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INTRODUCERE 
 
Planul Urbanistic General (PUG) reprezintă instrumentul principal al activității de urbanism la 

nivel local. Este o documentație cu caracter director şi de reglementare care stabileşte modul de 

zonificare a teritoriului administrativ, stabileşte şi delimitează teritoriul intravilan, zonele 

protejate, naturale şi antropice, stabileşte condițiile de construibilitate şi delimitează zonele cu 

restricții. 

Urbanismul urmăreşte stabilirea direcțiilor dezvoltării spațiale a localităților urbane şi rurale, în 

acord cu potențialul economic, social, cultural şi teritorial al acestora şi cu aspirațiile locuitorilor. 

Activitatea de urbanism trebuie să se desfăşoare cu respectarea autonomiei locale, pe baza 

principiului parteneriatului, transparenței, descentralizării serviciilor publice, participării 

populaţiei în procesul de luare a deciziilor, precum şi al dezvoltării durabile, conform cărora 

deciziile generației prezente trebuie să asigure dezvoltarea, fără a compromite dreptul generațiilor 

viitoare la existență şi dezvoltare proprie. 

Principalele obiective ale activității de urbanism enunțate în Legea urbanismului sunt următoarele: 

• îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă prin eliminarea disfuncţionalităţilor, asigurarea accesului 

la infrastructuri, servicii publice şi locuinţe convenabile pentru toţi locuitorii; 

• crearea condiţiilor pentru satisfacerea cerinţelor speciale ale copiilor, vârstnicilor şi ale 

persoanelor cu handicap; 

• utilizarea eficientă a terenurilor, în acord cu funcțiunile urbanistice adecvate; extinderea 

controlată a zonelor construite; 

• protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural construit şi natural; 

• asigurarea calității cadrului construit, amenajat şi plantat din toate localitățile urbane şi 

rurale; 

• protejarea localităților împotriva dezastrelor naturale. 

Calitatea vieții este definită în mod obiectiv de condițiile economice, situația locuirii şi a mediului, 

educație, servicii de sănătate, locuri de muncă şi în mod subiectiv de percepția subiecţilor asupra 

bunăstării şi a calităţii vieţii în societate. 

Cercetarea sociologică este în măsură să ofere o imagine cuprinzătoare a problemelor sociale din 

teritoriul de referință pentru ca activitatea de planificare să cuprindă pe lângă aspectele fizice, 

spațiale, şi aspectele economice şi sociale ale Municipiului Adjud. 
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CAPITOLUL 1. NOTĂ METODICĂ 

 

1.1 OBIECTIV 

Elaborarea Studiului de fundamentare cu caracter consultativ face parte din demersul amplu de 

actualizare a Planului Urbanistic General și RLU al Municipiului Adjud, din județul Vrancea. Acesta 

are drept scop evidenţierea cerinţelor şi opţiunilor populaţiei legate de dezvoltarea urbană a 

Municipiului Adjud, atât a zonelor construite, cât şi a celorlalte zone din spaţiul urban, care 

afectează modul de trai al populaţiei Municipiului Adjud. 

Obiectivul general al cercetării este identificarea problemelor existente la nivelul Municipiului 

Adjud prin analiza percepţiei populaţiei referitoare la cartierele/satele acestuia şi la întreg 

ansamblul său, evidenţierea unor aspecte disfuncţionale care pot fi soluţionate prin planificarea 

zonelor urbane sau opţiuni ale populaţiei de care această planificare ar trebui să ţină cont. 

Localitatea este definită aici ca o diviziune a unei comune cu un caracter specific, în care indivizii 

sunt confruntaţi cu acelaşi climat socio-spaţial, în care îşi desfăşoară activitatea şi a cărui realitate 

este construită permanent prin reprezentări simbolice ce conferă identitate acestei diviziuni. 

În abordarea identităţii, vor fi utilizate teorii atât din sociologie, cât şi din psihologia socială. Dintr-o 

perspectivă sociologică, se va folosi teoria lui Castells, care vede identitatea ca fiind un “proces de 

construcţie a semnificaţiilor pe baza unui set de atribute culturale”1. Din perspectiva psihologiei 

sociale, se va aborda identitatea în sensul utilizat de Tajfel şi Turner şi anume ca fiind procesul prin 

care o colecţie de indivizi se definesc pe ei înşişi şi sunt definiţi de alţii ca grup, cu condiţia ca şi ei să 

aibă o percepţie despre ei înşişi ca entitate socială distinctă. 

Reprezentările asupra Municipiului Adjud, asupra localităților sale şi asupra zonelor sale de interes, 

pot reda modul în care oamenii percep spaţiul urban, modul în care Municipiul funcţionează. 

Studiul sociologic s-a bazat pe o cercetare cantitativă de evaluare a satisfacţiei privind locuirea, 

condiţiile economice şi de mediu, spaţiul public, serviciile publice-educaţie, sănătate, transport, 

salubritate. 

Respondenţii au avut posibilitatea să facă propuneri pentru îmbunătăţirea vieţii în localitățile unde 

locuiesc şi în oraș în ansamblu astfel încât au fost surprinse percepţii asupra spaţiului public, au 

fost evidenţiate şi justificate nevoi ale locuitorilor pentru creşterea calităţii vieţii urbane. 

 
1 Castells, Manuel, The power of identity (vol 2), Ed. Blackwell Publishing Ltd, 2004, p. 6 
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1.2 REGULI DE EȘANTIONARE 

În cadrul anchetei sociale a fost conceput un chestionar pentru a investiga nivelul calității vieții 

populației Municipiului Adjud şi a o consulta cu scopul evidențierii unor cerințe şi opțiuni pentru 

îmbunătățirea vieții în satele/cartierele municipiului şi în orașul Adjud în ansamblu. 

Au fost realizate un număr de 377 chestionare, toate fiind validate. Chestionarele au fost printate, 

capsate şi numerotate, anterior plecării pe teren a operatorilor. 

Având în vedere dimensiunile Municipiului Adjud a fost utilizată o eşantionare aleatoare simplă, 

aceasta având ca avantaje reducerea costului şi timpului necesare culegerii informaţiilor din teren. 

 

1.3.  DESIGNUL INSTRUMENTULUI UTILIZAT 

Realitatea socială este dinamică, de aceea se impune o interogare periodică a socialului (ca şi o 

reconsiderare permanentă a politicilor de dezvoltare şi o examinare critică a eficienței lor), având 

în vedere mai ales faptul că PUG-urile se realizează la intervale mari de timp (de la 5 până la 10 ani), 

iar anchetele care stau la baza lor au caracter de diagnostic la momentul elaborării PUG. 

Construcţia acestui instrument de anchetă a fost realizată ţinând cont de obiectivul principal al 

studiilor consultative, şi anume acela de a identifica cerinţele şi opţiunile populaţiei care locuieşte 

în satele/cartierele Municipiului Adjud şi care va fi direct afectată de măsurile care se impun pentru 

dezvoltarea sa. Cu toate acestea, există în construcţia chestionarului secţiuni dedicate locuirii în 

zona de studiu, precum şi o secţiune dedicată accesului la servicii, care vor aduce un plus de 

cunoaştere asupra zonei studiate. 

Stabilirea ariilor de interes, care au fost abordate prin itemi specifici în cadrul chestionarului 

elaborat pe baza căruia va fi realizată ancheta socio-spațială, s-a făcut prin consultarea specialiştilor 

elaboratori ai diverselor studii de fundamentare precum şi a beneficiarului. 

