
 

 

 

2019 

ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ȘI RLU MUNICIPIUL ADJUD,  

JUDEȚUL VRANCEA 
 

 

 

 

 

 

 

STUDIU 

ISTORIC DE 

FUNDAMENTARE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC TQM MANAGEMENT SRL 



 

 
TQM MANAGEMENT SRL 
Nr. ORC: J22/818/2011, C.U.I.: RO 28397610 
Punct de lucru: Municipiul Iași, Strada Lascăr Catargi, nr. 37, etaj 5, ap. 9 
Telefon: 0742.739.609, Fax: 0367.815.932 
E-mail: urbanism.tqm@gmail.com  

Sistem de management certificat  
conform SR EN ISO 9001:2015                                                    

CERTIFICAT NR. RO 1072/2/2/1                             

 

Sistem de management certificat  
conform SR EN ISO 9001:2008 
Certificat Nr. RO 1072/1/1/1 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

TITLUL LUCRĂRII:  STUDIU ISTORIC DE FUNDAMENTARE  

BENEFICIAR:  
MUNICIPIUL ADJUD,  

JUDEȚUL VRANCEA 

PROIECTANT GENERAL: S.C. TQM MANAGEMENT S.R.L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

   

   

 

 

 



 

 

Actualizare Plan Urbanistic General și RLU Municipiul Adjud, județul Vrancea   
   Studiu istoric de fundamentare  

 

 
3 

 

CUPRINS 
 

 

INTRODUCERE ................................................................................................................................................ 4 

NOTĂ METODICĂ GENERALĂ ..................................................................................................................... 5 

1.1 Descrierea obiectivelor și limitelor studiului ............................................................................................ 5 

1.2 Descrierea direcțiilor și metodei de cercetare ......................................................................................... 6 

1.3 Evidențierea surselor documentare, iconografice, cartografice ....................................................... 7 

1.4 Prezentarea critică a bibliografiei generale ............................................................................................... 7 

ANALIZA DEZVOLTĂRII TERITORIULUI ADMINISTRATIV .............................................................. 8 

2.1 Localizarea municipiului ................................................................................................................................... 8 

2.2 Toponimie ............................................................................................................................................................. 10 

2.3 Istoricul teritoriului administrativ și al localităților componente ................................................ 11 

2.4 Monumente istorice în teritoriul studiat ................................................................................................. 43 

2.5 Zonele de protecţie ale monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice .............................. 46 

2.6 Evoluția demografică........................................................................................................................................ 47 

2.7 Evoluția structurii etnice și religioase....................................................................................................... 50 

2.8 Evoluția ocupațiilor populației, ocupații tradiționale persistente ................................................ 50 

2.9 Evoluția fondului construit; tipologia și caracteristicile acestuia.................................................. 56 

CONCLUZII ..................................................................................................................................................... 65 

BIBLIOGRAFIE .............................................................................................................................................. 67 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

Actualizare Plan Urbanistic General și RLU Municipiul Adjud, județul Vrancea   
   Studiu istoric de fundamentare  

 

 
4 

 

INTRODUCERE 

*** 

 

O definiție tradițională spune că „monumentul istoric este un obiect material aparținând unei 

anume epoci a istoriei și o mărturie a dezvoltării culturii și a civilizației”. La Veneția, în mai 1964, cu 

ocazia congresului internațional al arhitecților și tehnicienilor de monumente istorice, germanul Fr. 

Mielke propunea o nouă definiție referitoare la valoarea materială a monumentului: monument = 

originalitate + timp + valoare + loc. Trebuie, însă să recunoaștem unor monumente şi un aspect 

imaterial – valoarea de simbol – ce justifică reconstituirea unor edificii. 

 

Din aceste perspective, Municipiul Adjud se poate încadra în peisajul cultural românesc ca adresă 

precisă cu entitate proprie hotărâtă de un bogat, pe alocuri unic, patrimoniu natural, arheologic, 

istoric, etnografic și de artă. 

 

Astfel, studiul istoric de față își propune identificarea valorilor de patrimoniu cultural, descrierea și 

prezentarea acestora în vederea identificării celor mai bune măsuri de reglementare urbanistică 

pentru protejarea, conservarea și punerea în valoare a acestora. Atingerea acestor deziderate va 

conduce, prin exploatarea resursei culturale, la afirmarea identității culturale a sitului și la 

transformarea sa într-un catalizator al regenerării economice și al reconstrucției sociale. 
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NOTĂ METODICĂ GENERALĂ 

*** 

 

1.1 Descrierea obiectivelor și limitelor studiului  

Obiective generale  

Prezentul studiu reprezintă fundamentarea istorică pentru documentația de urbanism ”Realizarea 

Planului Urbanistic General al municipiului Adjud, județul Vrancea”. Obiectivul principal al studiului 

vizează în mod direct identificarea, descrierea, delimitarea și instituirea zonelor de protecție pentru 

monumentele istorice și siturile arheologice din perimetrul administrativ al municipiului, precum și 

identificarea și descrierea ansamblurilor urbane, situri istorice și arheologice valoroase. La acestea 

se mai adaugă:  

- identificarea valorilor de fond construit relaționate cu parcelarul și cu țesutul urban, a 

spațiilor și perspectivelor cu valoare deosebită (sub aspect cultural, istoric, arhitectural, 

urbanistic, peisagistic), în vederea stabilirii elementelor protejate; 

- identificarea construcțiilor/amenajărilor agresive, care nu respectă canoanele, caracterul 

sau regulamentele zonelor protejate și degradează ținuta urbană a localității. 

- un alt obiectiv îl constituie evidențierea modului de evoluție istorică și caracteristicile 

urbanistice care au dat naștere localității în limitele ei actuale, ca bază de pornire pentru 

dezvoltarea ei ulterioară. 

Studiul își propune o analiză multicriterială a devenirii istorice a localităților aparținătoare 

Municipiului Adjud, pentru a putea fundamenta necesitatea protecției zonale, gradul de protecție și 

întinderea zonelor protejate. Studiul s-a limitat la sursele menționate mai jos și la o atentă cercetare 

a terenului, rămânând ca, la următoare refaceri ale acestuia să fie detaliate acele perioade asupra 

cărora informațiile găsite au fost mai puțin satisfăcătoare. 

Obiective specifice  

▪ Reevaluarea patrimoniului cultural al municipiului, cu ajutorul criteriilor și metodelor 

detaliate în normele metodologice în vigoare; 

▪ Delimitarea coerentă a zonei de protecție a monumentelor istorice astfel încât să se asigure 

integritatea acestora; 

▪ Protejarea și reconstrucția cadrului vizual și a contextului istoric al sitului; 

▪ Revitalizarea funcțiunilor existente și reactivarea celor dispărute; 

▪ Introducerea unor funcțiuni noi acolo unde este cazul, în acord cu necesitățile siturilor 

valoroase; 
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▪ Protejarea/conservarea și restaurarea siturilor în vederea transformării zonei într-un areal 

atrăgător din punct de vedere cultural și turistic, dezvoltat prin exploatarea patrimoniului 

cultural și natural rezultat. 

 

1.2 Descrierea direcțiilor și metodei de cercetare  

Criteriile după care s-a făcut această analiză sunt următoarele: 

➢ Cadrul natural – relieful, vegetația, zone calamitate, zone naturale protejate; 

➢ Încadrarea în teritoriu – căi de comunicație, echipare edilitară, limita intravilanului, zonare 

funcțională, disfuncționalități, dotări; 

➢ Organizarea funcțională: funcțiuni tradiționale, programe actuale, centre de interes; 

➢ Valoarea istorică: date semnificative privind constituirea localităților, evoluția în timp, 

densitatea elementelor de patrimoniu, valori locale, toponimie, date bibliografice 

semnificative, legături istorice cu așezări învecinate; 

➢ Relații în teritoriu: relații cu situl, relații în localitate, evoluția zonificării funcționale, 

regimul de proprietate, parcelar, rețele stradale, volume construite, regimuri de înălțime, 

dominante, aliniamente, poli de interes, reprezentativitate; 

➢ Valoare arhitecturală: încadrare stilistică, valoare estetică, compoziții volumetrice si 

spațiale, sisteme constructive, materiale, finisaje; 

➢ Vizualitate: câmp vizual, puncte de belvedere; 

➢ Valoare socio-afectivă: atașamentul populației la zonă, conștiința prestigiului local. 

Metodele de abordare a analizei istorice a genezei așezărilor urbane pe teritoriul României acoperă 

un spectru larg de direcții, de la teza originii etnice nelocale a rădăcinilor – pe fondul apartenenței 

la „școala economistă” în perioada interbelică – până la integrarea fenomenului urban medieval 

românesc în ansamblul civilizației urbane europene prin reconsiderarea importanței domeniului 

economic în definirea caracterului incipient urban al unor așezări cu funcțiuni politice, 

administrative, militare sau religioase – direcție de cercetare dezvoltată în ultimele decenii. 

Cercetarea fenomenului de cristalizare și de evoluție a așezărilor urbane medievale s-a concentrat 

pe analiza principalilor factori care au contribuit la acest proces: amplasament geografic, libertatea 

teritorială, proprietatea privată, autonomia administrativă, militară, juridică, fiscală și ecleziastică, 

existența unor privilegii acordate de puterea centrală (înconjurarea cu ziduri și fortificarea 

acestora, organizarea de târguri, perceperea de vamă, de exercitare a unor profesii meşteşugărești 

și de organizare a acestora în bresle, etc). 
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Din punct de vedere metodic, studiul urmăreşte studierea cronologică a unor fapte şi/sau 

evenimente semnificative, şi apoi selectează aspecte generatoare de evoluţie/modernizare a 

teritoriului aferent. Se are în vedere suprapunerea de informaţii din evidenţe palpabile susţinute de 

documente (structuri morfologice, trăsături funcţionale şi geografice sau de statut administrativ, 

mişcarea populaţiei, etc.). Metoda suprapunerilor de informaţii generează concluzii realiste, 

conducând la stabilirea celor mai importante trăsături care determină logica de ocupare şi utilizare 

a terenurilor şi susţin o viziune realistă de protejare şi valorificare a patrimoniului. 

Prin urmare, studiul nostru se fundamentează pe analiza caracteristicilor istorice, arhitecturale și 

urbanistice ale localității, analiză bazată pe următoarele criterii de specialitate: 

▪ studiul informațiilor bibliografice și de arhivă (studii, planuri istorice, documente 

cartografice, iconografice, cărți poștale, fotografii de epocă); 

▪ studiul documentelor administrative și juridice, documente ale autorității locale. 

Din punct de vedere al regimului juridic al obiectivelor cultural-istorice strict protejate s-au luat în 

considerare monumentele clasate conform Listei Monumentelor Istorice 2015. 

În vederea elaborării prezentului studiu de fundamentare, Primăria Municipiului Adjud a solicitat 

printr-o adresă Direcției Județene pentru Cultură Vrancea o serie de informații, printre care și 

limitele zonelor de protecție a monumentelor, fișele analitice ale monumentelor și fișa istorică a 

localității. 

 

1.3 Evidențierea surselor documentare, iconografice, cartografice  

▪ Harta Homann – anul 1752 

▪ Harta Principatelor – anul 1786 

▪ Harta Austriacă – anul 1910 

▪ Planuri de tragere - anul 1917-1944 

 

1.4 Prezentarea critică a bibliografiei generale  

Au fost studiate următoarele surse bibliografice: 

▪ Studiu istoric general elaborat de Muzeul Vrancei – Focșani; 

▪ Monografia municipiului Adjud; 

▪ Lahovari, George Ioan (1898) „Adjud, com. rur., în jud. Putna” - Marele Dicționar Geografic 

al Romîniei; 

▪ „Comuna Adjudu Vechi în Anuarul Socec al României-mari” - Biblioteca Congresului SUA. 
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ANALIZA DEZVOLTĂRII TERITORIULUI ADMINISTRATIV 

*** 

2.1 Localizarea municipiului  

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

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

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

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

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

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

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

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

Covasna2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

 

http://enciclopediaromaniei.ro/
http://www.fnpftrr.ro/
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între partea de sud a ţării şi partea de nord a Moldovei. Municipiul Adjud este localizat în Câmpia 

Siretului Inferior, pe interfluviul Siret-Trotuş, la 46 km nord de municipiul Focşani3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

nivelul mării. Terenul este favorabil culturilor agricole, corespunde condiţiilor de construit şi are 

pânza de apă potabilă sub 10 m adâncime4. 

Vecinătățile teritoriului municipiului sunt:  

▪ La Nord – comuna Sascut, jud. Bacău,  

▪ La Est –  comuna Homocea, județul Vrancea,  

▪ La Sud – comuna Pufești, județul Vrancea,  

▪ La Vest – comuna Ruginești, județul Vrancea și comuna Urechești, județul Bacău5. 

 
3 Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Adjud  
4 Monografia municipiului Adjud  
5 https://adjud.ro/  

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

https://adjud.ro/
https://judetulvrancea.blogspot.com/2010/
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În componenţa municipiului Adjud se cuprind următoarele localități:  

▪ Burcioaia: situată la 5 km sud de Adjud 

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

▪ Şişcani: situată la 7 km nord faţă de Adjud. 

Distanța către municipiile și orașele din județul Vrancea6:  

▪ Focșani (reședință de județ): 47 km;  

▪ Mărășești: 28 km; 

▪ Panciu: 31 km;  

▪ Odobești: 57 km.  

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

▪ DN2 (E85): București – Urziceni – Buzău – Râmnicu Sărat – Focșani – Bacău – Roman – 

Fălticeni – Suceava – Siret – Frontiera Ucraina;  

▪ DN 11A: Onești (DN 11) – Adjud – DN 2 – Podu Turcului – Bârlad (DN 24); 

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

▪ DC 22: DN2 (km 222+800) - Burcioaia. 

Legătura de cale ferată este asigurată de două linii magistrale: CF500 București – Ploiești – Adjud – 

Pașcani – Suceava – Vicșani și CF501 Adjud – Comănești – Ghimeș – Siculeni.  

Accesul aerian se poate efectua prin intermediul Aeroportului Internațional ”George Enescu” din 

Bacău, situat la 54 km distanță. 

Buna conectivitate cu exteriorul, alături de accesibilitatea internă, reprezintă una dintre 

importantele premise de dezvoltare locală, acestea înlesnind accesul producătorilor și produselor 

locale la principalele piețe de desfacere externe și la centrele de dezvoltare și asigurând fluxul și 

potențialul de cooperare al acestora în cadrul teritoriului. 

2.2 Toponimie  

Istoricii şi lingviştii care au făcut referiri la denumirea municipiului Adjud nu au ajuns la o opinie 

unică. 

Iorgu Iordan îl pune în apropiere cu nume de “jude”, conducător de sat, pentru care aminteşte şi 

alte numiri topice româneşti ca: “Balta Giudelui” (Iaşi), “Balta Judelui” (Romanaţi), ceea ce ne arată 

întrebuinţarea unora din funcţiile şi titlurile vechi în toponimie.  

B.P. Haşdeu pune numele în legătură cu ungurescul “Egydhalma” Adjud considerând a fi forma 

românească a lui Egyd (“Aegidius”, un nume greco-latin care, în veacul de mijloc, se obişnuia în 

Ungaria).  
 

6 https://maps.google.com/   

https://maps.google.com/
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C.C. Giurăscu apreciază că numele vine de la “Egydhalma”, ce s-ar traduce “Movila lui Egyd”.  

Atât N. Iorga, cât şi M.Costăchescu nu tind să creadă că “Egydhalma” este totuna cu Adjudul7. 

2.3 Istoricul teritoriului administrativ și al localităților componente  

Vechi aşezări omeneşti în zona municipiului Adjud 

Consemnată în documente la începutul secolului al XV-lea, aşezarea din apropierea confluenţei 

Trotuşului cu Siretul, este mult mai veche. Descoperirile arheologice efectuate în această zonă 

confirmă cele afirmate mai sus. 

În apropierea oraşului, în partea de nord-vest, în dreapta drumului ce duce spre Urecheşti, în 

punctul numit “Movile” au fost descoperite, în urma unor cercetări de suprafaţă din anul 1979, 

următoarele piese: topor din piatră, de culoare verzuie, sub formă de pană, considerat de autorii 

descoperirii ca aparţinând culturii Monteoru - faza IC3; topor de luptă caracteristic perioadei de 

tranziţie spre epoca bronzului, aparţinând, probabil aceleiaşi culturi ca şi precedentul; cataramă 

confecţionată din piatră albă, de formă tronconică, cu baza concavă; fusaiole lucrate din ceramică cu 

dimensiuni diferite, aparținând, probabil, aceleiaşi culturi. 

S-a mai găsit, de asemenea, o ceaşcă lucrată cu mâna din pastă grosieră, de culoare roşie, încadrată 

în Hallstattul târziu. Piese asemănătoare au fost descoperite la Domneşti, locul “Cetăţuie” şi la 

Şişcani, în nord-estul localităţii, pe malul Siretului. 

În oraş, în grădina unui locuitor de pe strada Alexandru Ioan Cuza, au fost descoperite, în 1977, 

fragmente ceramice aparținând epocii bronzului, cultura Monteoru (faza II-a - II-a - b), precum şi 

două fusaiole de formă tronconică. 

Pe strada Islazului, în anul 1979, a fost descoperită o greutate de plasă de formă cilindrică. 

Pe teritoriul Adjudului-Vechi cercetările arheologice întreprinse în anii 1960-1961 au avut ca 

rezultat descoperirea, în marginea de est a unei aşezări aparţinând culturii Monteoru, faza IC3. Cu 

această ocazie s-au găsit numeroase fragmente ceramice, printre care şi unele decorate cu cercuri 

concentrice şi torţile prevăzute cu butonaşi. 

Descoperirile arheologice de aici privind epoca bronzului au fost confirmate şi de cercetările 

arheologice întreprinse în anul 1979. Existenţa unei aşezări omeneşti din epoca bronzului 

surprinsă în vatra satului Adjudu-Vechi a fost dovedită şi de identificarea unor urme de locuire din 

această vreme la circa 1,5 km de vatra satului, la punctul “La islaz” situat pe terasa inferioară a 

Siretului. 

 
7 Monografia municipiului Adjud 
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Aşezarea descoperită aici şi distrusă în mare parte de revărsările Siretului, aparţinând culturii 

Monteoru, fazele I-a şi a II-a. Cercetările arheologice de suprafaţă întreprinse în zona Adjudului-

Vechi au dus la găsirea unor fragmente ceramice aparținând culturii carpice (secolele II-III e.n.). 

Într-un punct neindentificat s-a găsit un fragment de la un vas aparținând secolelor II-III e.n., iar în 

zona unde se afla fosta grădina de legume a  C.A.P. s-au descoperit fragmente ceramice, printre care 

şi un gât de amforă din aceleaşi secole. 

Continuitatea de locuire în această zonă este dovedită şi de descoperirea unui nivel de locuire din 

sec. VIII - IX, în punctul numit  “La sondă”, unde s-au găsit mai multe fragmente ceramice ce provin 

de la vase lucrate la roata cu turaţie mijlocie, având în compoziţie nisip şi microprundişuri ca 

degresant, de culoare cărămizie şi decorate cu motive formate din benzi de linii drepte şi de linii 

vălurite. 

Aceste fragmente ceramice îşi găsesc analogii în descoperirile dintr-o serie de aşezări din Moldova 

din secolele VIII - IX, cea mai apropiată fiind aceea de la Lespezi - Homocea, situată la circa 4 - 5 km 

de Adjudu-Vechi. 

Un interes deosebit pentru cunoaşterea evoluţiei istorice din aceste locuri îl prezintă un engolpion 

din bronz cu inscripţia în limba greacă ”Sfântul Gheorghe” datând din secolele X - XI. 

Adjudul Medieval 

Geneza orașului 

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

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

în a doua jumătate a secolului al XIV-lea. 

În urma cercetărilor arheologice întreprinse în localitatea Adjudu Vechi de către istoricii Al. 

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

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

S-au scos la iveală o locuinţă din secolul al XIV-lea, numeroase fragmente ceramice şi obiecte din 

fier, în special unelte agricol. Datate din secolul al XV-lea, s-au descoperit un cuptor de ars oale şi 

fragmente de cahle cu motive figurative. 

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

aşezare rurală la un centru urban. 

La baza procesului de apariţie a oraşului Adjud se află o serie de intercondiţionări între poziţia 

geografică, aspectele economice şi cele politice. Poziţia de intersecţie a două zone de relief, 

subcarpaţii şi culuarul Siretului, şi apropierea vadurilor de peste râurile Siret şi Trotuş îi oferea 

oraşului Adjud posibilitatea de a-şi exercita influenţa asupra unui vast teritoriu. 
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În jurul oraşului Adjud exista o densă reţea de aşezări rurale (peste 10 aşezări menţionate în 

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

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

este în strâns raport cu reţeaua de căi comerciale. 

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

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

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

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

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

nume. 

