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INTRODUCERE 

 

Prin aderarea la Uniunea Europeană, România este direct legată la politica de coeziune a Uniunii 

Europene, ale cărei obiective stau la baza „Strategiei de dezvoltare teritorială a României”. 

Strategia de dezvoltare teritorială a României (SDTR) propune ca, până în 2035, România să devină 

"o țară cu un teritoriu funcțional, administrat eficient, care asigură condiții atractive de viață și 

locuire pentru cetățenii săi, cu un rol important în dezvoltarea zonei de sud-est a Europei". 

Dintre obiectivele principale, cel legat de infrastructura de apă, îl reprezintă conformarea 

sectorului, în perspectiva anului 2018, la cerințele impuse României la aderarea la UE, astfel încât 

toate localitățile cu o populație de peste 2.000 locuitori să aibă acces la servicii de alimentare cu apă 

potabilă și canalizare. Atingerea în anul 2.035 a țintei de cca 100 mc/an/locuitor apă prelevată, 

pentru întreaga populație a țării, având în vedere că cerințele de apă estimate se ridică la 95 

mc/an/locuitor în mediul urban, respectiv 128 mc/an/locuitor în mediul rural (INHGA, 2013). 

Diversitatea resurselor de apă de care dispune România (ape de suprafață 90% și ape subterane 

10%), volumul suficient al acestora (140 mld. m3/an pentru   următorii 20 ani, 2016 – 2035), arata 

ca  România nu va intra sub incidența riscului de epuizare a resurselor de apă. 

Principiile și prevederile Directivei Directiva Consiliului 91/271/EEC din 21 mai 1991 privind 

epurarea apelor uzate urbane, modificată și completată de Directiva Comisiei 98/15/EC în 27 

februarie 1998, este baza legală a legislației comunitare în domeniul apelor uzate. Directiva 

91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane a fost transpusa în întregime în legislația 

românească prin Hotărârii Guvernului nr.188/2002 pentru aprobarea normelor privind condițiile 

de descărcare ale apelor uzate in mediul acvatic, modificata si completata cu Hotărârea Guvernului 

nr. 352/2005. Obiectivul central al directivei este protecția mediului de efectele negative ale 

evacuărilor de ape uzate urbane și de ape uzate din anumite sectoare industriale (în principal 

prelucrarea și fabricarea produselor din industria alimentară). În România, legislația europeană din 

domeniul epurării apelor uzate și evacuării în mediul acvatic a fost transpusă în perioada 2002-

2005, însă, sunt necesare în continuare etape de implementare pentru conformarea integrală la 

cerințele Directivei.  

Având în vedere atât poziționarea României în bazinul hidrografic al fluviului Dunărea și bazinul 

Mării Negre, cât și necesitatea protecției mediului în aceste zone, România a declarat întregul său 

teritoriu ca zonă sensibilă. Această decizie se concretizează în faptul că aglomerările cu mai mult de 

10.000 locuitori echivalenți trebuie să asigure o infrastructură pentru epurarea apelor uzate 

urbane care să permită epurarea avansată, mai ales în ceea ce privește nutrienții azot și fosfor – HG 

352/2005 art. 3 (1). În ceea ce privește gradul de epurare, epurarea secundară (treaptă biologică) 
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este o regulă generală pentru aglomerările mai mici de 10.000 locuitori echivalenți. Termenele de 

implementare ale Directivei variază și depind de dimensiunea aglomerării și de impactul acesteia 

asupra apelor receptoare. Termenul de tranziție final pentru implementarea Directivei a fost 

stabilit la 31 decembrie 2018, cu termene intermediare pentru colectarea și epurarea apelor uzate 

urbane. În vederea implementării și conformării cu prevederile Directivei Consiliului 91/271/EEC 

privind epurarea apelor uzate urbane, România a obținut perioade de tranziție pentru: Colectarea 

apelor uzate urbane (art. 3 al Directivei), după cum urmează: 

▪ până la 31 decembrie 2013, conformarea cu directiva trebuia realizată în aglomerări umane 

cu mai mult de 10.000 l.e.;  

▪ până la 31 decembrie 2018, conformarea cu directiva va fi realizată în aglomerări umane cu 

mai puțin de 10.000 l.e; Epurarea apelor uzate urbane și evacuarea acestora – art. 4 (1a,b) și 

art. 5 (2);  

▪ până la 31 decembrie 2015, conformarea cu directiva va fi realizată în aglomerări umane cu 

mai mult de 10.000 l.e.;  

▪ până la 31 decembrie 2018, conformarea cu directiva va fi realizată în aglomerări umane cu 

mai puțin de 10.000 l.e. 
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CAP 1. NOTĂ METODICĂ GENERALĂ 
 

 
1.1 Descrierea obiectivelor și limitelor studiului  

Obiective generale  

Prezentul studiu reprezintă fundamentarea principalelor caracteristici specifice infrastructurii 

tehnico-edilitare pentru documentația de urbanism ”Actualizare Plan Urbanistic General și RLU 

Municipiul Adjud, județul Vrancea”.  

Obiectivul principal al studiului vizează în mod direct identificarea, descrierea și delimitarea 

caracteristicilor tehnico-edilitare ale teritoriului municipiului Adjud, în scopul fundamentării unor 

elemente de condiționare privind actualizarea Planului Urbanistic General. La acestea se mai 

adaugă:  

▪ Delimitarea obiectului studiat; 

▪ Analiza critică a situației existente cu evidențierea aspectelor cauzale și areale ale 

disfuncționalităților; 

▪ Evidențierea disfuncționalităților; 

▪ Propuneri de eliminare/diminuare a disfuncționalităților cu specificarea efectelor scontate 

și a măsurilor necesare a fi luate, priorităților de intervenție.  

Astfel, în cadrul prezentului studiu se va urmări prezentarea situației actuale, identificarea 

principalelor disfuncționalități care vor contribui în mod direct la stabilirea direcțiilor de 

dezvoltare a Municipiului Adjud.  

Important de precizat este faptul că recomandările/măsurile de remediere a disfuncționalităților ce 

vor fi identificate vor contribui la îndeplinirea obiectivului specific IV.2 stabilit în cadrul Strategiei 

de dezvoltare integrată a județului Vrancea, perioada 2014-2020. Acesta constă în ”Furnizarea 

serviciilor publice de calitate și îmbunătățirea infrastructurii conform standardelor europene”.  

În ceea ce privește infrastructura tehnico-edilitară, acoperirea teritorială şi dezvoltarea acesteia vor 

fi extinse, iar starea tehnică a sistemelor de utilităţi publice existente va fi îmbunătăţită prin 

implementarea unor programe de investiţii publice bine structurate, precum şi mobilizarea unor 

importante resurse financiare din partea autorităţilor administraţiei publice locale. 

