje între care menționăm limitarea extinderii teritoriale și mai ales inundațiile11. 

Municipiul Adjud şi localităţile componente Şişcani, Adjudu Vechi şi Burcioaia sunt situate pe 

culoarul Roman-Adjud al râului Siret, mai precis în Câmpia Siretului, în zona unde se întâlnesc şi se 

învecinează cu Subcarpaţii Tazlăului (Culmea Pietricica), Depresiunea Zăbrăuţi. Câmpia Râmnicului 

şi Colinele Tutovei. 

Întreaga zonă este tributară deci văilor celor două râuri care străbat regiunea. Siretul care în 

această zonă îşi schimbă brusc direcţia din N-E în N-S şi Trotuşul ce adună apele din Subcarpaţii 

Moldovei. Aceste ape au creat un relief tânăr cunoscut în literatura de specialitate ca terasele 

Siretului în zona Adjud. 

 
11 Studiu hidrologic elaborat de către A.N.”APELE ROMÂNE”, Administrația Bazinală de Apă Siret, p.1 

Fotografia nr. 2 – Râul Siret la Adjud 
Sursa: http://mapio.net  

 

Fotografia nr. 1 – Râul Trotuș la Adjud 
Sursa: http://maps.google.com  

 

http://mapio.net/
http://maps.google.com/
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Apariţia teraselor în zona Adjudului sunt consecinţele împingerii râurilor ce coboară din Carpaţi şi 

Subcarpaţi asupra râului Siret cât şi a înclinării platformei moldoveneşti spre S-E, astfel încât acesta 

are tendinţa de deplasare spre est, manifestându-se prin distrugerea malului stâng şi formând pe 

partea dreaptă terasele amintite, de aici rezultând şi aspectul îmbătrânit al râului cu multe 

meandre. 

Din punct de vedere al curgerii pe ansamblu, reţeaua hidrografică din Bazinul Hidrografic Siret, se 

caracterizează printr-un regim de curgere permanent la râurile principale şi afluenţii din regiunile 

montane şi printr-un regim nepermanent în regiunile deluroase şi de câmpie12. 

Râul Siret are o lungime de 116 km şi delimitează judeţele Vrancea şi Galaţi, fiind principalul curs 

de apă în care se varsă râurile interioare ale judeţului. 

Râul Trotuş - afluent de dreapta al râului Siret, are o lungime de 14 km şi suprafaţa bazinului de 

130 km pe teritoriul judeţului Vrancea. 

Teritoriul Municipiului Adjud ocupă zona de preconfluență dintre cele două râuri. Este vorba de un 

grind interarabil destul de larg dar plat, terasele de luncă de pe partea dreaptă a Siretului și cele de 

pe stânga Trotușului13. 

Situaţia amenajărilor hidrotehnice de apărare împotriva inundaţiilor de pe teritoriul municipiului 

Adjud aflate în administrarea Sistemului de Gospodărire a Apelor Vrancea se prezintă în tabelul de 

mai jos: 

Tabel nr. 9 – Amenajări hidrotehnice de apărare împotriva inundațiilor – municipiul Adjud  

Lucrări hidrotehnice de apărare 

existente – caracteristici 

Cursul 

de 

apă 

C.L.S.U 
Obiective aflate în zone de risc la 

inundații 

Dig long. r. Siret la Bereşti, mal drept 

L=2,596 km, H=2,28 m, B=15,0m, b=4,0m 
r. Siret Adjud  

- 1 obiectiv economic (priză 

Vrancart)  

- 75 ha teren agricol 

- 4 stâni  
Reg. R.Siret la Adjudu Vechi L = 2,4 km  

Amenajare r. Trotuş sect. Adjud - Pufeşti  

L = 0,06 km 
r. Trotuş Rugineşti - 525 ha teren agricol 

Sursa datelor: Plan de analiză și acoperire a riscurilor – județul Vrancea (2018) 

Tabel nr. 10 – Acumulări de apă cu rol piscicol 

Denumirea lacului Amplasament  
Suprafață 

(km2) 
Adâncime 

(m)  
Volum  

(mii m3)  
Destinație  

Balta Berghel  
Adjud + Homocea 

 r. Siret  
0, 95  4 2.160 piscicultură 

Sursa datelor: Plan de analiză și acoperire a riscurilor – județul Vrancea (2018) 

 
12 Raport de Mediu elaborat de către SC Divori Prest SRL Focșani, anul 2016, p.51 
13 Studiu hidrologic elaborat de către A.N.”APELE ROMÂNE”, Administrația Bazinală de Apă Siret, p.1 
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2.2.5 Caracteristicile  unităţilor/agenţilor  economici  din sectorul  primar 

Conform datelor furnizate de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea, 

societățile care activau în anul 2016 în sectorul primar la nivelul municipiului Adjud erau în 

număr de 1514.  

Analizând evoluția numărului de întreprinderi active în intervalul 2012-2016 în sectorul primar, se 

remarcă un trend ascendent, evidențiindu-se o creștere de aproximativ 36 procente în perioada 

2012-2016.  