Declinul dominaţiei mongole, curentul de emigrare din Transilvania spre răsărit din timpul anarhiei 

feudale din Ungaria (1272-1318) sau al expansiunii stăpânirii maghiare peste Carpaţii Răsăriteni 

(1342-1382) şi apoi constituirea statului feudal moldovenesc au înlesnit şi au accelerat evoluţia 

spre o viaţă urbană a aşezării Adjudului. 

O altă contribuţie importantă în problema genezei oraşului Adjud a avut-o şi rolul coloniştilor 

străini aşezaţi aici şi, în special, coloniştii saşi şi unguri care au lăsat urme numeroase în toponimie. 

Dificultatea constă în precizarea cu exactitate a etapei în procesul urbanizării în cursul căreia s-au 

stabilit aceştia în localitate şi rolul jucat în accelerarea acestui proces. 

Pe parcursul veacului al XV-lea Adjudul a acumulat toate atributele unui veritabil oraş cu producţie 

meşteşugărească, activitate permanentă de schimb, centru administrativ. 

Prima menţionare a Adjudului este cea din 9 aprilie 1433 din privilegiul de comerţ al lui Iliaş vodă, 

acordat celor şapte scaune săseşti din Ţara Transilvaniei. 

Prin acest act se deschide punctul de vamă, “in oppido nostro Egydhalma”, fapt ce ne arată că 

Adjudul la acea dată era efectiv aşezare urbană. 

Stabilirea punctului de vamă în oraşul Adjud a avut o influenţă benefică asupra vieţii economice şi 

comerciale desfăşurate aici. Astfel, în mai puţin de trei decenii, oraşul Adjud, este menţionat alături 

de oraşele Suceava, Roman, Bacău, ca punct de tranzit a postavurilor negustorilor lipoveni, în baza 

privilegiului comercial din 3 iulie 1460 acordat acestora, de către Ştefan cel Mare. 

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

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

Siretului, în zona actualei aşezări Adjudul Vechi8. 

 

 
8 Idem 
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Evoluţia demografică şi teritorială 

Informaţiile de ordin demografic cu privire la centrele urbane moldoveneşti în secolele XV-XVIII 

sunt destul de numeroase dar lipsite de o adevărată valoare statistică. Ele provin de cele mai multe 

ori de la misionarii catolici. 

Cu toate că aceste informaţii au adeseori un caracter contradictoriu, în urma analizei lor se poate 

admite că populaţia oraşelor moldoveneşti medievale a crescut mult în această perioadă. 

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

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

cuprinsă între 300-800 de locuitori. 

Părintele franciscan Paolo Bonici, care a locuit în Moldova mai bine de 9 ani, considera că Târgul 

Trotuş, în anul 1632 avea 400 de case, iar oraşele Baia şi Piatra Neamţ câte 300 de case. 

Înflorirea comerţului moldovenesc de-a lungul secolelor XV - XVI a avut consecinţe imediate în 

creşterea demografică şi teritorială a oraşului Adjud. Această creştere demografică s-a datorat atât 

stabilirii unor locuitori ai satelor învecinate în oraş, cât şi aşezării a numeroşi negustori străini, în 

special saşi şi unguri, specializaţi pe diferite ramuri meşteşugăreşti şi de comerţ. 

Bogatul inventar arheologic compus din obiecte de fier (cuie, piroane, scoabe, catarame, cuţite, 

unelte agricole), ceramică de uz casnic şi ornamentală şi numeroase monede ungureşti şi poloneze 

ne arată că viaţa orăşenească a cunoscut la Adjud o înflorire, până la sfârşitul secolului al XVIII-lea. 

Descoperirea unor fragmente ce proveneau din cahle ne dovedeşte că ne aflăm într-un centru urban 

unde în interiorul locuinţelor se ridicau sobe de teracotă, iar pereţii erau împodobiţi cu ceramică 

viu colorată. 

Bogăţia şi varietatea ceramicii şi mai ales descoperirea cuptoarelor de ars oale, destul de 

perfecţionate, ne arată că aici se produceau vase în serie necesare atât locuitorilor din Adjud cât şi 

celor din satele învecinate. 

Descoperirile arheologice ne indică faptul că după această perioadă de înflorire şi dezvoltare 

intensă, viaţa orăşenească în Adjud decade treptat începând din a doua jumătate a secolului al 

XVIII-lea. 

Menţionările documentare confirmă şi ele acest lucru. Dacă în 1684 Miron Costin amintea în 

cronica sa târguşorul Adjud ca localitate mai însemnată în judeţul Putna, în timpul lui D. Cantemir 

oraşul Adjud îşi pierduse din însemnătatea de odinioară, judecând după descierea ce o face acest 

domnitor: “Adziud, non magni momenti est oppidum, superius ad fluvium Sireth”. 
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De la sfârşitul veacului al XVIII-lea şi pe parcursul celui următor, datorită războaielor, epidemiilor şi 

revărsărilor tot mai dese ale Siretului, care rupeau din vatra oraşului Adjud, viaţa orăşenească 

cunoaşte o perioadă de criză. Totodată, numărul locuitorilor se reduce simţitor. 

Pagubele grele pricinuite oraşului Adjud de unele lupte între domnii Moldovei şi Ţării Româneşti, 

dar mai ales a prădăciunilor turcilor şi tătarilor care în vremea lui Vasile Lupu dăduseră foc 

târgurilor Adjud şi Focşani, au culminat cu intrarea Adjudului sub stăpânirea mănăstirii Mera, la 

începutul secolului al XVIII-lea, ce a transformat pe orăşeni din oameni liberi şi cu obligaţii faţă de 

domnie în oameni dependenţi faţă de această mănăstire. 

Dintr-un document din 28 noiembrie 1741 aflăm că locuitorii adjudeni erau obligaţi faţă de 

egumenul mănăstirii Mera la 6 zile muncă pe an. 

De-a lungul veacului al XVIII-lea, numeroase războaie petrecute pe teritoriul Moldovei au avut 

grave consecinţe demografice şi asupra oraşului Adjud. Astfel, în anul 1789, geologul austriac 

Balthazar Hacquet aflat în Moldova în timpul războiului ruso-austro-turc din 1787-1792, găseşte 

“târguşorul Agiud distrus”. În acest război, oraşul Adjud este menţionat ca localitate de bătălie şi ca 

centru de cantonament al trupelor austriece conduse de prinţul Coburg. 

Situaţia demografică a oraşului Adjud era critică încă din deceniul VII, al secolului al XVIII-lea. Astfel 

se explică absenţa localităţii din catagrafia întocmită în anii 1772-1774, pentru a satiface interesele 

armatelor ruse de ocupaţie. 

Totuşi, în cadrul acestei “Catagrafii” întâlnim pe Toader Hanga şi pe Simion Patrichi în satul Orbeni, 

toţi călăraşi de Adjud. 

În această perioadă se aflau în oraşul Adjud numeroşi locuitori turci, o mare parte din ei ocupându-

se cu negoţul şi cu cămătăria.  

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

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

Din cele două volume ale dicţionarului geografic, din harta lui Hora von Otzcllovitz observăm că 

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

de familie, ceea ce implică peste 300 de locuitori. 

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

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

agricultura şi cu cărăuşia. 

Locuinţele şi dughenele erau mici, semiîngropate, cu podeaua lutuită, iar biserica, ce era folosită şi 

ca locuinţă, era ridicată din lemn şi nuiele lipite cu lut”. 
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Conform hărţii generalului Bawv din 1744 putem susţine că oraşul Adjud era străbătut de o stradă 

principală, paralelă cu Siretul şi de alte două străzi perpendiculare pe aceast. Suprafaţa oraşului 

ajungea până la 13 ha. 

Viaţa economică 

Din cauza insuficienţei informaţiilor scrise şi a celor arheologice, nu putem urmări, în toate detaliile, 

de la apariţie, evoluţia vieţii economice în oraşul Adjud medieval. 

Cu toate acestea, făcând comparaţie cu situaţia din celelalte oraşe medievale moldoveneşti, putem 

susţine că locuitorii adjudeni stăpâneau teritorii agricole pe care le cultivau cu cereale, plantau vii şi 

livezi sau le foloseau ca islazuri şi fâneţe pentru creşterea animalelor. 

Pe parcursul veacului al XIV-lea au apărut meşteri specializaţi în diverse domenii. Aceştia au fost 

atraşi mai ales datorită rolului de piaţă locală pe care-l avea oraşul Adjud pentru satele din jur. 

Ceea ce a impulsionat cel mai mult transformarea aşezării în una urbană au fost drumurile 

comerciale care treceau prin Adjud. Aici se întretăiau drumul de pe valea Siretului care unea Marea 

Baltică de Marea Neagră cu drumul care venea dinspre Transilvania pe valea râului Trotuş, şi de la 

Adjud se îndreapta spre cetatea Chilici, despre care Baiazid spunea în scrisoarea trimisă 

raguzonilor la 1484, că e poarta de comerţ a Moldovei şi a Ungariei. 

Drumul de pe valea Siretului era frecventat de către negustori care veneau în Moldova prin Halici şi 

Colomcea. Străbătând oraşele moldoveneşti Suceava, Paşcani, Roman şi Bacău ajungeau la Adjud, de 

unde drumul ducea prin Tecuci la Galaţi sau traversând Putna şi oraşul Focşani se ajungea la 

Tîrgovişte, capitala Ţării Româneşti ori la  Brăila, cea mai însemnată piaţă de comerţ pentru peşte. 

O mărturie grăitoare a funcţiei economice pe care o juca Adjudul medieval este chiar prima 

menţiune documentară, cea din privilegiul comercial acordat de Ilieş Vodă la 9 aprilie 1433 

negustorilor “celor şapte scaune săseşti din Ţara Transilvaniei”. Acest privilegiu consacra de drept 

o situaţie de fapt mult mai veche. 

Totodată, el prevedea ca taxele vamale în oraşul Adjud să fie de fiecare marcă, 4 groşi moldoveneşti, 

iar după negoţul săvârşit aici să se dea alţi 4 groşi de marcă. 

Pentru comerţul de tranzit cu postav, taxa vamală era în oraşul Adjud de 2 zloţi de car. Tot 2 zloţi de 

car era taxa pentru piperul şi lâna din Ţara Românească. 

Privilegiul comercial acordat de către Ştefan cel Mare lipovenilor la 3 iulie 1460 ne arată faptul că 

din oraşul Adjud, ca şi din celelalte oraşe moldoveneşti, se puteau cumpăra cai, vite, porci, piei de 

miel, de vite şi de animale sălbatice, în schimbul peştelui de Brăila, cerii munteneşti sau ungureşti, 

jderilor ungureşti şi argintului ars din Transilvania. 
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Locuitorii oraşului Adjud, ca şi ţăranii din satele şi oraşele învecinate îşi expuneau produsele şi 

mărfurile lor în piaţa târgului. Predominau produsele animaliere şi agricole, lemnele de foc şi de 

construcţie, obiectele casnice, uneltele agricole şi produsele din lemn. Desfacerea produselor se 

făcea în prăvălii, la târgurile săptămânale sau în bâlciurile organizate periodic. 

Negustorii lipoveni care îşi transportau mărfurile spre porturile dunărene, prin oraşul Adjud, 

făceau comerţ cu pânză litvană şi nemţească, postav, catifea, obiecte din fier şi cositor, cuţite, coase, 

fiare de plug, seceri, ţevi, şofra. 

Totodată, dinspre Moldova spre Braşov se tranzitau în special peşte şi produsele din peşte, vitele, 

pieile şi blănurile de animale, ceara, produsele textile, fructele, bumbacul, sarea şi covoarele 

orientale. 

Dacă la începutul evului mediu meşteşugarii oraşului Adjud se ocupau atât de producerea 

mărfurilor cât şi de comercializarea lor, din rândurile acestora se desprinde treptat o nouă 

categorie socială, cea a negustorimii. 

După avântul din secolele XV - XVI, viaţa economică adjudeană intră într-o perioadă de dificultăţi, 

veacul al XVII-lea constituind pe plan european un secol de criză a activităţii specific urbane. 

Stabilirea stăpânirii turceşti la frontierele Moldovei a întărit controlul otoman asupra sa şi a 

îngreuiat legăturile economice cu Polonia şi cu Transilvania. Totodată, Moldova a fost obligată să 

suporte numeroase sarcini economice. 

În secolele XVII - XVIII comerţul moldovenesc era mai ales în mâna străinilor, greci şi austrieci, ce 

erau protejaţi de autoritatea consulară. 

Monedele cele mai frecvent întâlnite în cadrul tranzacţiilor comerciale efectuate în oraşul Adjud, 

până la impunerea monopolului turcesc (mijlocul secolului al XVI-lea) erau groşii şi grivnele, ca 

monede locale şi rublele, galbenii ungureşti şi zloţii tătăreşti, ca monede străine. 

În perioada următoare se constată un aflux de monede străine, mai ales asprii otomani de argint, 

talerii de argint sau leii de origine olandeză, deveniţi apoi monede de calcul, galbenii şi dinarii 

ungureşti de argint, denumiţi şi potronici. 

Un document din 16 septembrie 1620 ne face cunoscută pecetea oraşului pe care se distinge un 

cleşte şi o siglă, semn că în oraşul Adjud meşteşugarii se aflau în număr apreciabil. 

Dintre meşterii care prelucrau fierul nu puteau lipsi căldărarii, potcovarii, lăcătuşii, săbierii, 

prezenţi în toate târgurile moldoveneşti medievale. 

Meşterii tăbăcari şi postăvari ţineau câteva zile în apă pielea, respectiv postavul, după care le spălau 

şi le prelucrau. De cele mai multe ori cei care prelurau pielea brută căutau să scoată profit 
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confecţionând piese de harnaşament, şei, hamuri sau curele pe care le scoteau la vânzare în zilele 

de târg ori în prăvăliile sau atelierele personale. 

Meşterii tăbăcari preparau materia primă necesară cojocarilor şi blănarilor, cizmarilor şi 

ciubotarilor. 

Prezenţa meşterilor cizmari şi a curelarilor în oraşul Adjud este dovedită de descoperirea de călcâie 

de încălţăminte şi catarame în cadrul unei locuinţe din vatra târgului datând din veacurile XVI - 

XVII. 

Cercetările arheologice au scos la iveală numeroase scoabe ce atestă prezenţa meşteşugarilor care 

prelucrau lemnul: rotari, dulgheri, teslari. Ei făceau sănii, care, cofe de lemn, unelte agricole mai 

complicate sau participau la construirea de locuinţe, biserici şi poduri. 

Unul din meşteşugurile practicate pe o scară largă în oraşul Adjud era olăritul. Bogatul inventar 

arheologic alcătuit din ceramică de uz casnic şi ornamentală ne confirmă acest lucru. Din secolul al 

XVII-lea apar cuptoarele mai specializate. 

Alături de olari, prelucrarea lutului era practicată şi de sobari. Casele târgoveţilor mai înstăriţi 

aveau pereţii înzestraţi cu ceramică de caolin cu smalţ verde oliv la exterior şi cu ornamente de linii 

incizate, iar camerele locuinţelor erau prevăzute cu sobe de teracotă. 

În cadrul meşteşugarilor din domeniul producţiei alimentare un loc important îl deţineau morarii. 

Morile şi locurile de moară din zona oraşului Adjud sunt menţionate tot mai frecvent în 

documentele din secolul al XVIII-lea. 

Nevoia crescândă de produse alimentare a dus la apariţia brutăriilor şi măcelăriilor în oraşele 

moldoveneşti medievale. 

Pentru a-şi putea permite activitatea economică într-o mai mare siguranţă meşteşugarii şi 

negustorii din oraşe s-au organizat în asociaţii profesionale încă de la începutul veacului al XVII-lea. 

Aceste asociaţii profesionale, numite bresle, dispuneau de conducere autonomă prin membrii aleşi 

de obşte, funcţia de principală a lor fiind de natură administrativă, fiscală şi socială. 

În spiritul apărării intereselor proprii, meşteşugarii şi negustorii din oraşul Adjud au încheiat la 13 

iulie 1794 un “act de tocmeală” cu serdăreasa Elena Canta, proprietara moşiei Trotuşului, act prin 

care se înfiinţează Adjudul Nou. 

În scurt timp aici se stabilesc pe lângă negustoriii şi meşteşugarii din Adjudul Vechi şi numeroşi 

străini, în special, evrei. 

Noul context politic, precum şi vechile condiţii de trai şi-au pus amprenta asupra activităţii 

meşteşugarilor şi negustorilor, astfel încât, la 1830 funcţionau în oraşul Adjud 76 dughene şi 
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ateliere meşteşugăreşti, dintre care două bogaserii, 9 băcălii, 14 precupii, 7 cojocării, 18 ciubotării, 

două croitorii, 5 pitării, un atelier de boengerie, unul de bărbierit şi 17 crâşme. 

O altă ocupaţie a locuitorilor Adjudului medieval era şi agricultura, agricultorii având aceeaşi 

consideraţie în oraş ca şi meşteşugarii şi negustorii. Astfel, un document din anul 1686 menţionează 

pe Savin, şoltuz de Adjud, fiul lui Gligoraş Matcă, agricultor. 

Ca şi celelalte centre urbane din Moldova, Adjudul medieval avea un caracter semirural, deţinând 

un teren agricol pe care orăşenii creşteau vite, semănau şi cultivau plante. Acest teren, destinat 

practicării agriculturii era împărţit în fiecare an prin tragere la sorţi de către şoltuz şi pârgari. 

Dovadă a cultivării cerealelor de către locuitorii oraşului Adjud sunt numeroasele unelte agricole 

descoperite în cadrul unei locuinţe datând din secolele XVI-XVIII, cu faze mai vechi de locuire, aflată 

în perimetrul aşezării, cât şi desele menţionări de mori şi locuri de moară din apropierea Adjudului. 

Alături de cereale, locuitorii Adjudului cultivau plante pentru hrana animalelor. La sfârşitul 

secolului al XVII-lea fii lui Kiriţoi şi ai Andricăi se judecau datorită neânţelegerilor cu privire la un 

hotar de coasă. 

În acelaşi timp cultivarea viţei de vie era o ocupaţie cu tradiţie în zonă. Un document din 13 

octombrie 1609 menţionează că viile de la Urecheşti, sat aflat la hotarul nordic al oraşului “au fost 

cumpărate de mai înainte vreme”. 

O ramură de bază a agriculturii era creşterea animalelor după cum se desprinde din cronicile şi 

scrierile istoricilor medievali şi mai ales, din locul pe care îl aveau animalele în cadrul exportului 

moldovenesc. 

În anii 1788-1789 se aflau în oraşul Adjud 9 cai şi 196 de boi. Aceste animale erau folosite la 

cărăuşie şi în tranzaţii comerciale. Totodată, câteva din ele erau puse şi la dispoziţia staţiei de poştă, 

după cum ne relatează ieromonahul rus Ipolit Vâşenski din Cernigov care, străbătând Moldova în 

timpul domniei lui Mihai Racoviţă, nota: “şi am venit la orăşelul Adjud; acolo schimbând căruţele”. 

Existenţa prisăcilor în ţinutul Adjudului confirmă faptul că o parte a locuitorilor oraşului Adjud se 

ocupau şi cu creşterea albinelor9. 

Organizarea administrativă 

Oraşul Adjud, ca toate cetrele urbane medievale moldoveneşti, era condus de două organe 

administrative unul ales de obştea locuitorilor, reprezentat de un şoltuz şi 12 pârgari şi altul, care 

reprezenta puterea domnească, vornicul de târg. 

 
9 Idem 
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Prima menţiune a şoltuzilor şi pârgarilor din oraşul Adjud o întâlnim într-un document din 16 iulie 

1580, încheiat cu ocazia vânzării unei ocini din satul Mihăileşti. 

Vânzarea s-a făcut înaintea şoltuzului şi a celor 12 pârgari din Adjud care pun pecetea târgului pe 

zapisul ce-l dau cumpărătorului “le-am făcut şi noi zapis şi am pus pecetea noastră”. 

Aleşii obştii, şoltuzii şi pârgarii, apar odată cu constituirea oraşului. În primul document păstrat cu 

privire la oraşul Adjud este folosit termenul “oppido nostro”, ceea ce implică existenţa instituţiei 

şoltuzilor şi pârgarilor. 

Ei erau aleşi anual de către locuitorii oraşului, dintre negustorii şi meşteşugarii mai înstăriţi şi chiar 

dintre agricultori. 

După ieşirea din funcţie, şoltuzii puteau fi realeşi de mai multe ori după ce trecea o perioadă de 

timp, ei putând participa la întocmirea actelor, alături de alţi martori. 

Toate vânzările, cumpărările şi daniile de locuri se treceau prin grija şoltuzilor şi a pârgarilor în 

catastiful oraşului. Acesta, împreună cu pecetea oraşului erau păstrate de către şoltuz. 

Cu ajutorul sigiliului se garanta autenticitatea actelor emise de către administraţie şi reprezenta 

însăşi autoritatea locală constituită şi recunoscută ca atare. 

Până acum se cunosc două sigilii ale oraşului Adjud medieval. Unul, care reprezintă rudimentar vite, 

folosit în secolele XV - XVI şi altul conservat mai bine pe un zapis din 16 septembrie 1620. 