Au fost completate 377 chestionare, număr suficient de mare pentru a arăta tendinţele reale ale 

calităţii vieţii şi gradul de satisfacţie cu privire la locuirea în Municipiul Adjud. Construcţia acestui 

instrument de anchetă a fost realizată ţinând cont de obiectivul principal al studiilor consultative, şi 

anume acela de a identifica cerinţele şi opţiunile populaţiei care locuieşte în zonele construite, 

structurate pe sate/cartiere, şi care va fi direct afectată de măsurile care se impun pentru 

reabilitarea şi dezvoltarea acestora. 
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Ancheta de opinie a fost realizată pe baza chestionarului prezentat în Anexa 1, ce a fost elaborat 

plecând de la obiectivele pe care această cercetare şi le-a propus, precum: 

• Evaluarea gradului de mulțumire a locuitorilor față de traiul în Municipiul Adjud; 

• Identificarea nevoilor şi problemelor locuitorilor legate de spațiile publice din zona în care 

locuiesc: locuri de joacă, terenuri de sport, parcuri, spații verzi etc.; 

• Percepția locuitorilor Municipiului privind serviciile și utilitățile publice; 

• Evaluarea serviciilor de educație din perspectiva accesibilității şi a infrastructurii; 

• Evaluarea gradului de utilizare a serviciilor de sănătate şi a nevoilor populației legate de 

aceste servicii; 

• Evaluarea satisfacției populației față de oferta de posibilități de petrecere a timpului liber; 

• Identificarea percepției populației asupra calității aerului, apei, nivelul zgomotului şi a 

modului de gestionare a deşeurilor, precum şi identificarea zonelor percepute ca 

problematice din perspectiva poluării; 

• Identificarea unor probleme specifice prezente în Municipiu; 

• Identificarea unor opinii cu privire la cele mai importante direcții de dezvoltare ale 

Municipiului. 

Chestionarul cuprinde atât întrebări închise cât şi deschise, pentru a le da posibilitatea 

respondenților de a-şi exprima gândurile, opiniile în mod liber, aşa cum percep ei aspectele avute în 

vedere, astfel culegându-se o arie mai largă de răspunsuri care pot fi utilizate în elaborarea planului 

de acțiune. Întrebările închise restrâng libertatea de exprimare, însă răspunsurile sunt mai uşor de 

dat, iar codificarea şi prelucrarea datelor se simplifică. De asemenea, chestionarul este orientat de 

obiectivele prezentate anterior. 
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CAPITOLUL 2. PRELUCRAREA ȘI INTERPRETAREA DATELOR 

 

2.1 STRUCTURA EȘANTIONULUI 

În urma selecției subiecților de anchetă a rezultat un eșantion cu următoarea distribuire pe vârste: 

Tabel nr. 1 – Structura eșantionului pe vârste  

Vârsta Frecvență Procent 

14-24 ani 13 3,5 

25-34 ani  60 15,9 

35-44 ani  117 31,0 

45-54 ani  95 25,2 

55-64 ani  67 17,8 

65-80 ani  25 6,6 

Total 377 100 

 

Analizând tabelul anterior se poate observa faptul că cea mai bună reprezentare o deține numărul 

persoanelor cu vârste cuprinse între 35-44 ani, respectiv 45-54 ani. O frecvență mai scăzută se 

remarcă în rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 14-24 ani, din care reiese faptul că la nivelul 

Municipiului Adjud  există un număr redus de tineri.  

În ceea ce privește distribuția pe gen, se evidențiază o ponderea mai mare a persoanelor de sex 

feminin (54%), față de cele de sex masculin (46%). 

 
Figura nr. 1 – Distribuția eșantionului pe sexe 
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Distribuția pe sexe și vârste este prezentată în tabelul de mai jos:  

Tabel nr. 2 – Structura eșantionului pe sexe și vârste  

  Vârsta 

Total  14-24 

ani 

25-34 

ani 

35-44 

ani 

45-54 

ani 

55-64 

ani 

65-80 

ani 

Sexul  

masculin 
frecv. 6 27 50 42 32 15 172 

% 1,6 7,2 13,3 11,1 8,5 4,0 46% 

feminin  
frecv. 7 33 67 53 35 10 205 

% 1,9 8,7 17,7 14,1 9,3 2,6 54% 

Total  
Frecv. 13 60 117 95 67 25 377 

% 3,5 15,9 31,0 25,2 17,8 6,6 100 

Cei mai mulți bărbați se regăsesc în grupele de vârstă 35-44 ani, respectiv 45-54 ani; de asemenea, 

în aceleași grupe de vârstă se încadrează și cele mai multe femei.  

În ceea ce privește mărimea gospodăriei de care respondenții aparțin, cel mai bine reprezentate 

sunt gospodăriile cu 2, 3 și 4 membri. 

Tabel nr. 3 – Mărimea gospodăriei  

Număr membri gospodărie Frecvență Procent 

1 membru  23 6,1 

2 membri  107 28,4 

3 membri  112 29,7 

4 membri  83 22,0 

5 membri  26 6,9 

6 + membri  26 6,9 

Total  377 100 

După ultima școală absolvită 28% dintre respondenți au absolvit studii universitare de lungă 

durată, 23% liceul (9-12 clase), 13% studii postuniversitare, 10% studii universitare de scurtă 

durată/colegiu, 8% școală postliceală sau tehnică de maiștri, 6% școală profesională/ucenici, 4% 

treapta I de liceu (9-10 clase) și tot 4% ciclul gimnazial (5-8 clase).  

Cei mai puțini dintre respondenți, 3% au absolvit ciclul primar (1-4 clase), iar 1% dintre 

respondenți sunt fără școală. 
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Figura nr. 2 – Structura eșantionului după nivelul de educație (frecvență)  

 

 

Figura nr. 3 – Structura eșantionului după nivelul de educație (procentual) 
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Analizând structura eșantionului pe vârste după nivelul de educație se constată că majoritatea celor 

cu studii universitare se află în categoria de vârstă 25-54 ani. Respondenții care au absolvit liceul 

(9-12 clase) au majoritatea au vârste cuprinse între 25 și 64 de ani. Cei mai puțini subiecți 

chestionați sunt fără școală sau sunt reprezentați de cei care au absolvit ciclul primar 1-4 clase. 

Persoanele fără școală se încadrează în grupele de vârstă între 35 și 54 de ani. 

 

Tabel nr. 4 – Structura eșantionului pe vârste, după nivelul de educație  

 

Vârsta 

Total 14-24 

ani 

25-34 

ani 

35-44 

ani 

45-54 

ani 

55-64 

ani 

65-80 

ani 

Fără școală 0 0 1 1 0 0 2 

Ciclu primar (1-4 

clase) 
0 2 4 2 1 1 10 

Ciclu gimnazial (5-8 

clase) 
1 0 6 3 3 4 17 

Treapta I de liceu (9-

10 clase) 
2 3 3 4 4 1 17 

Școală 

profesională/ucenici 
0 3 3 6 4 5 21 

Liceu (9-12 clase) 7 13 28 18 18 3 87 

Școală postliceală sau 

tehnică de maiștri 
1 3 10 7 4 6 31 

Universitar de scurtă 

durată/colegiu 
1 10 11 11 5 0 38 

Universitar de lungă 

durată 
1 13 38 29 19 5 105 

Studii 

postuniversitare 
0 13 13 14 9 0 49 

 

În ceea ce privește venitul total lunar obținut de membrii gospodăriei subiecților chestionați, cea 

mai mare frecvență se înregistrează în categoria 3.001-4.500 lei. Un număr semnificativ de 

respondenți, respectiv 77,  provin din familli cu un venit lunar situat între 2.501 -3.000 de lei, 72 

subiecți dețin un venit lunar de peste 4.500 lei, iar 35 de respondenți au un venit cuprins între 

1.501-2.000 de lei.  
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Tabel nr. 5 – Venitul total lunar/gospodărie  

Venitul total lunar  Frecvență Procent 

cel mult 500 lei 21 5,6 

501 →700 lei 5 1,3 

701 →900 lei 2 0,5 

901 →1.200 lei 9 2,4 

1.201 →1.500 lei 18 4,8 

1.501 →2.000 lei 35 9,3 

2.001 →2.500 lei 46 12,2 

2.501 →3.000 lei 77 20,4 

3.001 →4.500 lei 92 24,4 

peste 4.500 lei 72 19,1 

Total  377 100 

 

 
Figura nr. 4 – Venitul total lunar/gospodărie 

 

Tabel nr. 6 – Distribuția eșantionului pe localități 

Localitate Frecvență 

Adjud 287 

Sat Adjudu-Vechi 38 

Sat Șișcani 24 

Cartier Burcioaia 28 
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Cei mai mulți respondenți au domiciliul în Municipiul Adjud și anume 287 de persoane. Un număr 

reprezentativ de subiecți chestionați provin și din satele Adjudu-Vechi, Șișcani și cartierul 

Burcioaia.  