Tabel nr. 11 – Numărul întreprinderilor active în sectorul primar din municipiul Adjud (2012-2016) 

zcdv Anul 

2012 

Anul 

2013 

Anul 

2014 

Anul 

2015 

Anul 

2016 

Numărul întreprinderilor active în 

sectorul primar din municipiul Adjud  
11 11 11 13 15 

Sursa datelor: Adresa nr. 6451/16.03.2018 emisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea 

 

Figura nr. 9 – Evoluția numărului întreprinderilor active în sectorul primar (2012-2016) 

Sursa: Adresa nr. 6451/16.03.2018 emisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea 

2.3 Evoluţia şi caracteristicile sectorului secundar  

Sectorul secundar reunește activitățile din sectorul productiv, al industriei și activitățile de 

construcții. Sectorul secundar reprezintă 26% din totalul unităților economice care funcționează în 

Municipiul Adjud. Acest procent destul de mic denotă o comună cu un caracter redus din 

perspectiva productivă a industriei.    

a) Industrie  

Potrivit situaţiilor transmise de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea, la 

nivelul municipiului Adjud, activau în anul 2016,  87 de întreprinderi în domeniul industriei. 

Distribuția acestora este prezentvată în tabelul de mai jos:  

 
14 Adresa nr. 6451/16.03.2018 emisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea 
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Tabel nr. 12 – Distribuția întreprinderilor din domeniul industriei  

 Anul 2016 

Industrie extractivă  3 

Industrie  76 

Energie electrică şi termică, gaze şi apă 1 

Salubritate, gestionarea deşeurilor, decontaminare 7 
Sursa datelor: Adresa nr. 6451/16.03.2018 emisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea 

b) Construcțiile  

În anul 2016, la nivelul municipiului Adjud erau înregistrați 44 de agenți economici ce activau în 

domeniul construcțiilor.  

2.4 Evoluţia şi caracteristicile sectorului terţiar  

2.4.1 Serviciile, comerţul  și transporturile 

La nivelul anului 2016, în cadrul Municipiul Adjud erau înregistrați 364 de agenți economici 

având ca obiect de activitate comerțul, serviciile și transportul.  

În funcție de domeniul de activitate se constată o preponderență a antreprenorilor ce activează în 

domeniul comerțului, respectiv 57%, urmați de cei din domeniul serviciilor (33%).  

 
Figura nr. 10 – Distribuția antreprenorilor ce activează în sectorul terțiar al economiei naționale pentru 

Municipiul Adjud, pe domenii de activitate 

Sursa: Adresa nr. 6451/16.03.2018 emisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vrancea 

2.4.2 Poştă şi telecomunicaţii  

Dezvoltarea comunității este într-o relație de interdependență cu facilitarea pe piață a accesului la 

informație. Motiv pentru care infrastructura de comunicații are un rol la fel de important precum 

dezvoltarea infrastructurii de bază.  
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La nivelul municipiului Adjud, rețeaua de comunicații este asigurată prin serviciul de telefonie fixă 

Romtelecom, şi telefonie mobilă tip Cosmote, Orange, Vodafone, cu acces la internet. 

De asemenea, instituțiile și locuitorii beneficiază de comunicare prin internet, releu radio şi 

televiziune; semnalul de telefonie mobilă are arie de acoperire pe întreg teritoriul municipiului. 

Nu în ultimul rând, în  municipiu există poșta care deservește întreaga populație a municipiului.  

2.4.3 Potențial turistic 

Atât la nivel național cât și la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare se constată o scădere de 

aproximativ 5-6% a turismului și a celorlalte activități din cadrul aceleiași grupe de categorii CAEN, 

în ponderea PIB-ului regional.  

Regiunea Sud-Est este caracterizată printr-un potenţial turistic ridicat, datorat patrimoniului bogat 

de resurse naturale precum și patrimoniului cultural reprezentat prin vestigii istorice, mănăstiri, 

care au favorizat dezvoltarea sectorului. Varietatea resurselor existente a permis un nivel bun de 

diversificare: există în regiune multe tipuri de turism, cum ar fi turism de litoral, montan, de 

croazieră, turism rural şi ecologic, turism cultural şi religios, care totuşi prezintă grade diferite de 

dezvoltare.  

Potrivit Legii nr. 190/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2008 

privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a VIII-a zone cu resurse 

turistice, Anexa nr. 1, Municipiul Adjud nu se regăsește în lista localităților potențial turistic ridicat  

Evoluția activităților din turism nu a înregistrat modificări importante, ceea ce arată că nu sunt 

puse în valoare în totalitate resursele turistice ale municipiului.  

Date oficiale cu privire la structurile de cazare din Municipiul Adjud la nivelul anului 2018 

evidenţiază șase unități de cazare. Evoluția a fost constantă în perioada 2012-2017. 