Atribuţiilor şoltuzilor şi pârgarilor erau de a participa la delimitarea hotarului târgului, de a fixa 

tranzacţiile privind imobilele din oraş şi de a adresa, în numele locuitorilor, plângeri către domnie. 

Ei aveau sarcina de a organiza şi conduce serviciul local de pază şi de a aduce la cunoştinţă 

orăşenilor zilele de târg sau schimbările lor. Tot ei aveau grijă de igiena publică şi de punerea la 

comanda domnitorului a unui corp de oaste. 

Pe perioada exercitării funcţiei şi chiar după aceea, şoltuzii şi pârgarii se bucurau de anumite 

înlesniri fiscale. 

Alături de instituţia şoltuzilor şi pârgarilor, în oraşul Adjud medieval întâlnim şi un sfat orăşenesc 

în faţa căruia se încheiau acte de vânzare-cumpărare. 

La redactarea acestor acte participau ca martori atât orăşeni de vază ai oraşului, preoţi, negustori, 

cât şi locuitori ai satelor din apropiere.  

Începând cu jumătatea secolului al XX-lea se observă o reducere a atribuţiilor judecătoreşti ale 

şoltuzilor şi pârgarilor, în componenţa instanţei locale făcându-şi apariţia tot mai des membrii ai 

puterii centrale. Instanţa de judecată din oraş începe să funcţioneze sub conducerea vornicului de 

târg, reprezentantul puterii centrale în oraş. 
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Atribuţiile vornicului de târg erau de a supraveghea încasarea dărilor cuvenite vistiriei, de a 

percepe dijmele şi vămile, de a veghea la îndeplinirea prestaţiilor în muncă şi de a stabili pe piaţă 

preţurile maximale la unele produse. 

În secolul al XVIII-lea, în Moldova, şoltuzii şi pârgarii sunt înlocuiţi prin epitropi, această instituţie 

având un rol mult mai mărginit faţă de vechea conducere. În acelaşi timp, datorită apariţiei unor noi 

dregătorii şi vornicul de târg îşi pierde din atribuţii. 

La mijlocul veacului al XVIII-lea oraşul Adjud nu mai era proprietate domnească, iar noii proprietari 

au numit în fruntea târgului un căpitan de târg. Astfel, în anul 1810, în ţinutul Putna, pe lângă 

căpităniile de târg din Panciu şi Focşani, întâlnim şi căpitănia din Adjud cu 23 de slujitori. 

Prima menţiune păstrată cu privire la căpitanul de târg din oraşul Adjud se află într-un document 

din anul 1763, unde este menţionat “Stan, căpitan de Agiud”. 

Căpitanii de târg aveau în atribuţiile lor paza şi siguranţa oraşului în interesul proprietarului. Ei 

luau măsuri pentru curăţenia şi apărarea de incendii a oraşului, judecau pricinile dintre orăşeni şi 

aveau sub conducerea lor slujitori ai hătmăniei. 

În perioada de timp în care oraşul Adjud a fost centru administrativ al ţinutului Adjud, aici se afla şi 

sediul dregătorilor ţinutali. Aceştia aveau atribuţii fiscale şi militare. 

Ţinutul Adjud este menţionat pentru prima dată într-un document din 6 martie 1507 el cuprizând 

cursul inferior al Trotuşului, de la limita cu ţinutul Trotuş, împreună cu valea Siretului, în aval de 

Răcăciuni şi amonte de Mărăşeşti.  

Până la sfârşitul veacului al XVII-lea, ţinutul Adjudului îl întâlnim în documente fie singur, fie 

contopit cu cel al Putnei. Contopirea definitivă a celor două ţinuturi a avut loc la începutul domniei 

lui Eustaţie Dabija (1661-1665). Din acest moment, din contopirea ţinutului Adjud cu cel al Putnei 

se formează ţinutul Putna cu reşedinţa la Focşani10. 

Oraşul Adjud în epoca modernă 

Oraşul Adjud de la întemeierea Adjudului Nou până la sfârşitul domniei lui Alexandru Ioan Cuza 

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

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

oraşului medieval Adjud de către apele Siretului. 

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

geografică-comercială mai favorabilă în comparaţie cu vechiul oraş, ce permitea afaceri mai 

avantajoase interesului proprietarului moşiei unde se va întemeia viitorul oraş, precum şi dorinţa, 

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

 
10 Idem 
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D. Ciurea apreciază crearea de noi oraşe sub regimul direct al proprietăţii particulare începând, mai 

ales, din a doua jumătate a secolului XVIII ca un fenomen specific pentru Europa răsăriteană şi sud-

estică pus în legătură cu dezvoltarea forţelor de producţie locale, creşterea schimbului de mărfuri şi 

ameliorarea standardului de viaţă la începutul perioadei de destrămare a feudalismului. 

Este evident că întemeierea de noi oraşe era direct interesată şi domnia în scopul creşterii  

veniturilor visteriei. După acordul (aşezarea) intervenit între viitorii locuitori şi proprietarul 

locului, se emitea privilegiul domnesc de întărire. 

Hrisovul domnesc ce atestă întemeierea Adjudului Nou este dat de domnitorul Moldovei Mihail 

Constantin Suţu şi poartă data de 15 februarie 1795: 

“Se face ştire prin această carte a domniei mele că prin jalba ce mi-au dat târgoveţii mutaţi din târgul 

Agiudului la moşia Trotuşului, de la ţinutul Putnei, ce-i a domniei sale serdăreasa Elencu Canta, a 

făcut arătare că văzând strâmtoreala şi nealişverişul şi întreţinerea lor şi găsind moşia Trotuşul prin 

scrisoare s-ar şi fi învoit de cele ce să dea pentru venitul moşiei.” 

Desprindem de aici concluzia că în comparaţie cu vechea aşezare, noua aşezare oferea posibilitatea 

unor afaceri mai înfloritoare. 

În privilegiul domnesc acordat titularului se fixa şi ziua de târg: “Aşişderea şi ziua de târg în târgul 

acesta să fie marţea”. 

Erau menţionate veniturile proprietarului şi avantajele târgoveţilor “... ca să aibă a da 2 lei de 

dugheană icrişmă care va fi la uliţă, cum şi cele de lângă icrişmă, ce vor fi la mahalale tot asemenea şi 

câte 1 leu pe casă care va fi în mahalale, însă nefăcând nici un alişveriş la acea casă, iar vinul şi 

rachiul şi orice alt alişveriş crea să facă fără oprire să fie şi socotită a lor.” 

Hrisovul prevedea şi condiţia ca proprietarul şi clironomii ei, pe de o parte, locuitorii oraşului, pe de 

altă parte, să respecte tocmeala “nici a se mai adăuga la venit, nici a se scade, după zapisul ce au dat 

la visterie.” 

Întemeierea Adjudului Nou se plasează în acelaşi timp cu a altor oraşe din Moldova aflate sub 

stăpânire boierească: Herţa, Fălticeni, Ştefăneşti. 

Din actul de “tocmeală” din 13 iulie 1794 rezultă că cei ce au înfiinţat târgul Adjudul Nou erau 

“Neguţitori agiudeni”. 

Aceşti negustori erau de origini etnice diferite: români, armeni, greci, evrei. Astfel, în “Condica 

liuzilor” pe anul 1803 se aminteşte de “jidovii ot Agiudul Nou”; de asemenea, “haimanalile ot Agiudul 

Nou, alişverişul lor cu târgul, loc au puţin”. 
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În “Condica visteriei Moldovei din anul 1816” sunt amintiţi “jidovii hrisoloviţi” şi că în timpul 

războaielor ruso-turce emigraseră din sudul Dunării sârbi şi bulgari ce se îndeletniceau cu 

grădinăritul  şi creşterea viermilor de mătase, având un regim fiscal privilegiat. 

“Catagrafia din anul 1820 menţionează la Adjudul Nou 42 negustori hrisovoliţi, sudiţi, din care 12 

jidovi. Este amintit cu această ocazie negustorul hrisolovit Stroe Arăguianu. 

În această perioadă Adjudul era condus de un căpitan de târg. La 1810 întâlnim “căpitania de 

Adjud” ce depindea direct de hătmănie având 23 de slujitori. Aceşti slujitori sunt amintiţi şi de 

“Condica visteriei Moldovei”. 

În studiile de specialitate ce se ocupă de evoluţia aşezărilor urbane din Moldova în prima jumătate a 

secolului al XIX-lea oraşul Adjud (întemeiat în anul 1795) este considerat o continuare a oraşului 

medieval Adjud. 

Ecaterina Negruţi îl aşează în cadrul oraşelor vechi, cele mai multe datând din secolul XIV, cum ar fi 

Iaşi, Botoşani, Galaţi, Chişinău, Bacău. 

Evoluţia aşezărilor urbane din Moldova în  prima jumătate a secolului al XIX-lea cunoaşte o 

dezvoltare excepţională, atât în privinţa sporirii numărului lor, cât şi a creşterii numărului de 

locuitori şi aspectului urbanistic, populaţia urbană crescând de 5 ori  în 1859 faţă de 1803. 

Acest lucru se datorează împrejurărilor economice, sociale favorabile. Creşterea demografică 

contribuia la creşterea cererii pe piaţă. Înflorirea schimburilor comerciale, necesitatea unui volum 

mai mare de obiecte meşteşugăreşti şi manufacturate, ca şi exploatarea agricolă a moşiilor cereau o 

mult sporită mână de lucru specializată. 

Numărul mare al zilelor de târg şi de iarmaroc care se acorda diferitelor localităţi dovedeşte cât de 

intens se dezvoltase piaţa internă şi cât de mari erau cererile de schimb ale populaţiei de la sate. 

Adjudul avea în această perioadă zi de târg  marţea şi 12 iarmaroace pe an. 

Oraşul Adjud făcea parte din ocolul Răcăciuni şi era reşedinţa acestuia. 

O problemă care se ridică pentru prima jumătate a secolului al XIX-lea în privinţa Adjudului este 

aceea a clasificării sale în cadrul localităţilor urbane: oraş sau târg.  

În prima jumătate a secolului al XIX-lea localităţi mari cum ar fi Iaşi, Botoşani, Bîrlad erau denumite, 

în actele oficiale, când oraşe când târguri. 

Pentru aşezările noi organele administrative întrebuinţau întotdeauna termenul de târg; pentru 

unele din aceste localităţi mai mici se întrebuinţa şi diminutivul de târgşor. Apreciind că în afara 

aşezărilor rurale, în Moldova, în veacul trecut, mai existau două tipuri de aşezări: urbane şi 

semiurbane, Ecaterina Negruţi socoteşte oraşe acele localităţi urbane care aveau o vechime mai 
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mare, continuitatea şi evoluţia lor fiind temeinicia asigurării vieţii urbane. Plecând de la aceste 

considerente Adjudul este numit oraş. 

Ca majoritatea localităţilor urbane moldovene din această perioadă şi Adjudul cunoaşte o evoluţie 

demografică progresivă, deşi lentă. Această afirmaţie este dovedită de analiza datelor statistice 

provenind din catagrafii, condici şi alte documente statistice ale vremii. 

“Condica visteriei Moldovei din anul 1816” dă pentru Adjudul Nou şi Adjudu-Vechi 192 locuitori 

birnici, pentru Boşcani 20, pentru Şişcani 41, pentru Burcioaia 25 şi, de asemenea, arată că era un 

număr de 35 negustori hrisoloviţi. 

În “Catagrafia din 1820” Adjudul Nou are 90 de birnici. Mai cuprinzătoare sunt statisticile ce încep 

cu aceea din anul 1832. La “numărul locuitorilor de toate clasele” sunt date pentru Adjud 191 de 

case, 184 familii şi 808 locuitori, din care 427 parte bărbătească şi 381 parte femeiască. Rezultă din 

aceasta o densitate de 4 - 5 locuitori pe casă, identică cu a oraşelor Botoşani şi Focşani. 

Dacă la 1803 Adjudul avea 505 suflete, la 1832 avea 808 locuitori deci o creştere modestă de 253 

locuitori. Această creştere modestă a populaţiei în perioada mai sus analizată este legată credem şi 

de holera ce a bântuit Moldova pe la 1831, aici înregistrându-se 1 până la 15 morţi. 

Cu această populaţie de 808 locuitori Adjudul era clasificat în rândul oraşelor mici (cu număr de 

suflete între 600 - 1000)  alături de Hîrlău, Ştefăneşti, Dorohoi, Tecuci, Odobeşti, Panciu, Moineşti. 

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

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

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

130 de familii şi 105 contribuabili. 

Statisticile întocmite erau cerute în primul rând de necesităţile fiscale ale ţării. Vom găsi pentru 

Adjud în “Catagrafia din anul 1820” categoriile fiscale de birnici, neguţători, hrisoloviţi, mazili. 

Statistica din anul 1832 cuprinde categoriile (calculate în procente): clasa mai de gios (80,57%), 

tagma bisericească (1,61%), evrei (6,5%), supuşi străini (1,86%), slugi (9,4%). 

Din totalul de 793 locuiori (fără supuşii străini), 326 erau copii, deci o populaţie tânără importantă 

(41%). 

Cercetările asupra oraşului moldovenesc la mijlocul secolului XIX au arătat că populaţia din 

meşteşugari şi negustori deţinea o majoritate absolută, în cazul Adjudului “Catagrafia din anul 

1845” ne dă: negustori starea a III-a, 22; calfe, 28 - total: 50; meşteri starea a III-a, 58; calfe, 66 - 

total 124; evrei, 43; căpătăieri, 1; bejenari, 2 - total 218. Total suflete 218 x 5 = 1.090 locuitori, deci 

majoritatea. 
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Obligaţiile fiscale ale acestora cuprindeau patenta de negustori sau meşteşugari şi birul obişnuit. În 

fiecare oraş, luat  în parte, aceste dări erau arendate unor persoane care achitau cu anticipaţie către 

visterie sumele corespunzătoare recuperându-le prin impunere individuală. Mult redus faţă de alte 

oraşe (Focşani, Bacău, Tecuci etc.) rolul funcţional (economic-administrativ) al Adjudului avea 

oarecare importanţă pentru localităţile rurale din jur. Am văzut că era reşedinţa privighetorilor 

ocolului. 

Pe piaţa permanentă a oraşului dughenele şi prăvăliile desfăceau mărfuri meşteşugăreşti, 

îmbrăcăminte, încălţăminte, obiecte casnice produse în atelierele meşteşugăreşti ce se aflau, de cele 

mai multe ori, în aceleaşi prăvălii, într-o cameră separată. 

În târgul din afară se vindeau opinci, abale, postav gros, sumane, străchini, buţi, doage, lemne de foc, 

materiale de construcţie, cereale, vite, de la săteni locuitorii oraşului. 

Documentele menţionează negustori ca Ion Langa, Manus Braunstein, Ionică Ghizdavăţ, Gheorghe 

Pavel (cârciumar), Agop Ohan  şi Gheorghe Vicol, negustori de anteree şi polci din bumbac. 

Şi astăzi se mai folosesc pentru anumite zone ale oraşului denumiri ce atestă ocupaţiile locuitorilor 

din vechiul Adjud: Cotu’ Tăbăcarilor, Cotu’ Bumbacului, strada Păcurari.  

În oraş este semnalată prezenţa unui han proprietatea lui Ieni Isac încă din anul 1862. 

Localitate situată la “Drumul Mare” era staţie de poştă încă de la începutul înfiinţării acestui 

serviciu. Staţia de poştă cuprindea casă cu două odăi, grajd, bordeie, vatră, şopron, jigniţă pentru 

ovăz, gard cu două porţi, aşa cum ne semnalează “Harta statistică rusă din anul 1835”. 

În anul 1860 este amintit un anume Ion Vasiliu, căpitan de poştă. 

În perioada anilor 1834 - 1844, sub domnia lui Mihail Sturza s-au început în Moldova lucrări de 

construcţie de şosele şi poduri, printre care şi drumul ce mergea din Bucovine până în ţinutul 

Putnei, la Mărăşeşti. Cu această ocazie se plantează între Adjud şi Domneşti, pe marginea şoselei, 

plopi ce dăinuiesc şi astăzi. 

Am amintit că una din cauzele întemeierii oraşului Adjudul Nou o constituie posibilitatea unor 

afaceri mai înfloritoate, lucru ce decurgea şi din condiţiile favorabile cuprinse în hrisovul domnesc 

din 15 februarie 1795. 

Dezvoltarea economică de la începutul secolului al XIX-lea, nevoia tot mai stringentă de bani sau 

produse a proprietarilor de moşii au dus la înrăutaţirea situaţiei orăşenilor aflaţi pe moşii boiereşti. 

Schimbarea periodică a stăpânilor de moşii duce la nerecunoaşterea învoielilor anterioare, în cazul 

Adjudului, după ce a aparţinut serdarului Constantin Canta, va fi vândută prin “sultan mezad” 
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logofătului Constantin Balş. Numită şi “Răspopi”, moşia Adjudul Nou este mărită de către logofătul 

C. Balş prin o mulţime de cumpărături: părţile Boşcani, Budeşti, Iteşti. 

Logofătul Constantin Balş va face în anul 1811, prin vechilul său, o nouă aşezare cu locuitorii 

oraşului, impunând condiţii aspre în comparaţie cu cele cuprinse în hrisovul din 1795. Astfel, într-o 

jalbă a locuitorilor Adjudului către Ministerul de Interne din anul 1860 se spunea: “Plătim 

logofătului C. Balş 60 parale stânjen pe loc, 30 parale vadra de rachiu, 10 parale vadra de vin, 1 leu 

de vită, 5 parale de oaie”.  

Nemulţumiţi de această “aşezare” şi de faptul că “a fost făcută cu asprirea lor şi că lor nu le-a fost 

făcută cunoscută şi nici de toţi iscălită această aşezare” locuitorii oraşului se vor plânge 

domnitorului Scarlat Calimah. 

În “Jaloba” înaintată domnitorului sus amintit în anul 1812 se cerea să se strice învoiala cu logofătul 

Constantin Balş şi să se revină la cea făcută cu serdăreasa Elena Canta. Se arăta în continuare că la 

întocmirea aşezării cu logofătul C. Balş au fost de faţă “căpitanul (de târg) Gheorghe Trufanda ce are 

4 dugheni şi casă într-acest târg, au mai semnat 11 neguţitori”. 

Prezenţa căpitanului de târg la semnarea “aşezării” însemna părtinire faţă de locuitorii oraşului, 

acesta reprezentând interesele boierului, aşa cum rezultă din hrisovul căpităniei Adjudului. ”... şi 

fiindcă târgul Agiud este pe moşia d-sale (logofăt C. Balş) căpitanul de târg să fie omul dumisale, 

având a da cinstitei hătmănii 500 lei.” 

Plângerea făcută de locuitorii Adjudului nu va găsi rezolvarea dorită de aceştia, motivându-se că 

prin “anaforaoa Divanului, întărită domn” din 29 decembrie 1812 că ”interpretarea cărţii lui M.C. 

Suţu voievod are două osebiri: a) privileghiul de a descăleca târgul acolo, b) alta cuprinzând 

aşezarea ce au făcut stăpânii de atunci pentru luarea venitului de la dânşii şi că prin vânzare 

logofătul nu este dator a urma tocmelile celor de mai înainte stăpâni.” 

Începând cu anul 1838 proprietar al moşiei devine logofătul Alecu Balş, fiul lui Constantin Balş, care 

măreşte proprietăţile sale prin cumpărarea de la Costache Aslan a moşiilor Şişcanii de Jos şi Şişcanii 

de Sus. 

Acesta încheie în anul 1838 o învoială şi mai apăsătoare: 

- pe fiecare stânjen la faţa uliţei se plătea de fiecare târgoveţ 4 sfanţi de argint; 

- pentru fiştecare vadră de vin adusă în târg, jumătate de sfanţ; 

- pentru vadra de rachiu, un sfert de carboavă; 

- pentru vadra de păcură, jumătate de sfanţ; 

- articolele aduse în târg şi care nu se vor arăta celui orânduit asupra acestui venit vor fi 

socotite de contrabandă şi se vor lua; 

- plata se va face în două câtşiuri, la Sfântu’ Gheorghe şi Sfântu’ Dumitru. 
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Situaţia de dependenţă faţă de proprietarul moşiei Adjudului condiţiile grele ale învoielilor cu 

acesta determinau protestul locuitorilor, adresarea de jalbe către domnie. Constituiau toate acestea 

începutul de emancipare al oraşului ca de altfel al celorlalte oraşe din Principate aflate în situaţii 

asemănătoare. 

În anii domniei lui Al. I. Cuza au fost legiferate primele dispoziţii privind răscumpărarea 

redevenţelor emfiteotice şi primele restricţii ale acestor vechi practici. 

Statul încearcă să intervină în raporturile dintre proprietarii de moşii şi locuitorii oraşelor aşezate 

pe asemenea moşii pentru curmarea abuzurilor legate de plata redevenşelor emfiteotice. 