 
Figura nr. 5 – Distribuția eșantionului pe localități 

Din punct de vedere ocupațional 19% din respondenți lucrează în producție/muncă manuală cei 

mai mulții fiind reprezentați de muncitorii calificați și cei necalificați, în timp ce 15% nu au nicio 

activitate profesională (elevi, pensionari, persoane casnice, șomeri, persoane inactive). De 

asemenea, se poate observa că 8% dintre subiecții cărora le-a fost aplicat chestionarul sunt 

întreprinzători pe cont propriu, iar 58% lucrează în domeniul serviciilor sau desfășoară muncă 

intelectuală. 

 
Figura nr. 6 – Distribuția locurilor de muncă  
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Tabel nr. 7 – Distribuția locurilor de muncă  

Întreprinzător pe cont 

propriu  
Frecvență 

Lucrător în producție/muncă 

manuală 
Frecvență 

agricultor, silvicultor, pescar 4 maistru/tehnician/supervizor 10 

proprietarul unui magazin, 

meșteșugar 
2 muncitor calificat 46 

specialist cu studii superioare 14 muncitor necalificat 7 

patronul unei companii 2 meșteșugar/mecanic reparator 3 

alt întreprinzător pe cont 

propriu 
7 lucrează cu ziua 7 

Lucrător în servicii/muncă 

intelectuală 
Frecvență Fără o activitate profesională Frecvență 

specialist cu studii superioare 

angajat 
74 casnic/ă/are grijă de gospodărie 3 

manager general, director 8 elev/student 4 

poziție managerială de mijloc 9 pensionar 36 

funcționar public 41 șomer 3 

funcționar, lucrător la birou 32 persoană inactivă 0 

lucrător în comerț și servicii 21 în căutarea unui loc de muncă 9 

cadru militar 7 cu dizabilități 0 

altceva (mecanic,profesor) 28   

 

 
Figura nr. 7 – Distribuția locurilor de muncă ale respondenților 

Locurile de muncă ale respondenților sunt situate în 4% din cazuri în alte localități, respectiv 

Focșani, Mărășești, București, Bacău și Onești. Pentru 17% din cazuri nu s-a aplicat acestă întrebare, 

întrucât aceștia nu dețin un loc de muncî, iar 79% dintre respondenți dețin locuri de muncă în 

Municipiul Adjud. 
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Tabel nr. 8 – Localitățile în care sunt situate locurile de muncă ale respondenților 

Localitate Frecvență 

Municipiul Adjud  299 

Focșani 7 

Mărășești 3 

București 1 

Bacău 3 

Onești 1 

 

Timpul de deplast are până la serviciu este în 15% din cazurile analizate între 30-60 minute, 1% 

peste 1 oră, în timp ce 67% din cazuri parcurg un timp mai mic de 30 min până la locul de muncă.  

 

2.2. PERCEPȚIA RESPONDENȚILOR ASUPRA SPAȚIULUI ÎN CARE LOCUIESC 

Municipiul Adjud a fost analizat din punct de vedere a mai multor aspecte, subiecții apreciind pe o 

scală de la foarte bun la nesatisfăcător calitatea acestora.  

 
Figura nr. 8 – Răspunsurile subiecților cu privire la aspectul general al Municipiului Adjud 

Aproximativ 65% dintre subiecți apreciază aspectul general al Municipiului Adjud ca fiind bun, 

destul de bun și foarte bun, doar 35% dintre aceștia considerând că acesta este destul de rău și 

nesatisfăcător.  
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Figura nr. 9 – Răspunsurile subiecților cu privire la sistemul educațional 

În ceea ce privește sistemul educațional de la nivelul Municipiului Adjud, 36% dintre subiecți au 

apreciat că este bun, 31% destul de bun și doar 8% au considerat că este foarte bun.  

De menționat este faptul că doar 25% dintre subiecții chestionați au considerat sistemul 

educațional ca fiind unul destul de rău și nesatisfăcător. 

 

Figura nr. 10 – Răspunsurile subiecților cu privire la calitatea serviciilor medicale  

În ceea ce privește serviciile medicale prestate în Municipiul Adjud acestea au fost evaluate de 

aproape 61% dintre respondenți ca fiind bune și destul de bune, iar 11% dintre aceștia le-au 
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apreciat ca fiind foarte bune. Aproximativ 28% dintre subiecți au considerat serviciile medicale din 

comună ca fiind destul de rele și nesatisfăcătoare.  

 
Figura nr. 11 – Răspunsurile subiecților cu privire la calitatea drumurilor locale 

Doar 4% dintre subiecții chestionați au apreciat calitatea drumurilor locale ca fiind una foarte bună. 

45% dintre aceștia le-au apreciat ca fiind bune și destul de bune, iar 51% le-au evaluat ca fiind 

destul de rele și nesatisfăcătoare. 

 

Figura nr. 12 – Răspunsurile subiecților cu privire la calitatea serviciilor financiar bancare 
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În ceea ce privește calitatea serviciilor financiar bancare, majoritatea respondenților, respectiv 77% 

sunt mulțumiți și le apreciază ca fiind bune, destul de bune sau foarte bune. Doar 23% dintre 

aceștia le evaluează ca fiind destul de rele și nesatisfăcătoare.   

 

Figura nr. 13 – Răspunsurile subiecților cu privire la spațiile verzi și parcurile din comună 

Spațiile verzi și parcurile din Municipiul Adjud au fost apreciate de 58% dintre respondenți ca fiind 

bune, destul de bune sau foarte bune, iar 42% dintre aceștia le-au evaluat ca fiind destul de rele și 

nesatisfăcătoare. 

 
Figura nr. 14 – Răspunsurile subiecților cu privire la calitatea terenurilor de sport 
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În ceea ce privește terenurile de sport din municipiu, 59% dintre respondenți le consideră bune, 

destul de bune și foarte bune în timp ce doar 41% le consideră destul de rele și nesatisfăcătoare. 

 

Figura nr. 15 – Răspunsurile subiecților cu privire la căminul cultural 

Existența unui cămin cultural în stare foarte bună în Municipiul Adjud este semnalată de 63% 

dintre respondenți, aceștia apreciind acest aspect ca fiind bun, destul de bun sau foarte bun. Ceilalți 

subiecți chestionați, respectiv 37% au considerat acest aspect ca fiind unul destul de rău sau chiar 

nesatisfăcător. 

 
Figura nr. 16 – Răspunsurile subiecților cu privire la calitatea activităților culturale desfășurate în Municipiu 
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Activitățile culturale desfășurate la nivelul Municipiului Adjud au fost evaluate de către 23% dintre 

respondenți ca fiind nesatisfăcătoare, alte 23% le-au considerat destul de rele, iar 54% dintre 

subiecții chestionați au apreciat acest aspect ca fiind bun, destul de bun sau foarte bun. 

 
Figura nr. 17 – Răspunsurile subiecților cu privire la locurile de joacă pentru copii 

În ceea ce privește locurile de joacă pentru copiii din Municipiul Adjud acestea au fost considerate 

de către 53% dintre respondenți ca fiind destul de rele și nesatisfăcătoare, iar doar 47% dintre 

aceștia le-au apreciat ca fiind bune, destul de bune sau foarte bune. 

 
Figura nr. 18 – Răspunsurile subiecților cu privire la colectarea gunoiului 
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În ceea ce privește colectarea gunoiului, majoritatea respondenților sunt nemulțumiți de acest 

aspect evaluându-l în procent de aproximativ 55% ca fiind unul destul de rău si nesatisfăcător. 

