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CAPITOLUL 1. NOTĂ METODOLOGICĂ 

 

1.1 OBIECTIV 

Studiul de fundamentare privind evoluţia socio-demografică a Municipiului Adjud are în vedere 

analiza principalilor indicatori privind stuctura şi mişcarea populaţiei, urmărind identificarea 

problemelor şi a disfuncţionalităţilor caracteristice structurii socio-demografice. Totodată, studiul 

urmăreşte fomularea unor recomandări în vederea optimizării consecinţelor fenomenelor 

demografice, respectiv reducerea manifestării unor consecinţe sociale negative şi valorificarea 

celor pozitive. 

1.2 TEMATICA STUDIULUI 

Analizele realizate în cadrul studiului abordează următoarele aspecte: 

1. Evoluţia populaţiei şi potenţialul demografic: 

• evoluţia populaţiei în utimii 10 ani (2007-2017) şi la recensăminte, volumul, densitatea 

populaţiei, structura populaţiei pe sexe, vârste, sexe şi vârste, structura etnică a populaţiei, 

structura populaţiei după limba maternă, religie; 

• mişcarea naturală a populaţiei (natalitate şi mortalitate) şi mişcarea migratorie. 

2. Resursele umane: 

• caracteristici ale resurselor de muncă: structura şi dinamica resurselor de muncă (populaţie 

aptă de muncă, şomeri înregistrați, număr mediu de salariați), ocuparea resurselor de 

muncă; 

• infrastructura pentru educație, sănătate și asistență socială. 

1.3.  INDICATORI ANALIZAȚI ȘI DATE STATISTICE UTILIZATE 

Analizele privind structura socio-demografică se bazează pe prelucrarea şi interpretarea datelor 

statistice oficiale, furnizate de Institutul Naţional de Statistică prin: 

• Baza de date Tempo On-line, INSSE; 

• Recensământul populaţiei, gospodăriilor şi locuinţelor, INSSE, 2002 şi 2011. 

Datele statistice sunt prezentate pe serii de ani, urmărindu-se comparaţia cu nivelul judeţean şi/ 

sau naţional. Principalele informaţii statistice utilizate la elaborarea studiului şi sursele din care 

aceştia au fost obţinuţi sunt prezentate în tabelul următor: 
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Tabel nr. 1 - Indicatori statistici analizați și surse de date 

INDICATOR STATISTIC SURSE DE DATE 

Populația totală - număr 
INSSE - Baza de Date Tempo On-Line, Recensământul 

populaţiei, gospodăriilor şi locuinţelor 

Număr bărbați - total 
INSSE - Baza de Date Tempo On-Line, Recensământul 

populaţiei, gospodăriilor şi locuinţelor 

Număr femei - total 
INSSE - Baza de Date Tempo On-Line, Recensământul 

populaţiei, gospodăriilor şi locuinţelor 

Număr căsătorii INSSE - Baza de Date Tempo On-Line 

Număr divorțuri INSSE - Baza de Date Tempo On-Line 

Decese – total INSSE - Baza de Date Tempo On-Line 

Număr de născuții vii INSSE - Baza de Date Tempo On-Line 

Număr de stabiliri cu domiciliul în localitate INSSE - Baza de Date Tempo On-Line 

Număr de plecări cu domiciliul în localitate INSSE - Baza de Date Tempo On-Line 

Structura etnică a populației Recensământul populaţiei, gospodăriilor şi locuinţelor 

Structura populaţiei pe principale religii Recensământul populaţiei, gospodăriilor şi locuinţelor 

Structura populației după limba maternă Recensământul populaţiei, gospodăriilor şi locuinţelor 

Populația aptă de muncă INSSE - Baza de Date Tempo On-Line 

Șomeri înregistrați INSSE - Baza de Date Tempo On-Line 

Salariați/angajați - număr INSSE - Baza de Date Tempo On-Line,  

Populația școlară pe niveluri de educație INSSE - Baza de Date Tempo On-Line 

Număr cadre didactice INSSE - Baza de Date Tempo On-Line 

Biblioteci INSSE - Baza de Date Tempo On-Line 

Volume existente și eliberate INSSE - Baza de Date Tempo On-Line 

Cititori activi INSSE - Baza de Date Tempo On-Line 

Rețeaua de unități sanitare INSSE - Baza de Date Tempo On-Line 
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CAPITOLUL 2. EVOLUȚIA POPULAȚIEI ȘI POTENȚIALUL DEMOGRAFIC 

Populaţia nu este doar un agregat statistic, o sumă de indivizi, un număr sau un sistem relativ 

autonom determinat de naşteri şi de decese; populaţia se caracterizează printr-o mare 

complexitate, prin interdependenţe în care factorii biologici se înlănţuiesc cu cei sociali, economici, 

culturali. Mai mul decât atât, dimensiunii cantitative a populaţiei i se adaugă tot mai pregnant 

caracteristici calitative, pe măsura progresului social-economic. Este deci pe deplin explicabil de ce 

pe primul plan se situează astăzi calitatea populaţiei, calitatea vieţii, iar măsura cea mai deplină a 

acesteia ne dau indicatorii sociali. 

În cadrul capitolului privind evoluţia populaţiei şi potenţialul demografic sunt prezentate 

principalele caracteristici ale structurii (după sexe, vârste, sexe şi vârste, etnie, limbă maternă, 

religie) şi mişcării populaţiei (natalitate, mortalitate, migraţie).  

2.1 STRUCTURA DEMOGRAFICĂ A POPULAȚIEI 

Descrierea evoluţiei populaţiei Municipiului Adjud s-a realizat folosind datele furnizate de Institutul 

Naţional de Statistică prin baza de date Tempo On-line – serii de timp, Recensământul populaţiei, 

gospodăriilor şi locuinţelor (2002, 2011), precum şi alte date statistice obţinute de la diferite 

instituţii publice judeţene (Direcția Județeană de Statistică). 

Descrierea evoluţiei populaţiei Municipiului Adjud şi a structurii populaţiei după diferite 

caracteristici este realizată comparativ cu cea a populaţiei judeţului Vrancea, compararea valorilor 

unor indicatori cu mediile contextului suprateritorial arătând cât de critică sau avantajoasă este 

poziția Municipiului Adjud față de județ și care ar fi problemele cu care se confruntă sau care sunt 

atuurile privind potenţialul său demografic. 

2.1.1 Evoluția populației 

Istoric 

Factorul de bază în procesul de constituire a structurilor economice, sociale şi politice necesare 

cristalizării oraşului medieval este densitatea demografică. Totodată, tipul de oraş cel mai des 

întâlnit în Moldova este acela al aşezărilor la baza cărora stă satul medieval. Evoluţia acestuia spre o 

aşezare urbană a fost determinată fie de existenţa unui centru fortificat, fie de situarea aşezării pe 

un drum comercial, fie de apropierea unui vad ori a unei zone bogate în zăcăminte sau de ţinerea 

unor bâlciuri periodice.  

Geneza oraşului Adjud este strâns legată de cea a oraşelor medievale româneşti. Transformarea 

Adjudului dintr-o aşezare rurală într-o aşezare urbană a fost un proces treptat şi îndelungat, situat 

în a doua jumătate a secolului al XIV-lea. 
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În urma cercetărilor arheologice întreprinse în localitatea Adjudu Vechi de către istoricii Al. 

Artimon şi A. Paragină se constată o continuitate de viaţă umană din neolitic până în pragul 

secolului al XIV-lea. Din acest moment inventarul arheologic creşte în conţinut. 

Descoperirile arheologice ne arată că în secolul al XIV-lea Adjudul se afla în faza de tranziţie de la 

aşezare rurală la un centru urban. 

În jurul oraşului Adjud exista o densă reţea de aşezări rurale (peste 10 aşezări menţionate în 

secolele XV - XVII) pe o rază de 10 - 15 km care a constituit o bază trainică pentru viitorul oraş şi un 

rezervor demografic de primă importanţă în vitalizarea vieţii urbane. Situarea geografică favorabilă 

este în strâns raport cu reţeaua de căi comerciale. 

Aflat la răspântia a două drumuri comerciale, cel moldovenesc, care făcea legătura între Polonia şi 

oraşele dunărene, pe valea Siretului şi cel care venea dinspre Braşov pe valea Trotuşului, de la 

Adjud mergând spre Ţara Românească sau spre Bîrlad şi de acolo la Iaşi şi Botoşani, oraşul Adjud 

cunoaşte o dezvoltare comercială intensă în perioada cuprinsă între a doua jumătate a secolului 

al XV-lea şi prima jumătate a secolului al XVII-lea, ceea ce îl situează ca reşedinţă a ţinutului cu 

acelaşi nume. 

Atât izvoarele scrise cât şi cele arheologice ne arată faptul că oraşul Adjud menţionat în privilegiile 

comerciale din anul 1433 şi anul 1460 nu se afla pe locul oraşului Adjud de astăzi ci în apropierea 

apei Siretului, în zona actualei aşezări Adjudul Vechi. 

Printr-o analiză comparativă cu situaţia din celelalte oraşe moldoveneşti, putem admite că la 

începutul secolului al XVIII-lea oraşul Adjud avea până în jur de 100-200 de case şi o populaţie 

cuprinsă între 300-800 de locuitori. 

O imagine mai exactă asupra realităţii demografice şi teritoriale a oraşului Adjud o putem obţine 

din statistica austriacă a Moldovei de vest, din anii 1788 - 1789. 

Din cele două volume ale dicţionarului geografic, din harta lui Hora von Otzcllovitz se poate observa 

că oraşul Adjud medieval se afla pe malul drept al râului Siret, fiind compus din 61 de case şi 61 

capi de familie, ceea ce implică peste 300 de locuitori. 

Numărul mare al animalelor de tracţiune, 9 cai şi 196 de boi, ne arată că populaţia oraşului Adjud 

era cu mult mai mare decât cea indicată şi că o parte din locuitorii adjudeni se ocupau cu 

agricultura şi cu cărăuşia. 

Ocupându-se mai îndeaproape sau doar tangenţial istorici şi cercetători au ajuns la concluzia că 

principala cauză a strămutării în aşezarea ce va deveni Adjudul Nou o constituie distrugerea 

vetrei oraşului medieval Adjud de către apele Siretului.  