Dintr-un raport adresat de Prefectura Putna Ministerului de Interne, data 23 noiembrie 1859, aflăm 

că proprietarii târgurilor Adjud, Domneşti şi Nămoloasa nu au prezentat titlurile de proprietate, nu 

justificau deci legitimarea dărilor ce se iau de la târguri. 

Încurajaţi de vremurile noi descrise de Unirea Principatelor şi de domnia lui Cuza, locuitorii 

Adjudului se adresau Prefecturii Putna afirmând “... azi când vedem ordine, că toţi deopotrivă suntem 

dinaintea legii” cerem “aplicarea măsurilor de desfiinţare a mărfurilor de folos obştesc aflate sub 

monopol”. 

Ei adresează jalbe Ministerului de Interne arătând asupririle ce le au din partea proprietarului 

moşiei şi că abuzurile se ţin lanţ “gardul ţarinei tot noi, iar căsăpirile, făclierile, pităriile şi  tăierea 

mascurilor în târg - ce au fost slobode pentru hrana noastră le speculează şi le antreprizuieşte tot 

dumnealui; ne-a dat imaş ni le-a luat, ne-a lăsat nişte prundiş”. Plângerea este semnată de un număr 

de 80 locuitori şi este urmată la câteva luni de “Suplica obştei neguţătorilor” din Adjudul Nou către 

Ministerul de Interne în care se arată “mahalaua târgului după 1838 s-a pustiit, şi-au pierdut 

neguţitorii alişverişul”. Stăpânul cerea pentru pitărie 165 de galbeni, pentru căsăpii şi făclierii 230 

galbeni. “Suplica” era semnată de un număr de 61 locuitori în frunte cu alesul târgului, Simion 

Giurge, şi starostele Neculai Rosăt. 

Prin “Legea de secularizare a averilor mănăstireşti” din 1863 acestea trec în proprietatea statului. 

Peste un an va fi dată o lege privitoare la toate locurile statului date cu emfiteosis (embatic) prin 

care embaticarii aveau dreptul de a le răscumpăra prin centralizarea embaticului anual. Mai 

rămâneau târgoveţii şi orăşenii de pe moşiile boiereşti în stare de  nerăscumpărare. 

Situaţia grea în care se aflau locuitorii Adjudului nu va permite acestora să se organizeze în comună 

urbană căci “prin promulgarea legii rurale de la 18 august 1864, toate hrisoavele şi învoielile sunt 

abrogate”, iar ei nici nu pot forma comună deoarece“ plătim domnului Balş un acciz impus cu forţa, 

tare greu, şi n-avem decât suflet şi colibă de casă, fără cergă în pat, şi numai când Balş ne va înapoia 

tot ce ne-a luat cu obijduire şi când se va anula zisa împovărare putem avea comună”. 
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Prin legea comunală din 1864 Adjudul va fi reşedinţa plăşii Răcăciuni. Referindu-se la Adjud, Ion 

Ionescu de la Brad arată că “este o comună rurală cu toate că este un târg cu 332 locuitori 

contribuabili deoarece din 6 târguri, 3 s-au trecut între comunele rurale şi anume Adjudul, Domneştii 

şi Nămoloasa, neprocedându-se cu toată rânduiala la formarea de noi comune”. 

Acestă trecere în rândul comunelor rurale va avea  de-a lungul anilor o serie de efecte defavorabile 

pentru dezvoltarea sa în primul rând industrială şi comercială. Locuitorii oraşului, conducerea sa, 

vor cere în nenumărate rânduri Prefecturii judeţului Putna, Ministerului de Interne, pe motive bine 

întemeiate, ca Adjudul să devină comună urbană alături de Focşani, Odobeşti şi Panciu. Acest lucru 

se va întâmpla abia la începutul celui de-al treilea deceniu al secolului XX. 

Pentru o bună parte din locuitorii oraşului agricultura constituia un mijloc destul de important de 

subzistenţă, dar deoarece pământurile proprii însumau o suprafaţă restrânsă (mai ales grădini) 

apelau la boieri, luând în arendă pământ pe care-l plăteau până la 2 galbeni falcia. 

Locuitorii din Adjudu-Vechi, Şişcani şi Burcioaia au continuat să fie până la reforma agrară din 1864 

clăcaşi. Prin legea rurală din 14 august 1864 s-a stabilit eliberarea ţăranilor de clăcăşie, urmând ca 

aceştia să primească din proprietatea statului, cât şi din cele particulare, loturi de pământ 

proporţional cu numărul vitelor de muncă pe care le posedau. Ţăranii din Şişcani au fost 

împroprietăriţi din moşia boierului Alexandru Balş astfel: 26 clăcaşi care aveau 2 boi, 14 cu braţele 

şi 12 cu loc de casă; cei de la AdjuduVechi din pământurile moşiei statului 35 de ţărani care aveau 2 

boi, 13 cu braţele şi 16 cu loc de casă, iar cei din Burcioaia 73 de ţărani care aveau 2 boi, 13 cu 

braţele şi 33 cu loc de casă. Suprafeţele care au revenit ţăranilor prin împroprietărire totalizau 

pentru comuna Adjudu-Vechi 336 de fălci, iar pentru comuna Burcioaia 257,5 fălci. 

Cu toate acestea faptul că ţăranii posedau pământ în suprafeţe neândestulătoare sau de slabă 

calitate, îi făcea să depindă încă puternic, din punct de vedere economic, de moşieri, fiind nevoiţi să 

ia pământ în dijmă. Astfel, ţăranul Ion Chiriac din Adjudu-Vechi a luat 2 kile de popuşoi pe care s-a 

îndatorat a-i plăti în 4 ani cu munca sa. Trebuia să lucreze în fiecare an: 40 prăjini prăşite, 80 prăjini 

de seceră, deci în total 480 lei. Pentru suprafaţa de fân arendată plătea 80 de lei fălcia, pentru 

imaşul de vite ara o falcie şi mai prăşea 10 prăjini. 

Deşi legislaţia din timpul domnitorului Al. I. Cuza urmărea îmbunătăţirea situaţiei ţăranilor, abuzul 

boierilor producea multe amărăciuni  ţăranilor. 

Nedreptăţit şi umilit de către boierul Alexandru Balş, cunoscut ca înverşunat antiunionist, Ioan 

Roată vine cu jalbă la Adjud pentru a se plânge domnitorului Al. I. Cuza, ce era în trecere spre 
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Bucureşti. Aici se petrece evenimentul relatat de M. Kogălniceanu şi de I. Creangă prin care jicnirea 

adusă de boier domnului Ioan Roată este spălată prin sărutarea obrajilor de către Vodă Cuza11. 

Oraşul Adjud, de la sfârşitul domniei lui Alexandru Ioan Cuza şi până la Primul Război 

Mondial 

Aşezare întemeiată în primul rând de negustori şi meşteşugari, Adjudul îşi va concentra viaţa 

comercială şi administrativă de-a lungul unei reţele reduse de străzi în cadrul căreia se distingea 

“Strada Mare” (astăzi “Al. I. Cuza”). 

Oraşul cuprindea case din tălpi de lemn, acoperite cu  şindrilă având prispe late de 2 m şi unite 

unele cu altele. Pe vreme rea se mergea la adăpostul acestora. 

Pe la colţuri erau aşezate căzi cu apă şi căngi, incendiile fiind foarte dese în această perioadă. 

După 1864 locuitorii din Adjudu-Vechi ocupă partea dinspre gară şi spre viitorul spital, în felul 

acesta extinzându-se reţeaua stradală şi sporind numărul locuitorilor. 

Strada Mare se prezenta în zig-zag, fapt ce duce la solicitarea de către Primărie a unui inginer 

pentru a fi trasată dreaptă. 

În anul 1866 se solicită Prefecturii Putna aprobare pentru înfiinţarea pieţei oraşului lucru ce se va 

realiza în anii 1872-1873 când se vor dărâma o serie de locuinţe din centrul târgului pentru piaţă şi 

drum care să lege şoseaua de gară. 

Tot în această perioadă se construieşte localul Primăriei (până atunci funcţionase în clădire 

închiriată) şi se prundează Uliţa Mare, uliţa din dosul târgului, uliţa primăriei şi piaţa, oraşul fiind 

iluminat cu 30 de felinare cu gaz. 

Dezvoltarea activităţii prelucrătoare în Adjud, în perioada de sfârşit a secolului XX se caracteriza 

prin prezenţa de întreprinzători mici cu caracter industrial-comercial care produceau mărfuri 

pentru nevoile locale. 

“Marele dicţionar geografic al României” nota pentru Adjud o fabrică de frânghii, 4 de rachiu de 

prune şi tescovină, 10 cărămidării, 3 tăbăcării, 3 dogării. 

Stabilimentele comerciale erau reprezentate de 27 de cârciuni, 2 cafenele, 3 birturi, 4 brutării, 4 

cofetării, 2 hoteluri, 13 lipscănii, 8 băcănii, 6 bogaserii, 2 chiristigii. Comerţul era exercitat de 141 

de persoane. Mai suntem informaţi că era activ comerţul cu cereale, 14 firme ocupându-se exclusiv 

cu desfacerea cerealelor din împrejurimi. Pe lângă aceste întreprinderi industrial-comerciale, mai 

erau ateliere cu 1-2 lucrători de fierărie, pielărie, croitorie, ateliere în care lucrau 8 fierari, 1 

curelar, 29 cizmari, 30 croitori. 

 
11 Idem 
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Valoarea locativă a stabilimenelor industriale era evaluată la 89.463 lei. 

În anul 1884 ia fiinţă în Adjud societatea “Solidaritatea” care avea drept scop fructificarea şi 

capitalizarea economiilor depuse de societari, pornind în activitate cu un capital de 4.000 lei. 

Spre sfârşitul secolului al XIX-lea (anul 1893) este înfiinţată fabrica pentru prelucrarea petrolului, 

proprietatea Alik Leibu, ce producea petrol, benzină, păcură. 

Ancheta industrială din 1901-1902 o încadrează în industria mare, menţionând cu acelaşi prilej o 

moară cu aburi la Adjudu-Vechi. 

Dezvoltarea capitalistă a României cerea o reţea de transporturi pe calea ferată şi şosea, modernă, 

care să asigure transportul materiilor prime şi al produselor industriei prelucrătoare. 

Adjudul rămâne în continuare un nod de comunicaţie rutieră important, pe aici trecând şoseaua ce 

venea de la Focşani, trecea podul de fier de peste Trotuş şi înainta spre Nordul Moldovei. 

“Dicţionarul topografic şi statistic al României” prezintă Adjudul ca staţie de fier şi staţie telegrafo-

poştală. 

Era staţie de drum de fier pe linia Mărăşeşti-Bacău pusă în circulaţie la 13 septembrie 1872. 

Calea ferată Galaţi-Tecuci-Mărăşeşti-Adjud-Bacău-Roman fusese provizoriu dată în folosinţă în 

decembrie 1870, fiind concesiune H.B. Strussberg. 

Ploile din anul următor şi lucrul netemeinic înfăptuit de concesionarii germani au dus la 

suspendarea ei până în septembrie 1872 când va fi dată din nou în folosinţă.  

În iunie 1875 este concesionată de statul român unei firme engleze (Crawley), construcţia liniei 

ferate Adjud - Tîrgu-Ocna cu suma de 9,35 milioane lei. Pentru că lucrările avansau într-un ritm lent 

şi cu preţuri exagerat de mari, concesiunea este întreruptă, lucrările reluându-se în anul 1881 în 

regia statului român, sub conducerea lui Anghel Saligny. 

Pentru că linia era înfundată (cap de linie Tg. Ocna) materialele de construcţie plecau din Adjud, 

fiind nevoie de linii de garare. Linia va fi inaugurată în iulie 1884. Tot cu acest prilej se dă în 

folosinţă un punct de alimentare şi întreţinere a locomotivelor compus din două canale şi o remiză 

de lemn pentru adăpost şi reparaţii, fapt ce constituie înfiinţarea Depoului C.F.R Adjud. 

Staţia de poştă de pe timpul acestui serviciu se modernizează prin înlocuirea transportului cu 

poştalionul cu cel pe calea ferată, serviciul poştal astfel deservit funcţiona în toate zilele. 

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

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

O comparaţie a datelor referitoare la populaţia sa ne argumentează această afirmaţie: 
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Tabel nr. 1 – Evoluția numărului de familii/persoane în perioada 1859-1899 

Sursa / An Familii Persoane 
Sex 

B F 

1859, “Agricultura română 729 în jud. Putna”, p. 

168 
448 1585 856 

1890, “Marele dicţionar geografic al României”, 

vol. I, p. 13 
429 2171 1040 1131 

1899,“Recensământul general al României din 

anul 1899, p.428” 
685 2728 1353 1375 

 
Constatăm că în  perioada 1859-1899 numărul familiilor a sporit cu 153%, iar cel al persoanelor cu 

172%. 

După naţionalitate,  populaţia se prezenta astfel în anul 1899: români - 1706, izraeliţi - 824, armeni 

- 29, greci - 7, bulgari - 15, germani - 3, maghiari - 55 (cengăi), italieni - 4, ruşi - 2, turci - 8. 

În anul 1890, populaţia era structurată, după ocupaţiuni; agricultori - 205, meseriaşi - 98, 

comercianţi - 110, prefesiuni libere - 52.  

Alături de întregul popor, locuitorii Adjudului şi-au adus partea de contribuţie la cucerirea 

independenţei de stat a României prin participarea la Războiul de Independenţă din 1877-1878, 

prin strângerea de bani, îmbrăcăminte. 

Batalionul ostaşilor români condus de maiorul erou Gheorghe Şonţu avea în componenţa sa şi 

compania IV-a formată din locuitori din plasa Răcăciuni, companie condusă de locotenentul Ene Ion 

şi sublocotenentul Papazoglu Petre.  

Pentru eroismul dovedit în luptă au fost decoraţi cu medalia “Crucea trecerii Dunării”: Secară 

Gheorghe, Grosu Costache, Bădică Ştefan, Chiriac Ion, Munteanu Neculai, Vasile Ştefan - soldaţi; 

Burghelea Gheorghe; caporal; Blănaru Ion - sergent.  

Cu “Medalia comemorativă rusă” au fost decoraţi: Blănaru Ion, Buhai Neculai, Vasile Ştefan, 

Munteanu Neculai, Grosu Costache, Secară Gheorghe şi Chiriac Ion.  

Pildă de eroism suprem au dat şi adjudenii Grigore Oprea, Tomozei Gheorghe, Matei Vasile care s-

au jertfit pe câmpul de luptă. 

Aşezat în lunca Trotuşului, Adjudul poseda pământ fertil, cultivându-se grâu, porumb, ovăz, sfeclă, 

fasole. Se obţineau producţii la hectar de: 2.000 kg grâu, 2.580 kg orz, 2.000 kg porumb, 20.000 kg 

de sfeclă şi 500 kg fasole.  

Inventarul agricol al cultivatorilor din Adjud se forma din: 2 tractoare, 1 maşină de treierat cu aburi, 

1 maşină de bătut porumb, tot cu abur, 37 pluguri de lemn, 16 pluguri de fier şi 2 trioare.  
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Deşi foarte roditoare, cele 1.037 de hectare lucrate de 287 cultivatori din Adjudu-Vechi dădeau 

producţii mai scăzute la hectar: grâu - 2.000 kg, orz - 1.700 kg, porumb - 1450 kg, ovăz - 1.600 kg, 

sfeclă - 14.500 kg. 

Cultivatorii din Adjudu-Vechi dispuneau de următorul inventar agricol: 55 pluguri de lemn, 3 de 

fier, 11 grape de foer, 114 care, 264 boi, 207 vaci, 700 cai, 28 capre şi 164 porci.  

Explicaţia recoltelor mai mici obţinute la Adjudu-Vechi, considerăm că este dată de folosirea 

uneltelor agricole rudimentare, în comparaţie cu unele maşini agricole moderne ce erau folosite la 

Adjud. 

Aşezată între Siret şi Trotuş, Burcioaia dispunea de pământuri mai puţin roditoare (mai mult imaş 

şi prundiş), şi redus în fiecare an de apele celor două râuri. 

Pentru anul 1892 sunt date producţii de: 1.000 kg grâu, 1.000 kg secară, 1.500 kg orz, 1.200 kg 

porumb, 1.500 kg ovăz. Cele 471 hectare cultivate erau lucrate de 84 cultivatori ce dispuneau de 40 

pluguri de lemn şi un plug de fier, 80 boi, 100 vaci, 31 cai, 150 oi, 80 porci.  

Se mai cultiva viţa de vie pe raza oraşului Adjud, în suprafaţă totală de 15 ha, iar locuitorii de la 

periferie creşteau albine.  

Aplicarea reformei agrare din 1864 nu a rezolvat nici pe aceste locuri nevoia de pământ a ţărănimii. 

Unele familii de ţărani din Pufeşti, Domneşti, Adjud şi-au procurat pământ în baza legii din aprilie 

1889 prin vânzare către ţărani a unor moşii ale statului cu scopul temperării luptei pentru pământ 

a acestora ca urmare a frământărilor ţărăneşti din 1888, frământări semnalate şi în zona Adjudului.  

La începutul veacului al XX-lea, pe raza administrativă a comunelor Adjudu-Nou (cuprindea și 

Boşcani), Adjudu-Vechi (cuprindea şi Şişcani) şi Burcioaia se cultiva o suprafaţă de 3.258 ha, 

repartizate pe cultivatori astfel: 2 mari cultivatori administrau 2.602 ha, deci peste 80% din 

suprafaţa sus citată, în timp ce 399 mici cultivatori stăpâneau doar suprafaţa de 656 ha care 

trebuiau să asigure mijloacele de subzisteţă membrilor familiilor lor în număr de 3.879 persoane.  

Procesul de emancipare al oraşului din situaţia de dependenţă faţă de proprietarul moşiei se 

amplifică în cea de a doua jumătate a secolului XIX şi în primul deceniu al secolului XX. 

Reclamaţiile, nesupunerile, protestele sunt forme ale luptei orăşenilor faţă de situaţia de 

dependenţă în care se aflau. 

Moşia pe care era aşezat oraşul Adjud va cunoaşte noi proprietari: în 1876 trece, prin cumpărare, la 

principesa Finareta Ghica (Ştirbei), din 1883 este în proprietatea lui Ilie Niculescu-Dorobanţu, iar 

din anul 1910 în proprietatea Elenei Emil Lahovary.  
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Locuitorii din Adjud, într-o plângere din anul 1887, către Ministerul de Interne reclamau 

proprietarul care-i exploata. “Nu mai suntem în stare a suporta atâtea sarcini de contribuţiuni prin 

plată de bezmen şi accize care de multe ori devin îndoite”.  

Dezbaterile parlamentare din anul 1887 recunoşteau că “localităţile neemancipate erau în condiţii 

excepţionale (fiind supuse la) ... nişte dări care în comunele rurale emancipate ale clăcaşilor sunt 

desfiinţate.”  

Locuitorii din Adjud solicitau în anul 1887 un proiect de lege care să-i emancipeze de sub 

stăpânirea proprietarului şi “îşi manifestau bucuria ce saltă inimile”, auzind de “strălucita veste 

despre pregătirea proiectului de lege”, proiect ce va fi însă respins de reacţiunea din Parlament.  

Intensificarea luptei de emancipare în a doua jumătate a secolului al XIX-lea a Adjudului, ca şi a 

altor oraşe aflate în situaţia sa, a fost efectul dezvoltării capitaliste, elementul social ce a 

impulsionat această luptă constituindu-l mica burghezie. 

Dezvoltarea economică şi edilitară a oraşului va fi mult stânjenită de această situaţie de dependenţă 

întrucât proprietarul moşiei, în afara numeroaselor obligaţii (bezmen, taxe de produse, drepturi de 

monopol), adăuga şi constrângerea “nici un fel de fabrică nu se va deschide fără a se învoi cu 

proprietarul”.  

În absenţa unei legislaţii târgurile şi micile oraşe situate total sau parţial pe domenii particulare s-

au răscumpărat pe baza unor învoieli între locuitori şi proprietar, prin formalităţi complicate. În 

urma tratativelor dintre proprietara moşiei Adjudul Nou, Elena Emil Lahovary şi N. Gh. Păcuraru, 

primarul comunei, s-a ajuns la răscumpărarea drepturilor de bezman şi arături. Răscumpărarea s-a 

făcut împreună cu islazul târgului şi a fost în valoare de 120.000 lei împrumutaţi de comuna 

Adjudul Nou de la Casa Creditului Judeţean şi Comunal. Contractul semnat a intrat în vigoare 

începând cu anul 1911, luna aprilie.  

Am văzut că prin legea comunală din anul 1864 Adjudul, deşi era reşedinţa plăşii Răcăciuni, iar ca 

populaţie se situa între primele 3 oraşe din judeţul Putna, a fost trecut în rândul comunelor rurale. 

Acest lucru a produs nemulţumirea locuitorilor şi a conducerii administrative care va dresa, de-a 

lungul anilor, numeroase cereri de trecere în rândul comunelor urbane.  