Pentru întocmirea prezentei documentații au fost folosite informații puse la dispoziție de Primăria 

Municipiului Adjud sau de alte instituții prin intermediul primăriei. Proiectantul își asumă dreptul 

de a se baza pe aceste date și informații și de a le considera exacte și complete, fără a avea obligația 

de a verifica în mod independent exactitatea și complexitatea acestora. Astfel, proiectantul nu își 
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asumă responsabilitatea pentru exactitatea și corectitudinea informațiilor preluate din 

documentele avute la dispoziție.  

1.2 Descrierea metodei și direcțiilor de cercetare  

În vederea elaborării studiului s-a ținut cont de o serie de principii de abordare: 

▪ lucru în echipă pluridisciplinară: în acest sens echipa de proiect cuprinde specialiști cu 

experiență din domeniul urbanismului , geografiei, hidrogeologiei, instalațiilor, topografiei; 

▪ consultarea specialiștilor din domeniu: au fost realizate pe parcursul elaborării studiului 

mai multe întâlniri de lucru. 

Metodele de lucru a constat în principal în: 

▪ analize documentare 

▪ analiza cadrului legislativ 

▪ analize și prelucrări date statistice 

▪ reprezentări și analize grafice 

Sub aspectul structurilor și cadrelor de proiectare a dezvoltării, pentru Municipiul Adjud sunt 

relevante: 

▪ Strategii și planuri de dezvoltare ale Municipiului Adjud; 

▪ Strategii și planuri de dezvoltare ale judeţului Vrancea; 

▪ Strategii și planuri de dezvoltare ale Regiunii Sud-Est; 

▪ Strategii și planuri naționale care vizează zonele urbane. 
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CAP 2. DESCRIEREA ZONEI DE AMPLASAMENT A MUNICIPIULUI 
 

2.1 Așezarea fizico-geografică  

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 așezare, județul Vrancea se învecinează cu județul Bacău la nord, la nord-est cu județul Vaslui, la 

est cu județul Galați, cu județul Brăila la sud-est, la sud cu județul Buzău, iar la vest cu județul 

Covasna2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Judeţul Vrancea se întinde pe 4.857,03 km2 reprezentând 2% din suprafaţa ţării, ocupând locul 30 

pe ţară ca suprafaţă şi locul 7 ca suprafaţă rurală3. 

 
1 Strategia de dezvoltare integrată a județului Vrancea 2014-2020, p. 6 
2 http://enciclopediaromaniei.ro  
3 Planul Local de Acţiune pentru Mediu, Judeţul Vrancea, anul 2012, p.19 

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

 

http://enciclopediaromaniei.ro/
http://www.fnpftrr.ro/
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Reţeaua de localităţi cuprinde două municipii, Focşani şi Adjud, oraşele Odobeşti, Panciu, 

Mărăşeşti şi 68 de comune cu 331 sate. Aceste localităţi sunt distribuite în proporţie de 53% în 

zona de şes şi 47% în zona de deal şi munte4. 

Municipiul Adjud este situat în partea de nord a județului Vrancea la confluența râului Trotuș cu 

râul Siret, având coordonatele geografice 46°5’30’’ latitudinea nordică și 24°48’20’’ longitudinea 

estică5.  

 

 

Teritoriul administrativ al Municipiului Adjud ocupă o suprafaţă totală de 6.222,51 ha, din care 

802,54 ha intravilan şi 5.419,97 ha extravilan6. 

Vecinătățile teritoriului Municipiului Adjud sunt:  

▪ La Nord – Municipiul Sascut, județul Bacău; 

▪ La Est – Municipiul Homocea, județul Vrancea; 

▪ La Sud – Municipiul Pufești, județul Vrancea;  

 
4 Planul Local de Acţiune pentru Mediu, Judeţul Vrancea, anul 2012 
5 Memoriu General -  Reactualizare PUG Municipiul Adjud, anul 2014, p.4 
6 Raport de Mediu elaborat de către SC Divori Prest SRL Focșani, anul 2016, p.47 

Figura nr. 2 – Localizarea Municipiului Adjud în cadrul județului Vrancea 
Sursa: https://adjud.ro  

 

https://adjud.ro/
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▪ La Vest – Municipiul Ruginești, județul Vrancea și şi Municipiul Urecheşti jud. Bacău7. 

În componența municipiului Adjud se cuprind următoarele localități:  

▪ Burcioaia: situată la 5 km sud de Adjud; 

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

▪ Șișcani: situată la 7 km nord față de Adjud. 

Figura nr. 3 – Poziția localităților aparținătoare municipiul Adjud 
Sursa: http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/viewer/index.html 

 

Distanța către municipiile și orașele din județul Vrancea:  

▪ Focșani: 47 km;  

▪ Odobești: 58 km;  

▪ Panciu: 30 km;  

▪ Mărășești: 28 km8. 

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

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

▪ 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) – Burcioaia9; 

▪ Drumuri orășenești, sătești și străzi.   

 
7 https://adjud.ro/informatie_municipiu/localizare/ 
8 https://maps.google.com 
9 HG nr. 782/2014 pentru modificarea anexelor la HG nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a 
drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice 

http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/viewer/index.html
https://maps.google.com/
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Municipiul Adjud dispune de acces la transportul feroviar care este deservit de magistrala 500 

București (nord) - Ploiești (sud) - Adjud - Bacău - Pașcani - Suceava - Vicșani10.  

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.  

Aflat la o răscruce geografică, județul Vrancea constituie o legătură între marile zone ale Carpaţilor 

Orientali şi Meridionali, Câmpia Siretului şi 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 Dobrogea11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 www.cfr.ro  
11 Planul Local de Acţiune pentru Mediu, Judeţul Vrancea, anul 2012, p.19 

http://www.cfr.ro/
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CAP 3. GOSPODĂRIREA APELOR  
 

3.1 Hidrologie  

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 inundațiile12. 

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. 

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 câmpie13. 

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 Trotușului14. 

 

 
12 Studiu hidrologic elaborat de către A.N.”APELE ROMÂNE”, Administrația Bazinală de Apă Siret, p.1 
13 Raport de Mediu elaborat de către SC Divori Prest SRL Focșani, anul 2016, p.51 
14 Studiu hidrologic elaborat de către A.N.”APELE ROMÂNE”, Administrația Bazinală de Apă Siret, p.1 
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Lucrări hidrotehnice   

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. 1 – 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. 2 – 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) 

Inundaţiile produse în anul 2005 au scos în evidenţă atât anumite deficienţe ale tehnicilor utilizate 

pentru protecţia împotriva inundaţiilor, a capacităţii de răspuns pentru gestionarea fenomenului, 

cât şi necesitatea de realizare a unor noi lucrări de apărare împotriva inundaţiilor. 