Tabel nr. 13 – Unități de cazare   

 Anul 

2012 

Anul 

2013 

Anul 

2014 

Anul 

2015 

Anul 

2016 

Anul 

2017 

Anul 

2018 

MUNICIPIUL ADJUD 4 4 4 4 4 4 6 

Hoteluri  2 2 2 2 2 2 1 

Moteluri  2 2 2 2 2 2 3 

Vile turistice  - - - - - - 1 

Pensiuni turistice  - - - - - - 1 

Sursa datelor: INS România, Baza de date Tempo-Online 

Tipurile de turism care pot fi practicate pe teritoriul municipiului Adjud sunt:  

▪ Turismul cultural: poate fi dezvoltat prin manifestări artistice şi sărbătorile populare 

tradiţionale din cursul anului care aduc în atenţia publicului larg spiritul viu, autentic al 
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meleagurilor moldave, prin portul popular, cântece, dansuri, obiceiuri străvechi şi ca atare 

trebuie promovate nu doar pe plan local dar mai ales pe plan naţional în vederea atragerii 

unui număr cât mai mare şi diversificat de participanţi şi turişti din diferite zone ale ţării şi 

din străinătate;  

▪ Turismul sportiv: poate fi practicat în zona cursurilor de apă existente la nivelul 

municipiului. Această formă de turism poate fi stimulată de întrecerile sportive de pescuit, 

vânătoare şi întrecerile de orientare turistică;  

▪ Turismul de weekend: poate fi practicat prin asigurarea infrastructurii de agrement în 

zona pădurilor şi cursurilor de apă prin amenajarea de plaje şi locuri de pescuit; 

▪ Agroturismul: poate fi practicat în bune condiţii (în satele aparținătoare municipiului), 

multe locuinţe având dotarea necesară şi posibilitatea valorificării superioare a surplusului 

din gospodăriile ţărăneşti anume, carne, lapte, ouă, zarzavaturi, legume, fructe, care de 

multe ori se degradează sau se dă la animale; 

▪ Turismul științific: ca urmare a existenței Ariei de protecție Specială Avifaunistică 

ROSPA0071 ”Lunca Siretului Inferior” și Sitului de Importanță Comunitară ROSCI0162 ”Lunca 

Siretului Inferior” se poate practica această formă de turism de către specialiștii interesați 

respectiv biologi, geografi și zoologi. 

Prin dezvoltarea turismului în municipiu pot fi valorificate şi promovate valorile străvechi ale 

acestor meleaguri, începând de la tradiţii, obiceiuri şi până la frumuseţile locurilor.  

Resurse antropice  

Spre deosebire de resursele turistice naturale, cele antropice reprezintă o însumare de elemente 

având funcția principală recreativă, create chiar de către oameni. Marea majoritate a acestor 

obiective nu au fost create special pentru funcția turistică ci, dimpotrivă, ele au îndeplinit alte 

atribuții (economice, culturale, sociale).  

Potențialul turistic de natură antropică a municipiului Adjud reunește o gamă variată de obiective 

majore:  

▪ obiective turistice istorice;  

▪ obiective turistice culturale.  

Obiective turistice istorice  

Conform Listei monumentelor istorice, anexată Ordinului ministrului culturii nr. 2828/2015, pentru 

modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2314/2004 privind aprobarea 

Listei monumentelor istorice, actualizată și a Listei Monumentelor Istorice dispărute, cu 
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modificările ulterioare din 24.12.2015, în municipiul Adjud se regăsesc următoarele monumente 

istorice reprezentative pentru patrimoniul cultural local. Acestea sunt, după cum urmează15:  

❖ VN-I-s-B-06340 – Așezarea de la Adjud, punct ”Movilița”, Adjud, ”Movilița”, zona de N-V a 

orașului, în dreapta drumului spre Urechești, datare: epoca bronzului, cultura monteoru, 

faza Ic 3; 

❖ VN-I-s-B-06341 – Așezarea de la Adjud, punct ”Lutărie”, Adjud, ”Lutărie”, fostul sat Adjudu 

Vechi, actual cartier al orașului, la E, datare: epoca bronzului, cultura monteoru, faza Ic 3; 

❖ VN-I-s-B-06342 – Așezarea de la Adjud, punct ”Lutărie”, Adjud, ”Lutărie”, fostul sat Adjudu 

Vechi, actual cartier al orașului, la S, datare: sec. XVII, epoca medievală; 

❖ VN-I-s-B-06343 – Așezarea de la Adjud, punct ”Islaz”, Adjud, ”Islaz”, fostul sat Adjudu 

Vechi, actual cartier al orașului, la 1,5 km S de fosta vatră a satului; 

❖ VN-I-s-B-06344 – Situl arheologic de la Adjud, oraș Adjud, Str. Cuza Alexandru Ioan, datare: 

epoca bronzului;  

▪ VN-I-s-B-06344.01 – Situl arheologic de la Adjud, oraș Adjud, Str. Cuza Alexandru 

Ioan, datare: epoca medievală;  

▪ VN-I-s-B-06344.02 – Situl arheologic de la Adjud, oraș Adjud, Str. Cuza Alexandru 

Ioan, datare: epoca bronzului, cultura monteoru, faza II b;  

▪ VN-I-s-B-06344.03 – Situl arheologic de la Adjud, oraș Adjud, Str. Cuza Alexandru 

Ioan, datare: epoca bronzului, cultura monteoru, faza II a;  

❖ VN-I-s-B-06345 – Așezare, oraș Adjud, str. Islaz, pe direcția șoselei spre Copăcești, datare: 

epoca bronzului, cultura monteoru;  

❖ VN-II-m-B-06493 – Primăria, oraș Adjud, str. Alecsandri Vasile 7, înc. sec XX. 