Într-o decizie a Consiliului comunei Adjudul Nou relativ la declararea în comună se spunea: 

“Orăşelul nostru nu mai poate rămânea în starea actuală, se impune ridicarea la rang de comună 

urbană. Bezmenul este răscumpărat, proprietar absolut pe imobilul său este fiecare locuitor. Este 

nevoie de oameni cu iniţiativă şi plasare de capital industrial şi comercial. Dar chiar şi comună rurală 

are un serviciu de incendii, corp de sergenţi rurali, poliţia gărei, palat municipal model, şcoală nouă cu 

4 săli de clasă (tip urban), şcoală de meserii, căsăpie sistematică. Piaţă activă, 3 barace pescărie, 2 
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biserici, o grădină publică. Posedă următoarele instituţii publice: oficiu poştal PTT, staţie de cale 

ferată, judecătorie de ocol, administraţie de plasă, reşedinţa cercului militar.”  

Situaţia de comună rurală a făcut ca industria şi comerţul să se dezvolte lent, localitatea având 

regimul unui sat, din bugetul anului 1910, de exemplu, în valoare de 6.000 lei, 60% erau luaţi de 

către stat.  

Abia în anul 1921 Adjudul va fi recunoscut comună urbană.  

Din cauza condiţiilor grele de muncă şi de viaţă, precum şi intenţia de a evita situaţiile nedorite 

(boală, deces, incapacitate de muncă) muncitorii s-au organizat în organisme proprii de asigurare 

destinate să înlocuiască, în parte, pe cele ale statului. 

La Adjud prima societate de ajutor reciproc este semnalată din anul 1906 şi purta denumirea de 

“Motorul”; ea va fi înlocuită în anul 1908 cu o filială a Societăţii generale de ajutor reciproc “Munca”, 

cu sediul în Bucureşti şi care acorda ajutor muncitorilor cuprinşi în filială. Ajutorul consta în sume 

de bani, medicamente, consultaţii medicale. 

Din darea de seamă a acestei filiale se preciza că s-au acordat ajutoare în valoare de 340,15 lei, iar la 

1 aprilie 1908 în casa filialei se afla un sold de 165,15 lei.  

Succese în constituirea sindicatelor muncitoreşti în judeţ se înregistrează în perioada de după 1906. 

Se vor organiza acum în sindicate muncitorii de la căile ferate ce lucrau în depourile Focşani şi 

Adjud care vor trimite 2 delegaţi şi, respectiv un delegat la  Conferinţa pe ţară a sindicatelor şi 

cercurilor socialiste de la Galaţi din 29-30 iunie - 1 iulie 1907. Aceşti delegaţi, alături de ceilalţi 

reprezentanţi ai muncitorilor din toată ţara, şi-au exprimat adeziunea la refacerea partidului clasei 

muncitoare din România.  Referindu-se la situaţia abonamentelor la ziarul “România muncitoare” în 

analiza făcută cu ocazia lucrărilor Conferineţei Uniunii Socialiste din România din 6 - 7 iunie 1908 

se specifica existenţa a 7 abonamente la Adjud. 

Prezenţa activă a acestora la manifestările mişcării muncitoreşti pe plan naţional este argumentată 

şi de participarea, printr-un delegat, la lucrările primului Congres al muncitorilor ceferişti din 26 - 

28 septembrie 1909.   

Oraşul Adjud în perioada interbelică 

În cartea de aur a tradiţiilor eroice ale poporului nostru bătăliile de la Mărăşeşti, Mărăşti şi Oituz 

sunt înscrise la loc de cinste. Deşi au depus eforturi deosebite, puterile Centrale nu şi-au putut 

atinge scopul de a scoate România din război. Ele au fost oprite spre sfârşitul anului 1916 pe linia 

Carpaţilor Răsăriteni, cursul inferior al Putnei, Siretului şi Dunării. 

Armata a 9-a germană a renunţat la ofensivă în zona Nămoloasa şi şi-a mutat forţele principale în 

zona Focşani. Ofensiva acestei armate urma să se dea la vest de Siret, în direcţia Focşani, Mărăşeşti, 
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Adjud şi să se conjuge cu o altă lovitură dată de armata I-a austro-ungară în lungul văii Oituzului, 

pentru a încercui şi nimici trupele noastre în bazinul Sovejei. 

Punerea în aplicare a acestui plan a dat naştere la două bătălii care s-au desfăşurat simultan: cea de 

la Mărăşeşti şi cea de la Oituz. 

În timpul acestor lupte, animaţi de un înalt patriotism şi spirit de sacrificiu, oştenii români au luptat 

în aşa fel încât au putut spune: “Pe aici nu se trece !”  

Alături de miile de jertfe date de locuitorii din diferite colţuri ale ţării se înscrie şi jertfa eroică a 

adjudenilor. 

Prin îngrijirea Comitetului pentru “Mormintele eroilor căzuţi în război” din care făceau parte, 

printre alţii, D.Pătrăşcanu, doctorul Botta, preotul Corpaciu, preotul C.Necolau, învăţătorul 

C.Ladaru, învăţătorul C.Vasilescu şi Ilie Cristescu s-a avut în seamă mormintele eroilor căzuţi la 

datorie şi s-a construit monumentul eroilor români jertfiţi în războiul din 1916-1919, monument ce 

se află la intrarea în cimitirul oraşului Adjud.  

Cercul cultural “Spre lumină” care şi-a desfăşurat activitatea în Adjud în perioada 1919-1923 a luat 

iniţiativa imortalizării eroilor printr-o placă comemorativă din anul 1921 care, actualmente, se află 

cimentată pe peretele Casei de Cultură. 

După Revoluţia din decembrie 1989 un comitet sprijinit de directorul “G.C.L.” C.Pabiş şi de primărie 

a luat iniţiativa ridicării unui monument închinat ostaşilor români căzuţi pentru apărarea patriei. El 

a fost inaugurat în anul 1996 şi se află în apropierea Pieţei oraşului la intersecţia şoselelor Bacău - 

Oneşti. 

Primul Război Mondial a lăsat şi pe teritoriul judeţului Putna urme adânci. Aproape toate 

localităţile din nord-vestul judeţului au avut de suferit serioase pagube materiale şi umane, care cu 

efortul intregii ţări au fost treptat lichidate. 

Situaţia economică grea a păturilor de jos a favorizat, în perioada interbelică răspândirea 

propagandei socialist-comuniste. E drept, această propagandă n-a prins decât în mică măsură şi s-a 

concretizat prin conflicte de muncă în rândul ceferiştilor mai ales în anii 1919-1920. 

Viaţa economică 

Dezvoltarea generală capitalistă a ţării noastre în această perioadă, la care se adaugă cauze de ordin 

local, printre care enumerăm emanciparea oraşului, transformarea din comună rurală în comună 

urbană, afluxul populaţiei din zona limitrofă şi creşterea demografică determinnă o viaţă economică 

cu caracteristici superioare perioadei anterioare. 

La fel ca şi celelalte localităţi urbane din judeţul Putna, îi sunt proprii în dezvoltarea industrială, 

existenţa unui număr destul de mare de întreprinderi mici, dar în această perioadă apar şi 

întreprinderi mai “mari” (cu peste 25 de lucrători), cum ar fi: fabrica de cherestea “Siretul” din 
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Adjudu-Vechi (avea 2 gatere, 1 maşină de rinduit, 1 maşină de găurit şi dădea o producţie de 6.000 

mc/an).  

Tot pentru prelucrarea lemnului era şi fabrica “Ciungheşul” care avea un gater şi un circular 

complet şi folosea 10 lucrători. Ea producea 2.500 mc cherestea din butuci aduşi pe Bistriţa şi Siret 

până la Adjudu-Vechi.  

Există informaţii privind existenţa unei fabrici de cherestea, în partea de est a oraşului, dincolo de 

triaj. “Monografia judeţului Vrancea” din anul 1981 o semnalează sub denumirea de “Pădurea 

Carpaţi”. 

Îşi continuă existenţa Fabrica de produse petroliere aparţinând lui Leon A. Leibu cu o capacitate de 

prelucrarea de 100 de vagoane produse petroliere pe an.  

Mai funcţionau mori dintre care menţionăm pe aceea purtând denumirea de “Energia”, fostă 

proprietate, până în anul 1940, Max Fischer. Ea avea o producţie de un vagon de făină pe zi, având 

valţ pentru grâu şi piatră pentru porumb.  

Recensământul din anul 1930 notezază că populaţie activă un număr de 1.802 persoane, dintre care 

1.449 bărbaţi şi 353 femei. 

Cei mai mulţi dintre aceştia erau cuprinşi în activităţile de transport (500 persoane), comerţ (603 

persoane), credit şi agenţii comerciale (60 persoane).  

Continuă să se dezvolte şi să aibă un rol important în dezvoltarea economică a oraşului Staţia CFR şi 

Depoul de locomotive. 

Staţia CFR se va extinde de la 3 linii la sfârşitul secolului al XIX la 10 linii în anul 1939,  iar depoul de 

locomotive CFR va cunoaşte următoarea dezvoltare: 1908 - remiză reconstruită din zidărie, pe 

fundaţie de piatră, prevăzută cu iluminatoare şi 8 canale pentru reparaţii. 

Tot acum se dă în folosinţă placa turnantă cu acţiune mecanică. Din anul 1934 Depoul va avea 

Castel de apă şi uzină electrică ce furniza energie pentru tot complexul CFR.  

În perioada interbelică creşte importanţa economică a Adjudului pentru localităţile din zona 

limitrofă şi chiar de la distanţe mai mari. Poziţia de nod de comunicaţie pentru căile ferate rutiere îi 

consolidează rolul de centru economic şi comercial. 

Din localităţile rurale se aduc produse cerealiere şi animaliere, iar din zona de munte, cherestea. Se 

cumpără din magazinele de coloniale, fierărie, textile, sticlărie, proprietatea unor negustori cu faimă 

locală cum ar fi M. Braunstein, Mitică Balaci, Leon Lebenson, produse industriale.    

Adjudul ţine târgurile anuale şi săptămânale pe care le avea din secolul al XIX-lea.  

Recensământul din anul 1930 dă pentru Adjud un total de 254 stabilimente comerciale şi 

industriale.  
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Era necesară pentru afacerile industriale şi comerciale existenţa şi dezvoltarea instituţiilor de 

credit. 

Deceniul al 3-lea al secolului al XX-lea cunoaşte pentru Adjud apariţia unui număr destul de 

important de instituţii de credit şi bănci. 

Promisă din timpul participării României la Primul Război Mondial, reforma agrară al cărei decret a 

fost publicat în decembrie 1918, va fi definitivată, din punct de vedere legislativ, în anul 1921. 

Distribuirea loturilor de pământ s-a tărăgănat multă vreme şi s-a făcut prin răscumpărarea cu sume 

importante din partea noilor posesori. În oraş vor fi împroprietăriţi 108 plugari din categoriile I, III, 

IV cu suprafaţa de 192,5 ha, 287 de locuitori fiind îndreptăţiţi la loc de casă în vatra localităţii. 

Vor fi expropriate şi destinate păşunării de către vitele locuitorilor islazul Boşcani (45 ha) şi islazul 

Saivane (6,5 ha). În Burcioaia 118 familii primesc 427 ha şi 30 ha sunt rezervate pentru silişti de 

casă.  

La Adjud-Vechi 228 săteni cu 475,5 ha, iar 34 săteni cu 67 ha pentru loc de silişti fiind rezervate 31 

ha; 193 ha formau pământul pentru păşunea comunală.  

Cu prilejul reformei agrare va fi anulat contractul de vindere semnat în anul 1910 între Elena Em. 

Lahovary şi primarul comunei Adjudul Nou.  

Pentru îngrijirea şi administrarea islazurilor Boşcani şi saivane va lua fiinţă în anul 1935 “Eforia 

islazului Adjud”. 

Se înceracă paşi timizi spre introducerea metodelor moderne agrotehnice, în anul 1926 înfiinţându-

se Cooperativa “Grâul” cu un număr de 30 membri, având în folosinţă, din partea statului, 30 ha. 

Acesta îşi propunea să cultive folosind metode agrotehnice destul de avansate: cultura în 

asolament, seminţe selecţionate şi, s-a încercat chiar, prăşirea grâului. 

În anii cu precipitaţii normale s-a reuşit obţinerea unor recolte medii de 2.500 kg la ha. Coperativa 

se va desfiinţa în anul 1937.  

În acelaşi an, 1937, se va înfiinţa Ocolul agricol Adjud condus de un inginer agronom. Pentru acest 

Ocol şi administaţia sa va fi construit în anul 1937 un local; de asemenea, avea la dispoziţie 70 ha 

pământ arabil, unelte agricole şi mijloace de transport. 

O dovadă a faptului că se urmărea promovarea noilor metode agrotehnice o constituie şi 

conducerea de către un inginer agronom.  

Anii grei ai crizei economice din perioada 1929-1933 vor lovi puternic şi în situaţia locuitorilor 

oraşului, în special a celor ce aveau ca principală sursă de venituri munca în agricultură. 
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Oraşul Adjud după 23 august 1944 

Evenimentele de la 23 august, înlăturarea guvernului Antonescu şi alăturarea României Naţiunilor 

Unite împotriva Germaniei au cuprins în vâlvătaia lor şi oraşul Adjud şi pe locuitorii săi. 

La luptele împotriva Germaniei desfăşurate atât pe teritoriul naţional cât şi în Ungaria şi 

Cehoslovacia au participat şi tineri ostaşi adjudeni, unii dintre ei murind pe câmpul de bătălie: 

locotenent Mărcuţă, Sichim Luţă, Bejan Neculai. 

Actul din 23 august 1944 a determinat numeroase controverse dintre cele mai diferite din punct de 

vedere al interpretării istorice. Pe plan politic problema cea mai spinoasă ce se discută şi se va 

discuta este: arestarea lui Antonescu pe 23 august a fost momentul cel mai potrivit ales? Alianţa cu 

Naţiunile Unite a României era un factor pozitiv, dar ea deschidea porţile ţării (fără condiţii) 

armatei sovietice şi deci iniţia bolşevizarea ţării. Apoi participarea României la lupta armată 

împotriva Germaniei dădea garanţii că se va reînfăptui România Mare sau cel puţin vom redobândi 

Ardealul. Va permite ocupantul sovietic desfăşurarea unei vieţi politice democratice în condiiţile în 

care el scoate pe scenă ca forţă de primă mărime P.C.R. partid fără aderenţă în masele româneşti 

până la lovitura de stat? 

Toate acestea provocau o vie îngrijorare în rândul oamenilor politici. 

La nivelul oraşului Adjud s-a înfiinţat în septembrie 1944 organizaţia P.C.R. în care au fost atraşi un 

număr însemnat de alogeni (evrei, ţigani). 

Comuniştii având concursul material şi moral al ocupanţilor sovietici au reuşit prin B.P.D. (Blocul 

Partidelor Democratice) să câştige alegerile din noiembrie 1946 (bănuielile merg spre un câştig 

prin fals) şi încet dar sigur, comunismul se impune şi în oraşul Adjud. 

A urmat un val de persecuţii politice, soldate cu arestări, mai ales în rândul intelectualilor. Motivele 

erau diferite: apartenenţa la un fost partid politic burghez, participarea la războiul din răsărit, 

neplata la timp a impozitelor sau cotelor. Au fost arestaţi şi închişi printre alţii: profesorii Cocea, 

Chiaburu, învăţătorul Zavastin, agricultorul Gavrilescu, etc. 

În primii ani de după război au fost realizate câteva importante investiţii cum ar fi: construirea 

uzinei electrice dată în funcţiune în 1948 şi construirea şoselei de beton asfaltat Adjud - Sascut. 

Dezvoltarea economico-socială și culturală s oraşului Adjud după Al Doilea Război Mondial 

După Al Doilea Război Mondial oraşul Adjud a cunoscut o dezvoltare destul de însemnată. 

Pe plan economic oraşul s-a mărit mai ales ca centru feroviar. Astfel depoul de locomotive a fost 

modernizat transformându-se mai întâi în depou de locomotive Diesel şi apoi în depou de 

locomotive electrice. Au fost construite noi linii pentru triaj şi pentru trenurile de călători. 
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Până la sfârşitul deceniului al 7-lea ponderea principală în activitatea industrială a oraşului o dădea 

Intreprinderea de industrie locală. Înfiinţată în anul 1952 sub denumirea de “1907” avea atelier de 

tâmplărie cu 14 muncitori, 20 mori ţărăneşti, 8 cuptoare de cărămidă. 

Construcţia sediului actual începe în anul 1954 şi se termină în 1956. 

Atelierele micilor meseriaşi vor dispărea după anul 1950, locul lor fiind luat de Cooperativa 

meşteşugărească înfinţată în anul 1954 sub denumirea de “Drumul nostru”. 

În anul 1984 s-a construit un modern local PTT dotat cu o centrală telefonică automată urbană şi 

interurbană. 

În perioada anilor 1971-1983 s-au construit un număr de 2.668 apartamente, din fondurile statului, 

cu suprafaţa locuibilă de 74.569 m2; din fondurile populaţiei 67 apartamente cu 2.174 m2. 

Încetul cu încetul Adjudul devine şi un centru industrial construindu-se Întreprinderea de mobilă, o 

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

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

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

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

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

S-au mai construit o policlinică şi spitalul orășenesc, sediul Liceului “Emil Botta” de pe strada 

Libertăţii. 

Au fost construite de asemenea un număr de peste 4.000 apartamente. 

Viața economică și socială a Adjudului după anul 1990 

Când Parlamentul României, constituit în urma alegerilor generale din mai 1990, a adoptat Legea 

nr. 15 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale  

publicată în Monitorul Oficial nr.98 din 8 august 1990 nimeni nu a avut reprezentarea consecințelor 

acestei legi.  

Practic, prin transferarea competențelor de la stat către manageri a treburilor intreprinderilor din 

economia românească a început restructurarea economiei și orientarea acesteia în funcție de 

resurse, posibilități, capacitate de desfacere, etc.  

Legea nr. 1 din 7 ianuarie 1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională  

a generat apariția primului val de șomeri de la SC Vrancart S.A, SC Mobiad S.A, Complexul CFR și 

S.M.A. Oamenii neobișnuiți cu ideea de șomaj au fost înspăimântați și nemulțumiți. Concomitent cu 

aceasta au apărut ideile și măsurile de pensionare anticipată a unor categorii de persoane, aceasta 

fiind considerată o măsura de reformă și epurare a cadrelor având o anumită vârstă. Măsura 

aceasta avea și scopul de a rezolva anumite probleme sociale în lipsa unei legislații adecvate. 
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Așadar, în viața Adjudului au început schimbările: oameni rămași fără loc de muncă, pensionari, 

tineri, societăți comerciale autonome care își dimensionau singure personalul și salariile, au apărut 

activități independente în mod deosebit în comerț și prestări servicii. 

Zona pieței agro-alimentare s-a revigorat și toți comercianții care în anul 1990 se întreceau în a 

ocupa locuri de comerț stradal pe str. Al. I. Cuza au început să se înghesuie în zona pieței care a 

devenit neîncăpătoare pentru comercianți și produse, activitatea extinzându-se în locurile de 

parcare, de-a lungul străzii Copăcești și Nicolae Bălcescu. 

Din nou, Adjudul a devenit ceea ce a fost prin tradiție – târg important pentru toată zona aferentă 

așezărilor existente de-a lungul Siretului și Trotușului. De la Onești și până la Tecuci, de la Bacău și 

până la Focșani, de la Galați și până la Brașov în această perioada găseai comercianți și produse de 

tot felul de la confecții meșteșugărești și artizanale, la cherestea, tractoare, stofe, alimente 

industrializate, legume, etc. Încă nu se comercializau produsele de import. Acestea se găseau în așa-

zisele “consignații” care nu erau altceva decât puncte comerciale organizate pe principiile “shop- 

urilor” cunoscute și râvnite pe vremea economiei de tip comunist. 

Această stare de lucruri s-a reflectat în situația recensământului populației din anul 1992, când 

Adjudul a atins o populație stabilă de 21 mii de locuitori. 

După anul 1992 când se pune problema liberalizării monedei naționale și leul românesc s-a 

comportat în funcție de moneda internațională cea mai circulată, dolarul, au început să apară 

primele disfuncții. Comercianții care aveau împrumuturi în bănci au început să plătească dobânzi 

de peste 100% chiar până la 160%, au început să dea faliment și multe persoane nu au mai făcut 

față concurenței.  

Acum apar primele imigrări legale sau nelegale, șomeri incapabili să se adapteze cerințelor unei 

economii de piață, nemulțumiri tot mai frecvent afișate public sub forma grevelor sindicale 

spontane, manageri schimbați de sindicate aproape în fiecare lună pentru că nu puteau asigura 

desfacerea producției și, implicit a salariilor. 