Considerăm că întemeierea Adjudului Nou (actualul oraş Adjud) se datoreazã şi altor cauze: poziţia 

geografică-comercială mai favorabilă în comparaţie cu vechiul oraş, ce permitea afaceri mai 
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avantajoase interesului proprietarului moşiei unde se va întemeia viitorul oraş, precum şi dorinţa, 

pentru o parte din locuitori, de a scăpa de “boieresc”. 

Dacă în anul 1803 Adjudul avea 505 persoane,  în anul 1832, populația crescuse la 808 locuitori 

deci o creştere modestă de 253 locuitori. Cu această populaţie de 808 locuitori Adjudul era clasificat 

în rândul oraşelor mici (cu număr de suflete între 600 - 1000)  alături de Hîrlău, Ştefăneşti, 

Dorohoi, Tecuci, Odobeşti, Panciu, Moineşti. 

O creştere mai sensibilă a populaţiei oraşului o constatăm în perioada anilor 1832 - 1859. Astfel, 

datele statistice pentru anul 1859 ne dau 1585 locuitori din care 856 bărbaţi şi 729 femei. 

Cu această ocazie Adjudu-Vechi este menţionat comună, cu cătunele Adjudu-Vechi şi Şişcani 

având 130 de familii şi 105 contribuabili. 

Dezvoltarea economică sesizată în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, însoţită de o oarecare 

îmbunătăţire a nivelului de trai, determină o evoluţie demografică pozitivă a Adjudului. 

Tabel nr. 2 – Evoluția populației Municipiului Adjud în perioada 1859-1899 

Anul Număr total locuitori  

1859 1.585 

1890 2.171 

1899 2.728 

Sursa datelor: Monografia Municipiului Adjud 

Evoluţia demografică a Adjudului în perioada interbelică prezintă elemente interesante şi are ca 

principală trăsătură creşterea constantă a populaţiei. 

Tabel nr. 3 – Evoluția populației Municipiului Adjud în perioada 1859-1899 

Anul Număr total locuitori  

1912 4.601 

1930 5.674 

1941 6.011 

Sursa datelor: Monografia Municipiului Adjud 

Se constată că în anul 1941 populaţia Adjudului şi a localităţilor Burcioaia şi Adjudu-Vechi 

crescuse în proporţie de 130,5% faţă de 1912 şi 108% faţă de 1930, iar populaţia din anul 1930 

reprezintă un procent de 123,5 % faţă de anul 1912. 

După al doilea război mondial oraşul Adjud a cunoscut o dezvoltare destul de însemnată. Pe plan 

economic oraşul s-a mărit mai ales ca centru feroviar.  
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Încetul cu încetul Adjudul devine şi un centru industrial construindu-se Întreprinderea de mobilă, o 

moară modernă, Integrata de ţesături groase, fabrica B.C.A., Combinatul de celuloză şi hârtie. Unele 

din aceste întreprinderi lucrau până la Revoluţia din decembrie 1989 şi cu pierderi, dar erau 

menţinute în funcţiune. După acest moment toate unităţile economice au trecut printr-un proces de 

reorganizare şi de adaptare la economia de piaţă. În urma acestui proces, Integrata a fost închisă, 

iar Combinatul de celuloză şi hârtie şi-a închis unele secţii. 

Evaluarea rezultatelor recensamântul populației din februarie – martie 1992 precum și ale celui 

din anul 2002 reflectă schimbările ce au avut loc în societatea adjudeană în perioada de după anul 

1990. 

Daca în anul 1992 s-a înregistrat o populație stabilă a Adjudului de 21.500 de locuitori, în 

februarie 2002 numaăul acesteia a scăzut la 18.000 de locuitori.  

Această scădere s-a datorat faptului că normele metodologice privind înregistrarea populației prin 

recensământ în anul 2002 au permis ca, persoanele plecate pe o perioadă mai mare de 6 luni să nu 

fie înregistrate prin recenzare1. 

Tabel nr. 4 - Volumul populației Municipiului Adjud în perioada 2007-2017 

Anul Număr total locuitori  Număr locuitori pe sexe 

2007 20.846 
10.365 Masculin 

10.481 Feminin 

2008 20.780 
10.305 Masculin 

10.475 Feminin 

2009 20.787 
10.317 Masculin 

10.470 Feminin 

2010 20.816 
10.308 Masculin 

10.508 Feminin 

2011 20.842 
10.295 Masculin 

10.547 Feminin 

2012 20.808 
10.265 Masculin 

10.543 Feminin 

2013 20.705 
10.191 Masculin 

10.514 Feminin 

2014 20.587 
10.115 Masculin 

10.472 Feminin 

2015 20.496 
10.054 Masculin 

10.442 Feminin 

2016 20.432 
10.008 Masculin 

10.424 Feminin 

2017 20.384 
9.927 Masculin 

10.457 Feminin 

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

În ultimii 10 ani, populația Municipiului Adjud a înregistrat un trend general descendent, mai 

puțin la nivelul anilor 2009-2011 când au avut loc ușoare creșteri. În ceea ce privește distribuția pe 

 
1 Monografia Municipiului Adjud 
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sexe a populației municipiului, se poate observa o proporție mai mare a populației de sex feminin 

pe toată perioada analizată. 

 
Figura nr. 1 - Evoluția populației Municipiului Adjud  în perioada anilor 2007-2017 

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

 

 
Figura nr. 2 - Evoluția populației Municipiului Adjud  și a județului Vrancea  în perioada anilor 2007-2017 

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

Analizând din punct de vedere comparativ, evoluția populației Municipiului Adjud cu cea a 

populației județului Vrancea se observă o evoluție asemănătoare pe perioada analizată, ambele 

înregistrând  scăderi în perioada anilor 2007-2017.   
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Evoluția populației Municipiului Adjud înregistrează o mică creștere în perioada 2009-2011, pe 

când evoluția populației județului Vrancea cunoaște o scădere continuă între anii 2007 și 2017. 

2.1.2 Densitatea populației 

Densitatea populației reprezintă numărul de persoane pe unitate de suprafață, măsurându-se, în 

general, în persoane pe kilometru pătrat și obținându-se prin împărțirea numărului de locuitori la 

suprafață în kilometri pătrați. 

Tabel nr. 5 - Densitatea populației Municipiului Adjud și a județului Vrancea (2007, 2017) 

 
Suprafața 

totală 
(km2) 

Număr 
locuitori 

2007 

Densitatea 
populației 

2007 

Număr 
locuitori 2017 

Densitatea 
populației 

2017 

Municipiul Adjud 59,11 20.846 352,7 20.384 344,8 

Județul Vrancea 4.857 399.452 82,2 388.495 80,0 

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

În strânsă legătură cu evoluția pe care a avut-o populația la nivelul anilor 2007-2017 este și 

densitatea acesteia. Densitatea populației Municipiului Adjud a înregistrat de o scădere de-a lungul 

anilor. Dacă la nivelul anului 2007 înregistra 352,7 de locuitori/km2, în anul 2017 ajunsese la 

mai puțin de 345 locuitori/km2. 

La fel stau lucrurile și la nivelul județului Vrancea, densitatea populației județului înregistrând o 

scădere continuă în perioada 2007-2017, de la 82,2 locuitori/km2 la mai aproximativ 80 

locuitori/km2. 

2.1.3 Structura populației pe sexe 

Distribuţia pe sexe a populaţiei Municipiului Adjud în anul 2017 este asemănătoare cu cea a 

județului Vrancea.  

Tabel nr. 6 - Structura populației pe sexe (2017) 
  Număr % 

Municipiul Adjud 

Total 20.384 100 

Masculin 9.927 48,70 

Feminin 10.457 51,30 

Județul Vrancea 

Total 388.495 100 

Masculin 190.565 49.05 

Feminin 197.930 50,95 
Sursa datelor: INS România, Baza de date Tempo-Online 

Se poate observa un oarecare echilibru între ponderea populaţiei feminine – 51,30% (10.457 

femei) şi a celei masculine – 48,70% (9.927 bărbaţi) de la nivelul Municipiului Adjud, situație 

asemănătoare cu cea observată la nivelul judeţului Vrancea, unde populaţia feminină reprezintă 

50,95% (197.930 femei) şi populaţia masculină  49,05% (190.565 bărbați). 
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2.1.4 Structura populației pe grupe de vârstă 

Tabel nr. 7 - Structura populației Municipiului Adjud pe vârste (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). 

 
Figura nr. 3 - Structura populaţiei pe grupe mari de vârstă 

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

Analizând graficul de mai sus, putem remarca faptul că grupa de vârstă care se evidențiază la 

nivelul Municipiului Adjud este reprezentată de persoanele cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 de ani. 
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În ceea ce privește evoluția acesteia între anii 2007 și 2017 se înregistrează o scădere cu 

aproximativ 2,49 procente.  

Analiza populaţiei municipiului pe grupe mici de vârstă în perioada 2007-2017, evidenţiază creșteri 

ale populaţiei pe grupele de vârstă 5-9 ani, 30-34, 40-49 și 55 ani - peste 85 de ani. Simultan se 

înregistrează scăderi importante de populație cu vârste între  0- 4 ani, 10-29 ani, 35-39 și 50-54 ani. 

Se poate observa și faptul că evoluția natalității indică un trend descendent a acesteia. 

Piramida vârstelor 

Compoziţia pe vârstă şi sexe a populaţiei are o importanţă deosebită din punct de vedere 

demografic, ea determinând, într-o măsură decisivă, potenţialul biologic de creştere a unei populaţii 

şi influenţând nivelul tuturor componentelor schimbării populaţiei. Din punct de vedere socio-

economic ea condiţionează semnificativ mărimea potenţială a forţei de muncă, structura cererii de 

bunuri şi servicii, structura ocupaţională a populaţiei, etc. Cunoaşterea structurii populaţiei pe 

vârste permite anticiparea tendinţei de dezvoltare a unor fenomene demografice deja instalate, 

dintre care cel mai important este îmbătrânirea demografică. 