Restul subiecților chestionați, respectiv 45% dintre aceștia, consideră colectarea gunoiului ca fiind 

un aspect bun, destul de bun sau foarte bun. 

 
Figura nr. 19 – Răspunsurile subiecților cu privire la liniștea și ordinea publică 

În ceea ce privește liniștea și ordinea publică subiecții au apreciat-o în proporție de 64% ca fiind 

bună, destul de bună și foarte bună, iar 36% dintre aceștia nu sunt prea mulțumiți de acest aspect.  

 
Figura nr. 20 – Răspunsurile subiecților cu privire la oportunitățile în a găsi un loc de muncă 
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74% dintre respondenți consideră că nu există la nivelul municipiului oportunități în a găsi un loc 

de muncă, doar 26% dintre aceștia fiind mai încrezători și evaluând acest aspect ca fiind unul bun, 

destul de bun sau foarte bun. 

 
Figura nr. 21 – Răspunsurile subiecților cu privire la curățenia stradală 

Curățenia stradală de la nivelul Municipiului Adjud a fost evaluată de către 40% dintre subiecții 

chestionați ca fiind bună, destul de bună sau foarte bună. În schimb, 60% au considerat că acest 

aspect este unul destul de rău și nesatisfăcător. 

 

 Figura nr. 22 – Răspunsurile subiecților cu privire la starea aleilor și trotuarelor 
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Starea aleilor și trotuarelor de la nivelul Municipiului Adjud a fost evaluată de către 49% dintre 

subiecții chestionați ca fiind bună, destul de bună sau foarte bună. În schimb, 51% au considerat că 

acest aspect este unul destul de rău și nesatisfăcător. 

 
Figura nr. 23 – Răspunsurile subiecților cu privire la starea străzilor 

În ceea ce privește starea străzilor, majoritatea respondenților sunt nemulțumiți de acest aspect 

evaluându-l în procent de aproximativ 61% ca fiind unul destul de rău si nesatisfăcător. Restul 

subiecților chestionați, respectiv 39% dintre aceștia, consideră starea străzilor ca fiind bună, destul 

de bună sau foarte bună. 

 

Figura nr. 24 – Răspunsurile subiecților cu privire la starea și suficiența parcărilor 
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Doar 2% dintre subiecții chestionați a apreciat starea și suficiența parcărilor ca fiind una foarte 

bună. 33% dintre aceștia le-au apreciat ca fiind bune și destul de bune, iar 65% le-au evaluat ca 

fiind destul de rele și nesatisfăcătoare. 

 
Figura nr. 25 – Răspunsurile subiecților cu privire la zgomotul produs de traficul autoturismelor 

În ceea ce privește zgomotul produs de traficul autoturismelor, 166 dintre subiecți au considerat că 

acest aspect este unul destul de grav sau foarte grav, 158 au apreciat că nu reprezintă un aspect 

grav, iar 53 dintre aceștia au considerat că nu exisă o astfel de problemă la nivelul municipiului. 

 
Figura nr.26 – Răspunsurile subiecților cu privire la poluarea aerului 
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Poluarea aerului este considerată o problemă foarte gravă sau destul de gravă de 194 dintre 

respondenți, 183 dintre aceștia considerând-o ca fiind o problemă nu prea gravă sau chiar că nu ar 

exista o asemenea problemă la nivelul Municipiului Adjud. 

 
Figura nr. 27– Răspunsurile subiecților cu privire la depozitarea necorespunzătoare a gunoiului 

În cazul depozitării necorespunzătoare a gunoiului, respondenții au fost împărțiți, 234 dintre 

aceștia au considerat acest aspect ca fiind unul foarte grav sau destul de grav, iar 143 dintre aceștia 

apreciind că depozitarea necorespunzătoare a gunoiului nu reprezintă un aspect prea grav sau 

chiar că nu ar exista o asemenea problemă la nivelul Municipiului Adjud. 

 
Figura nr. 28 – Răspunsurile subiecților cu privire la calitatea apei potabile 
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Analizând răspunsurile primite la această întrebare se poate observa că o mare parte dintre 

subiecții chestionați consideră calitatea apei potabile ca fiind un aspect problematic la nivelul 

municipiului, 210 dintre aceștia evaluând acest aspect ca fiind unul destul de grav sau chiar foarte 

grav. 

 
Figura nr. 29 – Răspunsurile subiecților cu privire la furturile din gospodării 

În ceea ce privește furturile din gospodării existente la nivelul Municipiului Adjud, acestea 

reprezintă o problemă destul de gravă sau destul de gravă doar pentru 157 respondenți, restul de 

220 de subiecți neconsiderând că acest aspect ar reprezenta o problemă prea gravă la nivelul 

Municipiului Adjud. 

 
Figura nr. 30 – Răspunsurile subiecților cu privire la violențele asupra persoanelor 
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Violențele asupra persoanelor reprezintă o problemă destul de gravă sau foarte gravă pentru 130 

dintre subiecții chestionați. Majoritatea, respectiv 247 dintre aceștia, nu consideră acest aspect ca 

fiind unul problematic. 

În cele ce urmează vor fi prezentate opiniile respondenților cu privire la serviciile edilitare 

existente la nivelul Municipiului Adjud. 

 
Figura nr. 31 – Răspunsurile subiecților cu privire la apa potabilă 

În ceea ce privește apa potabilă majoritatea respondenților, respectiv 50% dintre aceștia  se declară 

nemulțumiți sau foarte nemulțumiți de sistemul de alimentare cu apă din Municipiul Adjud. 8% 

dintre aceștia nu beneficiază de sistemul de alimentare cu apă potabilă și doar 42% declară că sunt 

mulțumiți sau foarte mulțumiți de sistemul de furnizare a apei potabile. 

 
Figura nr. 32 – Răspunsurile subiecților cu privire la canalizare 
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Majoritatea respondenților, respectiv 48% dintre aceștia susțin că sunt nemulțumiți sau foarte 

nemulțumiți de sistemul de canalizare, 41% dintre subiecți sunt mulțumiți de acest aspect, iar 11% 

dintre aceștia susțin că nu beneficiază de sistemul de canalizare. 

 
Figura nr. 33 – Răspunsurile subiecților cu privire la gazele naturale 

În ceea ce privește sistemul de distribuție al gazelor naturale, un procent de 24% dintre 

respondenți au menționat că nu beneficiază de acesta, iar 23% sunt nemulțumiți sau foarte 

nemulțumiți. Majoritatea respondenților respectiv 53% sunt mulțumiți sau foarte mulțumiți de 

sistemul de distribuție al gazelor naturale. 

 
Figura nr. 34 – Răspunsurile subiecților cu privire la sistemul de încălzire centralizată 
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Majoritatea respondenților, respectiv 57% dintre aceștia susțin că nu beneficiază de sistemul de 

încălzire centralizată, 17% sunt nemulțumiți sau foarte nemulțumiți, iar doar 26% dintre subiecți 

sunt mulțumiți de acest aspect. 

 
Figura nr. 35 – Răspunsurile subiecților cu privire la curățenia și gestiunea deșeurilor 

În ceea ce privește curățenia și gestiunea deșeurilor, un procent de 67% dintre respondenți au 

menționat că sunt nemulțumiți sau foarte nemulțumiți. Restul respondenților respectiv 33% sunt 

mai mulțumiți sau foarte mulțumiți de acest aspect. 

 

Figura nr. 36 – Răspunsurile subiecților cu privire la administrarea parcurilor/spațiilor verzi 
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Locuitorii Municipiului Adjud chestionați, în proporție majoritară de 56% sunt nemulțumiți sau 

foarte nemulțumiți de administrarea parcurilor și a spațiilor verzi. Doar 44% dintre respondenți se 

declară mulțumiți și foarte mulțumiți. 

 
Figura nr. 37 – Răspunsurile subiecților cu privire la siguranța și ordinea publică 

În ceea ce privește siguranța și ordinea publică, majoritatea respondenților, respectiv 57% dintre 

aceștia  se declară nemulțumiți sau foarte nemulțumiți. Doar 43% declară că sunt mulțumiți sau 

foarte mulțumiți de acest aspect. 