Măsura luată de Guvernul revoluționar de a se cumpăra apartamentele din blocurile de locuințe de 

către chriași a început să își materializeze efectele pozitive și negative. Proprietarii care și-au 

ipotecat locuința nefiind în stare să își achite ratele la bănci la termenele scadente au pierdut  

proprietatea ipotecată, au rămas fără locuința, s-au mutat la țară, la părinți, la frați, etc. Locuințele 

au intrat în circuitul civil, au început a se vinde și cumpăra și în Adjud s-a dezvoltat o piață 

imobiliară importantă pentru toată zona aferentă, prețurile practicate fiind aproape la nivelul 

marilor orașe. 
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Legea fondului funciar nr.18/1991 a influențat de asemenea viața locuitorilor în mod deosebit în 

satele aparținătoare Șișcani, Adjudu-Vechi și în localitatea Burcioaia unde ocupația principală era 

reprezentată de creșterea animalelor – vaci, oi, porci, păsări și cultivarea terenurilor. 

Până în anul 2000, o dată cu restituirea diferenței de 23% aplicate ca procent de diminuare 

terenurile au fost restituite. 

Când, Legea nr, 247/2005 a stabilit respectarea principiului “restitutio in integrum” la Primăria 

municipiului Adjud au apărut o serie de cereri care solicitau trecerea în proprietate privată a 

pășunlor. Ori, Adjudul fiind o comunitate constituită pe răzeșie, pășunile, fânețele s-au aflat 

întotdeauna în devalmășie, în folosință comună. În actele care atestă un drept de proprietate se 

amintește numai despre un drept de uz asupra pășunilor. Cu toate acestea s-a încercat denaturarea 

realității și   ocuparea pășunii în scop individual, în detrimentul interesului public au făcut fel de fel 

de demersuri și au dat conotație politică acestei probleme, însă a rămas fără rezultat.  

Viața economică a Adjudului se poate rezuma în acest moment la o enumerare de activități 

dezvoltate în interesul locuitorilor comunității. Nu se poate vorbi de activități de importanță 

regională sau naționala deoarece posibilitățile reale și naturale ale unității administrativ-teritoriale 

sunt reduse. 

Adjudul rămâne în continuare un important nod de cale ferată, un important centru comercial, o 

așezare amplasată la răscruce de drumuri așa cum a apărut și s-a dezvoltat de-a lungul unei 

jumatăți de mileniu. 

Tradiția orașului cu egale posibilități pentru toți locuitorii săi s-a menținut. Din activitățile de 

comerț cu produse alimentare, lactate, dulciuri, patiserie, panificație, bunuri de larg consum, 

ateliere de mobilă, ateliere pentru diverse confecții din lemn sau metal necesare în gospodărie nu s-

au făcut acumulări de capital care să situeze pe unii locuitori în top-ul oamenilor bogați, însă au 

asigurat un nivel de dezvoltare constant Adjudului. 

Administratia publică și instituțiile după anul 1990 

În localitățile mici așa cum este Adjudul, furia revoluționară s-a îndreptat asupra primăriilor, 

administrația publică fiind, mulți ani după revoluție, sub lupa critică a unei părți de populație care 

și-a asumat un rol de asanare “morală” a comunității. 

Primul primar al orașului Adjud, după Revoluția din decembrie 1989 a fost procurorul Lucian 

Homoceanu care cu diplomație și tact a asigurat supremația legii în perioada cât a fost în fruntea 

urbei, respectiv din ianuarie  și până în iunie 1990. 

Prefectul județului Vrancea, Pavel Teodor a numit în iunie 1990 conducerea Primăriei orașului 

Adjud în persoana ing. Diaconu Gelu – primar ți Vilhem Lucian – viceprimar care s-au aflat la cârma 

localității până în  februarie 1992 – anul primelor alegeri locale postrevoluționare. 
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În februarie 1992 s-au înfruntat pentru prima dată în istoria contemporanî a Adjudului forțe 

politice în lupta pentru conducerea orașului și, trebuie să spunem că gradul de educație și civilizație 

a locuitorilor și-a spus cuvântul, alegerile desfășurându-se într-un climat de ordine și respect față 

de opiniile adversarilor. 

În urma scrutinului electoral în care s-au înfruntat ing. Donciu Gheorghe (PDSR) și Vilhem Lucian 

(PDAR), primar al Adjului a fost declarat Vilhem Lucian care, până în anul 1996 a făcut primii pași 

în modernizarea orașului. De numele său se leagă înființarea rețelei de distribuție a gazelor 

naturale, trecerea de la serviciul de termoficare centralizat la centrale de cartier, construcția 

bibliotecii municipale. 

În anul 1996 existau în societatea românească partide politice numeroase care își afirmau 

identitatea, nu atât doctrinar, cât prin participare în campanile electorale. Astfel, la fotoliul de 

primar al Adjudului au candidat nu mai puțin de 13 persoane. Alegerile locale au fost câștigate de o 

persoană fără apartenență politică, un primar independent – ing. Matache Nicolai care s-a aflat la 

cârma localității până în anul 2000, de numele său fiind legate acțiunile de modernizare a 

conceptului de administrație publică prin introducerea calculatoarelor și perfecționarea 

profesională a funcționarilor publici, terminarea lucrărilor la biblioteca municipală și muzeul din 

parcul orașului, organizarea primelor acțiuni culturale de amploare ale Adjudului, de  

transformarea Adjudului din oraș în municipiu, trecerea la autonomia locală, dezvoltarea serviciilor 

publice în locul serviciilor centralizate. 

În alegerile locale din anul 2000 primar al Adjudului a fost ales ing. Armencea Constantin – membru 

PSD, primul primar al municipiului Adjud, care din momentul în care a depus jurământul a început 

un proiect de reformă în Adjud, în sensul reformării administrației publice – ca instituție în slujba 

cetățeanului, a conceput un plan  legat de dezvoltarea edilitară a Adjudului și începând cu anul 2000 

au  fost accesate fonduri europene. Primele rezultate în acest sens sunt cele legate de parteneriatul 

dintre Primăria municipiului Adjud și societatea civilă, reprezentată de O.N.G. “Cordial” în urma 

cărora a fost realizat Centrul de Informare Europeană – prima instituție din zona Moldovei care a 

permis și asigurat diseminarea informației legate de Uniunea Europeană și demersurile făcute de 

România pentru a adera. 

S-a accentuat în această perioadă responsabilitatea aparatului primăriei în ceea ce reprezintă 

autonomia locală, deciziile fiind luate la cererea, cu acordul și numai în interesul  comunității. Ideea 

de audit organizațional, de autonomie financiară au fost destul de greu agreate de unii membri ai 

aparatului de specialiate însă, fiind reglementate de lege, au trebuit respectate și au avut ca efect 

intrarea în legalitate în o serie de domenii administrative.  

A trecut în subordinea autorității administrației publice locale serviciul de gestionare a evidenței 

populației, de eliberare acte de identitate. 
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De asemenea, gestionarea patrimoniului, organizarea serviciilor autofinanțate au avut un impact 

puternic asupra organizării proprii și, deși s-au manifestat unele rezerve, au început să funcționeze 

după litera legii. 

Politica fiscală a localității a fost moderată, nivelul impozitelor și taxelor locale în perioada de după 

anul 2000 fiind redus la limita inferioară a legii. Singurul element de creștere a fiscalității a fost, în 

domeniul impozitelor și taxelor locale, cel dat de coeficientul de inflație anuală.  

Desigur, Adjudul este la începutul dezvoltării sale moderne și, orașul care se prefigurează în 

următorii zece ani este un oraș dotat cu toate utilitățile și serviciile publice necesare unei 

comunități exigente, un oraș în care revii mereu cu bucurie și regăsești ospitalitatea 

moldovenească, un oraș în care atât administrația publică locală cât și oamenii de afaceri – agenți 

economici fac tot ce pot pentru progresul  și confortul urban12. 

2.4 Monumente istorice în teritoriul studiat  

Conform Listei monumentelor istorice anexate la Ordinul Ministrului Culturii nr. 2.828/2015, 

pentru modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2.314/2004 privind 

aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată şi a Listei Monumentelor Istorice dispărute, cu 

modificările ulterioare din 24.12.2015, în municipiul Adjud se regăsesc următoarele monumente 

istorice13: 

▪ VN-I-s-B-06340 – Aşezarea de la Adjud, punct „Moviliţa”, din orașul Adjud, "Moviliţa”, zona 

de N-V a oraşului, în dreapta drumului spre Urecheşti; datează din Epoca bronzului, Cultura 

Monteoru, faza Ic3; 

▪ VN-I-s-B-06341 - Aşezarea de la Adjud, punct „Lutărie”, din orașul Adjud, "Lutărie”, fostul 

sat Adjudu Vechi, actual cartier al oraşului, la E; datează din Epoca bronzului, Cultura 

Monteoru, faza Ic3; 

▪ VN-I-s-B-06342 - Aşezarea medievală de la Adjud, punct „Lutărie”, din orașul Adjud, 

"Lutărie”, fostul sat Adjudu Vechi, actual cartier al oraşului, la S; datează din sec. XVII, Epoca 

medievală; 

▪ VN-I-s-B-06343 - Situl arheologic de la Adjud, punct „Islaz”, din orașul Adjud, "Islaz”, fostul 

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

▪ VN-I-s-B-06344 - Situl arheologic de la Adjud, din orașul Adjud, Str. Cuza Alexandru Ioan; 

datează din Epoca bronzului; 

▪ VN-I-s-B-06344.01 – Așezare, din orașul Adjud, Str. Cuza Alexandru Ioan; datează 

din Epoca medievală; 

▪ VN-I-s-B-06344.02 – Așezare, din orașul Adjud, Str. Cuza Alexandru Ioan; datează 

din Epoca bronzului, Cultura Monteoru, faza II b; 
 

12 Monografia municipiului Adjud 
13 http://patrimoniu.gov.ro/images/lmi-2015/LMI-BT.pdf  

http://patrimoniu.gov.ro/images/lmi-2015/LMI-IL.pdf


 

 

Actualizare Plan Urbanistic General și RLU Municipiul Adjud, județul Vrancea   
   Studiu istoric de fundamentare  

 

 
44 

▪ VN-I-s-B-06344.03 – Așezare, din orașul Adjud, Str. Cuza Alexandru Ioan; datează 

din Epoca bronzului, Cultura Monteoru, faza II a; 

▪ VN-I-s-B-06345 - Aşezare, din orașul Adjud, Str. Islaz, pe direcţia şoselei spre Copăceşti; 

datează din Epoca bronzului, Cultura Monteoru; 

▪ VN-II-m-B-06493 – Primăria, din orașul Adjud, Str. Alecsandri Vasile 7; datează de la 

începutul secolului XX; 

▪ VN-III-m-B-06580 - Placă comemorativă (1916-1918), din orașul Adjud, Str. Libertății 15; 

datează din anul 1921; 

▪ VN-IV-m-B-06611 - Monumentul Eroilor români şi ruşi (1916-1918), din orașul Adjud, Str. 

Republicii 2, în cimitirul oraşului; datează din secolul XX. 

Primăria din orașul Adjud  

Monument istoric, sediul Primăriei Adjud este situat pe strada Vasile Alecsandri nr 1. Edificiul a fost 

ridicat la începutul secolului XX, la iniţiativa unei fundaţii, şi donat apoi de către aceasta oraşului, 

pentru a fi folosită ca sediu administrativ. 

Clădirea are un singur nivel stilul său arhitectural beneficiind de influenţe ale stilului neoclasic. Faţa 

clădirii dinspre intrarea principală evidenţiază frumuseţea acesteia, intrarea principală având trei 

arcade semicirculare între care au fost amplasate mai multe coloane. Acestea susţin un fronton pe 

care se înalţă o turlă, frontonul fiind prevăzut cu un acoperiş cu mansardă, acestea fiind separate de 

restul clădirii. 

 
Fotografia nr. 1 – Primăria veche a orașului Adjud 

Sursa: http://www.bucurestiivechisinoi.ro 
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Placă comemorativă (1916-1918) din orașul Adjud 

Acesta se află în Municipiul Adjud pe Str. Libertății 15 și datează din anul 1921. 

 
Fotografia nr. 2 – Placă comemorativă (1916-1918) din orașul Adjud 

Sursa: http://www.monumenteromania.ro 

 

Monumentul Eroilor români şi ruşi (1916-1918) din orașul Adjud 

La intrarea în orașul Adjud, în incinta cimitirului se află monumentul istoric clasat ridicat de către 

locuitorii orașului, care amintește că „Aici odihnesc ostașii români și ruși căzuți pe aceste locuri în 

războiul 1916-1919”. 

Monumentul are o înălțime de 3,15 m și se înfățișează ca un stâlp paralelipipedic din beton. În fața 

lui se află o criptă cu o cruce neagră în relief; inscripția monumentului este săpată în beton, 

caligrafiată cu majuscule negre14. 

 
14 http://judetulvrancea.blogspot.com 

http://judetulvrancea.blogspot.com/
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Fotografia nr. 3 – Monumentul Eroilor români şi ruşi (1916-1918) din orașul Adjud 

Sursa: http://judetulvrancea.blogspot.com 

 

2.5 Zonele de protecţie ale monumentelor, ansamblurilor şi siturilor istorice  

Baza legală 

- alin. e), art. 1, Legea nr. 41 din 24.05.1995 - "Zonele de protecție a monumentelor istorice au 

forme și dimensiuni diferite și sunt delimitate topografic. Ele se stabilesc prin studii de specialitate, 

întocmite prin grija Direcției monumentelor istorice, în colaborare cu organismele specializate din 

teritoriu ale Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, Ministerului Apelor, Pădurilor 

și Protecției Mediului și ale autorităților administrației publice locale." 

- art. 8, Ordinul nr. 562 din 20.10.2003 – ”În raport cu logica succesiunii diferitelor documentații 

urbanistice, se iau in considerare urmatoarele: 

 => în planurile urbanistice generale ale localităților se procedează la delimitarea primară a 

zonelor construite protejate (evidențiate ca unități teritoriale de referință), obligația elaborării 

PUZCP fiind înscrisa în regulamentul local de urbanism aferent PUG; 
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 => planurile urbanistice pentru zone construite protejate (PUZCP) au la bază planurile de 

delimitare definitivă a zonelor și de inventariere a monumentelor istorice; 

 => zonele protejate pot conține sau nu elemente protejate; în momentul instituirii zonelor 

protejate care conțin monumente istorice, zonele de protecție ale fiecărui monument se înglobează în 

acestea; 

 => prevederile unui PUZCP aprobat se preiau în planurile urbanistice generale care se 

reactualizeaza ulterior și se detaliază în planuri urbanistice de detaliu (PUD); 

 => prevederile PUZCP aprobat suspendă orice prevederi ale altor planuri zonale care cuprind 

integral sau parțial aceste arii, elaborate anterior declarării zonelor construite protejate; 

 => documentațiile pentru zone construite protejate pot determina, anterior proiectelor 

operaționale o serie de alte proiecte și documentații pre-operaționale (de prefezabilitate, tehnice, 

financiare, de marketing urban, de relotizări, regrupări, exproprieri etc).” 

- alin (1), art. 9, Legea nr. 422 din 18.07.2001 (Republicarea 1 din 2006) – ”Pentru fiecare 

monument istoric se instituie zona sa de protectie, delimitata pe baza reperelor topografice, 

geografice sau urbanistice, in functie de trama stradala, relief si caracteristicile monumentului istoric, 

dupa caz, prin care se asigura conservarea integrata si punerea in valoare a monumentului istoric si a 

cadrului sau construit sau natural.” 

În baza celor menționate mai sus și a art. 59, Legea nr. 422 din 18.07.2001 (Republicarea 1 din 

2006), ”până la instituirea zonei de protecție a fiecărui monument istoric potrivit art. 9 se 

consideră zona de protecție suprafața delimitată cu o rază de 100 m în localități urbane, 200 m în 

localități rurale și 500 m în afara localităților, măsurată de la limita exterioară, de jur-împrejurul 

monumentului istoric.” 

2.6 Evoluția demografică   

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

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

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

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

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

unor bâlciuri periodice.  

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

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

în a doua jumătate a secolului al XIV-lea. 

În urma cercetărilor arheologice întreprinse în localitatea Adjudu Vechi de către istoricii Al. 

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

secolului al XIV-lea. Din acest moment inventarul arheologic creşte în conţinut. 
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Descoperirile arheologice ne arată că în secolul al XIV-lea Adjudul se afla în faza de tranziţie de la 

aşezare rurală la un centru urban. 

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

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

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

este în strâns raport cu reţeaua de căi comerciale. 

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

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

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

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

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

acelaşi nume. 

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

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

apei Siretului, în zona actualei aşezări Adjudul Vechi. 

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

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

cuprinsă între 300-800 de locuitori. 

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

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

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

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

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

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

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

agricultura şi cu cărăuşia. 

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

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

vetrei oraşului medieval Adjud de către apele Siretului.  

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

geografică-comercială mai favorabilă în comparaţie cu vechiul oraş, ce permitea afaceri mai 

avantajoase interesului proprietarului moşiei unde se va întemeia viitorul oraş, precum şi dorinţa, 

pentru o parte din locuitori, de a scăpa de “boieresc”. 
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Dacă în anul 1803 Adjudul avea 505 persoane,  în anul 1832, populația crescuse la 808 locuitori 

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

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

Dorohoi, Tecuci, Odobeşti, Panciu, Moineşti. 

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

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

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

având 130 de familii şi 105 contribuabili. 

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

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

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

Anul Număr total locuitori  

1859 1.585 

1890 2.171 

1899 2.728 

Sursa datelor: Monografia Municipiului Adjud 

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

principală trăsătură creşterea constantă a populaţiei. 

Tabel nr. 3 – Evoluția populației Municipiului Adjud în perioada 1912-1941 

Anul Număr total locuitori  

1912 4.601 

1930 5.674 

1941 6.011 

Sursa datelor: Monografia Municipiului Adjud 

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

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

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

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

economic oraşul s-a mărit mai ales ca centru feroviar.  

Încetul cu încetul Adjudul devine şi un centru industrial construindu-se Întreprinderea de mobilă, o 

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

din aceste întreprinderi lucrau până la Revoluţia din decembrie 1989 şi cu pierderi, dar erau 
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menţinute în funcţiune. După acest moment toate unităţile economice au trecut printr-un proces de 

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

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

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

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

1990. 

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

februarie 2002 numaăul acesteia a scăzut la 18.000 de locuitori.  

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

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

fie înregistrate prin recenzare15. 

Tabel nr. 4 - Evoluția populației municipiului Adjud în perioada 2008-2017 

Anul 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Număr total 

locuitori 
20780 20787 20816 20842 20808 20705 20587 20523 20432 20412 

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

În ultimii ani, populația municipiului Adjud a înregistrat o mică creștere în perioada 2008-2011, 

iar începând cu anul 2012 aceasta a început să scadă până la sfârșitul perioadei analizate.  

2.7 Evoluția structurii etnice și religioase   

La data ultimului recensământ (anul 2011), cea mai bine reprezentată era populaţia de etnie 

română (84,7%). De asemenea, existau și persoane de etnie romă (5,9%), iar pentru 9,4% 

apartenența etnică nu este cunoscută. 

Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor municipiului Adjud erau ortodocși 

(93,2%). Doar 3,5% erau penticostali, 1,6% romano-catolici, 0,1% greco-catolici, 0,2% baptiști, 

0,1% adventiști de ziua a șaptea, 0,1% atei, iar pentru 1,2% dintre aceștia nu este cunoscută religia. 

2.8 Evoluția ocupațiilor populației, ocupații tradiționale persistente  

În Evul Mediu, adjudenii cultivau terenurile destinate agriculturii cu cereale, se îngrijeau de vii şi 

livezi, beneficiind de islazuri şi fâneţe absolut necesare creşterii animalelor. 

Încă din secolul al XlV-lea, în Adjud îşi desfăşurau activitatea meşteri cu specializări diverse, atraşi 

de importanţa comercială a zonei. 

Într-adevăr, prin Adjud treceau mai multe drumuri comerciale. 

 
15 Monografia Municipiului Adjud 
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Astfel, aici se intersectau drumul aflat pe valea Siretului, care făcea legătura între Marea Baltică şi 

Marea Neagră, cu cel care, venind dinspre Ardeal, urma valea Trotuşului şi mergea către Chilia, 

definită de Baiazid, într-o scrisoare trimisă locuitorilor oraşului Raguza, la 1484, drept ”poartă 

comercială a Ungariei şi Moldovei”. 

Drumul comercial care urma traseul Siretului era utilizat intens de către negustorii care ajungeau in 

Moldova prin Halici şi Colomeea. Trecând prin Suceava, Paşcani, Roman, Bacău şi Adjud, negustorii 

ajungeau fie la Galaţi şi Brăila, fie la Târgovişte, trecând prin Focşani. 

Adjudenii şi locuitorii satelor din jur îşi vindeau mărfurile şi produsele în piaţă (produse animaliere 

şi agricole, lemne de construcţie şi de foc, unelte agricole, produse din lemn. obiecte casnice). 

Cu ocazia bâlciurilor periodice şi a târgurilor săptămânale, prăvăliile adjudene aveau cu ce încânta 

ochii cumpărătorilor. 