Ca urmare a acestor deficienţe, pentru protecţia localităţilor împotriva inundaţiilor, la nivelul S.G.A. 

Vrancea s-a întocmit Lista cu propuneri de lucrări de investiţii care cuprinde lucrări de apărare 

împotriva inundaţiilor pe termen mediu şi lucrări de apărare împotriva inundaţiilor pe termen 

lung, listă care de la acea dată a fost revizuită, fiind introduse şi alte lucrări necesar a fi executate. 

Astfel, este necesară realizarea unor lucrări de apărare împotriva inundaţiilor (amenajări, 

regularizări, consolidări etc.) pe majoritatea cursurilor de apă, iar lucrările de apărare împotriva 

inundațiilor propuse la nivelul municipiului Adjud se prezintă în tabelul de mai jos:  

Tabel nr. 3 – Obiective investiții cu SF – Adjud  

Denumirea obiectivului de 

investiții  

Stadiul aprobării (aviz nr. / 

data)  

Indicatori tehnico-economici  

Valoare  

INV/CM (lei)  
Capacități  

Apărare mal stâng râu Trotuş în 

zona localităţii Burcioaia 

municipiul Adjud, judeţul Vrancea 

aviz A.N.A.R. 

nr. 63/10.09.2014 

8.755.678 

7.928.505 

apărare de mal 

L= 1.a900 ml 

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

▪ exploatarea nerațională a unor suprafețe de pădure puse în posesie;  

▪ dirijarea necontrolată a apelor meteorice;  

 

3.3 Concluzii și recomandări  

În România cursurile de apă sunt clasificate în cinci categorii/clase de calitate (I, II, III, IV, V), 

conform ord. MAPPM 1146/2002. Stabilirea categoriei de calitate pe grupe de indicatori se 

realizează prin comparații succesive cu limite admisibile pentru fiecare categorie de calitate în 

parte. 

Calitatea apelor este urmărită conform structurii și principiilor metodologice ale Sistemului 

Național de Monitoring a Calității Apelor (SNMCA). Pe baza unor prelucrări statistice, precedate de 

analiza și validarea datelor, se determina anumite valori tipice care permit o evaluare a calității 

globale a apelor. 

Activitatea de supraveghere a calității apei, pe cursul  văilor și în iazurile din Municipiul, s-a realizat 

prin monitorizarea parametrilor fizico-chimici și biologici în cadrul laboratorului de calitatea apei 

din cadrul  Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea.  

Apa din fântânile sătești amplasate de regulă în curtea gospodăriilor, în apropiere de depozitul 

propriu de gunoi de grajd sau de latrine sunt afectate de poluarea cu indicatori specifici. Analizele 

efectuate de Laboratorul APM pentru apa din aceste fântâni indică de cele mai multe ori depășiri ale 

CMA pentru azotati, depasire care ajunge pana la valoarea de 200-300 mg/l azotați. Se impune 

realizarea unui sistem centralizat de alimentare cu apă în toate localitățile componente 

municipiului și execuția unui sistem de canalizare centralizat precum și amplasarea unei stații de 

epurare  pentru apele uzate menajere sau cele tehnologice provenite din activități industriale.  

În cadrul programului de monitorizare a rețelei hidrogeologice se efectuează urmărirea cantitativă 

și calitativă prin măsurători ale nivelului hidrostatic și prelevări de probe de apă în două campanii 

anuale.  

Se vor ține cont de zonele de protecție a cursurilor de apă, conform  Legii apelor nr. 107/1996 cu 

modificările și completările ulterioare ( H.G. nr. 83/1997, H.G. nr. 948/1999, Legea nr. 192/2001, 

O.U.G. nr. 107/2002, Legea nr. 404/2003, Legea nr. 310/2004, Legea nr. 112/2006, O.U.G. nr. 

12/2007, O.U.G. nr. 130/2007). 

Lățimea zonei de protecție în jurul lacurilor de acumulare: 

▪ între Nivelul Normal de Retenție și cota coronamentului. 

Lățimea zonei de protecție în lungul cursurilor de apă: 

▪ în funcție de lățimea cursului de apa 
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Se vor efectua lucrări de regularizare, apărări de mal pe cursurile râurilor pentru a stopa efectul 

acestora și a preveni fenomenul de instabilitate cauzat de acestea. 

Pentru diminuarea efectelor inundațiilor se recomandă reamenajarea hidrotehnică și execuția de 

podețe dimensionate corespunzător, funcție de volumul precipitațiilor calculat pentru perioadele 

cu volume excepționale. 

Se propune regularizarea și recalibrarea prin tăieri de meandre a  pentru a diminua efectele 

negative ale eroziunii de mal.  De asemenea, se propune realizarea unui  sistem unitar de colectare 

a apelor pluviale din interiorul localităților. 
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CAP. 4 ALIMENTAREA CU APĂ ȘI CANALIZARE 
 

 

4.1 Situația existentă 

Alimentare cu apă  

Alimentarea cu apă a municipiului Adjud și a localității componente Adjudu Vechi se realizează 

printr-un sistem centralizat de alimentare cu apă.  

Operatorul sistemului de alimentare cu apă al municipiului Adjud este S.C. COMPANIA DE 

UTILITĂȚI PUBLICE S.A. FOCȘANI.  

Principala sursă de apă o reprezintă sursele subterane, frontul de captare Adjud fiind alcătuit din 

10 puțuri de exploatare, amplasate în N-V localității, pe partea dreaptă a DN 11A - Adjud-Oneşti.  

Reţeaua de aducțiune a apei brute captată din front are o lungime totală de 4.678 m şi are 

următoarele caracteristici: PE cu dimensiuni cuprinse între 125 mm și  315 mm     

Înmagazinarea apei brute se face în rezervoare semiîngropate din beton armat amplasate în 

Gospodaria de apă Adjud, după cum urmează: 2 buc. x 1.500 mc, 2 buc. X 1.000 mc. (Vînmg =  5.000 

m3).  

Sistemul de distribuţie al apei potabile din oraşul Adjud cuprinde totalitatea conductelor, 

armăturilor, aparatelor de măsurat şi construcţiilor anexe care asigură transportul apei de la 

construcţiile principale de înmagazinare sau de ridicare a presiunii şi până la branşamentele 

consumatorilor. 

Reţeaua de distribuţie este de tip ramificat, are o lungime totală de 34 km şi este compusă din: 

▪ 32.9 km din PIED cu dimensiuni cuprinse între Ø63-Ø500 

▪ 1.1km  din oțel cu dimensiuni cuprinse între Ø60-Ø215 

Gospodăria de apă este amplasată pe DN2 (E 85) Adjud-Bacău și cuprinde rezervoarele de 

înmagazinare ( V =  2 buc. x 1.500 mc + 2 buc. x 1.000 mc = 5.000 mc ), stația de pompare și stația 

de tratare (clorinare a apei). 