Conform piramidei vârstelor, populația Municipiului Adjud este mai mult de 50% de sex feminin 

acest fapt fiind cel mai bine reprezentat la nivelul grupelor de vârsta între 0-4 ani, 45-59 ani și 65-

85 ani și peste. Bărbații sunt mai bine reprezentate în cadrul grupelor de vârstă 5-39 ani și 60-64 

ani.  

 
Figura nr. 4 – Piramida vârstelor la nivelul anului 2017 

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

De asemenea, în anul 2017 se înregistrează o valoare mică la baza piramidei (populația tânără, 

copiii) ceea ce denotă o scădere a evoluției demografice. 
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Astfel, în viitor se prevede o scădere a persoanelor apte de muncă, și o creștere a populației 

vârstnice. 

Cea mai mare proporție a populației este înregistrată în cadrul grupei de vârstă 45-49 ani, aspect ce 

s-ar putea justifica prin celebrul decret 770 din 1966 dat de Nicolae Ceaușescu, decret prin care 

interziceau întreruperile de sarcină, “liberalizate” de către Dej în 1957. Consecinţele decretului s-au 

văzut din anul imediat următor, respectiv anul 1967. 

Creşterea previzionată a populaţiei în vârstă, apreciem că va conduce la sporirea nevoilor din 

domeniul asistenţei sociale şi medicale, învăţământul fiind chemat să răspundă prin oferta de 

formare la această realitate, atât prin planurile de şcolarizare cât şi prin curriculum adaptat. 

Ponderea mare a populaţiei cu vârsta între 25-49 de ani va conduce la o creşterea a nevoilor de 

formare continuă. Acest fapt reprezintă o importantă oportunitate pentru unităţile şcolare 

interesate în compensarea diminuării populaţiei şcolare. 

Amploarea şi ritmul vieţii socio-economice în zona studiată sunt direct influenţate de evoluţia 

demografică în general şi de mişcarea naturală, dar mai ales de procesul de îmbătrânire 

demografică. Efectele acestora pot fi puse în evidenţă de raportul de dependenţă după vârstă. 

Dezvoltarea socio-economică este direct influenţată de evoluţia demografică în general precum şi 

de mişcarea naturală, migratorie şi de procesul de îmbătrânire demografică în special. Efectele 

acestora pot fi puse în evidenţă de raportul de dependenţă după vârstă care exprimă raportul 

dintre populaţia în vârstă de muncă (15-64 ani) şi restul populaţiei şi ne arată sarcina socială pe 

care o suportă segmentul populaţiei adulte care are cea mai importantă contribuţie la realizarea 

bugetului familial şi are de asemenea un rol activ în formarea tinerei generaţii. 

2.1.5 Raportul de dependență 

Raportul de dependenţă după vârstă reprezintă raportul (exprimat în procente), dintre numărul 

populaţiei de vârstă tânără (0 - 14 ani) şi al populaţiei de vârstă bătrână (peste 65 ani) şi numărul 

populaţiei de vârstă adultă (15 - 64 ani).  

Acest raport exprimă presiunea populaţiei tinere şi a celei vârstnice, numărul de dependenți minori 

și vârstnici care revin în medie la 1000 de persoane aflate în vârsta de muncă (potențial activ 

economic). Trebuie făcută aici precizarea că, pe de o parte, nu toți cei în vârstă de până la 15 ani și, 

mai ales, în vârstă de peste 65 ani sunt economic inactivi, după cum nici toți cei în vârstă de 15-64 

ani sunt economic activi. 

Raportul de dependenţă după vârstă, în anul 2007, stabilea la nivelul Municipiului Adjud un număr 

de 341 dependenţi minori şi vârstnici ce revin la 1000 de persoane în vârstă de muncă, valoarea 

acestui indicator înregistrând o creștere în 2017, și ajungând la 387 dependenţi minori şi vârstnici 

la 1000 persoane în vârstă de muncă. Cum era de aşteptat, creșterea valorii raportului de 
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dependenţă demografică în cei 10 ani are loc pe seama unui număr crescut de vârstnici cu vârste de 

peste 64 ani în anul 2017. 

Tabel nr. 8 - Raportul de dependență (anii 2007, 2017) 
 Anul 2007 Anul 2017 

Persoane cu vârste cuprinse între 15 și 64 ani – apte 

de muncă 
15.548 14.697 

Restul populației 5.298 5.687 

Raportul de dependență (%0) 341 387 

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

 

2.1.6 Structura populației după etnie 

Tabel nr. 9 - Structura populației după etnie (anul 2011) 

Etnie 
Municipiul 

Adjud 

Județul 

Vrancea 
România 

Municipiul 

Adjud % 

Județul 

Vrancea % 

România 

% 

Români 13.594 308.390 16.792.868 84,7 90,6 83,5 

Rromi 947 11.966 621.573 5,9 3,5 3,1 

Alte etnii/ 

Informație 

indisponibilă 

1.504 19.954 2.707.200 9,4 5,9 13,4 

Sursa datelor: Recensământul populaţiei, gospodăriilor şi locuinţelor  

Distribuția etnică a populației, la nivelul anului 2011, este prezentată în tabelul anterior. La nivelul 

Municipiului Adjud, mai bine reprezentată este populaţia de etnie română (84,7%), medie 

inferioară celei înregistrate la nivel de judeţ (90,6%) și superioară celei de la nivel național 

(83,5%). De asemenea, reprezentativă este și populația de etnie romă, aceasta având un procent de 

5,9% și fiind superior celui județean (3,5%) și superior celui național (3,1%). 

De menționat este faptul că datele analizate mai sus sunt reprezentate de datele obținute odată cu 

elaborarea recensământului de la nivelul anului 2011, în funcție de numărul de persoane 

participante la realizarea acestuia. 

2.1.7 Structura populației după limba maternă 

Tabel nr. 10 - Structura populației după limba maternă (anul 2011) 

Limba maternă 
Municipiul 

Adjud 

Județul 

Vrancea 
România 

Municipiul 

Adjud % 

Județul 

Vrancea % 

România 

% 

Română 14.358 315.783 17.263.561 97,9 97,8 90,7 

Romani 297 6.240 247.058 2,0 1,9 1,3 

Altă limbă 

maternă/limbă 

nedeclarată 

15 1.057 1.533.148 0,1 0,3 8,0 

Sursa datelor: Recensământul populaţiei, gospodăriilor şi locuinţelor 

Pentru majoritatea locuitorilor Municipiului Adjud, limba maternă este cea română. În schimb, 

procentul vorbitorilor de limbă română din județul Vrancea, îl depășește pe cel al României cu 

aproape 7 puncte procentuale. 
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De asemena, un procent  nu foarte semnificativ este reprezentat de vorbitorii de limba romani din 

Municipiul Adjud, acesta fiind superior procentului de la nivelul județului Vrancea (1,9%) și de la 

nivel național (1,3%) 

De menționat este faptul că datele analizate mai sus sunt reprezentate de datele obținute odată cu 

elaborarea recensământului de la nivelul anului 2011, în funcție de numărul de persoane 

participante la realizarea acestuia. 

2.1.8 Structura populației după religie 

Tabel nr. 11 - Structura populației după religie (anul 2011) 

Religie 
Municipiul 

Adjud 

Județul 

Vrancea 
România 

Municipiul 

Adjud % 

Județul 

Vrancea % 

România 

% 

Ordodoxă 13.671 309.048 16.367.267 93,2 95,7 85,9 

Romano-Catolică 242 4.315 869.246 1,6 1,3 4,6 

Greco-Catolică 13 78 160.275 0,1 0,02 0,9 

Baptistă 31 107 118.003 0,2 0,03 0,6 

Penticostală 517 4.771 367.938 3,5 1,5 1,9 

Adventistă de ziua 

a șaptea 
10 659 85.902 0,1 0,2 0,5 

Atei 10 94 21.196 0,1 0,03 0,1 

Alte religii/religie 

nedeclarată 
176 4.008 1.053.940 1,2 1,2 5,5 

Sursa datelor: Recensământul populaţiei, gospodăriilor şi locuinţelor  

Religia cea mai reprezentativă atât la nivelul Municipiului Adjud, cât şi la nivel judeţean este cea 

ortodoxă. De asemenea, la nivel național, predomină religia ortodoxă (85,9%), însă într-un 

procentaj mai mic decât cel de la nivel județean (95,7%).  

De asemenea, la nivelul Municipiului Adjud se remarcă și religii precum cea romano-catolică, greco-

catolică, baptistă, penticostală și adventistă de ziua a șaptea. 

De menționat este faptul că datele analizate mai sus sunt reprezentate de datele obținute odată cu 

elaborarea recensământului de la nivelul anului 2011, în funcție de numărul de persoane 

participante la realizarea acestuia. 

2.2. MIȘCAREA NATURALĂ ȘI MIGRATORIE 

Cele două tipuri de mişcări care determină volumul şi structura unei populaţii sunt: mişcare 

naturală cu cele două fenomene pe care le surprinde – natalitate şi mortalitate – sintetizată prin 

sporul natural şi mişcarea migratorie. 

2.2.1 Natalitatea 

Natalitatea, ca fenomen demografic, este măsurată prin rata natalităţii care reprezintă numărul de 

copii născuţi vii la 1000 de locuitori într-o perioadă determinată (un an calendaristic). 
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Tabel nr. 12 - Evoluția numărului de născuți vii în perioada anilor 2007-2016 

 Evoluția numărului de născuți vii 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Municipiul 

Adjud 
212 211 203 199 173 190 203 183 188 191 

Județul 

Vrancea 
 4,124   3,989   3,942   3,845   3,582   3,698   4,230   3,611   3,499   3,560  

România 214,728  221,900  222,388  212,199  196,242  201,104  214,932  202,501  201,023  203,231  

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

 
Tabel nr. 13 - Evoluția ratei natalității în perioada anilor 2007-2016 

 Evoluția ratei natalității (%0) Media 

(%0)  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Municipiul 

Adjud 
 10.17   10.15   9.77   9.56   8.30   9.13   9.80   8.89   9.17   9.35   9.43  

Județul 

Vrancea 
 10.32   9.99   9.88   9.66   9.02   9.34   10.71   9.18   8.93   9.11   9.61  

România  9.52   9.84   9.87   9.43   8.74   8.98   9.61   9.08   9.03   9.14   9.33  

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

În perioada 2007-2016, conform datelor furnizate de INSSE (Baza Tempo-Online), în Municipiul 

Adjud rata medie a natalităţii a avut valoarea de 9,43‰, situându-se la un nivel inferior față de 

media județeană (9,61‰) și superioară față de cea națională (9.33‰). Valorile anuale înregistrate 

în această perioadă au variat între 10,17‰, în 2007 (când s-au înregistrat 212 născuți vii) şi 

8,30‰, în 2011 (când s-au înregistrat 173 născuți vii). 