❖ VN-III-m-B-06580 – Placă comemorativă (1916-1918), oraș Adjud, str. Libertății 15, 

datare: 1921.  

❖ VN-IV-m-B-06611 – Monumentul eroilor români și ruși (1916-1918), oraș Adjud, str. 

Republicii 2, în cimitirul orașului, sec. XX. 

Obiective turistice culturale:  

Preocupările culturale și spirituale ale populației municipiului se pot manifesta în:  

▪ Casa de cultură “Tudor Vornicu” – înființată în anul 1955 şi inaugurată în noua clădire din 

str. Libertăţii, nr. 7  în anul 1965;  

 
15 http://www.cultura.ro/lista-monumentelor-istorice  

http://www.cultura.ro/lista-monumentelor-istorice
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▪ Biblioteca Municipală Adjud – înființată în anul 1965, în localul Casei de Cultură, are un fond 

de carte de 68.000 volume şi 5.000 cititori. 

▪ Muzeul municipal – înființat în anul 196016.  

Turismul cultural prezintă elementele necesare desfăşurării acestuia pe teritoriul municipiului şi 

poate fi privit ca alternativă de dezvoltare a regiunii, absorbind personalul disponibilizat în urma 

restrângerii activităţii din unele domenii de activitate. El poate îmbrăca, mai frecvent, trei forme de 

practicare, şi anume: turismul urban, turismul rural şi turismul religios. 

Turismul urban deţine largi posibilităţi de practicare. Dintre atracţiile majore pot fi enumerate 

muzeele; edificiile religioase (catolice, ortodoxe, reformate), diferite instituţii de cultură, 

monumente (statui, busturi) etc. 

Turismul rural are o puternică tentă culturală prin valorificarea obiceiurilor, tradiţiilor sau 

folclorului local, componente ale civilizaţiei rurale încă bine conservate în multe dintre localităţile 

rurale. Caracteristicile cultural-turistice exercită o atracţie importantă asupra circulaţiei turistice, 

dar devin importante din punct de vedere turistic numai în relaţie cu caracteristicile naturale şi 

economice. Ele sunt, în mare parte, rodul culturii populare, atât prin creaţiile culturii materiale, cât 

şi prin cele ale culturii spirituale (tradiţii, obiceiuri).  

Din punct de vedere al potenţialului de practicare a turismului rural în proximitatea municipiului 

Adjud, oportunităţile sunt oferite, în primul rând, de localităţile aparținătoare, dar și de comunele 

învecinate.  

Turismul religios are în vedere valorificarea obiectivelor religioase ale municipiului şi judeţului, dar 

mai ales manifestările organizate de acestea (hramuri, pelerinaje). Această formă de turism este 

favorizată de existenţa unor importante lăcaşuri de cult, mai exact mănăstirile din zona munților 

Vrancei. În contextul în care fluxul de turişti spre centrele religioase cu rezonanţă au un impact în 

creştere (unele reuşind să angreneze în anumite perioade mase mari de oameni), turismul religios 

poate fi stimulat prin îmbunătăţirea condiţiilor de acces, care pot avea un impact relevant în acest 

sens, economia locală putând fi strâns conectată şi adaptată la cerinţele clientelei pelerinajelor 

religioase. 

 
 

 

 
16 https://adjud.ro/  

https://adjud.ro/
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CAPITOLUL 3 
Concluzii – analiză diagnostic  

*** 

 
▪ economia municipiului Adjud este caracterizată de preponderența firmelor din sectorul de 

terțiar (predominând activitățile desfășurate în domeniul comerțului).  

▪ densitatea întreprinderilor în municipiul Adjud este de 24,96 de unități la 1.000 de 

locuitori. 

▪ indicatorii de bilanț aferenți întreprinderilor din municipiul Adjud au cunoscut un trend 

ascendent în perioada 2010-2016;  

▪ în ceea ce privește cifra de afaceri realizată de întreprinderile din municipiul Adjud, cel mai 

mare aport a fost adus la nivelul anului 2016.  

▪ la nivelul anului 2016, întreprinderile de pe raza municipiul Adjud cifrau un număr de 2.674 

de angajați cu 0,07% mai puțin față de anul 2010.  