Alimentarea cu apă a localităților Șișcani și Burcioaia se realizează din fântâni. 

Contorizarea apei  

Situația privind contorizarea apei potabile la nivelul municipiului Adjud se prezintă astfel:  
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Tabel nr. 4 – Consum de apă potabilă casnic şi non-casnic 

Municipiul 

Ani 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

UM: Mii mc 

Adjud 396 384 402 467 578 596 

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

Tabel nr. 5 – Cantitatea de apă potabilă (pentru uz casnic) distribuită pe localități 

Municipiul 

Ani 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

UM: Mii mc 

Adjud 337 310 360 414 537 542 

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

 

Canalizare  

Municipiul Adjud dispune de o rețea de canalizare parțial unitară, parțial mixtă atât pentru 

colectarea apelor pluviale cât și a apelor menajere care funcționează în sistem gravitațional. 

Această rețea dispune de cămine de vizitare și cămine de intersecție. Rețeaua a fost construită 

treptat, pe măsura dezvoltării orașului.  

Așadar, apele uzate menajere şi pluviale sunt colectate de o reţea de canalizare stradală 

confecţionată din tuburi din beton şi PVC, cu dimensiuni cuprinse între Ø125 și Ø600 cu o lungime 

totală de 29,7 km, o rețea de refulare ce transportă din cele 5 stații de repompare ape uzate de pe 

raza Mun. Adjud confectionată din PEHD Ø160 şi sunt preluate de un colector principal confecţionat 

din beton cu secţiune ovoidală 1200 mm x 1800 mm ce transportă aceste ape în staţia de epurare 

orăşenească, amplasată în parte de S-E a municipiului Adjud. 

Tabel nr. 6 – Lungimi rețea canalizare  

Lungimi rețea canalizare (m)  

Diametru conductă (mm)  Lungime (m)  

125 325 

160 5.063 

180 1.487 

250 9.303 

315 10.726 

400 1.284 

500 1.554 

TOTAL 29.742  

Sursa datelor: Răspuns la adresa nr. 3.603/20.02.2018 transmis de S.C. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A. FOCȘANI 

Stația de epurare  

Populația echivalentă deservită de stația de epurare este: 25.036 LE. 

Linia apei este caracterizată de o componență tehnologică de tipul: 

▪ treaptă primară (cu procese fizice și biochimice dominante) 
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▪ treapta secundar avansată liniară (cu procese de linie continue), care se caracterizează prin 

eliminarea C-CBO5, N-CBO5 şi P-CBO5, prin procese de fosfatare, nitrificare/ denitrificare. 

 

Treapta mecanică de epurare a apei uzate include următoarele obiecte: 

▪ staţie de pompare apa uzată brută; 

▪ bazin de retenţie ape pluviale; 

▪ deversor lateral şi canal de by-pass; 

▪ cămin debitmetru şi măsurare parametri influent; 

▪ grătare rare, dese şi instalaţii de spălare nisip (inclusiv grupul electrogen); 

▪ deznisipator şi separator de grăsimi; 

▪ decantor primar. 

Apa uzată colectată din localitatea Homocea ajunge în staţia de pompare prevăzută cu un cominutor 

în amonte, iar de aici este trimisă către un deversor lateral. Surplusul de apă va fi preluat de canalul 

de by-pass şi trimis către emisar (râul Siret). 

Treapta biologică de epurare a apei uzate cuprinde: 

▪ bazin de aerare; 

▪ unitate de depozitare şi dozare clorură ferică; 

▪ staţia suflantelor pentru bazinele de aerare; 

▪ decantor secundar; 

▪ staţie pompare nămol activ; 

▪ bazin stocare, pompare apă epurată pentru spălare; 

▪ cămin măsurare debit şi parametri efluent. 

Din decantorul primar, apa uzată este direcţionată către bazinul de aerare unde au loc procesele de 

nitrificare, denitrificare şi eliminare fosfor. 

Treapta de tratare a nămolului este formată din: 

▪ concentrator gravitaţional coaxial; 

▪ staţie pompare nămol recirculat şi în exces; 

▪ bazin recepţie şi stocare a grăsimilor; 

▪ bazin stabilizare aerobă; 

▪ rezervor tampon pentru nămolul stabilizat; 

▪ staţia deshidratare nămol (inclusiv unitatea de stocare preparare şi dozare polielectrolit); 

▪ depozit de nămol deshidratat. 

Nămolul provenit din decantoarele primare va fi extras şi pompat în concentratorul gravitaţional de 

nămol. Nămolul în exces din decantoarele secundare este trimis la un concentrator gravitaţional 

coaxial unde se va realiza îngroşarea gravitaţională în compartimentele separate ale 
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concentratorului, astfel încât cele două tipuri de nămol să nu se amestece. 

Nămolul îngroşat este trimis către bazinul de stabilizare aerobă. 

Deshidratarea mecanică se va face printr-un sistem simplu de separare gravitaţională a apei din 

nămolul tratat în prealabil cu polielectrolit. Nămolul deshidratat va fi transportat pentru uscare 

către hala de depozitare, prin intermediul unei benzi transportatoare. 

4.2 Deficiențe 

▪ localitățile Burcioaia și Șișcani nu beneficiază de acces la rețeaua de alimentare cu apă;  

▪ utilizarea în scop potabil a apei de izvor necorespunzătoare prin exploatarea izvoarelor, a 

apei de suprafață, a apei freatice (subterane) fără posibilitatea controlului sanitar al apei 

furnizate; 

▪ localitățile Burcioaia și Șișcani nu dispun de o rețea de canalizare a apelor menajere;  

▪ descărcarea apelor pluviale la întâmplare; 

▪ degradarea și ineficacitatea capacităților de epurare a apelor uzate provenite din zootehnie. 

4.3 Concluzii și recomandări  

Rețelele de distribuție a apei potabile în municipiul Adjud se vor extinde și pe străzile neracordate 

la sistemul de alimentare cu apă, inclusiv în zonele propuse prin extinderea intravilanului. 

Conductele de distribuție noi vor fi dimensionate pentru debitul orar maxim și verificate la 

consumul pe timp de incendiu. 

Rețeaua de distribuție va fi realizată din conducte de polietilenă de înaltă densitate montate 

îngropat 

(sub adâncimea de îngheț) și va fi prevăzută cu vane de secționare montate în cămine amplasate la 

distanțe de maxim 600 m. 

Pe rețeaua de distribuție se vor monta hidranți supraterani de incendiu, pe principalele străzi ale 

localităților (în principal în intersecții) la distanțe de maxim 500 m între ei. Tronsoanele prevăzute 

cu hidranți de incendiu, vor avea F cuprinse între 63 și 90 mm. 

Proiectarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare se realizează conform normativelor NP 

133/2013 – ”Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă 

și canalizare a localităților . S.R. 1343/2006 – ”Alimentări cu apă - S.R. - SR 4163/1 – 1995, S.R. 

4163/2 – 1996, 4163/3 – 1996 Alimentare cu apă rețele de distribuție”. 

Dimensionarea zonelor de protecție sanitară cu regim sever se va face în conformitate cu HG nr. 

930 din 11 august 2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor 

de protecție sanitară și hidrogeologică, astfel:  
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a. stații de pompare, 10 m de la zidurile exterioare ale clădirilor; 

b. instalații de tratare, 20 m de la zidurile exterioare ale instalației; 

c. rezervoare îngropate, 20 m de la zidurile exterioare ale clădirilor; 

d. aducțiuni, 10 m de la generatoarele exterioare ale acestora; 

e. alte conducte din rețelele de distribuție, 3 m. 

Pentru a crește gradul de confort și nivelul de trai, ceea ce influențează gradul de civilizație a 

populației din municipiul Adjud, și pentru a nu polua pânza freatica se va avea în vedere extinderea 

sistemului de canalizare a apelor uzate menajere în scopul racordării tuturor gospodăriilor 

populației la sistemul de canalizare. 

În vederea extinderii sistemului centralizat de canalizare se va ține cont de următoarele:  

Dimensionarea reţelei de canalizare se va face la debitele maxime de calcul conform prevederilor 

STAS 1486 şi 1795, la Qorarmax. Cantităţile de apă evacuate vor fi stabilite în conformitate cu 

prevederile STAS 1846 şi 1795 având în vedere restituţiile folosinţelor de apă care au instalaţii de 

evacuare a apelor uzate, în reţeaua de canalizare. 

Materialul conductelor  

Se va adopta un material pentru conducte cu o rugozitate foarte mică, care să permită curgerea cu 

viteza relativ ridicată (pentru autocurățire) la o panta cât mai mică, evitându-se în acest mod 

adâncimea excesivă a colectoarelor de canalizare și apariția unor dificultăți atât în execuție, cât și în 

exploatare și care ar conduce la un cost ridicat al investiției. 

Aliniamentul și poziția verticală a conductelor  

Amplasarea în plan vertical a conductelor se va face ținând cont de configurația terenului, de cota 

de preluare și a adâncimii de îngheț, de sarcinile care acționează asupra canalelor, de nivelul apelor 

subterane și de punctele obligate. 

Panta rețelei de canalizare pe cele mai multe tronsoane, va fi egală cu panta terenului și va fi aleasă 

în așa fel încât să asigure curgerea gravitațională. 

Traversările râurilor se vor face prin susținerea de lucrările de artă existente, prin construcții 

speciale de supratraversare (estacade) sau prin subtraversare prin foraje orizontale dirijate.  

Subtraversări/ supratraversări 

Subtraversările vor fi amplasate la o adâncime minimă de 1,5 m față de cota drumului în ax și până 

la generatoarea superioară a conductei de protecţie. Subtraversările se vor executa sub un unghi 

cât mai apropiat de 90 de grade sexagesimale dar nu mai mic decât 60 de grade sexagesimale între 

axul drumului și axul conductei de protecţie 

Conducte de refulare  
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Se vor prevedea conducte de refulare pentru fiecare plecare din stațiile de pompare. Pentru 

exploatarea în bune condiții a conductei de refulare ape uzate sub presiune, pe traseul ei se vor 

realiza cămine  de vizitare – curățire.  

Apele uzate tehnologice nu pot fi preluate întocmai așa cum rezultă de la obiectivele respective, 

spre a fi expediate către stația de epurare, decât dacă în calea lor vor fi interpuse următoarele 

elemente speciale de canalizare: 

▪ separatoare de grăsimi, uleiuri și hidrocarburi;  

▪ deznisipatoare;  

▪ cămine de neutralizare pentru apele care conțin substanțe toxice;  

▪ cămine de neutralizare pentru apele care conțin virusuri și germeni patogeni;  

▪ stații de preepurare pentru incintele producătoare de ape uzate agresive, acide, nămolul cu 

consistență mare (vâscoase). 

Canalizarea apelor meteorice 

Apele meteorice de pe majoritatea suprafețelor din arealul comunei, vor fi deversate în mod natural 

spre șanturile stradale, spații verzi și terenuri agricole, fără a fi preluate de rețelele comunale de 

canalizare menajeră. 
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CAP. 5 ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ 
 

 

5.1 Situația existentă 

Alimentarea cu energie electrică se realizează prin instalațiile Sucursalei de Distribuție a Energiei 

Electrice Focşani (S.D.E.E. Focşani) care are obiect principal de activitate distribuţia energiei 

electrice, precum şi exploatarea dezvoltarea sistemelor de distribuţie, PRAM, telecomunicaţii şi 

tehnologia informaţiei. Deţine instalaţii electrice de distribuţie în zona de S-E a României, pe raza 

judeţului Vrancea. 

Caracteristicile stației electrice identificate la nivelul municipiului Adjud sunt prezentate în tabelul 

următor:  

Tabel nr. 7 – Caracteristici rețea de energie electrică -  Adjud  

Tipul 

instalației  

Amplasament  Tensiune 

de 

funcţionare 

(kV 

Caracteristici 

reţea 

Caracteristici trafo 

din staţii (IT/IT, 

IT/MT, MT/MT) 

Localitate 

intrare în 

județ  

Localitate 

ieșire din 

județ 

Tip 
Lungime 

(km) 

Nr. 

(buc) 

Putere 

instalata 

(MVA) 

Stație 

electrică  

110/20 kV 

Adjud 

Ieșirea din 

Adjud 

spre Bacău 

110/20 x x 2 1x10+1x25 

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

Luând în considerare perspectivele de dezvoltare socio-economică a municipiului, se impune 

extinderea, întreținerea sau redimensionarea echipamentelor pentru a susține creșterea 

consumului de energie electrică și de a facilita accesul tuturor gospodăriilor aparținătoare 

municipiului Adjud.  

Unul dintre criteriile ce determină gradul de civilizație și de calitate a vieții constă în infrastructura 

iluminatului public. În Municipiul Adjud, rețeaua de iluminat public asigură iluminatul pe 

principalele drumuri din localitățile componente. Rețeaua electrică de iluminat public este 

susținută de stâlpi de beton și este alimentată prin posturile de transformare din fiecare localitate a 

municipiului.  