 

2.2.2 Mortalitatea 

Mortalitatea se măsoară tot cu ajutorul unei rate care reprezintă numărul celor decedaţi la 1000 

de locuitori într-o perioadă determinată (un an calendaristic), iar importanţa acestui fenomen 

demografic derivă din faptul că el este şi un indicator al calităţii vieţii, fiind direct influenţat de 

factori socio-economici, precum accesul la serviciile de sănătate şi nivelul de educaţie, dar şi de 

factori ecologici. 

Tabel nr. 14 - Evoluția numărului de decese în perioada anilor 2007-2016 

 Evoluția numărului de decese 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Municip. 

Adjud 
162 182 180 163 164 171 175 159 182 169 

Județul 

Vrancea 
4,459 4,603 4,708 4,787 4,638 4,711 4,594 4,733 4,849 4,713 

România 251,965 253,202 257,213 259,723 251,439 255,539 250,466 255,604 261,697 257,547 

Sursa datelor: INS România, Baza de date Tempo-Online 
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Tabel nr. 15 - Evoluția ratei mortalității în perioada anilor 2007-2016 

 Evoluția ratei mortalității (%0) 
Media 
(%0) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Municip. 

Adjud 
7.77 8.76 8.66 7.83 7.87 8.22 8.45 7.72 8.88 8.27 8.24 

Județul 

Vrancea 
11.16 11.53 11.81 12.02 11.68 11.89 11.63 12.03 12.37 12.06 11.82 

România 11.17 11.23 11.42 11.55 11.20 11.41 11.20 11.46 11.76 11.58 11.40 

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

Rata medie a mortalităţii în Municipiul Adjud a fost de 8,24‰, rată inferioară celei județene și celei 

naționale. Acest fapt poate fi pus pe seama structurii pe vârste a populaţiei. Valorile anuale 

înregistrate în această perioadă au variat între 7,72‰, în 2014 (când s-au înregistrat 159 de 

decese) şi 8,88‰, în 2015 (când s-au înregistrat 182 decese). 

 

2.2.3 Sporul natural  

Sporul natural este un indicator care reflectă echilibrul existent între cele două fenomene: 

natalitate şi mortalitate. El evidenţiază creşterea naturală a unei populaţii şi se calculează ca 

diferenţă între numărul de naşteri şi cel de decese care au avut loc într-un an raportat la volumul 

populaţiei.  

Tabel nr. 16 - Evoluția sporului natural în perioada anilor 2007-2016 

 Evoluția ratei sporului natural (%0) 
Media 

(%0) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  

Municipiul 

Adjud 
 2.40   1.40   1.11   1.73   0.43   0.91   1.35   1.17   0.29   1.08   1.19  

Județul 

Vrancea 
-0.84  -1.54  -1.92  -2.37  -2.66  -2.56  -0.92  -2.85  -3.44  -2.95  -2.20  

România -1.65  -1.39  -1.55  -2.11  -2.46  -2.43  -1.59  -2.38  -2.73  -2.44  -2.07  

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

Media ratelor sporului natural de la nivelul Municipiului Adjud este de 1.19%0 aceasta fiind net 

superioară mediei ratelor sporului natural de la nivel național care are o valoare de -2,07%0 sau 

față de cea înregistrată la nivelul județului Vrancea de -2,20%0. 

Media ratelor sporului natural de la nivelul Municipiului Adjud înregistrează o valoare pozitivă, 

aceasta datorându-se unui număr mai mare de nașteri comparativ cu numărul deceselor, populația 

municipiului fiind în creștere demografică. 

În ceea ce privește evoluțiile sporului natural la nivel județean și național, acestea cunosc un trend 

general descendent pe perioada anlizată, respectiv 2007-2016. Acest regres general are loc din 
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cauza fenomenului de îmbătrânire demografică ce este din ce în ce mai prezent la nivelul țărilor 

dezvoltate și a celor în curs de dezvoltare. 
 

 
Figura nr. 5 – Evoluția sporului natural în perioada anilor 2007-2016 

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

Dacă la nivel județean și național, ratele sporului natural urmează o traiectorie relativ 

descrescătoare pe perioada anilor 2007-2016 (cu excepția unei creșteri în anul 2013), la nivelul 

Municipiului Adjud, rata sporului natural oscilează cu fluctuații mari pe perioada analizată.  

Cea mai mare valoare a ratei sporului natural de la nivelul Municipiului Adjud a fost înregistrată în 

anul 2007 și înregistra o valoare de 2.40%0, iar cea mai scăzută în anul 2015, respectiv  0,29%0. 

 
Figura nr. 6 – Evoluția mișcării naturale în perioada anilor 2007-2016 

Sursa datelor: INS România, Baza de date Tempo-Online 
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Pe toată perioada anilor 2007-2016 rata natalității a fost superioară ratei mortalității, motiv pentru 

care și sporul natural înregistrează doar valori pozitive. Scăderea sporului natural la nivelul anilor 

2011 și 2015 a avut loc din cauza unei descreșteri a ratei natalității și a unei creșteri considerabile a 

ratei mortalității. 

Nupţialitatea şi divorţialitatea, rate ce măsoară numărul de căsătorii, respectiv divorţuri la mia 

de locuitori, sunt indicatori ce dau informaţii asupra modelului de familie spre care se tinde în 

teritoriul analizat. Sunt indicatori demografici dinamici, care influenţează sănătatea familiei, cu 

repercusiuni asupra stării de sănătate a individului. 

2.2.4 Nupțialitatea 

Nupțialitatea (prima căsătorie sau căsătoria de rang I) este căsătoria încheiată de o persoană având 

vârsta legală de căsătorie, și care nu a mai fost căsătorită. 

Tabel nr. 17 - Evoluția numărului căsătoriilor în perioada anilor 2012-2016 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Municipiul Adjud 99 105 102 105 123 

Județul Vrancea 1.623 1.634 1.737 1.862 2.054 

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

 
Figura nr. 7 – Evoluția numărului căsătoriilor în perioada anilor 2012-2016  

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

Numărul căsătoriilor de la nivelul Municipiului Adjud a înregistrat un trend revativ ascendent pe 

perioada analizată, 2012-2016. 

La nivelul anului 2012, s-au oficializat cele mai puține căsătorii din toată perioada (99 căsătorii) iar 

cele mai multe căsătorii au avut loc in anul 2016, 123 la număr. 
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Același lucru se poate spune și despre numărul căsătoriilor înregistrate în județul Vrancea, care 

începând cu anul 2012, când au avut loc cele mai puține căsătorii, a înregistrat un trend general 

ascendent până în anul 2016. 

2.2.5 Divorțialitatea 

Divorțul reprezintă desfacerea unei căsătorii încheiate legal, printr-o hotărâre definitivă a instanței 

judecătorești, a ofițerului de stare civilă sau a unui notar public. Datele prelucrate în graficul de mai 

jos reprezintă cererile de divorț pentru care desfacerea căsătoriei a fost admisă. 

Tabel nr. 18 - Evoluția numărului divorțurilor în perioada anilor 2007-2016 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Municipiul Adjud 15 17 10 17 19 

Județul Vrancea 441 374 359 471 519 

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

 
Figura nr. 8 – Evoluția numărului divorțurilor în perioada anilor 2012-2016  

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

În ceea ce privește evoluția numărului de divorțuri înregistrate în municipiul Adjud, se poate 

observa că aceasta oscilează pe toată perioada analizată. La nivelul anului 2016 au fost înregistrate 

cele mai multe divorțuri, 19 la număr, iar în anul 2014 au fost înregistrate doar 10 divorțuri. 

Studiile despre familiile monoparentale arată că despărţirea de soţ/soţie duce la scăderea nivelului 

de trai, mai ales în situaţia în care familia are copii minori, dar şi la creşterea riscului de excluziune 

sau de dependenţă socială faţă de sistemele de asigurări sociale. 
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2.2.6 Rata de fertilitate 

Rata generală de fertilitate reprezintă numărul născuților vii dintr-un an raportat la populația 

feminină de 15 - 49 ani la nivelul anului respectiv și se exprimă în numărul de născuți-vii la 1000 

femei de vârstă fertilă (15 - 49 ani). 

Tabel nr. 19 - Rata de fertilitate în anii 2006, 2011, 2016 

 
Anul 2006 Anul 2011 Anul 2016 

Număr 
Rata 
(%0) 

Număr 
Rata 
(%0) 

Număr 
Rata 
(%0) 

Născuți vii Municipiul 
Adjud 

209 
34,13 

173 
30,24 

191 
36,19 

Total femei (15-49 ani) 
din Municipiul Adjud 

6.123 5.720 5.278 

Născuți vii județul 
Vrancea 

4.075 
40,91 

3.582 
36,83 

3.560 
37,10 

Total femei (15-49 ani) 
din județul Vrancea 

99.618 97.250 95.946 

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

Analizând tabelul anterior, putem spune că scăderea ratei de fertilitate de la nivelul județului 

Vrancea în anul 2016, reprezintă o caracteristică dominantă la nivel național. De asemenea, se 

poate observa faptul că rata de fertilitate de la nivel județean ne arată mai expresiv amploarea și 

semnificația scăderii natalității. 

În cazul Municipiului Adjud se înregistrează o creștere a ratei fertilității între anii 2006 și 2016, 

creștere datorată scăderii numărului femeilor cu vârste cuprinse între 15 și 49 de ani.  