La începutul Evului Mediu, meşteşugarii locului asigurau nu doar producerea de bunuri, ci şi 

vânzarea lor: ulterior, de comercializarea produselor se ocupa negustorimea. 

Un document din 24 ianuarie 1547, scris la Braşov, face referire pentru prima oară la un negustor 

din Adjud; este vorba de un anume Antal, care făcea tranzacţii cu animale. 

Destul de intensă în veacurile al XV-lea şi al XVl-lea, viaţa economică din Adjud înregistrează o 

perioadă de recul în secolele al XVIl-lea şi al XVHI-lea. În această perioadă, comerţul Moldovei era 

controlat de străini, îndeosebi greci şi austrieci, lor alăturându-li-se cămătarii turci. 

Secole de-a rândul, negustorii braşoveni au deţinut prăvălii în Adjud, afacerea fiind lăsată moştenire 

din generaţie în generaţie (cazul familiei Hârs). 

Până la instaurarea monopolului turcesc vieţii economice a Moldovei, la jumătatea secolului al XVI-

lea, monedele utilizate cel mai frecvent în zonă erau grivnele şi groşii (locale), respectiv rublele, 

zloţii tătăreşti şi galbenii ungureşti (străine). Ulterior, predomină asprii turceşti şi talerii de argint, 

leul olandez, dinarii şi galbenii ungureşti de argint. 

Dintr-un document din 16 septembrie 1920, aflăm că pecetea oraşului Adjud avea o siglă şi un 

cleşte, fapt care demonstrează că aici meşteşugarii erau numeroşi şi aveau un cuvânt important de 

spus în viaţa acestei aşezări. Era vorba aici de căldărari. lăcătuşi, potcovari, săbieri şi tăbăcari. 

Aceştia din urmă confecţionau piese de hamaşament şi pregăteau materia primă pentru blănari, 

cojocari, ciubotari, cizmari şi curelari. 

Olăritul era practicat intens în zonă, dovada cea mai de preţ constituind-o descoperirile arheologice 

(cuptoare şi ceramică ornamentală şi de uz casnic). 

Acestora li se adaugă ceramica de caolin smălţuită la exterior în verde şi cahlele folosite de sobari 

pentru sobele de teracotă. 
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Un rol foarte important, din punctul de vedere al industriei alimentare îl constituiau morarii, după 

cum rezultă din menţionarea frecventă în documentele de secol XVIII a morilor şi locurilor de 

moară aflate în imediata apropiere a oraşului Adjud. 

Pentru a-şi apăra mai bine interesele, meşteşugarii şi negustorii din Ţările Române s-au grupat în 

asociaţii profesionale încă din secolul al XVIl-lea, denumite bresle. Ei îşi alegeau conducătorii, care 

aveau de rezolvat probleme de ordin social, administrativ şi fiscal. 

Un asemenea organism a existat şi la Adjud, încheind, la 13 iulie 1794. Aşa-numitul « Act de 

tocmeală » cu proprietara moşiei Trotuşului, serdăreasa Elena Canta. Acesta este, practic, actul de 

creştere al localităţii Adjudu Nou. 

Aici, pe lângă negustori şi meşteşugari, s-au stabilit şi mulţi evrei. 

La 1830, în Adjud îşi desfăşurau activitatea 76 ateliere meşteşugăreşti şi dughene, cu specializări 

diverse (două bogaserii, 17 crâşme, nouă băcănii, 14 precupii, şapte cojocării, un atelier de 

boiangerie, 18 ciubotării, două croitorii, cinci pitării, un atelier de bărbierit). 

La rândul ei, agricultura deţinea un rol important în economia locală, dacă ţinem cont de faptul că la 

1686, spre exemplu, unul din membrii conducerii oraşului, şoltuzul Savin, provenea dintr-o familie 

de agricultori. De altfel, zona aferentă agriculturii era împărţită anual de şoltuz şi pârgari prin 

tragere la sorţi. 

Dovezi ale practicării pe scară largă a agriculturii în zonă sunt date, pe de o parte, de descoperirile 

arheologice, care au scos la iveală o serie întreagă de unelte, iar pe de altă parte, de documentele 

care fac dese referiri la morile şi locurile de moară din zonă. 

Se cultivau nu doar cereale şi legume, ci şi plante necesare animalelor. 

La sfârşitul secolului al XVIIl-lea, Adjudul avea peste 200 de boi şi cai, utilizaţi în transporturi şi la 

Staţia de poştă existentă aici. 

Revenind la negustorii din Adjud, aceştia nu erau doar români, ci şi evrei, greci şi români. Ei sunt 

menţionaţi atât în „Condica visteriei Moldovei” din anul 1816 şi „Catagrafia” din 1820. 

În afara zilei săptămânale de târg (marţi), Adjudul beneficia şi de alte 12 zile de iarmaroc, în fiecare 

an. 

Prăvăliile şi dughenele din Adjud puneau la dispoziţia celor interesaţi o gamă diversă de mărfuri 

produse în atelierele locale: articole meşteşugăreşti, obiecte de uz casnic, îmbrăcăminte şi 

încălţăminte. 

Târgul, aliat în afara pieţei permanente, era locul unde se vindeau abaua şi postavul, opinci, 

sumane, buţi şi doage, străchini, lemne de foc şi pentru construcţii, vite şi cereale. 
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Vechile documente pomenesc o serie întreagă de negustori, precum Manus Braunstein, Ion Langa, 

Agop Oman, Ionică Ghizdovăţ şi Gheorghe Vicol şi cârciumari (Gheorghe Pavel). 

O serie de toponime referitoare la mai multe locuri din oraş, aflate încă în uz, vorbesc dela sine de 

ocupaţiile străvechi ale adjudenilor: 

Cotu Bumbacului, Cotu Tăbăcarilor, strada Păcurari etc. 

La 1862, în oraşul Adjud funcţiona şi un han, al cărui proprietar era Icni Isac. 

La 1869, negustorii adjudeni erau în număr de 116, dintre care 75 evrei.  

În 1892, viaţa comercială a Adjudului era impulsionată de activitatea a 141 de persoane specializate 

în acest domeniu, de diverse etnii: 3 germani, 3 greci, 9 armeni, 63 israeliţi şi 65 români. În oraş 

erau la această dată, 2 chiristigii, 2 hoteluri, 3 brutării, 2 cafenele, 13 lipscării, 27 cârciumi. 

Angrosiştii de cereale erau în număr de 15. 

În funcţie de calitate, preţul cărnii oscila între 70 şi 90 de bani ocaua. Clasificarea cărnii se făcea 

zilnic, chiar de către primar. În 1887 de pildă, pâinea era, la rândul ei, la preţuri variind între 25 şi 

35 de bani bucata. Printre vechii casapi figurau Neculai Gheorghiu, Negoiţă Ghiţă, Gh. Gavrilescu, 

Neculai Mihăilă, G. Furculeţ, Iţic Aron, Avram Leibovici şi Luţă Vlasie. 

După 1900, Adjudul devine o piaţă importantă pentru comercializarea lemnului de foc şi de 

construcţie, cereale (grâu, porumb, orz, ovăz), fasole, floarea soarelui, îmbrăcăminte şi încălţăminte. 

Între anii 1910 - 1930, Adjudul avea mari negustori precum: llie Abramovici - băcan şi Magnus 

Breustein - cu magazin de coloniale şi fierărie. Erau foarte bogați şi îşi permiteau astfel să aducă 

marfa din afara ţării sau din centrele comerciale mari ale acesteia. 

Lor li se adaugă Bălăci Mitică, deţinătorul unui magazin de pălării şi textile. Bălăci Ghiţă, 

proprietarul unui magazin dc băcănie şi coloniale, Nicolae Trotto, cu atelierul său de cismărie, Leon 

Lobensohn, patronul unui magazin de sticlărie, fraţii Schmiţel, deţinătorii unui depozit dc cereale. 

Armenii, în general, aveau multe manufacturi, iar grecii - băuturi spirtoase. 

Una din caracteristicile vieţii comerciale adjudene este existenţa unei puternice tradiţii în ceea ce 

priveşte cooperaţia. 

În 1922 s-a înfiinţai Cooperativa ”Albina”, care era condusă de un Consiliu de administraţie şi 

deţinea o manufactură, mai multe depozite de sare, unul de cereale. Consiliul de administraţie fixa 

preţurile mărfurilor. Cooperativa funcţiona cu aprobarea Ministerului Cooperaţiei ”Albina” era 

proprietate de grup, fiecare membru cooperator trebuind să depună un fond social. 

La magazinele „Albinei” oricine putea să vândă sau să cumpere orice. Spre deosebire de restul 

agenţilor comerciali, aici preţul era afişat, şi, mai ales, nu se putea negocia. Magazinul acestei 

cooperative a funcţionat în localul fostei universităţi comerciale „Agrosem". Din primul Consiliu de 



 

 

Actualizare Plan Urbanistic General și RLU Municipiul Adjud, județul Vrancea   
   Studiu istoric de fundamentare  

 

 
54 

Administraţie au făcut parte doi avocaţi (din care unul preşedinte), un angajat P. T. T. R., un mecanic 

C. F. R. şi un gestionar. Cooperativa ”Albina" a fost desfiinţată la 1 ianuarie 1949. 

În 1935 s-a înfiinţat o Cooperativă de consum aflată în subordinea Federaţiei Focşani. Deţinea un 

magazin de coloniale pe Strada Mare. preţurile fiind, fireşte, fixe. Aceeaşi Cooperativă mai avea un 

depozit de cereale. A funcţionat până în 1947. 

În 1944 s-a înfiinţat Cooperativa „Munca", tot în Strada Mare, în sediul viitorului A. D. A. S. Membrii 

acesteia, în schimbul capitalului social depus, puteau să se aprovizioneze aici cu o serie întreagă de 

articole (de la alimente până la îmbrăcăminte şi încălţăminte) la preţuri rezonabile. La început, 

numărul membrilor era de 350, existând doar un singur magazin. În 1947 s-au înfiinţat noi 

magazine de îmbrăcăminte, încălţăminte, fierărie şi o alimentară. Toate acestea şi-au desfăşurat 

activitatea până în 1950. În acest an, în oraş s-a înfiinţat o singură cooperativă de consum, 

„Progresul”. 

Preşedintele, directorul şi funcţionarii aveau rol onorific, salariaţii fiind vânzători. 

Pe aceleaşi principii s-a înfiinţai Cooperativa „6 Martie”, care deservea doar familiile angajaţilor 

Complexului C. F. R. A fost desfiinţată tot în 1950. 

Succesoarea acestora, Cooperativa „Progresul”, subordonată Uniunii Raionale a Cooperativelor de 

Consum Adjud, avea şase secţii: textilă, magazin universal, alimentară, bodegă, restaurant şi două 

brutării. În 1966, Cooperativa „Progresul" avea peste 2.500 membri, depăşind cifra de 70 de unităţi 

comerciale (alimentaţie publică, îmbrăcăminte şi încălţăminte, galanterii, mercerii, articole sportive 

şi de menaj, chimicale, librării, electrice, fierărie, mobilă şi tutungerii). 

În 1957, Cooperativa avea 25 de salariaţi şi peste 160 de vânzători. 

În 1967, aceasta inaugura propriul magazin universal şi îşi moderniza alte câteva magazine, inclusiv 

grădina de vară şi Restaurantul „Trotuş", Restaurantul ”Siretul” şi altele. 

În oraş exista o Cooperativă meşteşugărească „7 Noiembrie”, filială a instituţiei cu acelaşi nume din 

Focşani şi alta, denumită „Drumul nostru”, având o serie întreagă de secţii (croitorie, cismărie, 

lemnărie, frizerie, confecţionări plapume, reparaţii radio, articole de uz casnic şi ceasuri, tâmplărie, 

rame, geamuri şi oglinzi, legătorie dosare, coafor şi frizerie, foto şi construcţii). În 1965 s-a construit 

Complexul meşteşugăresc. 

Referindu-ne la începuturile industriei pe aceste meleaguri, trebuie subliniat faptul că ele au stat 

sub semnul ostilităţii vădite a proprietarilor moşiei Adjud. Astfel, în a doua jumătate a secolului al 

XIX-lea, lui Niculcscu - Dorobanţu i s-a propus construirea aici a unei fabrici de postav. Afirmând că 

dacă ar accepta oferta, ar rămâne fără mână de lucru ieftină, moşierul refuză, fabrica urmând a se 

construi la Buhuşi. Mai târziu, către 1900, Elena M. Lahovary a respins iniţiativa construirii în Adjud 
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a unei fabrici de zahăr, spunând că „nu doreşte să vadă fum în fala conacului!”. Drept urmare, fabrica 

s-a înfiinţat la Sascut. 

La sfârşitul secolului al XIX-Iea, în Adjud îşi desfăşurau activitatea mai multe mici unităţi cu profil 

industrial, comercial, alimentar şi de servicii publice, răspunzând nevoilor locale şi nu numai: o 

fabrică de frânghii, câte două cherestegii, cafenele şi hoteluri, câte trei tăbăcării şi dogării, patru 

fabrici de tescovină şi rachiu de prune, şase bogaserii, opt băcănii, 10 cărămidării, 13 lipscănării, 14 

angrosişti de cereale, 27 cârciumi. Nu mai puţin de 141 de adjudeni erau angrenaţi în activităţi 

comerciale. 

În plus, tot în Adjud îşi desfășurau activitatea o serie de ateliere, cu cel mult doi lucrători cu 

profiluri diverse: pielărie, croitorie şi fierărie. În oraşul de pe Trotuş, aveau de lucru 30 croitori, 29 

cizmari, opt fierari şi un curelar. 

La 1884 s-a înfiinţat Societatea bancară ”Solidaritatea”, capitalul iniţial fiind de 4.000 lei. 

În 1893 s-a înfiinţat fabrica lui Alik Leibu, specializată în prelucrarea petrolului şi producătoare de 

benzină, petrol lampant şi păcură. 

La finele secolului al XlX-lea, adjudenii cultivau pe scară largă grâul (2 tone/ha), orzul (2.580 

kg/ha), porumbul (2 tone/ha), fasolea (500 kg), sfecla (20 tone/ha) şi ovăzul. Marii cultivatori 

beneficiau nu doar de zeci de pluguri de lemn şi de fier, ci şi de o maşină de treierat şi alta de bătut 

porumb, ambele pe bază de aburi, 2 trioare şi tot atâtea tractoare. 

Adjudenii se ocupau şi cu albinăritul (mai ales cei din marginea oraşului) şi cu viticultura, suprafaţa 

pe care se afla plantaţia de viţă de vie fiind de 15 ha. 

În vederea susţinerii propriilor drepturi şi a întrajutorării, la Adjud apar mai multe societăţi: 

Societatea mecanicilor „Locomotiva” Adjud (1900), filială a unui organism similar din Capitală. 

„Motorul” (1906), „Munca” (1908), filială a Societăţii generale de ajutor reciproc cu acelaşi nume din 

Bucureşti. 

După 1906, muncitorii ceferişti din depoul Adjud s-au organizat în sindicat. 

După Primul Război Mondial, o serie întreagă de factori au dus la dezvoltarea economică a 

Adjudului: transformarea acestuia din comună rurală în comună urbană, creşterea populaţiei şi a 

numărului de întreprinderi (mai mici sau mai mari). Unele dintre ele aveau peste 25 lucrători. 

În estul oraşului, exista o fabrică de cherestea, denumită „Pădurea Carpaţi”. 

Fabrica de produse petroliere a lui Leon Leibu producea, în 1943, 100 de vagoane de produse 

petroliere pe an. 

Dintre mori, cea mai importantă era a lui Max Fischer, care producea, în deceniul patru al secolului 

trecut, un vagon de făină zilnic. Grâul se măcina cu valţul, iar porumbul - cu piatra. 
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În 1934, în Adjud funcţionau următoarele stabilimente industriale mici: o cojocărie, o curelărie, un 

atelier de lemnărie, altul de tinichigerie şi o tipografie; dărăcitorii, mori, rotării şi tâmplării (câte 

două), brutării, fierării şi fabrici de teracotă (câte trei). 

În 1930 în Adjud lucrau 1.802 persoane (353 femei şi 1.449 bărbaţi). Dintre acestea, 60 lucrau în 

instituţii de credit şi agenţii comerciale, transport (500) şi comerţ (603). Stabilimentele industriale 

şi comerciale erau în număr de 254. 

Mediul propice de afaceri a dus la înființarea și dezvoltarea mai multor bănci: Banca de credit, în 

1925 – 2.100.000 lei capital; Banca Română (1.045.000 lei?) și Banca Comerțului (20.000.000 lei) în 

1927; Banca Adjudului (5.459.000 lei), în 1929 și Banca ”Albina” (280.000 lei) îm 1931. Ultimele 

două erau sucursale ale unor bănci din capitală și din Focșani. 

Banca „Albina" se ocupa şi cu comercializarea sării, cerealelor şi a produselor de manufactură, 

având şi depozite specializate. 

În ceea ce priveşte înfiinţarea de bănci populare, Adjudul avea nu mai puţin de patru: „Trotuşul” 

(1904), „Siretul" (1906), ”Sfântul Neculai” (1919) şi C. F. R. (1926). Dacă numărul de membri varia 

între 131 şi 453, capitalul oscila între 126.133 şi 1.103.637 lei. 

În vederea creării unor condiţii mai bune pentru zootehnie, în baza reformei agrare din 1921, s-au 

expropriat islazurile Boşcani (45 ha) şi Saivane (6,5 ha), ambele necesare pentru păşunatul vitelor 

adjudenilor. De buna lor administrare răspundea, din 1935, ”Eforia islazului Adjud". 

Cooperativa „Grâul”, înfiinţată în 1926, având 30 de membri şi primind din partea Statului o 

suprafaţă de folosinţă de 30 ha, a introdus metode agrotehnice moderne (cultură în asolament, 

prăşire mecanizată şi seminţe selecţionate). 

În 1937 s-a înfiinţat Ocolul Agricol Adjud, de a cărui activitate răspundea un inginer agronom. 

Ocolul avea uneltele şi mijloacele de transport necesare, precum şi o ”folosință” de 70 ha teren 

arabil. 

Agricultura adjudeană a primit o grea lovitură în anii Marii Crize Economice (1927-1933)16. 

2.9 Evoluția fondului construit; tipologia și caracteristicile acestuia   

Fondul construit din teritoriul studiat este constituit din construcții de cult, aferente școlilor, de 

locuit, pentru comerț, servicii etc. Construcțiile pentru comerț din teritoriul studiat sunt recente, 

fiind edificate în ultimele decenii. 

Cele mai vechi clădiri din municipiul Adjud suni bisericile cu Hramul ”Sfântul Nicolae” (datând din 

secolul al XVIII-lca) şi ”Adormirea Maicii Domnlui”, construită la începutul secolului al XlX-lea. 

 
16 Studiu istoric general elaborat de către Muzeul Vrancei, p.35-41 
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După 1990, în Adjud s-au înălţat mai multe lăcaşe de cult, printre care se numără Biserica ”Cuvioasa 

Paraschiva" (1991-1948). Biserica creştin-ortodoxă de rit vechi şi Biserica Romano-Catolică. 

Oraşul Adjud, întemeiat de negustori şi meşteşugari, şi-a desfăşurat viaţa administrativă şi 

comercială în perimetrul unei reţele reduse de străzi. Partea dinspre gară a fost ocupată după 1864 

de către locuitorii din Adjudu Vechi. La început, reţeaua stradală era redusă, impunându-se, în timp, 

vestita ”Strada Mare" (ulterior Alexandru loan Cuza). 

După 1864, Primăria a angajat un inginer pentru trasarea unui nou aliniament, în vederea 

îndreptării Străzii Mari, pentru ca aceasta să nu se mai prezinte în zig - zag, ca până atunci. 

În ziua de 13 septembrie 1872, s-a inaugurat Staţia C. F. R., deservind calea ferată Mărăşeşti - Bacău. 

Neoficial, ea funcţiona din decembrie 1870, când s-a dat în folosinţă calea ferată Galaţi - Roman, 

concesiune a Consorţiului H. B. Stroussberg. 

În perioada 1872-1873 s-au pus bazele pieţei centrale, s-a construit Primăria şi s-au montat 30 de 

felinare cu gaz pe străzi pentru iluminatul public. 

Cam din aceeaşi perioadă datează clădirea Tribunalului Adjud. 

În 1884, în timp ce se afla în construcţie calea ferată Adjud-Târgu Ocna, s-a inaugurat punctul de 

întreţinere şi alimentare pentru locomotive, viitorul Depou C. F. R. 

Aflat pe celebrul „drum moldovenesc”, Adjudul avea şi staţie de poştă (casă cu două camere, 

bordeie, vatră grajd, şopron, jigniţă necesară depozitării ovăzului şi gard cu două porţi). La 1860, 

Staţia de poştă se afla în grija căpitanului Ion Vasiliu. 

Cu prilejul înfiinţării pieţei oraşului, în centru s-au dărâmat mai multe locuinţe şi s-a făcut un drum 

de legătură între gară şi şosea. 