Nivelul de dezvoltare a reţelei de electricitate a condus la o creştere a consumului de energie 

electrică în municipiului Adjud. În aceste condiţii se impune implementarea unor proiecte de 

producere a energiei regenerabile, în scopul reducerii consumului de energie. Creşterea ponderii 

resurselor regenerabile de energie va avea un impact pozitiv asupra mediului. Astfel de proiecte 

sunt necesare cu atât mai mult luând în considerare faptul că România a acceptat cerinţele de 

mediu cu care s-a angajat la Protocolul de la Kyoto în cadrul Convenţiei Cadru a Naţiunilor Unite 

pentru Schimbări Climatice, în cadrul căruia se menţionează necesitatea cercetării, promovării, 
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valorificării şi folosirii crescânde a formelor noi de energie regenerabilă, a tehnologiilor de reţinere 

a bioxidului de carbon şi a tehnologiilor noi, avansate, favorabile protecţiei mediului.  

5.2 Disfuncționalități   

▪ starea tehnică a iluminatului public este depășită, fiind necesar un plan de reabilitare a 

acestuia;  

▪ branșamentele, din cauza faptului că sunt uzate fizic și moral, pot provoca un număr 

însemnat de avarii.  

5.3 Concluzii și recomandări  

În următorii 5 – 10 ani se prevede o creștere a consumurilor de energie electrica de circa. 25% atât 

prin apariția de noi consumatori, cât și prin mărirea consumului la cei existenți. Pentru asigurarea 

alimentării cu energie electrică în următorii ani sunt necesare următoarele lucrări: 

▪ mărirea capacității posturilor de transformare existente în funcție de necesități; 

▪ amplasarea de noi posturi de transformare în zonele neacoperite; 

▪ extinderea LEA 20 KV pentru racordarea noilor posturi de transformare; 

▪ extinderea rețelei de distribuție în zonele propuse pentru construirea de locuințe și dotări, 

pe măsura realizării acestora; 

▪ extinderea iluminatului public precum și modernizarea iluminatului stradal existent. 

Pentru unitățile economice mai mari, alimentarea cu energie electrică se va face prin intermediul 

unor posturi de transformare locale dimensionate pentru cerințele unităților economice respective. 

Stabilirea soluțiilor și a parametrilor tehnico – economici ai lucrărilor de instalații electrice se va 

face în cadrul unor studii de fezabilitate întocmite de proiectanți autorizați în domeniu. 

Pentru obiectivele construite în zona de protecție LEA 20 KV, fără autorizație de construire este 

necesar ca în fiecare caz în parte, pentru autorizarea lor să se obțină un Aviz de amplasament de la 

furnizorul de energie electrică, care va stabili măsurile care se impun. 

Prin sistem de iluminat exterior se definește ansamblul realizat de corpurile de iluminat – echipate 

cu surse de lumină corespunzătoare – de-a lungul sistemului rutier, în scopul realizării unui mediu 

luminos confortabil, funcțional, corespunzător desfășurării activității umane, circulației rutiere și 

pietonale. 

Sistemul de iluminat al căilor de circulație rutieră datorită vitezei de deplasare a autovehiculelor, 

impune condiții deosebite de confort vizual pentru a se asigura securitatea și fluența traficului. 

Datorită creșterii circulației stradale (trafic si viteza) se impune o reconsiderare a rețelei stradale si 

a suplimentării corpurilor de iluminat existente. Acest lucru se va putea realiza prin înlocuirea unor 

posturi de transformare cu o putere instalată unică, cu unități de putere instalată mai mare. 
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Se va extinde rețeaua existentă de iluminat public, mărindu-se gradul de acoperire al tramei 

stradale si a altor zone de interes public. 

Execuția tronsoanelor zonale de iluminat public aferente zonelor nou construite este recomandat 

să se realizeze concomitent cu realizarea structurii rutiere și a celorlalte tipuri de utilități 

subterane, pentru a se evita situațiile de avarii ce pot apare în cazul unor execuții necoordonate 

între activități. 

Traseul rețelelor de iluminat public va trebui să fie judicios ales, în așa fel încât să fie respectate 

distanțele și normele de protejare al celorlalte tipuri de utilități cu care se învecinează. 

De asemenea, se vor prevedea, în funcție de terenul liber existent și expunerea la soare necesară, 

loturi de panouri solare pentru producerea de energie electrică și livrarea acesteia în sistemul local 

de alimentare cu energie electrică. 

Pentru iluminatul public se propune un sistem de iluminat cu unități independente solare.  

La proiectarea sistemelor de iluminat se vor avea in vedere  criteriile de calitate obiective și 

subiective ca: 

▪ nivelul de iluminare corespunzător 

▪ distribuția iluminării în câmpul vizual al pietonului și evitarea orbirii 

▪ redarea tridimensională 

▪ culoarea aparentă a surselor de lumină adecvată și redarea necesară a culorilor  

▪ ghidajul vizual realizat printr-un ambient luminos corespunzător 

▪ evitarea poluării luminoasa generata de sistemul de iluminat pietonal, care ar putea avea 

efecte dăunătoare asupra pietonilor și a participanților la traficul rutier, precum și asupra 

locuitorilor 

La alegerea tipului de aparat de iluminat se va tine cont de: 

▪ utilizarea resurselor regenerabile, fără alimentare externă cu energie electrică și reducerea 

emisiilor de dioxid de carbon 

▪ curba de distribuție a intensității luminoase  

▪ randament ridicat  

▪ unghiul de protectie vizuală  

▪ factorul de menținere 

▪ securitatea utilizatorului din punct de vedere electric 

▪ protecția împotriva izbucnirii incendiilor 

▪ corelarea gradului de protectie al corpului de iluminat cu caracteristicile mediului 

▪ rezistenta la socuri mecanice, pentru a asigura protecția împotriva actelor de vandalism 

▪ rezistența la agentii biologici (rozatoare, insecte, pasari etc.) 
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Pentru realizarea sistemului de iluminat proiectat, se vor utiliza aparate de iluminat independente, 

cu panouri solare fotovoltaice, cu surse LED-uri de mare putere, montate pe stâlpi metalici 

ornamentali, în fundații de beton. 

Avantajele acestor aparate de iluminat: 

▪ sunt realizate să funcționeze fără alimentare externă cu energie electrică 

▪ funcționează tot timpul anului, în orice condiții de climă 

▪ emisie zero de CO2 

▪ nu necesită întreținere curentă 

▪ sunt echipate cu stâlpi de susținere și cu tehnologie LED de mare putere 

▪ sunt sisteme complet automatizate și independente 

▪ nu necesită lucrări de săpături pentru cabluri 

▪ componentele sunt integral reciclabile, fără elemente chimice cu potențial negativ asupra 

mediului. 
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CAP. 6 ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE  

 

6.1 Situația existentă 

Municipiul Adjud beneficiază de o rețea de distribuție a gazelor naturale, administrată de 

DISTRIGAZ SUD REȚELE. Caracteristicile rețelei sunt prezentate în tabelul următor.  