▪ există o nevoie reală de calificare în meserii pentru agricultură;  

▪ analiza structurii fondului funciar și a suprafețelor agricole cultivate din municipiul Adjud 

ilustrează un potențial deosebit pentru realizarea acelor producții agricole care să susțină 

dezvoltarea unui sector zootehnic reprezentativ prin numărul și structura efectivelor de 

animale;  

▪ se remarcă un nivel relativ bun al spiritului antreprenorial, dar potențialul local nu este 

epuizat. 

▪ inițiativele de înființare și dezvoltare a unor activități comerciale sunt legate mai degrabă 

de satisfacerea unor nevoi locale și nu de valorificarea unor oportunități, de creștere a 

valorii adăugate etc;  

▪ nu există o cultură antreprenorială, nici o informare asupra oportunităților, programelor de 

finanțare, formelor de încurajare a inițiativelor de dezvoltarea a unor afaceri;  

▪ chiar dacă există posibilităţi şi materie primă pentru dezvoltarea diferitelor domenii de 

producţie, industria este slab reprezentată în peisajul economic al municipiului;  

▪ inexistența unei strategii de dezvoltare a activităţilor industriale iar locuitorii au rezerve în 

a-şi investi economiile în scopul realizării unei activităţi economice productive;  

▪ valorizarea slabă a culturii în contextul unui produs local integrat, induce dezinteresul 

pentru investiții în cultură și pierderea treptată a identității și a specificului local; 

▪ deşi există gospodării pe teritoriul municipiului care au condiţii pentru practicarea 

agroturismului nu există încă disponibilitate pentru a oferi astfel de servicii turiştilor. 
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CAPITOLUL 4 
Disfuncționalități 

*** 
 

Nivelul scăzut de atractivitate economică 

Lipsa de activități economice la nivel semnificativ, reprezintă de fapt cea mai mare problemă în 

plan local și determină lipsa locurilor de muncă. Lipsa locurilor de muncă, principala problemă 

percepută de cetățeni, este de fapt o consecință a neatractivității economice. Această problemă 

provoacă un efect în lanț, părăsirea municipiului de către tineri constituind o altă problemă 

strategică. Scăderea nivelului producției agricole, prin renunțarea la agricultura sistematică și 

restrângerea paletei de servicii locale, a condus, împreună cu reducerea oportunităților de angajare 

în economia locală, la o reducere, în timp, a forței de muncă înalt calificate. 

 

Nivelul scăzut al unor indicatori de calitate a vieții 

Indicatori cum ar fi: accesul la locuri de muncă, petrecerea timpului liber, servicii, servicii pentru 

turism rural afectează puternic dezvoltarea locală. Nivelul slab al acestor indicatori are o influență 

majoră asupra fenomenului demografic, depopularea municipiului reprezentând un proces 

continuu. 

Slaba conștientizare a avantajului conectării potențialului cultural la procesul de dezvoltare 

locală 

Conectarea culturii locale (artă populară, tradiții, obiceiuri, patrimoniu construit, meșteșuguri 

tradiționale) cu fenomenul economic, comercial și de marketing teritorial, nu este o practică la 

nivelul municipiului Adjud, deși există un potențial important. Valorizarea slabă a culturii în 

contextul unui produs local integrat, induce dezinteresul pentru investiții în cultură și pierderea 

treptată a identității, a specificului local. 

Mediul economic local 

În domeniul activităţilor economice se manifestă o serie de disfuncţionalităţi, chiar şi la nivelul 

sectorului primar care defineşte funcţia dominantă a municipiului, caracterizat prin menţinerea 

unor practici învechite şi slab productive de cultură a plantelor şi creştere a animalelor. Concret:  

▪ principala ocupaţie a forţei de muncă a devenit comerţul. 

▪ lipsesc în localitate întreprinderile cu investiţii străine, cu toate că situaţia geografica are un 

avantaj pentru potenţialii investitori. De asemenea lipsesc şi întreprinderile cu capital mixt, 

adică asocierea între proprietatea publică şi privată. 

▪ chiar dacă există posibilităţi şi materie primă pentru dezvoltarea diferitelor domenii de 

producţie, industria este slab reprezentată în peisajul economic al municipiului. 
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▪ inexistența unei strategii de dezvoltare a activităţilor industriale iar locuitorii au rezerve în 

a-şi investi economiile în scopul realizării unei activităţi economice productive 

▪ există o nevoie reală de calificare în meserii pentru agricultură;  

▪ suprafețele cultivate sunt mici. Acesta constituie un impediment major în privința 

rentabilității afacerii, mecanizării și automatizării agriculturii; 

▪ accesul la finanțare este scăzut, deși există programe europene. Aceste programe însă 

favorizează finanțarea fermelor mari și a producătorilor cu capacitate financiară în 

detrimentul celor care dețin suprafețe mici de teren; 

▪ salarizarea este scăzută, drept pentru care locurile de muncă în agricultura nu sunt 

atractive;  

▪ gradul de asociere al fermierilor este scăzut. Această stare de lucruri reflectă un spirit 

antreprenorial aflat într-un stadiu de formare, întrucât fermierii nu văd necesitatea de a se 

solidariza și de a desfășura acțiuni comune de apărare sau promovare a drepturilor lor, 

chiar dacă sunt în competiție. 