 
Figura nr. 38 – Răspunsurile subiecților cu privire la serviciile de urgență 

Majoritatea respondenților, respectiv 70% dintre aceștia susțin că sunt mulțumiți sau foarte 

mulțumiți de serviciile de urgență și doar 30% se declară nemulțumiți sau foarte nemulțumiți. 
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Figura nr. 39 – Răspunsurile subiecților cu privire la iluminatul public 

Despre sistemul de iluminat public de la nivelul Municipiului Adjud 71% dintre respondenți declară 

că sunt mulțumiți sau foarte mulțumiți de acesta și doar 29% nu consideră mulțumitor acest aspect. 

 
Figura nr. 40 – Răspunsurile subiecților cu privire la transportul public 

În ceea ce privește transportul public, 66% dintre respondenți au menționat că sunt nemulțumiți 

sau foarte nemulțumiți cu privire la transportul public și doar 34% se declară mulțumiți de acest 

aspect. 

2.3. PERCEPȚIA RESPONDENȚILOR ASUPRA INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT  

În cele ce urmează vor fi prezentate opiniile respondenților cu privire la instituțiile de învățământ 

de  la nivelul Municipiului Adjud. 
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Figura nr. 41 – Răspunsurile subiecților cu privire la calitatea actului didactic 

În ceea ce privește calitatea actului didactic, majoritatea respondenților, respectiv 80% dintre 

aceștia  se declară mulțumiți sau foarte mulțumiți și doar 20% declară că sunt nemulțumiți sau 

foarte nemulțumiți de acest aspect. 

 
Figura nr. 42 – Răspunsurile subiecților cu privire la suficiența grădinițelor 

Majoritatea respondenților, respectiv 79% dintre aceștia se declară mulțumiți sau foarte mulțumiți 

cu privire la suficiența grădinițelor din Municipiul Adjud și doar 21% declară că sunt nemulțumiți 

sau foarte nemulțumiți de acest aspect. 
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Figura nr. 43 – Răspunsurile subiecților cu privire la condițiile fizice din cadrul grădinițelor 

Locuitorii Municipiului Adjud chestionați, în proporție majoritară de 77% sunt mulțumiți sau foarte 

mulțumiți de condițiile fizice din cadrul grădinițelor. Doar 23% dintre respondenți se declară 

nemulțumiți și foarte nemulțumiți de acest aspect. 

 
Figura nr. 44 – Răspunsurile subiecților cu privire la dotarea grădinițelor 

În ceea ce privește dotarea grădinițelor, majoritatea respondenților, respectiv 75% dintre aceștia  

se declară mulțumiți sau foarte mulțumiți și doar 25% declară că sunt nemulțumiți sau foarte 

nemulțumiți de acest aspect. 
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Figura nr. 45 – Răspunsurile subiecților cu privire la suficiența școlilor 

Majoritatea respondenților, respectiv 84% dintre aceștia se declară mulțumiți sau foarte mulțumiți 

cu privire la suficiența școlilor din Municipiul Adjud și doar 16% declară că sunt nemulțumiți sau 

foarte nemulțumiți de acest aspect. 

 
Figura nr. 46 – Răspunsurile subiecților cu privire la condițiile fizice din cadrul școlilor 

În ceea ce privește condițiile fizice din cadrul școlilor din Municipiul Adjud, 77% dintre respondenți 

declară că sunt mulțumiți sau foarte mulțumiți și doar 23% nu consideră mulțumitor acest aspect. 
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Figura nr. 47 – Răspunsurile subiecților cu privire la dotarea școlilor 

În ceea ce privește dotarea școlilor, majoritatea respondenților, respectiv 74% dintre aceștia se 

declară mulțumiți sau foarte mulțumiți de acest aspect și doar 26% declară că sunt nemulțumiți sau 

foarte nemulțumiți de dotările școlilor din Municipiul Adjud. 

 
Figura nr. 48 – Răspunsurile subiecților cu privire la suficineța liceelor 

Majoritatea respondenților, respectiv 83% dintre aceștia se declară mulțumiți sau foarte mulțumiți 

cu privire la suficiența liceelor din Municipiul Adjud și doar 17% declară că sunt nemulțumiți sau 

foarte nemulțumiți de acest aspect. 
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Figura nr. 49 – Răspunsurile subiecților cu privire la condițiile fizice din cadrul liceelor 

Despre condițiile fizice din cadrul liceelor de la nivelul Municipiului Adjud 79% dintre respondenți 

declară că sunt mulțumiți sau foarte mulțumiți de acestea și doar 21% nu consideră mulțumitor 

acest aspect. 

 
Figura nr. 50 – Răspunsurile subiecților cu privire la dotarea liceelor 

În ceea ce privește  dotarea liceelor, majoritatea respondenților, respectiv 75% dintre aceștia se 

declară mulțumiți sau foarte mulțumiți de acest aspect și doar 25% declară că sunt nemulțumiți sau 

foarte nemulțumiți de dotările liceelor din Municipiul Adjud. 
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Figura nr. 51 – Răspunsurile subiecților cu privire la cele mai importante probleme cu care se confruntă 

sistemul de învățământ din Municipiul Adjud 

Din punct de vedere al respondenților chestionați, cele mai importante probleme cu care se 

confruntă sistemul de învățământ din Municipiul Adjud sunt: programa încărcată/instabilă, lipsa 

disciplinei și fondurile insuficiente și/sau dotările necorespunzătoare. 

2.4. PERCEPȚIA RESPONDENȚILOR ASUPRA SISTEMULUI MEDICAL  

În cele ce urmează vor fi prezentate opiniile respondenților cu privire la instituțiile sanitare de  la 

nivelul Municipiului Adjud. 

 
Figura nr. 52 – Răspunsurile subiecților cu privire la dotarea spitalelor 
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În ceea ce privește dotarea spitalelor, majoritatea respondenților, respectiv 62% dintre aceștia  se 

declară nemulțumiți sau foarte nemulțumiți de acest aspect și doar 38% declară că sunt m 

mulțumiți sau foarte mulțumiți. 

 
Figura nr. 53 – Răspunsurile subiecților cu privire la numărul de locuri din spitale 

Majoritatea respondenților, respectiv 65% dintre aceștia se declară nemulțumiți sau foarte 

nemulțumiți cu privire la suficiența locurilor din spitale și doar 35% declară că sunt mulțumiți sau 

foarte mulțumiți de acest aspect. 

 
Figura nr. 54 – Răspunsurile subiecților cu privire la calitatea serviciilor medicale 
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Locuitorii Municipiului Adjud chestionați, în proporție majoritară de 59% sunt nemulțumiți sau 

foarte nemulțumiți de calitatea serviciilor medicale, însă 41% dintre respondenți se declară 

mulțumiți și foarte mulțumiți de acest aspect. 

 
Figura nr. 55 – Răspunsurile subiecților cu privire la numărul de spitale 

În ceea ce privește numărul spitalelor, majoritatea respondenților, respectiv 57% dintre aceștia  se 

declară mulțumiți sau foarte mulțumiți, iar 43% declară că sunt nemulțumiți sau foarte 

nemulțumiți de acest aspect. 

 
Figura nr. 56 – Răspunsurile subiecților cu privire la numărul de cabinete medicale 
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În ceea ce privește aprecierea respondenților cu privire la numărul de cabinete medicale din 

Municipiul Adjud, în proporție de 57% aceștia se declară mulțumiți sau foarte mulțumiți, însă 43% 

nu sunt mulțumiți de acest aspect. 

 
Figura nr. 57 – Răspunsurile subiecților cu privire la numărul de farmacii 

În ceea ce privește numărul de farmacii, majoritatea respondenților, respectiv 87% dintre aceștia  

se declară mulțumiți sau foarte mulțumiți, iar 13% declară că sunt nemulțumiți sau foarte 

nemulțumiți de acest aspect. 