Tabel nr. 8 – Caracteristici rețea de distribuție gaze naturale   

Localitatea 

Lungimea rețelei de 

distribuție gaze 

naturale (km) 

Număr consumatori în 

anul 2016  

Consum în anul 2016 

(mc)  

Adjud  41,046 4.457 7.380.497 

Sursa datelor: Adresă nr. 6923/02.03.2018 transmisă de DISTRIGAZ SUD REȚELE  

Tabel nr. 9 – Lista stațiilor de reglare din Muncipiul Adjud  

Județ  Localitate  Strada 
Număr 

poștal  
Tip Denumire  Capacitate  

Vrancea Adjud Revoluției 17 PMSRM SC SOMACO < 10.000 m3/h 

Vrancea Adjud Ecaterina Teodoroiu FN PMSRS ADJUD < 10.000 m3/h 

Vrancea Adjud Revoluției FN PMSRM SC G&G < 10.000 m3/h 

Sursa datelor: Adresă nr. 6923/02.03.2018 transmisă de DISTRIGAZ SUD REȚELE  

6.2 Disfuncționalități   

▪ lipsa reţelei de distribuţie şi repartiţie a gazului metan în localitățile aparținătoare 

municipiului Adjud. 

6.3 Concluzii și recomandări  

În vederea înființării unei rețele de alimentare cu gaze naturale se va respecta studiul tehnico-

economic privind organizarea distribuţiei de gaze naturale în Municipiul Adjud. 

Traseele reţelelor şi instalaţiilor vor fi pe cât posibile rectilinii. Traseele vor fi marcate prin 

inscripţii sau prin aplicare de plăcuţe indicatoare, pe construcţii şi stâlpi din vecinătate.  

La stabilirea traseelor se va da prioritate siguranţei în dauna esteticii. 

În localitate, conductele subterane de distribuţie se vor poza numai pe domeniul public, ţinând 

seama de următoarea ordine de preferinţă: zone verzi, trotuare, alei pietonale, în porţiunea 

carosabilă, folosind traseele mai puţin aglomerate cu instalaţii subterane. 

Pe traseele fără construcţii, pe câmp, precum şi în zone cu agresivitate redusă şi fără instalaţii 

subterane, se vor prevedea la schimbări de direcţie şi la suduri răsuflători cu înălţimea de 0,6 m 

deasupra solului, dar nu la distanţe mai mici de 50.00 m. 

Se va evita instalarea a două conducte de gaze pe traseu paralel. Adâncimea de pozare a 

conductelor de distribuţie, măsurată de la faţa terenului, până la generatoarea superioară a 

conductei va fi de 1.00 m în carosabil cu fundaţie din beton, de cel puţin 0,7 în spaţii pavate şi de cel 
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puţin 0,5 în spaţii verzi. La proiectare se vor lua în considerare cotele definitive pentru amenajarea 

terenului. 

Lucrări prioritare 

▪ racordarea construcţiilor din municipiul Adjud la reţeaua de gaze propusă; 

▪ înfiinţarea reţelei de repartiţie şi de distribuţie de gaze în toate localităţile municipiului; 

▪ înfiinţarea de staţii de reglare-măsură. 
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CAP. 7 ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMICĂ 

 

7.1 Situația existentă 

Municipiul nu mai beneficiază de sistem centralizat de alimentare cu căldură a blocurilor de 

locuințe. În aceste locuințe colective, căldura și apa caldă menajeră este asigurată din surse proprii 

folosind ca agent termic gazul metan, energia electrică, combustibil solid sau energie regenerabilă. 

În zona locuințelor individuale încălzirea se asigură în sistem local, fie cu gaze naturale, fie electric 

sau cu sobe cu lemne. 

Apa caldă menajeră se poate produce în diverse zone, cu ajutorul panourilor și stațiilor solare, fiind 

un agent termic folosit cu precădere în perioada verii. 

La unele clădiri ale unității administrativ teritoriale Adjud au fost înlocuite sistemele clasice de 

încălzire cu sisteme care utilizează energie regenerabilă.  

7.2 Disfuncționalități  

▪ lipsa în general a instalaţiilor de încălzire individuală cu centrale termice proprii în spaţiile 

social-culturale duce la reducerea substanţială a confortului. 

▪ aprovizionarea neritmică; cantităţi insuficiente şi dificultăţi în transport a combustibililor 

solizi (lemn) şi a buteliilor de aragaz 

7.3 Concluzii și recomandări  

Se recomandă ca alimentarea cu căldură a locuinţelor şi a unităţilor social culturale din satele 

municipiului Adjud să se realizeze cu centrale termice individuale ce vor funcţiona pe bază de gaz 

metan. 

Aceste centrale termice individuale (microcentrale, grupuri termice), vor funcţiona cu combustibil 

gaz natural din conducta de distribuţie de presiune redusă propusă. 

Lucrări prioritare 

În vederea îmbunătăţirii alimentării cu căldură a consumatorilor se urmăreşte: 

▪ realizarea unei reţele de distribuţie de presiune redusă a gazului metan, pentru alimentarea 

centralelor termice individuale necesare preparării agentului termic de încălzire. 
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CAP. 8 TELECOMUNICAȚII 

 

8.1 Situația existentă   

În prezent, municipiul Adjud este deservit de reţeaua de telefonie fixă care aparţine societăţii 

Telekom Romania Mobile Communications S.A. și care cuprinde centralele telefonice automate şi 

reţeaua telefonică ale cărei cabluri sunt pozate, atât în canalizaţie cât şi aerian, pe stâlpii reţelelor 

electrice. 

Disfuncţionalităţi apar numai în cazul avariilor datorate descărcărilor electrice sau a tăierii 

cablurilor – avarii provocate de terţi. 

În ceea ce priveşte telefonia mobilă, municipiul Adjud beneficiază de acoperire integrală cu reţele 

de telefonie mobilă, cei mai importanţi operatori de telefonie mobilă care funcţionează în zonă fiind 

Vodafone, Orange şi Cosmote. De altfel, evoluţia acestui tip de reţele, în ultimii ani, a fost extrem de 

dinamică, ducând la scăderea importanţei telefoniei fixe. 

Televiziunea şi radioul sunt bine reprezentate pe tot teritoriul localităţii, ca şi serviciile TV prin 

cablu, Internet şi transmisii date. Comunicaţiile digitale care s-au dezvoltat în ultimii ani permit 

comunicaţii locale, interurbane, internaţionale, fax, acces internet şi transmisii de date. 

Din analiza situaţiei existente, nu reies disfuncţionalităţi semnificative privind reţelele de 

telecomunicaţii. Singura problemă este pusă de existenţa cablurilor de telecomunicaţii (telefonice, 

cablu TV) pozate aerian, pe faţadele clădirilor sau pe stâlpi reţelelor electrice. Se recomanda 

trecerea cablurilor de telecomunicaţii, existente pe faţade şi pe stâlpii electrici, în subteran, prin 

realizarea unei canalizări corespunzătoare, în concordanţă cu legile în vigoare. 