▪ dezvoltarea insuficientă a industriei alimentare, utilizarea redusă a resurselor locale în 

procesul productiv; 

▪ lipsa de parteneriate eficiente între instituţiile de învăţământ şi mediul de afaceri;  

▪ lipsa unui cadru legislativ pentru protecţia micilor meseriaşi şi meşteşugarilor; 

▪ lipsa unor centre de instruire (şcoli profesionale, şcoli de meserii, etc.) pentru piaţa muncii 

actuală; 

▪ degradarea progresiva a patrimoniului cultural – turistic, conduce la săderea interesului 

pentru dezvoltarea investiţiilor în activităţile şi infrastructura de turism. 
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CAPITOLUL 5 
Evoluție posibilă, priorități  

*** 
 

În perioada actuală, dezvoltarea economiei municipiului Adjud reprezintă nu doar o necesitate ci şi 

o posibilitate obiectivă. În esenţă, această posibilitate constă în valorificarea crescândă a 

potenţialului economic de care dispune. 

Însă pentru a avea efecte benefice pe termen lung, dezvoltarea economică dublată de conservarea 

stării mediului trebuie să constituie componente de bază ale dezvoltării durabile. În accepţiunea 

largă a conceptului de dezvoltare durabilă, "ca fiind capacitatea de a satisface cerinţele generaţiei 

prezente, fără a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi" 

prosperitatea economică şi conservarea mediului trebuie să se susţină reciproc. Potrivit acestei 

definiţii, echitatea apare ca un principiu fundamental al dezvoltării durabile. Este vorba atât de 

echitatea în cadrul aceleiaşi generaţii, repectiv motivaţia distribuirii prosperităţii în cadrul 

societăţii, cât şi despre echitatea între generaţii. 

Dezvoltarea economică este avută în vedere de către societate nu numai pentru satisfacerea 

cerinţelor materiale de bază ci şi pentru a asigura resurse în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii, 

răspunzând cerinţelor pentru ocrotirea sănătăţii, educaţie, dezvoltare socială şi mediu înconjurător 

mai bun. 

Toate formele dezvoltării economice au impact asupra mediului; ele folosesc resurse naturale care 

sunt în cantitate limitată şi generează produse secundare, deşeuri, reziduuri şi poluare. Există 

multe căi prin care activităţile economice, în context durabil, pot contribui la protecţia mediului. 

Acestea includ măsuri eficiente privind energia, tehnologiile şi tehnicile de management preventiv, 

mai buna proiectare şi marketingul produselor, practici agricole concordante cu protecţia mediului, 

utilizarea mai bună a terenurilor şi construcţiilor, eficienţa sporită a transporturilor, etc. 

O altă preocupare este utilizarea raţională a resurselor naturale cu valoare economică şi potenţial 

limitat în timp. Acestea includ vegetaţia, terenul, diversitatea speciilor care oferă oportunităţi 

pentru dezvoltare. 

Dezvoltarea economică are incidenţe nu doar asupra cadrului natural, şi în general asupra mediului 

înconjurător, ci şi asupra potenţialului uman. Astfel o creştere economică susţinută implică 

folosirea cât mai completă şi cu o eficienţă sporită a resurselor de muncă. Comparativ cu alte judeţe, 

judeţul Vrancea dispune de resurse importante de forţă de muncă calificată, ceea ce conduce la un 

cost redus al muncii, şi constituie în acelaşi timp un factor deosebit de favorabil pentru accelerarea 

creşterii economice.  



 

 

Actualizare Plan Urbanistic General și RLU Municipiul Adjud, județul Vrancea   
A   Studiu de fundamentare ărStudiu de fundamentare privind evoluția activităților economice   

 

 
29 

Intensificarea creşterii economice presupune de asemenea valorificarea crescândă a bazei tehnico - 

materiale de care dispune municipiul creată în perioada anteriaoră anului 1989, în măsura în care 

aceasta a fost conservată total sau parţial. Înfăptuirea privatizării şi restructurării economiei 

judeţului din punct de vedere tehnic şi organizatoric nu trebuie să afecteze substanţial gradul de 

utilizare al potenţialului material de care dispune. Totodată este necesar ca restructurarea tehnico-

oraganizatorică să nu se limiteze doar la perioada de tranziţie, deorece revoluţia tehnnico-ştiinţifică 

contemporană impune efectuarea mereu a unor asemenea restructurări. 

Creşterea economică produce mutaţii şi la nivel social în sensul că, în măsura în care înclinaţia 

cetăţenilor spre economisire accentuată ar avea loc o valorificare crescândă a economiilor sub 

forma investiţiilor, îndeosebi în ramurile producţiei materiale. Datorită efectelor propagate pe care 

le generează învestiţiile ar putea deveni un puternic factor dinamizator al economiei per ansamblu. 