Scăderea ratei fertilității la nivel județean este un indiciu al modificării comportamentului 

reproductiv sau procreator în special a persoanelor din mediul urban. Femeia, și respectiv cuplul, 

au tendința de a reduce descendența finală și dimensiunea familiei. 

2.2.7 Mișcarea migratorie a populației 

Evoluţia volumului populaţiei este influenţată nu doar de mişcarea naturală a acesteia, ci şi de 

mişcarea migratorie. Migraţia reprezintă totalitatea stabilirilor şi plecărilor cu domiciliu 

înregistrate la nivelul unei unităţi administrativ-teritoriale.  

Până în anul 1990, se înregistra o migraţie către centrele urbane apropiate: Focșani, Bacău, Onești 

și Tecuci (ca centre economice polarizante). Tinerii, plecau mai întâi pentru a studia (în general 

licee cu profil industrial şi şcoli profesionale), apoi primeau locuinţă şi loc de muncă. Exista şi o 

migraţie zilnică, cunoscută sub numele de navetism, practicată de către elevi şi de populaţia activă 

(ca forţă de muncă) către centrele urbane. 

După 1990, graniţele s-au deschis şi tinerii au migrat în căutarea unui loc de muncă, pentru 

asigurarea existenţei zilnice şi a unor venituri substanţiale, mai întâi în ţări precum Turcia şi Italia. 
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Începând cu anii 1998 şi 2000 populaţia din comună, a cunoscut o scădere accentuată. Tinerii au 

plecat în special în Italia, Spania şi Anglia, dar au ajuns şi în Grecia, Cipru, Norvegia, Austria, 

Germania etc. Cei mai mulţi dintre aceştia, prestează o muncă brută (în construcţii) sau servicii 

neagreate de populaţia autohtonă a ţării respective (asistenţă socială – îngrijire bătrâni). Mulți 

dintre aceştia s-au stabilit definitiv, au întemeiat familii mixte, au cumpărat case. Unii şi-au 

construit locuinţe în localitatea de unde au plecat, iar alţii s-au întors şi au deschis afaceri de 

familie. 

Analizând graficul de mai jos putem spune că evoluția numărului plecărilor cu domiciliul pe 

perioada 2007-2016 din Municipiul Adjud urmează în cea mai mare parte trendul celei de la nivel 

județean. În principal chiar dacă cele două evoluții oscilează, numărul plecărilor din anul 2007 nu 

este cu mult diferit de cel din anul 2016, acesta din urmă, la nivelul județului Vrancea fiind puțin 

superior. 

 

 
Figura nr. 9 – Evoluția numărului plecărilor cu domiciliul în perioada anilor 2007-2016  

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

 

Cele mai multe plecări cu domiciliul din Municipiul Adjud au avut loc în anul 2016, 472 de persoane 

plecând din localitate, iar cele mai puține plecări cu domiciliul, 318 la număr, s-au înregistrat la 

nivelul anului 2009. 

Tendinţa actuală este de migraţie a populaţiei, cu domiciliul sau cu reşedinţa, şi se manifestă 

dinspre marile centre urbane, către periferia lor. 
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Figura nr. 10 – Evoluția numărului stabilirilor cu domiciliul în perioada anilor 2007-2016  

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

Evoluțiile stabilirilor cu domiciliul în Municipiul Adjud și în județul Vrancea sunt similare pe 

perioada analizată, numărul stabilirilor cu domiciliul în Municipiul Adjud oscilând de la an la an.  

Cele mai multe stabiliri cu domiciliul în municipiul Adjud, 472 la număr, s-au înregistrat în anul 

2010, iar cele mai puține, 248 de stabiliri cu domiciliul, au avut loc în anul 2011. 

Tabel nr. 20 - Evoluția ratei migrației în perioada anilor 2007-2016 

 Evoluția ratei migrației (%0) Media 

(%0)  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Municipiul 

Adjud 
-2.54  -5.10  -1.92   3.31  -3.41  -5.24  -4.64  -5.73  -1.22  -7.00  -3.35  

Județul 

Vrancea 
 0.09   0.20  -0.33   0.29  -0.89  -0.90  -0.96  -0.87  -0.81  -1.79  -0.60  

Sursa datelor: INS România, Baza de date Tempo 

Analizând tabelul de mai sus, se poate observa că media ratei migrației la nivelul Municipiului 

Adjud este inferioară mediei județene, pe perioada anilor 2007-2016, înregistrându-se mai multe 

plecări cu domiciliul decât stabiliri.  

Cea mai mare rată a migrației s-a înregistrat în anul 2010 (3,31%0), iar cea mai mică, la nivelul 

anului 2016 (-7,00%0).  

În ceea ce privește media ratei migrației de la nivelul județului Vrancea, aceasta înregistrează valori 

negative pe parcursul perioadei analizate, exceptând anii 2007,2008 și 2010 acest fapt reflectând 

scăderea volumului populației pe baza migrației. 
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CAPITOLUL 3. RESURSE UMANE 

3.1. STRUCTURA SOCIO-ECONOMICĂ A POPULAȚIEI 

3.1.1 Populația aptă de muncă 

Populația aptă de muncă este considerată populația cuprinsă între 15 și 64 de ani, indiferent dacă 

este încadrată sau nu într-un sector de activitate. 

 
Figura nr. 11 – Evoluția populației apte de muncă în perioada anilor 2007-2016 

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

Conform graficului de mai sus, evoluția populației apte de muncă din municipiul Adjud, a înregistrat 

un trend general descendent pe perioada analizată, la fel ca și numărul populației apte de muncă 

din județul Vrancea. 

Populaţia activă include persoanele active din punct de vedere economic în vârstă de peste 15 ani, 

care furnizează forţă de muncă disponibilă pentru producţia de bunuri şi servicii. Aceasta cuprinde: 

• forţa de muncă salariată civilă; 

• patronii şi alţi lucrători independenţi; 

• lucrătorii familiali neremuneraţi; 

• militarii; 

• șomerii. 

3.1.2 Șomerii înregistrați 

Şomerii înregistraţi sunt persoanele care au declarat că în perioada de referinţă erau înscrise la 

Oficiile forţei de muncă şi şomaj, indiferent dacă primeau sau nu alocaţie de sprijin, ajutor de şomaj 
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sau alte forme de protecţie socială. Instituţia care publică aceste date este Ministerul Muncii şi 

Protecţiei Sociale. 

Tabel nr. 21 - Evoluția numărului de șomeri înregistrați în perioada anilor 2010-2016 

 Evoluția numărului de șomeri înregistrați 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Municipiul 

Adjud 
717 519 458 509 407 265 258 

Masculin 402 282 256 303 239 145 131 

Feminin 315 237 202 206 168 120 127 

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

La nivelul anilor 2013-2016 numărul șomerilor înregistrați în Municipiul Adjud a înregistrat un 

trend descendent, de la 509 persoane în anul 2013 la 258 în anul 2016. 

Pe perioada analizată, numărul șomerilor a înregistrat fluctuații, urmând ca în anul 2016 numărul 

acestora să fie mult mai mic decât la începutul perioadei analizate. 

 

3.1.3 Numărul mediu al salariaților 

Numărul mediu al salariaţilor reprezintă o medie aritmetică rezultată din suma efectivelor zilnice 

ale salariaților. Pentru o imagine cât mai relevantă a acestei categorii demografice şi evoluţia în 

timp a numărului mediu al salariaţilor, poate fi studiat tabelul de mai jos: 

Tabel nr. 22 - Evoluția numărului mediu de salariați în perioada anilor 2007-2016 

 

Evoluția numărului mediu de salariați 

Anul 
2007 

Anul 
2008 

Anul 
2009 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

Anul 
2014 

Anul 
2015 

Anul 
2016 

Municipiul 
Adjud 

2.770 3.758 3.780 3.367 3.219 3.299 3.307 3.284 3.369 3.478 

Județul 
Vrancea 

60.184 59.505 55.469 50.519 48.016 50.317 50.440 50.093 52.774 54.492 

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

  

În ceea ce privește evoluția numărului mediu de salariați în perioada anilor 2007-2016, acesta 

prezintă fluctuații pe toată perioada analizată. Dacă în anul 2007, la nivelul Municipiului Adjud 

numărului mediu de salariați era de 2.770, în anul 2016 acesta crescuse până la 3.478. 

La nivelul județului Vrancea, evoluţia numărului mediu de salariaţi înregistrează fluctuații pe toată 

perioada analizată, însă între anii 2007-2011 înregistrează o scădere mai accentuată. 
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Figura nr. 12 – Evoluția numărului mediu de salariați în perioada anilor 2007-2016 

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

3.2. INFRASTRUCTURĂ PENTRU EDUCAȚIE ȘI SĂNĂTATE 

3.2.1 Infrastructură pentru educație 

Istoric 

Modernizarea societăţii româneşti impune dezvoltarea învăţământului de stat. În fostul judeţ Putna 

cea mai veche şcoală publică este semnalată a fi şcoala primară de băieţi, înfiinţată în anul 1831, în 

Focşanii Moldovei2. 

La Adjud prima şcoală este menţionată ca prezentă în anul 18653 urmare a Legii instrucţiunilor 

publice din anul 1864 ce stabilea 3 grade de învăţământ şi anume: primar, secundar şi superior, 

proclamându-se că instrucţiunea primară este obligatorie şi gratuită. 

Efectiv, şcoala a început să funcţioneze din anul şcolar 1866-1867, aşa cum rezultă din 

documentele Prefecturii Putna pentru această perioadă. În “Tabloul de numărul şcoalelor care se 

află funcţionând prin comunele rurale din plasa Răcăciuni, cu arătare şi a numărului elevilor ce le 

frecventează” din anul 1867, se menţionează ca funcţionând şcoli în târgul Adjud, de băieţi şi de 

fete, Domneşti - băieţi, şi Pufeşti4.  

Şcoala nu funcţiona în local propriu, ci în casele unor locuitori (de exemplu M. Braunstein, N. 

Fuică)5. 