Construirea localului de Primărie a fost asociată cu prunduirea mai multor uliţe - cea Mare, cea din 

spatele târgului, cele care deserveau piaţa şi Primăria. 

La începutul secolului trecut, Adjudul, încă nedeclarat oraş, avea Serviciu de incendii, Poliţia Gării, 

Corp de sergenţi rurali, Primărie, Şcoală primară cu patru săli de clasă, Şcoală de agricultură şi 

Şcoală de meserii, înfiinţată din 1882, căsăpie, piaţă, pescărie, două biserici, grădină publică, Oficiu 

P. T. T., Judecătorie de ocol, administraţia Plasei şi Cerc Militar. 

Din 1864, Adjudul beneficia şi de farmacie, proprietarul ei fiind M. Vasarchely, iar din 1865 - de 

şcoală întreţinută de comună şi având, în 1866, 31 de elevi şi 21 eleve. Din 1875, Şcoala adjudeană 

găzduită în diverse locaţii particulare, beneficiază de local nou, construit de autorităţile locale, cu 

sală de clasă şi locuinţă pentru învăţător. 

Spitalul ”Aurora” construit în perioada 1878-1879 în sudul oraşului, beneficia de 11 încăperi. 
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Încă de la 1900, Comunitatea Evreilor din Adjud a construit o şcoala proprie, cu două săli de clasă, 

unde elevii învăţau religia mozaică şi limba ebraică. Această şcoală a funcţionat pană în 1914. 

Din 1904, Adjudul are o altă şcoală nouă, construită din cărămidă şi cu acoperiş de tablă, având 

patru săli de clasă şi spaţiile necesare cancelariei şi locuinţei pentru director. 

În secolul al XVIII-lea, Adjudul avea între 100 - 200 de case, făcute din tălpi de lemn şi acoperite cu 

şindrilă, cu prispe late de 2 m şi unite între ele, încât pe vreme rea se putea merge la adăpostul lor. 

Din cauza incendiilor foarte frecvente, la colţurile caselor erau amplasate căngi şi căzi cu apă. 

O parte din dughene şi locuinţe erau de mici dimensiuni şi semiîngropate, cu podea lutuită. 

La rândul ei, biserica era construită din lemn şi din nuiele lipite cu lut. 

În 1832, în Adjud erau 191 de case. Peste aproape un secol, în 1930, în oraş se aflau 1.006 case şi 

955 gospodării (menaje, spaţii anexă). 

Dacă la finele secolului al XIX-lea Staţia C. F. R. avea trei linii, în 1939 aceasta număra nu mai puţin 

de 10. 

În 1908 s-a reconstruit remiza de locomotive, din zidărie, pe temelie de piatră, prevăzută cu 

iluminatoare, opt canale necesare reparaţiilor şi placă turnantă acţionată mecanic. 

În 1934. în incinta Depoului s-au construit un Castel de apă şi Uzină electrică necesară Complexului 

C. F. R. 

În 1937 s-a construit localul Ocolului agricol Adjud. 

În 2002, Adjudul avea 6.600 locuinţe (9,8 m2/locuitor). Reţeaua stradală atinge acum lungimea de 

33 km. 

Dezvoltarea demografică şi economică a Adjudului de la începutul secolului trecut a dus la 

prefacerea demografică a oraşului. 

Aplicarea reformei agrare din 1921 a dus la împroprietărirea adjudenilor cu locuri de silişte în 

partea de nord a oraşului. Acesta este actul de naştere al Cartierului Nou (al ceferiştilor). 

În acei ani, străzile din centrul şi sudul oraşului erau biliniare, iar cele din nordul lui, semiradiale. 

Aceasta este perioada când străzile din oraş sunt fie pietruite cu bolovani, fie beneficiază de 

terasament cu pietriş. 

Din 1934, Cinematograful din Adjud beneficia de un local modern. Tot acum s-a inaugurat Şcoala de 

fete (viitoarea Şcoală nr. 1). 
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Patru ani mai târziu, localul Gimnaziului „General Averescu” a fost cedat Spitalului ”Aurora” Ia 

rândul său, acesta a renunţat la el în favoarea Şcolii industriale C. F. R. 

În 1907 s-a înfiinţat o Şcoală elementară de meserii, cursurile având o durată de trei ani, pe diverse 

profile: fierărie, lemnărie şi lăcătuşărie. În 1916, Adjudul avea şi o instituţie de învăţământ 

preşcolar. 

În 1920 s-a înfiinţat Gimnaziul teoretic „General Averescu” într-un local achiziţionat de Primărie. 

În 1925 s-a înfiinţat Gimnaziul industrial de băieţi C. F. R., desfiinţat în 1943. Între 1933-1937 s-a 

construit localul şcolii de fete cu patru clase, între 1941-1948 a funcţionat în Adjud Şcoala 

profesională de fete C. F. R.  

În 1943 se inaugurează băile C. F. R. şi Serviciul medical şi de consultaţii pentru această categorie 

profesională. 

În 1952 s-a înființat întreprinderea de industrie locală având local nou în 1956. În 1958 s-a 

construit localul Cinematografului  

În 1964, Liceul mixt îşi desfăşoară activitatea într-un local nou. 

Policlinica Adjud are sediu nou din 1959. 

În 1964, filiala Adjud a Băncii Naţionale şi-a inaugurat noul sediu. 

În perioada imediat următoare, Ocolul Silvic Adjud se mută într-un local nou, ca şi Dispensarul 

veterinar. 

În 1965 şi-a început activitatea Liceul Real - Umanist, transformat ulterior în Liceu Industrial, din 

1977 devenind Agro-Industrial. Tot în 1965 s-a inaugurat noul sediu al Casei de Cultură. 

În 1984 s-a inaugurat localul P. T. T. 

În 1985 s-a dat în folosinţă Şcoala nr. 4. cu 16 săli de clasă. 

Din 1988, Spitalul orăşenesc beneficiază de sediu nou. 

Noul sediu al Bibliotecii municipale datează din 1998. 

Harta industrială a oraşului s-a îmbogăţit cu noi obiective: întreprinderea de mobilă, Moara, Fabrica 

de ţesături goase „Integrata”, Fabrica B. C. A., Combinatul de celuloză şi hârtie (C.C.H.). 

Înfiinţat în 1977, Combinatul de Celuloză şi Hârtie a fost dotat, în 1984, cu linia de fabricaţie a 

cartonului ondulat. În 1986, acelaşi Combinat a inaugurat instalaţia necesară fabricării hârtiei de 

toaletă. 
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Cu începere din 1992, unitatea capătă denumirea de S. C. „Vrancart” S.A. Impunându-se pe piaţa 

internă, modernizându-se şi mărind standardele produselor. Societatea reuşea să exporte 20% din 

producţia sa, în ţări precum Germania, Italia, Iugoslavia, Republica Moldova şi Ungaria. Pe plan 

intern, „Vrancart” acoperea 35% din necesităţile pieţei. 

În 2002, în oraşul de pe Trotuş îşi mai desfăşurau activitatea societăţile comerciale ”Somaco” 

(specializată în producţia de beton celular autoclavizat), „Mopan Prod” (profilată pe morărit şi 

panificaţie), ”Sirtrol” (construcţii industriale), „Mobiad" (mobilă din lemn)17. 

Locuințele din zona rurală:  

Casele din teritoriul studiat ilustrează tipologia locuințelor din zona rurală al Adjudului. Se pot 

distinge următoarele tipuri de locuințe:  

Tipul 1 – Casa românească tradiţională: plan simplu, compact, dreptunghiular, cu 2-3 spaţii 

interioare: tinda şi una sau două odăi, cu prispă sau cerdac pe latura de sud sau şi pe laturile de est 

şi vest, cu accesul pe latura de sud, cu polată pe latura de nord şi uneori pe laterale. Acoperișul este 

în patru ape, cu pantă accentuată. 

Casa are temelie din lespezi de piatră sau piatră de râu, pereții sunt din bârne aparente sau 

tencuite. Învelitoarea este din draniță. 

Gospodăria este organizată într-o incintă de formă neregulată, împrejmuită cu gard de lemn, în care 

casa ocupă o poziție retrasă față de drum. 

Amplasarea casei pe teren se face după punctele cardinale: fațada principală, cu accesul, este 

orientată spre sud, chiar dacă accesul în gospodărie se realizează pe latura de nord a parcelei și, în 

acest fel, casa oferă către stradă fațada din spate. 

În curte se află fântâna și anexele gospodărești: adăposturi pentru animale, șura, șoproane pentru 

lemne. 

Casa românească tradițională din bârne aparente – subtipul cel mai vechi, locuința arhaică, 

prototipul. Locuința are două încăperi: tinda și o odaie. Are prispă pe latura de sud și polată pe 

latura de nord. Casa are temelie din piatră de râu și pereții netencuiți, din bârne, încheiate în căței. 

La streașină sunt folosite cuie de lemn. Învelitoarea este din draniță. 

Casa românească tradițională din bârne tencuită. Locuința are un plan compact, alcătuit din trei 

încăperi: o tindă și două odăi, de o parte și de alta. Accesul se realizează pe latura de sud. Acoperișul 

este în patru ape. Este tencuită și văruită la exterior. Învelitoarea este din draniță. 

Tipul 2 – Casa tradițională vranceană. Arhitectura tradițională este reflectată în casele vrâncene 

tradiționale care au fost mereu construite pe un singur nivel. În ceea ce privește numărul de 

 
17 Studiu istoric general elaborat de către Muzeul Vrancei, p.27-29 
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încăperi, acesta poate varia între o singură încăpere (cameră) și patru încăperi (camera, casa mare, 

tinda şi cămara / bucătăria). Nelipsit este, la toate tipurile de casă, târnațul (prispa închisă cu 

scânduri), care în perioada caldă era folosit chiar şi pentru dormit. Principalele materiale de 

construcţie erau piatra (pentru fundaţii), lemnul, având cel mai important rol, pentru că din el era 

ridicată casa, de la temelie până la acoperiş şi lutul, folosit pentru tencuielile exterioare şi 

interioare. Dintre elementele decorative ale arhitecturii tradiţionale vrâncene, cu evidente 

proprietăţi estetice, amintim balustradele sculptate, acoperişurile rotunjite, porţile bine 

proporţionate şi împodobite, şi mai ales stâlpii exteriori crestaţi, care susţin târnaţul şi acoperişul. 

Principalele tehnici de prelucrare a elementelor decorative  din lemn erau cioplitura şi crestătura. 

Interiorul locuinţei tradiţionale este amenajat în conformitate cu două principii de bază: cel al 

funcţionalităţii şi cel estetic. Ceea ce rezultă astfel în amenajarea interiorului casei vrâncene 

uimeşte prin unitatea şi randamentul utilizării spaţiului. Un element de specificitate din gospodărie 

era ograda, care primea caracter de spaţiu vital propriu, obligatoriu delimitat de cel al vecinilor prin 

garduri. 

 
Fotografia nr. 4 – Casă tradițională vrânceană 

Sursa: www.agrotara.ro 

 
Fotografia nr. 5 – Casă de tip nou de influență vrânceană 

Sursa: www.agrotara.ro 
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Construcții recente:  

Casele construite în ultimele două decenii nu mai preiau tipologia tradițională. Construcțiile sunt 

de mari dimensiuni, au două sau trei niveluri şi o volumetrie complicată, nespecifică. Ele sunt 

realizate cu fundații şi elemente de structură din beton armat. Învelitorile sunt din tablă sau țiglă 

metalică. Tâmplăria este preponderent din aluminiu sau PVC cu geam termopan. 

Școlile:  

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

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

Focşanii Moldovei18. 

La Adjud prima şcoală este menţionată ca prezentă în anul 186519 urmare a Legii instrucţiunilor 

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

proclamându-se că instrucţiunea primară este obligatorie şi gratuită. 

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

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

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

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

fete, Domneşti - băieţi, şi Pufeşti20.  

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

Fuică)21. 

Pentru anul şcolar 1885-1886 se dădea cifra de 57 de elevi menţionându-se că ştiau carte 620 de 

persoane dintr-un total de 2.159 locuitori22.  

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

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

fiind construită din banii comunei23.  

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

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

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

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

în valoare de 34.094 lei24. 

 
18 Monografia judeţului Putna, Focşani, 1943, p. 176 
19 Ibidem, p.177 
20 Arhivele Statului Focşani, Fond Prefectura Putna, Dosar nr. 30/1867, fila 117 
21 Şt. Ţugulea, Opere citate, Anexa nr. 11 
22 D. Rotta, Dicţionar geografic, topografic şi statistic al judeţului Putna, Focşani, 1888, p. 1 
23 N. N. Săveanu, Şcolile rurale din judeţul Putna, Focşani, 1904, p. XVIII 
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Deşi era comună rurală, şcolile erau de tip urban. La ele mergeau să înveţe copiii şi din împrejurimi, 

în primul rând, din Adjudu-Vechi şi Burcioaia. 

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

Raluca, Constantin Ladaru, Neculai Pătrăşcanu25.  

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

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

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

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

Adjud, judeţul Putna, anul 1939”26.  

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

vălătuci, prin contribuţie publică27.  

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

cancelarie, locuinţă pentru director. Ca primă învăţătoare este semnalată a fi Ana Negoiescu28.  

La şcoala de la Adjudu-Vechi, prima învăţătoare menţionată este Maria Diaconescu29. 

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

gimnaziale, construirea de localuri corespunzătoare. 

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

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

mutată la Adjud începând cu anul şcolar 1908-1909. S-a dovedit o măsură bună căci de-a lungul 

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

din oraş. 

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

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

până în anul 193830.  

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

stimulente pentru maiştri.  

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

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

 
24 Şt. Ţugulea, Opere citate, Anexa 11,  Procese verbale, Primărie, 1892/1893 
25 Ibidem 
26 Ibidem, Anexa 73 
27 Arhivele statului Focşani, Fond Prefectura Putna, Dosar 208/1909, fila 58 
28 Şt.Ţugulea, Opere citate, p. 124 
29 N. N.  Săvescu, Opere citate, p. XVIII 
30 Fondul arhivistic al Liceului industrial Adjud, Şcoala elementară de meserii Adjudul Nou, registrul matricol din anii 
1901/1918, 1919/1938 
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determinat schimbarea destinaţiei, căci această şcoală primea elevi din fostele judeţe Putna, Tecuci, 

Bacău, constituind prin aceasta un prestigiu pentru oraş31.  

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

M. Marinescu, urmat de Adrian Ciocîrdia şi Emil Simuleac32.  

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

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

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

răspuns că avea 3 clase de elevi în anul şcolar 1922-192333. 

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

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

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

septembrie 1 elev. 

Raportând în procente rezultă 49% promovaţi, 39% corigenţi, 10% repetenţi şi 2% retraşi34.  

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

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

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

Nu s-a întâmplat aşa, ba mai mult, în anul 1938 va fi desfiinţat35. 

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

în anul 194336.  Şcoala primară de fete funcţiona de la înfiinţare în localuri închiriate. De exemplu, în 

anul şcolar 1933-1934 o sală era închiriată la gimnaziu, iar o alta era într-o locuinţă din cartierul 

nou. 

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

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

făcut ca în anul 1934 să rămână în roş şi cu eforturi mari să fie acoperită cu ţiglă37.  

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

anul 1936-1937, director fiind Lucreţia Bordea38.  

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

cursurilor de 3 ani39. 

 
31 Şt. Ţugulea, Op. cit., p. 128 
32 Fond arhivistic Lic. Ind. Adjud, Registru matricol Gimnaziu “General Averescu” 1920 - 1938 
33 Arh. Stat. Fil. Focşani, Fond Prefectura Putna, Dos. 43/1922, fila 138 
34 Şt. Ţugulea, Op. cit., p. 128 
35 Fondul arhivistic al Lic. Ind. Adjud. Dos. nr. 1, Situaţia pe anii 1937 - 1938 
36 Ibidem, Registrul matricol pe 1925 - 1943 (Clasă de fete va avea din anul 1941) 
37 Arh, Stat Fil. Focşani, Fond Primăria Adjud, Dos. 46/1934 
38 Şt. Ţugulea, Op. cit., Anexa nr. 77 
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CONCLUZII 

*** 

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

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

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

Siretului Inferior, pe interfluviul Siret-Trotuş, la 46 km nord de municipiul Focşani40. 

În componenţa municipiului Adjud se cuprind următoarele localități:  

▪ Burcioaia: situată la 5 km sud de Adjud 

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

▪ Şişcani: situată la 7 km nord faţă de Adjud. 

Denumirea oraşului este de origine latină „Aegidius”, preluată de către maghiari sub forma de 

„Egyed” datorită legăturilor de comerţ ce se legaseră între zona extracarpatică de răsărit şi zonele 

transilvănene. 

Conform Listei monumentelor istorice anexate la Ordinul Ministrului Culturii nr. 2.828/2015, 

pentru modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2.314/2004 privind 

aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată şi a Listei Monumentelor Istorice dispărute, cu 

modificările ulterioare din 24.12.2015, în Municipiul Adjud se regăsesc următoarele monumente 

arheologice: 

▪ VN-I-s-B-06340 – Aşezarea de la Adjud, punct „Moviliţa”, din orașul Adjud, "Moviliţa”, zona 

de N-V a oraşului, în dreapta drumului spre Urecheşti; datează din Epoca bronzului, Cultura 

Monteoru, faza Ic3; 

▪ VN-I-s-B-06341 - Aşezarea de la Adjud, punct „Lutărie”, din orașul Adjud, "Lutărie”, fostul 

sat Adjudu Vechi, actual cartier al oraşului, la E; datează din Epoca bronzului, Cultura 

Monteoru, faza Ic3; 

▪ VN-I-s-B-06342 - Aşezarea medievală de la Adjud, punct „Lutărie”, din orașul Adjud, 

"Lutărie”, fostul sat Adjudu Vechi, actual cartier al oraşului, la S; datează din sec. XVII, Epoca 

medievală; 

▪ VN-I-s-B-06343 - Situl arheologic de la Adjud, punct „Islaz”, din orașul Adjud, "Islaz”, fostul 

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

▪ VN-I-s-B-06344 - Situl arheologic de la Adjud, din orașul Adjud, Str. Cuza Alexandru Ioan; 

datează din Epoca bronzului; 

▪ VN-I-s-B-06344.01 – Așezare, din orașul Adjud, Str. Cuza Alexandru Ioan; datează 

din Epoca medievală; 

 
39 Fond arh. Lic. Ind. Adjud, Registrul matricol 1941 - 1948 
40 Strategia de dezvoltare durabilă a municipiului Adjud  
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▪ VN-I-s-B-06344.02 – Așezare, din orașul Adjud, Str. Cuza Alexandru Ioan; datează 

din Epoca bronzului, Cultura Monteoru, faza II b; 

▪ VN-I-s-B-06344.03 – Așezare, din orașul Adjud, Str. Cuza Alexandru Ioan; datează 

din Epoca bronzului, Cultura Monteoru, faza II a; 

▪ VN-I-s-B-06345 - Aşezare, din orașul Adjud, Str. Islaz, pe direcţia şoselei spre Copăceşti; 

datează din Epoca bronzului, Cultura Monteoru; 

▪ VN-II-m-B-06493 – Primăria, din orașul Adjud, Str. Alecsandri Vasile 7; datează de la 

începutul secolului XX; 

▪ VN-III-m-B-06580 - Placă comemorativă (1916-1918), din orașul Adjud, Str. Libertății 15; 

datează din anul 1921; 

▪ VN-IV-m-B-06611 - Monumentul Eroilor români şi ruşi (1916-1918), din orașul Adjud, Str. 

Republicii 2, în cimitirul oraşului; datează din secolul XX. 

În Evul Mediu, s-au dezvoltat cu precădere industriile bazate pe prelucrarea resurselor locale 

agicole. Dintre factorii locali care stimulează dezvoltarea, cei mai importanți sunt: resursele solului, 

fondul funciar și forța de muncă. 

În paralel cu agricultura a luat amploare și sectorul prestărilor de servicii existând persoane 

autorizate ce desfășoara activități de comerț, construcţii, etc. 

În zona studiată se află ansambluri de arhitectură religioasă, precum: Biserica "Adormirea Maicii 

Domnului", Biserica "Sf. Dumitru", Biserica de cult adventist de ziua saptea, Schitul "Sfantul Prooroc 

Ilie" Sibiel, Casa de rugăciune de cult evanghelic, Catedrala (fosta mănăstire minorita), Casa de 

rugaciune de cult baptist "Ziduri". 

Fondul construit din teritoriul studiat este constituit din construcții de cult, aferente școlilor, 

construcții de locuit, etc. 

Aspectul general al municipiului din punct de vedere al arhitecturii poartă amprenta 

modernizărilor succesive, însă cu accente moderate. Arhitectural, predomină locuințe din a doua 

jumătate a secolului XX, la care se mai observă unele elemente din arhitectura mai veche. Se pot 

întâlni și locuințe de dată mai recentă, mai moderne și de asemenea și locuințe colective (blocuri). 
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