Însă pentru acesta sunt necesare organizarea şi funcţionarea, în mod adecvat a pieţei capitalului 

(creditului şi valorilor mobiliare), astfel încât economiile cetăţenilor să fie orientate preponderent 

spre investiţiile productive. O asemenea orientare se impune a fi orientată îndeosebi în vederea 

atragerii investiţilor din exterior. 

Creşterea economică mai presupune intensificarea relaţiilor cu celelate judeţe ale regiunii dar şi cu 

parteneri din străinătate. Pentru aceasta trebuie respectate cel puţin două cerinţe principale şi 

anume: evitarea relaţiilor care să conducă la scurgerea de capital spre exterior, fără o compensare 

corespunzătoare, iar pe de altă parte este necesar ca în cadrul relaţiilor economice realizate cu 

fiecare partener, indiferent dacă este din ţară sau din străinătate, operaţiunile de comerţ să fie 

îmbinate cu activităţi de cooperare economică. 

Posibilitatea realizării unei creşteri economice durabile nu se autovalorifică, ci se impune a fi 

valorificată, prin intervenţia adecvată a tuturor factorilor conştienţi care acţionează la nivel 

economic şi nu numai. Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare a potenţialului economic 

disponibil şi intensificarea creşterii economice ar fi necesar ca aceşti factori să acţioneze cu ajutorul 

unei strategii economice riguros fundamentate. O asemenea strategie ar trebui să aibă ca obiectiv 

pe termen scurt refacerea şi depăşirea nivelului economic general realizat anterior anului 1989, iar 

ca obiectiv pe termen lung atingerea nivelului economic net superior. 

Evoluţia municipiului a fost corelată şi cu evoluţia întregului judeţ, aşa cum rezultă din Planul de 

Amenajare a Teritoriului Judeţean şi cu strategiile de dezvoltare ale Consiliului Judeţean. 
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CAPITOLUL 6 
Elemente de dezvoltare potențială – acțiuni și obiective globale 

*** 
 

Municipiul Adjud îşi propune ca obiective principale stoparea declinului economic şi social şi 

înscrierea acestuia într-o evoluţie ascendentă, în condiţiile valorificării optime a resurselor 

materiale şi umane, punerii în valoare şi conservării patrimoniului natural şi construit. 

În acest context, principalele propuneri de obiective se referă la: 

▪ redresarea potenţialului demografic şi al resurselor de muncă; 

▪ revitalizarea şi relansarea economică, prin orientarea eforturilor spre valorificarea 

potenţialului agricol şi turistic şi spre alte sectoare cu şanse rapide de rentabilizare şi 

stimulare a dezvoltării, cum sunt serviciile; 

▪ atragerea investitorilor români şi străini cu real potenţial financiar, folosind metode diverse 

(vânzare, consorţiu, holding), încurajarea şi susţinerea iniţiativei particulare în crearea de 

noi unităţi din domeniul producţiei mici şi mijlocii şi al serviciilor, diversificarea 

activităţilor economice, în vederea creşterii numărului locurilor de muncă; 

  

ACŢIUNI ŞI OBIECTIVE NECESARE PENTRU REDRESAREA POTENŢIALULUI DEMOGRAFIC ŞI A 

RESURSELOR DE MUNCĂ 

Municipiului Adjud se caracterizează printr-o diminuare a creşterii populaţiei, pe fondul unui spor 

migratoriu negativ şi al unui ritm redus al sporului natural. 

Disfuncţionalităţile existente ne conduc spre următoarele acţiuni cu caracter strategic: 

▪ stabilizarea tineretului în vederea stopării degradării echilibrelor demografice; 

▪ implementarea unei politici economice și sociale la nivel local pentru a încuraja rămânerea 

în municipiu a tinerilor ca segment principal din populaţie  

▪ creşterea atractivităţii economice a localităţilor prin sprijinirea sectoarelor neagricole; 

stimularea pentru schimbarea tipului de agricultură practicată (creşterea gradului de 

tehnicitate şi profesionalizare); 

▪ creşterea activităţii socio-edilitare a localităţilor prin îmbunătăţirea infrastructurilor de 

transport şi edilitare, stimularea şi îmbunătăţirea condiţiilor de locuit, dezvoltarea 

serviciilor comerciale şi sociale; 

▪ reducerea numărului de şomeri prin crearea de noi locuri de muncă în activităţi neagricole; 

▪ îmbunătăţirea structurii populaţiei ocupate prin reconversie profesională spre activităţi 

terţiare (servicii) în măsura în care este posibil. 

▪ promovarea programelor de instruire şi calificare pentru forţa de muncă locală;  

▪ formarea unor centre de instruire pentru potenţialii salariaţi;  
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▪ crearea condiţiilor legale pentru protecţia şi siguranţa salariaţilor. 