 
2 Monografia judeţului Putna, Focşani, 1943, p. 176 
3 Ibidem, p.177 
4 Arhivele Statului Focşani, Fond Prefectura Putna, Dosar nr. 30/1867, fila 117 
5 Şt. Ţugulea, Opere citate, Anexa nr. 11 
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Pentru anul şcolar 1885-1886 se dădea cifra de 57 de elevi menţionându-se că ştiau carte 620 de 

persoane dintr-un total de 2.159 locuitori6.  

Încă din anul 1872 se avea în vedere construirea unui local de şcoală pentru care N. N. Săveanu 

indică anul de construcţie 1875, menţionând că avea o sală de clasă şi locuinţă pentru învăţător, 

fiind construită din banii comunei7.  

Pentru anii 1892-1893 suntem informaţi că instrucţiunea publică se preda în două şcoli, din care 

una construită de comună în valoare de 9.700 lei, iar cealaltă de fete, într-un local închiriat. 

Cursurile erau urmate de 80 copii, din care 51 băieţi şi 29 fete, dintr-un total de 289 copii de 

vârstă şcolară. Pentru întreţinerea celor 2 şcoli, comuna cheltuia 2.846 lei în anul 1893 din bugetul 

în valoare de 34.094 lei8. 

Deşi era comună rurală, şcolile erau de tip urban. La ele mergeau să înveţe copiii şi din împrejurimi, 

în primul rând, din Adjudu-Vechi şi Burcioaia. 

Începând cu anul 1894 va funcţiona o singură şcoală mixtă având ca învăţători pe Ion Zaharescu, 

Raluca, Constantin Ladaru, Neculai Pătrăşcanu9.  

Primul local de şcoală propriu, a cărui amploare se cunoaşte şi azi a fost construit în anul 1904 din 

cărămidă, acoperit cu tablă şi era compus din 4 săli de clasă, o cameră pentru cancelarie şi 3 

camere locuinţă pentru director. Construcţia era evaluată la 80.000 lei. Nu există act scris privind 

construcţia sa, informaţia este luată din “Recapitularea averei, proprietatea statului din comuna 

Adjud, judeţul Putna, anul 1939”10.  

Începând cu anul 1902 a funcționat o şcoală primară şi la Adjudu-Vechi, localul fiind construit din 

vălătuci, prin contribuţie publică11.  

Localul propriu de şcoală din Burcioaia a fost construit în anii 1905 - 1908, cu o sală de clasă, 

cancelarie, locuinţă pentru director. Ca primă învăţătoare este semnalată a fi Ana Negoiescu12.  

La şcoala de la Adjudu-Vechi, prima învăţătoare menţionată este Maria Diaconescu13. 

Dezvoltarea demografică şi economică a oraşului cerea înfiinţarea de noi şcoli primare şi 

gimnaziale, construirea de localuri corespunzătoare. 

Astfel, pe lângă cele 2 şcoli primare, de băieţi şi de fete, în primul deceniu al secolului al XX-lea s-a 

înfiinţat şcoala elementară de meserii. Această şcoală funcţionase în anii 1910-1918 la Soveja, 

 
6 D. Rotta, Dicţionar geografic, topografic şi statistic al judeţului Putna, Focşani, 1888, p. 1 
7 N. N. Săveanu, Şcolile rurale din judeţul Putna, Focşani, 1904, p. XVIII 
8 Şt. Ţugulea, Opere citate, Anexa 11,  Procese verbale, Primărie, 1892/1893 
9 Ibidem 
10 Ibidem, Anexa 73 
11 Arhivele statului Focşani, Fond Prefectura Putna, Dosar 208/1909, fila 58 
12 Şt.Ţugulea, Opere citate, p. 124 
13 N. N.  Săvescu, Opere citate, p. XVIII 
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fiind mutată la Adjud începând cu anul şcolar 1908-1909. S-a dovedit o măsură bună căci de-a 

lungul anilor ea va pregăti generaţii întregi de muncitori calificaţi pentru Depoul CFR şi pentru 

atelierele din oraş. 

În anul şcolar 1908-1909 a funcţionat cu o clasă de 30 elevi. Cursurile şcolii erau de 3 ani şi 

pregăteau în profilele fierărie, lemnărie, iar din anul 1928 şi lăcătuşerie. Această şcoală a funcționat 

până în anul 193814.  

Şcoala de meserii avea plan de producţie, fondurile fiind împărţite între Minister, internatul şcolii şi 

stimulente pentru maiştri.  

În anul 1920 a luat finţă gimnaziul teoretic “General Averescu” în localul cumpărat de la rabinul 

Avram Wisman. Iniţial, acest local fusese destinat pentru spital, dar necesitatea unui gimnaziu a 

determinat schimbarea destinaţiei, căci această şcoală primea elevi din fostele judeţe Putna, Tecuci, 

Bacău, constituind prin aceasta un prestigiu pentru oraş15.  

În anul şcolar 1920-1921 școala a funcţionat cu un număr de 41 de elevi, director fiind profesorul 

M. Marinescu, urmat de Adrian Ciocîrdia şi Emil Simuleac16.  

Dificultăţile materiale caracteristice învăţământului românesc din acea perioadă nu au scutit nici 

acest gimnaziu, căci în 1922 se pusese problema desfiinţării sale. Intervenţia energică a conducerii 

şcolii pe lângă Prefectura Putna a dus la aprobarea funcţionării în continuare, menţionându-se în 

răspuns că avea 3 clase de elevi în anul şcolar 1922-192317. 

Din darea de seamă a directorului şcolii pe anul şcolar 1926-1927 rezultă că acest gimnaziu avea 

194 de elevi pentru clasele bugetare, 103 eleve pentru clasele extrabugetare, în total 297 de şcolari. 

Dintre aceştia au promovat 146, au rămas corigrenţi 116, repetenţi 30, retraşi 4, amânat pentru 

septembrie 1 elev. 

Raportând în procente rezultă 49% promovaţi, 39% corigenţi, 10% repetenţi şi 2% retraşi18.  

Absolvenţii acestui gimnaziu îşi continuau studiile la liceele din Focşani, Bacău, Tecuci, deşi corpul 

profesoral de care dispunea gimnaziul, localul suficient de încăpător, distanţele relativ mari faţă de 

localităţile mai sus menţionate l-ar fi îndreptăţit să fie transformat în liceu. 

Nu s-a întâmplat aşa, ba mai mult, în anul 1938 va fi desfiinţat19. 

Începând cu anul 1925-1926 va funcţiona în local propriu, Gimnaziul industrial de băieţi CFR până 

în anul 194320.  Şcoala primară de fete funcţiona de la înfiinţare în localuri închiriate. De exemplu, în 

 
14 Fondul arhivistic al Liceului industrial Adjud, Şcoala elementară de meserii Adjudul Nou, registrul matricol din anii 
1901/1918, 1919/1938 
15 Şt. Ţugulea, Op. cit., p. 128 
16 Fond arhivistic Lic. Ind. Adjud, Registru matricol Gimnaziu “General Averescu” 1920 - 1938 
17 Arh. Stat. Fil. Focşani, Fond Prefectura Putna, Dos. 43/1922, fila 138 
18 Şt. Ţugulea, Op. cit., p. 128 
19 Fondul arhivistic al Lic. Ind. Adjud. Dos. nr. 1, Situaţia pe anii 1937 - 1938 
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anul şcolar 1933-1934 o sală era închiriată la gimnaziu, iar o alta era într-o locuinţă din cartierul 

nou. 

Documentele de arhivă ne arată că în anul 1933 a început construcţia unei şcoli cu 4 clase pentru 

fete (actuala şcoală nr. 1), cu sume strânse începând din anul 1923. Fondurile insuficiente au făcut 

ca în anul 1934 să rămână în roş şi cu eforturi mari să fie acoperită cu ţiglă21.  

Va fi dată în folosinţă, aşa cum rezultă dintr-o adresă a conducerii şcolii către Primăria Adjudului, în 

anul 1936-1937, director fiind Lucreţia Bordea22.  

Începând cu anul 1941 va funcţiona până în anul 1948 şcoala profesională CFR de fete cu durata 

cursurilor de 3 ani23. 

Populația școlară pe niveluri de educație 

Populația școlară reprezintă totalitatea copiilor din grădinițe și creșe, a elevilor și studenților 

cuprinși în procesul de instruire și educare dintr-un an școlar/universitar din cadrul educației 

formale, indiferent de formele de învățământ pe care le frecventează (de zi, seral, cu frecvență 

redusă și la distanță), programul de studii și de vârstă.  

Având în vedere dinamica demografică şi social-economică a Municipiului Adjud se poate constata 

o scădere semnificativă a numărului de elevi în ultimii ani.  

Tabel nr. 23 - Evoluția populației școlare pe niveluri de educație în perioada anilor 2007-2016 

 Anul 
2007 

Anul 
2008 

Anul 
2009 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

Anul 
2014 

Anul 
2015 

Anul 
2016 

Copii înscriși 
în grădinițe 

521 514 555 575 566 463 426 439 396 375 

Elevi înscriși în 

învățământul 

primar  

775 771 705 698 668 742 745 745 739 720 

Elevi înscriși în 

învățământul 

gimnazial  

895 844 818 796 775 732 671 666 612 621 

Elevi înscriși în 

învățământul 

liceal  

1353 1414 1588 1683 1827 1677 1586 1474 1362 1352 

Elevi înscriși in 

învățământul 

profesional 

274 273 185 98 24 90 84 82 107 108 

Elevi înscriși în 

învățământul 

postliceal  

18 15 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 3,836  3,831  3,851  3,850  3,860  3,704   3,512   3,406   3,216  3,176  

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

 
20 Ibidem, Registrul matricol pe 1925 - 1943 (Clasă de fete va avea din anul 1941) 
21 Arh, Stat Fil. Focşani, Fond Primăria Adjud, Dos. 46/1934 
22 Şt. Ţugulea, Op. cit., Anexa nr. 77 
23 Fond arh. Lic. Ind. Adjud, Registrul matricol 1941 - 1948 
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Figura nr. 13 – Evoluția populației școlare pe niveluri de educație în perioada anilor 2007-2016 

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

Pe baza datelor regăsite pe site-ul Institutului Național de Statistică a fost realizat graficul de mai 

sus care prezintă evoluția populației școlare din Municipiul Adjud pe niveluri de educație.  