 

8.2 Concluzii și recomandări   

În Municipiul Adjud dezvoltarea telecomunicațiilor se va face în conformitate cu planurile de 

dezvoltare ale Telekom Romania Communications SA și a altor firme ce dețin rețele de 

telecomunicații. 

Telefonia mobilă, având acoperire prin prezența stațiilor de emisie – recepție aparținând 

societăților comerciale Telekom, Vodafone și Orange, dispune practic de posibilități nelimitate 

pentru conectarea celor interesați în oricare dintre aceste rețele. 

Proiectarea și execuția lucrărilor de telecomunicații se va face numai de către specialiști autorizați 

în domeniu. 
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Proiectele de dezvoltare și modernizare în domeniul telecomunicațiilor vor fi inițiate și finanțate de 

societățile comerciale deținătoare, cu acordul autorității administrative locale. 

Pentru autorizarea oricărei construcții sau extinderi, amplasată în apropierea instalațiilor de 

telecomunicații (cabluri, stații emisie – recepție, piloni antena etc), Primăria Adjud va solicita 

AVIZUL de amplasare emis de societățile ce dețin respectivele instalații de telecomunicații. 

Ca o măsură specială, înlocuirea instalațiilor existente se va face numai atunci când nu se găsește o 

soluție judicioasă de protecție în condițiile menținerii lor. 

Această măsură nu se referă la soluțiile prin care reorientările de legături, comasările de linii, 

scurtările de traseu conduc la desființarea de pe terenurile de construcții sau agricole a unor linii 

aeriene cu lungime totală mai mare decât a cablurilor pe care le înlocuiesc.  

De asemenea, soluția abandonării cablurilor interurbane existente se poate admite numai în cazuri 

excepționale și se aplică numai cu avizul ministerelor interesate. 
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CAP. 9 SURSE REGENERABILE DE ENERGIE 

 

9.1 Potențial solar  

În privinţa radiaţiei solare, ecartul lunar al valorilor de pe teritoriul României atinge valori maxime 

în luna iunie (1,49 kWh/m2/zi) şi valori minime în luna februarie (0,34 kWh/m2/zi). Potenţialul 

solar poate fi valorificat sub formă de electricitate sau căldură, prin intermediul panourilor 

fotovoltaice, respectiv a panourilor termice.  

Pornind de la datele disponibile, s-a întocmit harta cu distribuţia în teritoriu a radiaţiei solare în 

România. Harta cuprinde distribuţia fluxurilor medii anuale ale energiei solare incidente pe 

suprafaţa orizontală a teritoriului României. Sunt evidenţiate 5 zone, diferenţiate prin valorile 

fluxurilor medii anuale ale energiei solare incidente.  

Conform harţii potenţialului solar al României, Municipiul Adjud dispune de 1600-1650 KWh/mp, 

considerându-se un potenţialul solar ridicat în vederea utilizării energiei solar termale şi solar 

fotovoltaice produsă din surse regenerabile.  

 

Figura nr. 4 – Harta radiațiilor solare 
Sursa: http://www.casabrasov.ro 

 

 

http://www.casabrasov.ro/
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9.2 Potențial eolian 

Valorificarea potenţialului eolian se poate realiza sub formă de energie electrică sau mecanică prin 

intermediul unei instalaţii eoliene cu ajutorul turbinelor eoliene.  

Conform hărţii potenţialului eolian al României, Municipiul Adjud deţine posibilităţi de exploatare a 

potenţialului eolian datorită vitezei medii ridicate a vântului (6-8 m/s), investiția putând fi 

considerată rentabilă, având în vedere că viteza minimă a vântului care determină punerea în 

mișcare a unei centrale trebuie să fie de minim 3,5m/s. 

 

Figura nr. 5 – Harta potențialului eolian al României 
Sursa: http://add-energy.ro 

9.3 Potențial de biomasă  

Biomasa este partea biodegradabilă a produselor, deşeurilor şi reziduurilor din agricultură, inclusiv 

substanţele vegetale şi animale, silvicultură şi industriile conexe, precum şi partea biodegradabilă a 

deşeurilor industriale şi urbane. 

Valorificarea energetică a biomasei se poate realiza prin: 

▪ arderea directă cu generare de energie termică. 

▪ arderea prin piroliză, cu generare de singaz (CO + H2). 

▪ fermentarea, cu generare de biogaz (CH4) sau bioetanol (CH3-CH2-OH)- în cazul 

fermentării produşilor zaharaţi; biogazul se poate arde direct, iar bioetanolul, în amestec cu 

benzina, poate fi utilizat în motoarele cu combustie internă. 

http://add-energy.ro/
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Municipiul Adjud, prin administrarea suprafeţelor verzi și forestiere pe care le deţine, poate să 

beneficieze de valorificarea energetică a biomasei atât din punct de vedere al potenţialului cât şi al 

posibilităţilor de utilizare.  

 

9.4 Concluzii și recomandări  

Având în vedere expunerea solară bună a municipiului Adjud, este oportună investiţia de montare 

de panouri solare pentru clădirile administrative, şcoli, grădinițe, etc., care pot asigura un grad 

ridicat de independenţă energetică a acestor obiective, precum şi reducerea cheltuielilor aferente 

producerii agentului termic sau electric. 

 Avantajele utilizării panourilor solare pentru obţinerea agentului termic sunt numeroase:  

▪ funcţionează indiferent de temperatura exterioara, chiar şi iarna;  

▪ tuburile vidate oferă performanţe bune şi pe timp înnorat, fiind capabile să capteze 

radiaţiile infraroşii care pătrund prin nori;  

▪ datorită izolaţiei foarte bune oferită de vid, panourile funcţionează chiar şi în condiţii de 

temperatură scăzută (pana la -20 grade Celsius);  

▪ panoul funcţionează in continuare chiar daca unul sau mai multe tuburi se sparg;  

▪ tuburile avariate sunt uşor de schimbat;  

▪ oferă eficienta energetica tot timpul anului şi asigura costuri zero cu combustibili 

convenţionali pentru cel puţin 5 luni pe an;  

▪ energia oferita de panouri este energie ecologica şi nu poluează mediul înconjurător;  

În paralel cu panourile solare se pot folosi şi panouri fotovoltaice care transformă energia 

luminoasă din razele solare direct în energie electrică, energie care poate suplini necesarul de 

electricitate din şcoli sau instituţii şi care nu poluează mediul înconjurător fiind în concordanţă cu 

obiectivele propuse prin prezenta strategie, asigurând totodată şi securitatea energetică impusă 

prin politica energetică a UE. 
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