 

Figura nr. 58 – Răspunsurile subiecților cu privire la cele mai importante probleme cu care se confruntă 

sistemul de sănătate din Municipiul Adjud 
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Cele mai importante probleme cu care se confruntă sistemul de sănătate din Municipiul Adjud, sunt: 

lipsa dotărilor cu aparatură modernă, lipsa medicamentelor, lipsa condițiilor fizice din spitale și 

lipsa competenței cadrelor medicale. 

 

2.5. PERCEPȚIA RESPONDENȚILOR ASUPRA OFERTEI EXISTENTE PRIVIND MODALITĂȚILE 

DE PETRECERE A TIMPULUI LIBER 

În cele ce urmează vor fi prezentate opiniile respondenților cu privire la oferta existentă privind 

modalitățile de petrecere a timpului liber de la nivelul Municipiului Adjud. 

 
Figura nr. 59 – Răspunsurile subiecților cu privire la evenimentele culturale 

În ceea ce privește aprecierea respondenților cu privire la evenimentele culturale din Municipiul 

Adjud, în proporție de 36% aceștia se declară mulțumiți sau foarte mulțumiți, însă 56% nu sunt 

mulțumiți de acest aspect, iar 8% nu sunt interesați de evenimentele culturale. 
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Figura nr. 60 – Răspunsurile subiecților cu privire la concertele ce au loc în Municipiul Adjud 

Majoritatea respondenților, respectiv 64% dintre aceștia se declară nemulțumiți sau foarte 

nemulțumiți cu privire la numărul de concerte din municipiu, 8% nu sunt interesați de acestea și 

doar 28% declară că sunt mulțumiți sau foarte mulțumiți de acest aspect. 

 
Figura nr. 61 – Răspunsurile subiecților cu privire la muzeele din Municipiul Adjud 

În ceea ce privește aprecierea respondenților cu privire la muzeele din Municipiul Adjud, în 

proporție de 71% aceștia declară că sunt nemulțumiți sau foarte nemulțumiți de acest aspect, 19% 

se declară mulțumiți și 10% nu sunt interesați de acest aspect. 
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Figura nr. 62 – Răspunsurile subiecților cu privire la teatrele din Municipiul Adjud 

În ceea ce privește aprecierea respondenților cu privire la teatrele din Municipiul Adjud, în 

proporție de 64% aceștia declară că sunt nemulțumiți sau foarte nemulțumiți de acest aspect, 23% 

se declară mulțumiți, iar 10% nu sunt interesați de acest aspect. 

 
Figura nr.63 – Răspunsurile subiecților cu privire la bibliotecile din Municipiul Adjud 

Locuitorii Municipiului Adjud chestionați, în proporție majoritară de 57% sunt mulțumiți sau foarte 

mulțumiți de bibliotecile din municipiu. Doar 36% dintre respondenți se declară nemulțumiți și 

foarte nemulțumiți, iar 7% nu sunt interesați de acest aspect. 
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Figura nr. 64 – Răspunsurile subiecților cu privire la sălile de sport din Municipiul Adjud 

Despre sălile de sport de la nivelul Municipiului Adjud 53% dintre respondenți declară că sunt  

mulțumiți sau foarte mulțumiți, 41% nu consideră mulțumitor acest aspect și 6% nu sunt interesați 

de sălile de sport din municipiu. 

 
 Figura nr. 65 – Răspunsurile subiecților cu privire la terenurile de sport din Municipiul Adjud 

Majoritatea respondenților, respectiv 50% dintre aceștia se declară nemulțumiți sau foarte 

nemulțumiți cu privire la terenurile de sport din municipiu, 5% nu sunt interesați și doar 45% 

declară că sunt mulțumiți sau foarte mulțumiți de acest aspect. 
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Figura nr. 66 – Răspunsurile subiecților cu privire la ștrandurile/bazinele de înot din Municipiul Adjud 

Cu privire la  ștrandurile/bazinele de înot din Municipiului Adjud, 83% dintre subiecții chestionați 

se consideră nemulțumiți sau foarte nemulțumiți, 6% sunt mulțumiți și 11% nu sunt interesați de 

acest aspect. 

 
 Figura nr. 67 – Răspunsurile subiecților cu privire la patinoarele din Municipiul Adjud 

Locuitorii Municipiului Adjud chestionați, în proporție majoritară de 82% sunt nemulțumiți sau 

foarte nemulțumiți de patinoarele din municipiu. Doar 4% dintre respondenți se declară mulțumiți 

și foarte mulțumiți, iar 14% nu sunt interesați de acest aspect. 



Actualizare Plan Urbanistic General și RLU Municipiul Adjud, județul Vrancea 
Studiu de fundamentare cu caracter consultativ 

 

 

45 

 
Figura nr. 68 – Răspunsurile subiecților cu privire la parcurile și gredinile publice din Municipiul Adjud 

Cu privire la  parcurile și grădinile publice din Municipiului Adjud, 58% dintre subiecții chestionați 

se consideră nemulțumiți sau foarte nemulțumiți de acest aspect, 38% sunt mulțumiți și foarte 

mulțumiți, iar 4% nu sunt interesați de acest aspect. 

 
Figura nr. 69 – Răspunsurile subiecților cu privire la zonele de agrement-picnic din Municipiul Adjud 

Majoritatea respondenților, respectiv 76% dintre aceștia se declară nemulțumiți sau foarte 

nemulțumiți cu privire la zonele de agrement-picnic din municipiu, 7% nu sunt interesați și doar 

17% declară că sunt mulțumiți sau foarte mulțumiți de acest aspect. 
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Tabel nr. 9 – Răspunsurile respondenților privind activitățile preferate de petrecere a timpului 

liber 

Activitate Număr de respondenți 

Plimbările (plimbări în aer liber, drumeții, călătorii, excursii, întâlniri 

cu prietenii, iarbă verde, picnic) 
102 

Sporturi (fotbal, înot, tenis, pescuit, bicicletă, fitness, alergare) 98 

Lectură 53 

Spectacole/evenimente culturale 28 

Lucrări agricole (pomicultură, horticultură, grădinărit) 28 

Petrecerea timpului liber în familie/ Odihnă 20 

Vizionarea filmelor 13 

Muzică 7 

TV  și  laptop 6 

Cumpărături 4 

Jocuri (table, șah) 3 

Pictură 1 

NR 115 

Analizând tabelul de mai sus putem observa că majoritatea respondenților au ca activități preferate 

de petrecere a timpului liber plimbările urmate de practicarea diferitelor sporturi, lectura, 

participarea la spectacole/evenimente culturale, lucrările agricole, petrecerea timpului liber în 

familie, vizionarea filmelor, etc. 

 

Figura nr. 70 – Răspunsul respondenților cu privire la amenajarea de noi zone de agrement 



Actualizare Plan Urbanistic General și RLU Municipiul Adjud, județul Vrancea 
Studiu de fundamentare cu caracter consultativ 

 

 

47 

Cu privire la amenajarea de noi zone de agrement în Municipiului Adjud, 346 dintre subiecții 

chestionați consideră că este necesară construirea de noi spații de petrecere a timpului liber și doar 

31 de subiecți cred că nu este necesar acest lucru. 

 

2.6. ACCESIBILITATE 

În continuare va fi analizat gradul de accesibilitate al populației la diverse categorii de servicii sau 

instituții de interes public. 

 
Figura nr. 71 – Localizare grădiniță/școală față de domiciliul respondenților 

În ceea ce privește localizarea grădiniței/școlii față de domiciliul respondenților pentru o mare 

parte dintre aceștia instituția de învățământ se află în apropierea locuinței de domiciliu la o distanță 

scurtă de mers pe jos. 34 se află în altă localitate și trebuie să folosească un mijloc de transport în 

comun pentru a ajunge la instituția de învățământ, iar pentru 47 dintre respondenți, 

grădinița/școala se află la o distanță lungă de mers pe jos. 
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Figura nr. 72 – Timpul petrecut de respondenți până la grădiniță/școală 

Majoritatea respondenților, respectiv 53% dintre aceștia ajung în mai puțin de 30 minute la 

grădiniță/școală, iar 6% petrec peste 30 min pe drum până la instituția de învățământ. 