În ceea ce privește evoluția numărului de copii/elevi încadrați în cele șase niveluri de învățământ în 

perioada 2007-2016, se poate observa că acesta a oscilat de-a lungul anilor, numărul 

copiilor/elevilor înscriși în instituțiile de învățământ din Municipiul Adjud fiind totuși mai mic în 

anul 2016 decât în anul 2007. 

De asemenea, se poate observa că numărul cel mai numeros de elevi se regăsește în învățământul 

liceal urmat de elevii înscriși în învățământul gimnazial și primar. Pe parcursul perioadei analizate, 

învățământul profesional are cele mai scăzute valori, iar în ceea ce privește elevii înscriși în cadrul 

învățământului postliceal se înregistrează valori doar la nivelul anilor 2007-2008. 

Personalul didactic pe niveluri de educație 

Personalul didactic reprezintă persoanele fizice care sunt angajate în sistemul de învățământ și 

predau în cadrul procesului educațional și de instruire (cu normă întreagă și cu normă parțială). 

Fiecare cadru didactic este înregistrat o singură dată, numai la unitatea școlară la care are funcția 

de bază sau la care predă numărul cel mai mare de ore didactice. 
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Tabel nr. 24 - Evoluția personalului didactic pe niveluri de educație în perioada anilor 2007-2016 

 
Anul 
2007 

Anul 
2008 

Anul 
2009 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

Anul 
2014 

Anul 
2015 

Anul 
2016 

Număr cadre 
didactice în 
învățământul 
preșcolar 

31 29 31 30 28 26 26 26 25 25 

Număr cadre 
didactice în 
învățământul 
primar  

37 38 34 32 31 37 36 35 32 35 

Număr cadre 
didactice în 
învățământul 
gimnazial  

75 69 63 55 41 48 48 108 99 45 

Număr cadre 
didactice în 
învățământul 
liceal 

79 115 97 97 96 114 97 94 94 94 

TOTAL 222 251 225 214 196 225 207 263 250 199 

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

 
 Figura nr. 14 – Evoluția personalului didactic pe niveluri de educație în perioada anilor 2007-2016 

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

Evoluția numărului personalului didactic pe niveluri de educație din municipiul Adjud a înregistrat 

oscilații de-a lungul anilor 2007-2016. 

Dacă în anul 2007 personalul didactic număra 222 de persoane, în anul 2016 acesta a scăzut la 199 

de cadre didactice. 
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Unitățile școlare sunt în stare bună de funcționare astfel încât activitatea instructiv – educativă se 

desfășoară conform legislației în vigoare la standarde europene. Sălile de clasă, laboratoarele, 

cabinetele și celelalte spații specifice activității cu școlarii și preșcolarii sunt dotate cu mobilier 

adecvat, material didactic și aparatura IT conformă cu cerințele unui învățământ modern. 

Numărul total de biblioteci din Municipiul Adjud este de 8, din care doar una este bibliotecă publică. 

În Municipiul Adjud există un efectiv de 135.141 volume, din care 44.863 au fost eliberate la nivelul 

anului 2016 celor 3.759 cititori activi24.  

 

3.2.2 Infrastructura pentru sănătate  

Sănătatea ocupă un loc central în viața oamenilor având un impact direct pe de-o parte asupra 

bunăstării și calității vieții lor, iar pe de altă parte asupra productivității și prosperității economice 

a Municipiului Adjud din care fac parte. Problemele netratate de sănătate ale populației generează 

pe de-o parte pierderi economice datorate incapacității de muncă a indivizilor, iar pe de altă parte 

cheltuieli directe cu îngrijirea medicală mai ridicate decât în cazul unei tratări precoce a acestora și 

un cost de oportunitate pentru fondurile în plus cheltuite astfel. Așadar, investițiile în sănătate și 

promovarea prevenirii și depistării precoce a bolilor de care suferă populația ar trebui să ocupe un 

loc important în politicile fiecărui stat pentru a-i asigura o prosperitate și competitivitate durabilă 

acestuia și cetățenilor săi. 

Tabel nr. 25 – Rețeaua de unități sanitare a Municipiului Adjud la nivelul anului 2016 

Categorii de unități sanitare Forme de proprietate Număr 

Spitale Proprietate publică 1 

Ambulatorii integrate spitalului Proprietate publică 1 

Cabinete medicale școlare Proprietate publică 1 

Cabinete medicale de familie Proprietate privată 9 

 Cabinete stomatologice  Proprietate privată 6 

Cabinete medicale de specialitate Proprietate privată 4 

Farmacii Proprietate publică 1 

Farmacii Proprietate privată 5 

Laboratoare medicale Proprietate publică 3 

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

La nivelul anului 2016, în Municipiul Adjud existau: un spital public cu ambulatoriu integrat 

spitalului, 1 cabinet medical școlar, 9 cabinete medicale de familie private, 6 cabinete stomatologice 

 
24 INS România, Baza de date Tempo-Online 
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private, 4 cabinete medicale de specialitate proprietate privată, o farmacie publică, 5 farmacii 

private și 3 laboratoare medicale publice. 

Ca și personal medico-sanitar, la nivelul anului 2016, în Municipiul Adjud activau 47 de medici la 

unitățile sanitare publice și 13 medici la unitățile sanitare private, 9 medici de familie la cabinete 

medicale de familie private, 9 medici stomatologi la cabinete stomatologice private, 1 farmacist la 

farmacia publică și 4 farmaciști la cele 4 farmacii private. Ca personal sanitar mediu activau la 

unitățile sanitare publice 112 de persoane iar pentru unitățile sanitare private 41 de persoane25. 

 

Asistenţa socială presupune un complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor 

sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de 

dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă pentru prevenirea autonomiei şi protecţiei persoanei, 

pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale şi în 

scopul creşterii calităţii vieţii. 

Sistemul național de servicii sociale este reglementat prin Legea Asistenței Sociale nr. 292/2011. 

Acest cadru legal definește serviciile sociale ca fiind activitatea sau ansamblul de activități realizate 

pentru a răspunde nevoilor sociale, precum și a celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în 

vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, 

promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții. 

Serviciile de asistență socială constau în: 

• Sprijin acordat familiilor cu venituri reduse prin: ajutoare sociale conform Legii 416/2001 

(privind venitul minim garantat), ajutoare de încălzire conform OUG 70/2011 (privind 

măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece), alocații pentru susținerea familiei 

conform Legii 277/2010 (privind alocația pentru susținerea familiei); 

• Alocații de stat pentru copii conform Legii 61/1993 (privind alocația de stat pentru copii), 

alocații lunare de plasament conform prevederilor Legii 272/2004 (privind protecția și 

promovarea drepturilor copilului) și ale OUG 26/1997 (privind protecția copilului aflat în 

dificultate), indemnizații pentru creșterea copilului conform prevederilor OUG 148/2005 

(privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului); 

• Sprijin acordat persoanelor cu handicap conform prevederilor Legii 448/2006 (privind 

protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap). 

Numărul șomerilor din Municipiul Adjud era de 258 persoane în luna decembrie 2016 și 215 

persoane în luna ianuarie 201826. 

 
25 http://statistici.insse.ro/ 
26 http://statistici.insse.ro/ 
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CAPITOLUL 4. PROGNOZE ȘI SCENARII 

Populația României a scăzut continuu după 1989 în contextul scăderii ratei de creștere a populației. 

Cauzele acestei scăderi sunt predominant economice. Pe fundalul unei tranziții prelungite care a 

secătuit economia românească și a instalării noii crize după doar câțiva ani de avânt economic (2004-

2008), și populația țării nu a avut timpul necesar să își redreseze comportamentul. 

În condițiile inexistenței până în prezent a unei strategii și neaplicării măsurilor necesare schimbării 

comportamentului demografic, în România se prognozează scăderea accentuată a populației până în 

2050. 

Proiectările demografice reprezintă determinări prin calcule ale numărului populaţiei (sau al unei 

subpopulaţii) plecând de la structura pe sexe şi vârste la un moment dat şi emiţând ipoteze asupra 

evoluţiei probabile a celor trei componente care modifică în timp numărul şi structura populaţiei: 

mortalitate, fertilitate şi migraţie. Prognoza demografică este acea variantă a proiectărilor 

demografice care are probabilitatea cea mai mare de a se realiza.  

Se pot distinge două mari tipuri de abordare a evoluţiei probabile: 

1. Abordarea tendenţială – porneşte de la ipoteza potrivit căreia factorii care au determinat 

evoluţiile trecute şi actuale vor acţiona şi în viitor în acelaşi sens. 

Există două subtipuri ale abordării tendenţiale: 

a) abordarea tendenţială pură – porneşte de la extrapolarea tendinţelor trecute şi actuale; 

b) abordarea tendenţială motivată – extrapolează tendinţele trecute şi actuale, dar ţinând 

cont de schimbări certe care vor interveni în viitor în anumite evoluţii. 

2. Abordarea normativă – porneşte de la ipoteza potrivit căreia evoluţiile componentelor în ţări 

mai puţin dezvoltate din punct de vedere socio-economic şi cultural vor urma, cu un decalaj în timp şi 

cu unele particularităţi, evoluţiile pe care le-au avut la acelaşi stadiu de dezvoltare populaţiile din 

ţările avansate. 

Există două subtipuri ale abordării normative: 

a) abordarea normativă pură – stabileşte anumite obiceiuri în materie de creştere demografică 

sau de nivel al evoluţiei componentelor; 

b) abordarea normativă referenţială – face referire la evoluţia unor popoare mai dezvoltate şi 

admite ipoteza că populaţia studiată va avea în viitor o evoluţie similară cu cea a popoarelor 

de referinţă. 
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În elaborarea prognozei demografice a populaţiei Municipiului Adjud s-a luat drept model studiul 

"Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani", elaborat de Academia Română în anul 

2016. Astfel, în estimarea evoluţiei populaţiei s-au avut în vedere trei scenarii, unul tendenţial şi 

două scenarii normative.  