 

ACŢIUNI ŞI OBIECTIVE CE VIZEAZĂ UTILIZAREA POTENŢIALULUI NATURAL ŞI A CELUI 

ECONOMIC 

Resursele naturale ale municipiului nu sunt destul de variate, prezentând importanţă deosebită 

pentru valorificare resursele agricole şi eventual resursele silvice şi de turism. 

Potenţialul economic format din posibilităţile productive şi servicii se află în prezent, în declin, dar 

sunt premise care vor conduce spre relansarea acestora. 

Se au în vedere următoarele măsuri: 

▪ valorificarea potenţialului agricol, prin conservarea şi stimularea caracteristicilor agro-

pedologice prin exploatare raţională. Intensificarea unor culturi pretabile, menţinerea 

capacităţilor de producţie existente şi a celor posibil să apară prin noi investiţii. Apare ca 

necesară reorientarea producţiei agricole pe baza pretabilităţii zonale a culturilor, 

reabilitarea şi extinderea sistemelor de îmbunătăţiri funciare, crearea de exploataţii 

agricole (ferme), toate în deplin acord cu necesitatea protecţiei şi conservării calităţii 

solurilor; 

▪ creşterea atractivităţii economice a localităţilor și prin sprijinirea sectoarelor neagricole; 

stimularea pentru schimbarea tipului de agricultură practicată (creşterea gradului de 

tehnicitate şi profesionalizare); 

▪ valorificarea mai intensă a potenţialului turistic prin promovarea agroturismului, punerea 

în valoare a elementelor de cadru; 

▪ creşterea investiţiilor productive şi îmbunătăţirea accesului pe piaţă, păstrând principiile 

dezvoltării durabile;  

▪ dezvoltarea unui mediu economic local inovativ, competitiv şi atractiv pentru investitorii 

români şi străini;  

▪ gestionarea eficientă a dezvoltării economice locale;  

▪ diversificarea activităţilor în sectoarele productive;  

▪ promovarea activităţilor inovative;  

▪ dezvoltarea activităţii de cercetare – dezvoltare;  

▪ dezvoltarea parteneriatelor în sectoarele public-privat;  

▪ măsuri avantajoase pentru mediul de afaceri care să conducă la creşterea numărului de 

salariaţi în ramurile economice productive;  

▪ dezvoltarea unui mediu economic diversificat, inovativ, competitiv şi atractiv pentru 

investitorii români şi străini;  

▪ consolidarea şi dezvoltarea sectorului productiv;  

▪ constituirea unui mediu favorabil dezvoltării întreprinderilor;  
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▪ creşterea capacităţii de dezvoltare şi stimularea cooperării între administraţia locală şi 

mediul de afaceri;  

▪ diversificarea economiei în vederea acoperirii activităţilor deficitare din mediul de afaceri 

local. 

Pentru dezvoltărea sectorului agricol se recomandă:  

▪ sprijinirea accesării de fonduri europene destinate modernizării și dezvoltării exploatațiilor 

agricole;  

▪ valorificarea superioară a terenurilor în suprafețe mici prin încurajarea producătorilor care 

cultivă legume;  

▪ înființare unor centre de preluare, prelucrare și desfacere a produselor la nivel local;  

▪ înființarea și amenajarea de piețe și târguri pentru producătorii locali;  

▪ reducerea taxelor și impozitelor locale pentru încurajarea producției agricole, a consumului 

de produse indigene și a ocupării locurilor de muncă în agricultură;  

▪ sprijin local pentru întreprinzătorii care construiesc fabrici de prelucrare a produselor 

agricole;  

▪ folosirea fondurilor europene pentru fermele de subzistență;  

▪ demararea unor programe de activități pentru autoritățile locale în vederea amenajării 

pajiștilor și pășunilor;  

▪ înființarea perdelelor de protecție;  

▪ sprijinirea constituirii grupurilor de producători;  

▪ repararea și întreținerea drumurilor de exploatare agricolă de către autoritățile publice 

locale;  

▪ sprijinirea procesului integrator din domeniul agriculturii.  

 

De asemenea, în vederea îmbunătățirii pajiștilor se pot propun următoarele măsuri:  

▪ păşunatul raţional prin metoda păşunatului sistematic pe tarlale. Prin această metodă se 

obţin producţii de 2-3 ori mai mari la hectar, se pot aplica lucrările de întreţinere a 

pajiştelor, realizându-se şi o îmbunătăţire a structurii floristice, deoarece se înlătură 

călcatul continuu cu animalele, iar vegetaţia se îmbunătăţeşte cu plante valoroase 

înţelenitoare realizându-se astfel o producţie constantă de masă verde; 

▪ îngrăşarea păşunilor şi fâneţelor cu îngrăşăminte organice şi chimice conform dozelor 

prescrise în planul de fertilizare de la cartarea agrochimică; 

▪ curăţirea pajiştilor de buruieni toxice şi vătămătoare pentru animale; 

▪ înierbarea pajiştilor prin reînsămânţări şi supraînsămânţări; 

▪ fertilizări radicale odată la 6÷8 ani; 

▪ folosirea ierbicidelor de contact şi telemorfe. 
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