 
Figura nr. 73 – Accesibilitatea la serviciile medicale 

Pentru subiecții chestionați, cele mai accesibile instituții la care apelează pentru obținerea de 

servicii medicale sunt reprezentate de farmaciile și spitalele din oraș. Cel mai greu accesibil loc 

pentru respondenți este reprezentat de clinica specializată. 
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2.7. LOCUIREA 

Marea majoritate a respondenților sunt mulțumiți sau chiar foarte mulțumiți de propria locuință, de 

localitatea de domiciliu și de aspectul general al Municipiului Adjud.  

Tabel nr. 10 – Gradul de satisfacție al respondenților cu privire la locuința pe care o dețin, 

localitatea de domiciliu și Municipiul Adjud. 

 
Foarte 

mulțumit 

Destul de 

mulțumit 

Destul de 

nemulțumit 

Foarte 

nemulțumit 

Locuința dvs 103 206 58 10 

Localitatea în care 

aveți domiciliul 
55 181 109 32 

Municipiul Adjud 58 171 100 48 

 

 
Figura nr. 74 – Aprecierea respondenților cu privire la propria locuință  

 
Analizând mai în detaliu răspunsurile subiecților chestionați cu privire la propria locuință se poate 

observa că 82% dintre aceștia sunt destul de mulțumiți (55%) sau foarte mulțumiți de aceasta 

(27%). Doar 18% dintre aceștia sunt destul de nemulțumiți sau foarte nemulțumiți de propria 

locuință. 
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Figura nr. 75 – Aprecierea respondenților cu privire la localitatea de domiciliu 

În ceea ce privește aprecierea respondenților cu privire la localitatea de domiciliu, se poate observa 

din graficul de mai sus că marea majoritate sunt destul de mulțumiți (48%) sau chiar foarte 

mulțumiți (15%). 37% dintre subiecții chestionați se declară destul de nemulțumiți sau foarte 

nemulțumiți de localitatea de domiciliu. 

 
Figura nr. 76 – Aprecierea respondenților cu privire la Municipiul Adjud 

Majoritatea respondenților sunt destul de mulțumiți (45%) și chiar foarte mulțumiți (15%) cu 

privire la situația de ansamblu a Municipiului Adjud. În cadrul anchetei sociale, 27% dintre subiecți 

s-au declarat destul de nemulțumiți de acest aspect, iar 13% s-au declarat foarte nemulțumiți. 
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Figura nr. 77 – Aprecierea respondenților cu privire la suficiența spațiului în care locuiesc  
 

Cu privire la suficiența spațiului apartamentului/casei în care locuiesc cetățenii Municipiului Adjud, 

62% dintre subiecții chestionați se consideră mulțumiți sau foarte mulțumiți. 25% sunt 

nemulțumiți, iar 13% sunt foarte nemulțumiți. 

 
Figura nr. 78 – Aprecierea respondenților cu privire la starea subsolului blocului în care locuiesc 

 

60% dintre respondenții chestionați cu privire la starea subsolului blocului în care locuiesc se 

declară nemulțumiți sau foarte nemulțumiți de acesta. Doar 32% se declară mulțumiți, iar 8% sunt 

foarte mulțumiți.  
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Figura nr. 79 – Aprecierea respondenților cu privire la propria locuință  

Majoritatea respondenților, respectiv 54% dintre aceștia se declară nemulțumiți sau foarte 

nemulțumiți cu privire la aspectul clădirilor din Municipiul Adjud. Doar 46% cred că blocurile și 

clădirile se află într-o stare bună și sunt mulțumiți de aspectul acestora. 

 
Figura nr. 80 – Aprecierea respondenților cu privire la propria locuință  

 
Cu privire la termoizolarea clădirilor din Municipiului Adjud, 61% dintre subiecții chestionați se 

consideră nemulțumiți sau foarte nemulțumiți de acest aspect, 34% sunt mulțumiți, iar 5% sunt 

foarte mulțumiți. 
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Figura nr.  81 – Aprecierea respondenților cu privire la rezistența clădirilor 

În ceea ce privește aprecierea respondenților cu privire la rezistența clădirilor din Municipiul 

Adjud, se poate observa din graficul de mai sus că marea majoritate sunt destul de mulțumiți (44%) 

sau chiar foarte mulțumiți (7%). 49% dintre subiecții chestionați se declară nemulțumiți sau foarte 

nemulțumiți de rezistența clădirilor. 

 
Figura nr. 82 – Aprecierea respondenților cu privire la situația viitoare a Municipiului Adjud 

În ceea ce privește aprecierea respondenților cu privire la situația viitoare a Municipiului Adjud, 

aceștia consideră în proporție de 36% că se va îmbunătăți, iar 48% că va rămâne la fel. Doar 16% 

dintre subiecții chestionați consideră că situația Municipiului Adjud se va înrăutăți pe viitor. 
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Figura nr. 83 – Aprecierea respondenților cu privire la felul în care trăiesc 

Majoritatea respondenților, respectiv 54% dintre aceștia sunt mulțumiți de felul în care trăiesc, 3% 

sunt foarte mulțumiți, 29% nu sunt nici mulțumiți nici nemulțumiți, 12% sunt nemulțumiți, iar doar 

o mică parte (2%) sunt foarte nemulțumiți de felul în care trăiesc. 

 
Figura nr. 84 – Aprecierea respondenților cu privire la felul în care cred că vor trăi peste un an 

În ceea ce privește felul în care respondenții cred că vor trăi peste un an, aceștia consideră că vor 

trăi mai bine (28%) sau chiar mult mai bine (5%) și 52% apreciază că vor trăi la fel. Doar 15% 

consideră că vor trăi mai rău sau mult mai rău. 
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2.8. ANALIZA NEVOILOR ȘI OPȚIUNILOR PE CARE UTILIZATORII SPAȚIULUI LE RESIMT 

În ceea ce privește domeniile care ar trebui îmbunătățite la nivelul Municipiului Adjud, subiecții 

chestionați au răspuns astfel: 

Tabel nr. 11 – Răspunsurile subiecților la întrebarea “Ce domenii ar trebui îmbunătățite la nivelul 

Municipiului Adjud?” 

 DA NU 

Drumurile locale 360 17 

Alimentare cu apă și canalizare 327 50 

Spațiile destinate activităților culturale 302 75 

Servicii medicale/farmacii 221 155 

Unități de învățământ 235 142 

Servicii financiar-bancare 143 234 

Iluminat public 221 156 

Transport în comun 272 105 

Susținerea micilor întreprinzători 324 53 

Spații verzi, parcuri, locuri de joacă pentru copii 342 35 

Locuințe pentru tineri 367 10 

Curățenia Municipiului Adjud 350 27 

În ceea ce privește lucrările de îmbunătățire considerate necesare la nivelul Municipiului Adjud, pe 

primul loc se situează locuințele pentru tineri urmate de drumurile locale, curățenia Municipiului 

Adjud, spațiile verzi, parcurile, locurile de joacă pentru copii, alimentarea cu apă și canalizare, 

susținerea micilor întreprinzători, spațiile destinate activităților culturale, transportul în comun și 

unitățile de învățământ. 

Pe ultimele locuri se află serviciile financiar-bancare, serviciile medicale/farmaciile și ilumintul 

public. 
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Figura nr. 85 – Răspunsurile subiecților la întrebarea “Ce domenii ar trebui îmbunătățite la nivelul 

Municipiului Adjud?” 