Formularea ipotezelor privind evoluţia principalelor fenomene demografice a avut în vedere 

caracteristicile specifice populaţiei Municipiului Adjud: o rată a natalității mai mare comparativ cu 

rata mortalității, o rată negativă a migrației și o rată scăzută a fertilității. 

În vederea obţinerii unei analize mai detaliate care să stea la baza formulării de propuneri la nivel 

teritorial, s-au elaborat prognoze la nivel de municipiu. 

 

Scenarii ale evoluţiei fertilităţii, mortalităţii şi migraţiei la nivelul municipiului 

Ipotezele privind evoluţia populaţiei din Municipiul Adjud 

Varianta „reper”, varianta pesimistă a prognozei demografice, porneşte de la ipoteza că cele două 

componente ale mişcării populaţiei, sporul natural şi sporul migratoriu, vor înregistra valori 

descrescătoare în perioada prognozată. 

Varianta „echilibru” porneşte de la ipoteza menținerii unor valori constante a componentelor 

mişcării populaţiei, în conformitate cu cele existente la nivelul anului 2016.  

Varianta „creştere”, varianta optimistă a prognozei, se diferenţiază prin ipoteza unei creşteri a 

componentelor mişcării populaţiei.   

 

Estimări ale volumului populaţiei Municipiului Adjud pe termen lung 

• varianta „reper” 

Tabel nr. 26 – Evoluția populației Municipiului Adjud, conform variantei „reper” 

Anul Populația Spor natural Spor migratoriu 

2016 20.432 1.08 -7,00 

2021 19.615 0,00 -8,00 

2026 18.634 -1,00 -9,00 

2031 17.516 -2,00 -10,00 

 

În condițiile în care în perioada 2016-2031, valorile sporului natural și ale sporului migratoriu ar 

înregistra valori descrescătoare față de cele de la nivelul anului 2016, populația Municipiului Adjud 

ar cunoaște o scădere cu aproximativ 2.916 de persoane, respectiv 14%. Menționăm că acest 

scenariu reprezintă un scenariu pesimist. 
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• varianta „echilibru” 

Tabel nr. 27 – Evoluția populației Municipiului Adjud, conform variantei „echilibru” 

Anul Populația Spor natural Spor migratoriu 

2016 20.432 1.08 -7,00 

2021 19.827 1.08 -7,00 

2026 19.240 1.08 -7,00 

2031 18.670 1.08 -7,00 

 

În condițiile în care în perioada 2016-2031, valorile sporului natural și ale sporului migratoriu ar 

înregistra valori constante comparativ cu cele existente la nivelul anului 2016, populația 

Municipiului Adjud ar cunoaște o scădere cu 1.762 persoane din anul 2016 până în anul 2031. Astfel, 

populația ar înregistra o scădere cu aproximativ 8,6%.  

• varianta „creştere” 

Tabel nr. 28 – Evoluția populației Municipiului Adjud, conform variantei „creștere” 

Anul Populația Spor natural Spor migratoriu 

2016 20.432 1.08 -7,00 

2021 20.023 2,00 -6,00 

2026 19.823 3,00 -5,00 

2031 19.823 4,00 -4,00 

În cazul în care valorile sporului natural și ale sporului migratoriu ar înregistra creșteri substanțiale, 

atunci populația Municipiului Adjud tot ar scădea cu 609 persoane, în proporție de aproximativ 3%. 

Varianta cea mai realistă care ar trebui luată în considerare în prognoza evoluţiei volumului 

populaţiei este cea de echilibru. Aceasta porneşte de la ipoteza menținerii constante a valorilor celor 

două componente. În viitor, ar putea exista o atenuare a fenomenelor demografice negative datorată 

creşterii economice însă aceasta nu ar conduce, în mod automat, la dispariţia proceselor demografice 

negative. 

Deoarece populaţia tânără reprezintă un potenţial pentru dezvoltarea unei anumite zone, ponderea 

scăzută a acesteia poate reprezenta un factor restrictiv al dezvoltării. Cum populaţia tânără a 

Municipiului Adjud, a înregistrat o scădere semificativă în ultimii ani, putem vorbi de un factor 

restrictiv al dezvoltării. 

Măsurile destinate reducerii fenomenelor demografice negative trebuie să se bazeze pe relansarea 

economică. Deşi dezvoltarea economică nu conduce, în mod necesar, la o creştere demografică 

bazată pe spor natural, ea ar stimula, într-o mai mare măsură, imigraţia în zonă. De asemenea, 

aceasta ar putea avea un efect pozitiv asupra reducerii mortalităţii, prin îmbunătăţirea sistemului de 

servicii de sănătate, însă nu ar influenţa semnificativ natalitatea în lipsa unui „curent pro-natalist” la 

nivelul populaţiei. Mai mult, dezvoltarea economică ar conduce şi la o creştere a nivelului de educaţie 

al populaţiei, fapt ce ar determina, după cum evidenţiază evoluţiile demografice din ţările dezvoltate, 
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reducerea numărului de copii pe care familiile doresc să-i aibă. Pe de altă parte, creşterea nivelului 

de educaţie al populaţiei implică un efect pervers asupra natalităţii prin faptul că duce la creşterea 

vârstei la care mamele nasc primul copil. 

Soluţiile de încurajare a natalităţii ar trebui căutate mai ales în domeniul flexibilizării accesului 

femeilor tinere pe piaţa forţei de muncă, concomitent cu procesele de întemeiere a unei familii şi de 

naştere şi creştere a copiilor. 

Creşterea volumului populaţiei de vârstă activă trebuie să fie însoţită de programe capabile să 

absoarbă această forţă de muncă. În consecinţă, ar trebui găsite soluţii în sensul dezvoltării de 

activităţi economice care să facă faţă cererii de locuri de muncă. 
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CAPITOLUL 5. DISFUNCȚIONALITĂȚI 
 

• populația Municipiului Adjud a cunoscut un trend descendent în perioada anilor 2007-

2017, pierzând 462 de persoane, respectiv 2,2% din populația existentă în anul 2007; 

• densitatea populației Municipiului Adjud a scăzut în perioada anilor 2007-2017 de la 

352,7 locuitori/km2 la 344,8 locuitori/km2 . 

• în aceeași perioadă de timp, populația tânără cu vârste cuprinse între 0-14 ani, a cunoscut 

o scădere cu aproximativ 5,3 %; 

• scăderea ratei fertilității de la 34,13%0 în 2006 la 30,24%0 în anul 2011; 

• existența unei valori negative a mediei ratelor migrației în perioada anilor 2007-2016 – 

3,35%0; 

• scăderea numărului de copii înscriși într-o formă de învățământ cu 660 de persoane, 

respectiv cu 17%; 

• scăderea numărului personalului didactic ce activează într-o formă de învățământ cu 23 

de persoane, respectiv cu 10%; 

• numărul destul de ridicat al persoanelor asistate social; 

• infrastructură medicală destul de slab dezvoltată, comparativ cu numărul de locuitori ai 

Municipiului. 
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CAPITOLUL 6. RECOMANDĂRI 

 

Având în vedere tendinţele de evoluţie a populaţiei şi disfuncţionalităţile identificate în cadrul 

acestui studiu, obiectivele de dezvoltare socio-economică a Municipiului Adjud ar trebui orientate 

înspre: 

✓ optimizarea şi reducerea efectelor fenomenelor demografice negative şi dezvoltarea 

serviciilor oferite în special populaţiei tinere prin măsuri care să permită dezvoltarea 

profesională concomitent cu procesele de întemeiere a unei familii; 

✓ creşterea competititivităţii capitalului uman pe piaţa muncii prin asigurarea oportunităţilor 

de învăţare pe tot parcursul vieţii, îmbunătăţirea accesului la piaţa forţei de muncă pentru 

categorii vulnerabile, susţinerea iniţiativelor antreprenoriale locale şi dezvoltarea unei 

pieţe a muncii moderne şi flexibile; 

✓ Politici şi acţiuni de stopare / reducere a (e)migraţiei populaţiei tinere  

o creşterea atractivităţii economice a localităţilor; valorificarea potenţialului uman prin: 

- mai bună distribuţie a activităţilor social-economice în teritoriu; 

- sporirea oportunităţilor de ocupare - stimularea utilizării resurselor economice 

alternative la nivel regional şi local (exploatarea resurselor peisagere şi 

cultural-etnografice) şi  sprijinirea sectoarelor neagricole sectorul terţiar şi în 

mod special serviciile turistice, etc.),   

- crearea unor stimulente pentru schimbarea tipului de agricultură (o mai bună 

tehnologizare, profesionalizare, etc.) 

o creşterea atractivităţii social-edilitare a localităţilor prin: 

- stimularea şi sprijinirea îmbunătăţirii condiţiilor de locuit  

- îmbunătăţirea capacităţii şi stării fizice a infrastructurilor rutiere şi de 

transport: crearea unei infrastructuri bine structurată; 

- ameliorarea echipării cu dotări publice locale (dezvoltarea serviciilor 

comerciale, de învăţământ şi de sănătate), etc. 

✓ luarea de măsuri active de protecţie socială a forţei de muncă şi de combatere a şomajului: 

recalificarea şi reorientarea pe piaţa muncii a şomerilor (dezvoltarea resurselor umane în 

vederea creşterii şanselor de angajare pe piaţa muncii, dezvoltarea spiritului 

antreprenorial, întărirea capacităţii întreprinderilor şi a angajaţilor de adaptare la cerinţele 

economiei de piaţă): cursuri de calificare / recalificare, consultanţă pentru înfiinţarea de 

întreprinderi mici şi mijlocii, crearea de locuri de muncă; 
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✓ politici de creştere a motivaţiei pentru educaţie şi pregătire profesională şi măsuri de 

protecţie socială pentru asigurarea condiţiilor materiale de acces la acestea, pentru toate 

categoriile sociale – combaterea fenomenului de abandon școlar; 

✓ construirea/dotarea spațiilor de cultură, stimularea schimburilor culturale și competițiilor 

interjudețene; 

✓ asigurarea unei asistențe sociale concrete către persoanele cu handicap prin antrenarea 

persoanelor fizice voluntare și prin înființarea unor unități de profil. 
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