 

Tabel nr. 12 – Răspunsurile subiecților la “Gândindu-vă la nevoile de dezvoltare ale Municipiului 

Adjud, propuneți câteva investiții noi, pe care dvs. le considerați a fi prioritare și nu au fost realizate 

până în prezent” 

 Frecvența 

Construirea unei șosele de centură 105 

Modernizarea infrastructurii stradale 50 

Crearea de noi locuri de muncă 28 

Racordarea la apă curentă, canalizare și gaze a localităților adiacente Adjudului 24 

Construirea unui ștrand 24 

Construirea unor zone de agrement 23 

Investiții în industrie 16 

Construirea de locuințe pentru tineri (ANL) 14 

Îmbunătățirea alimentării cu apă și a canalizării orașului 12 

Construirea de locuri de joacă pentru copii 10 

Susținerea micilor întreprinzători 10 

Construirea de noi locuri de parcare 9 

Construirea unor piste pentru biciclete 8 

Amenajarea de spații verzi 8 

Construirea unui patinoar 7 

Colectarea selectivă a deșeurilor 7 
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 Frecvența 

Construirea unei piețe (obor) 7 

Construirea unui MALL 5 

Reabilitarea trotuarelor 5 

Construirea unui nou spital 4 

Construirea unui nou sediu pentru Primărie 4 

Construirea de terenuri de sport (tenis, fotbal, baschet) aflate în domeniul public 4 

Construirea unui cămin pentru bătrâni 4 

Îmbunătățirea sistemului de învățământ 3 

Construirea unei grădinițe 3 

Curățenia orașului 3 

Reabilitarea parcului 3 

Modernizarea drumurilor locale din satele adiacente Adjudului 3 

Înființarea unei creșe de copii 3 

Instalarea de semne rutiere în oraș 2 

Construirea unui adăpost pentru câinii vagabonzi 2 

Îmbunătățirea serviciilor medicale 2 

Reabilitarea blocurilor din oraș 2 

Construirea unui cinematograf 1 

Instalarea de camere de supraveghere în parcări 1 

Înființarea de cantine în incinta școlilor 1 

Construirea unei fabrici de pâine 1 

Construirea unei spălătorii de covoare 1 

Înființarea unui centru de colectare a laptelui 1 

Amenajarea unei gropi de gunoi 1 

Investiții la calea ferată 1 

Înființarea rutelor de transport local 1 

Numerotarea caselor și străzilor cu plăcuțe de identificare 1 

Semaforizarea intersecțiilor 1 

NR 122 

 

În ceea ce privește nevoile de dezvoltare ale Municipiului Adjud, respondenții consideră prioritare 

următoarele aspecte: construirea unei șosele de centură, modernizarea infrastructurii stradale, 

crearea de noi locuri de muncă, racordarea la apă curentă, canalizare și gaze a localităților 

adiacente Adjudului, construirea unui ștrand, construirea unor zone de agrement, investiții în 

industrie, construirea de locuințe pentru tineri (ANL), îmbunătățirea alimentării cu apă și a 

canalizării orașului, construirea de locuri de joacă pentru copii, susținerea micilor întreprinzători, 

construirea de noi locuri de parcare, construirea unor piste pentru biciclete, amenajarea de spații 

verzi, construirea unui patinoar, colectarea selectivă a deșeurilor și construirea unei piețe (obor). 
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Pe lângă acestea au mai fost menționate și nevoi de dezvoltare, precum: construirea unui MALL, 

reabilitarea trotuarelor, construirea unui nou spital, construirea unui nou sediu pentru Primărie, 

construirea de terenuri de sport (tenis, fotbal, baschet), cămin pentru bătrâni, îmbunătățirea 

sistemului de învățământ, construirea unei grădinițe, reabilitarea parcului, modernizarea 

drumurilor locale din satele adiacente Adjudului, înființarea rutelor de transport local, înființarea 

unei creșe de copii, instalarea de semne rutiere în oraș, construirea unui adăpost pentru câinii 

vagabonzi, îmbunătățirea serviciilor medicale, reabilitarea blocurilor din oraș, construirea unui 

cinematograf, instalarea de camere de supraveghere în parcări, înființarea de cantine în incinta 

școlilor, construirea unei fabrici de pâine, construirea unei spălătorii de covoare, înființarea unui 

centru de colectare a laptelui, numerotarea caselor și străzlilor cu plăcuțe de identificare și 

semaforizarea intersecțiilor. 

 

 

Figura nr. 86 – Răspunsurile subiecților cu privire la direcțiile de dezvoltare ale Municipiului 

Analizând graficul de mai sus se poate observa că cei mai mulți respondenți consideră că direcția de 

dezvoltare a Municipiului Adjud ar trebui să fie industria, aceasta fiind urmată de servicii, 

agricultură, comerț și turism. 
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CAPITOLUL 3. DISFUNCȚIONALITĂȚI IDENTIFICATE ÎN 

TERITORIU ȘI RECOMANDĂRI 

Cele mai importante probleme semnalate de respondenți sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

Tabel nr. 13 – Răspunsurile subiecților la întrebarea “Care considerați că sunt cele mai importante 

3 probleme ale Municipiului Adjud?” 

 Frecvența 

Lipsa curățeniei stradale 92 

Existența în număr foarte mare a câinilor vagabonzi 82 

Starea precară a infrastructurii stradale a Municipiului Adjud 71 

Lipsa unei șosele de centură 70 

Lipsa locurilor de muncă 51 

Apă curentă nepotabilă din cauza instalațiilor vechi 29 

Lipsa colectării selective a deșeurilor și serviciul de salubritate precar 27 

Lipsa trotuarelor sau starea precară a acestora 27 

Lipsa rețelei de apă curentă, canalizare și gaze pe teritoriul tuturor localităților 

aparținătoare Municipiului Adjud 
26 

Existența ciorilor din parc 23 

Starea precară a parcurilor și lipsa spațiilor verzi 21 

Lipsa locuințelor de tip ANL pentru tineri 20 

Lipsa locurilor de joacă pentru copii 11 

Cetățenii de etnie rromă 11 

Traficul și zgomotul rutier 11 

Lipsa dotărilor din sănătate și învățământ 10 

Lipsa zonelor de agrement 9 

Starea precară a blocurilor și a subsolurilor acestora 7 

Canalizarea defectuoasă a orașului 6 

Lipsa locurilor de parcare 5 

Lipsa transportului în comun 5 

Lipsa liniștii și ordinii publice 4 

Lipsa susținerii investitorilor 3 

Iluminat public precar 3 

Lipsa spiritului civic al locuitorilor 2 

Lipsa siguranței cetățenilor 2 

Suprafața insuficientă a pieței 2 

Lipsa unei gropi de gunoi 1 

Lipsa siguranței în școli 1 

Lipsa activităților culturale 1 

Lipsa unei piste pentru bicicliști 1 
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 Frecvența 

Serviciul nesatisfăcător al companiilor de utilități 1 

Lipsa semaforizării intersecțiilor si ale străzilor din oraș 1 

NR 69 

Printre cele mai importante probleme existente la nivelul Municipiului Adjud se află: lipsa 

curățeniei stradale, existența în număr foarte mare a câinilor vagabonzi, starea precară a 

infrastructurii stradale a Municipiului Adjud, lipsa unei șosele de centură, lipsa locurilor de muncă, 

apa curentă nepotabilă din cauza instalațiilor vechi, lipsa colectării selective a deșeurilor și serviciul 

de salubritate precar, lipsa trotuarelor sau starea precară a acestora, lipsa rețelei de apă curentă, 

canalizare și gaze pe teritoriul tuturor localităților aparținătoare Municipiului Adjud, existența 

ciorilor din parc, starea precară a parcurilor și lipsa spațiilor verzi, lipsa locuințelor de tip ANL 

pentru tineri, lipsa locurilor de joacă pentru copii, cetățenii de etnie rromă, traficul și zgomotul 

rutier, lipsa dotărilor din sănătate și învățământ și lipsa zonelor de agrement. 

Pentru rezolvarea majorității problemelor identificate anterior pot fi accesate fonduri 

nerambursabile europene, fonduri guvernamentale, fonduri non-guvernamentale, fonduri de 

investiții, etc. Acestea pot fi accesate de către Administrația Publică Locală pentru rezolvarea 

problemelor existente la nivelul Municipiului Adjud prin depunerea de proiecte individuale pentru 

fiecare tip de investiție în parte. 
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CAPITOLUL 4. ANEXA 1 
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