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PREAMBUL 
 
Autoritatea Contractanta Consiliul Judetean Vrancea a incredintat echipei LDK Consultants 
SA contractul pentru proiectul “Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a JudeŃului Vrancea 
pentru perioada 2007-2013”, in urma unui proces de licitatie publica. Acest contract de servicii 
apare in contextul recentei aderari a Romaniei la Uniunea Europeana, ceea ce – pe de o 
parte – creaza noi presiuni competitive asupra economiei locale si impune constrangeri 
semnificative generate de rigurosul cadrul legislativ comunitar si –pe de alta parte – ofera noi 
oportunitati de dezvoltare, prin accesul potential la finantarile din Fondurile Structurale. 
Valorificarea acestor noi oportunitati cere insa alocarea unor resurse semnificative din partea 
actorilor locali, atat la nivelul capacitatii administrative necesare pentru accesarea, 
implementarea si monitorizarea adecvata a acestor fonduri, cat si de ordin financiar, de 
furnizare a co-finantarii obligatorii. 
 
In consecinta, este necesara o prioritizare clara a initiativelor de dezvoltare, fundamentata pe 
o analiza riguroasa a situatiei locale specifice, astfel incat sa fie maximizat impactul socio-
economic al acestor investitii, in contextul resurselor inevitabil limitate disponibile pentru 
mobilizare in orizontul de timp 2007-2013. 
 
In conformitate cu Oferta Tehnica selectata, analiza socio-economice a situatiei judetului 
Vrancea a fost structurata pe 6 mari dimensiuni inter-sectoriale, care grupeaza tipuri de 
probleme care pot fi conectate cauzal: 

 
1. Accesibilitate – care priveste accesul la infrastructura de transport, de comunicatii si 

energetica; 

2. Dezvoltare durabila – care include toate aspectele referitoare la problemele de 
mediu, incluzand alaturi de infrastructura de mediu si problemele specifice judetului 
Vrancea si/sau cele legate de schimbarile climatice (alunecari de teren, defrisari, 
etc.); 

3. Competitivitatea economica – abordata din perspectiva inter-conexiunii cauzale 
dintre competitivitatea agentilor economici, caracteristicile pietei muncii (inclusiv 
situatia ofertei de forta de munca calificata, necesitati de recalificare, mobilitatea fortei 
de munca) si atractivitatea generala a mediului economic local pentru investitiile 
straine; 

4. Turism – cu o focalizare in special pe agro-turism, eco-turism, turism de aventura, 
cultura locala; 

5. Modernizarea economiei rurale – incluzand analiza situatiei industriei alimentare si 
agro-alimentare si obstacolele identificate in promovarea produselor locale si 
penetrarea pietelor externe. 

6. Dezvoltarea sociala – dimensiune care va fi abordata inter-disciplinar prin includerea 
problemelor de saracie si/sau disparitati in accesul la serviciile publice (sanatate, 
educatie, etc) si/sau excluziune sociala. 

 

Documentul prezent a fost elaborat prin utilizarea surselor multiple de informatie, atat 
cantitativa cat si calitativa: 

• Statistici oficiale in profil teritorial, disponibile in documente publicate sau detinute de 
catre Directia Judeteana de Statistica Vrancea; 

• Informatiile continute in analizele, rapoartele si studiile existente, inclusiv in strategii 
de dezvoltare locala existente la nivelul municipiilor si oraselor; 

• Informatiile continute in Planul de Dezvoltare Regionala al Regiunii Sud-Est, alte 
planuri relevante existente la nivel regional si local (cum ar fi Planul Local de Actiune 
pentru Invatamant, Planul Regional de Actiune pentru Ocupare) si in Planurile 
Operationale pregatite de Romania pentru perioada 2007-2013. 
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• Informatii suplimentare, neagregate de catre Directiile de Statistica, disponibile la 
nivelul Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Vrancea, Inspectoratul Scolar, 
directiile descentralizate ale organismelor guvernamentale, ONG-uri relevante, etc; 

• Informatii de ordin calitativ, evidentiate in comunicarea cu actorii locali; 

• Feed-back informational primit de la partenerii locali identificati, in cursul atelierelor 
sectoriale. 

 

Nota metodologica: 

Pentru a surprinde specificul judetului Vrancea, analiza statistica a datelor a fost structurata – 
in masura in care datele necesare au fost disponibile – pe urmatoarele nivele de comparatie: 

• Datele corespunzatoare judetului Vrancea comparativ cu media nationala (Romania); 
• Datele corespunzatoare judetului Vrancea comparativ cu media regionala (Regiunea 

de Dezvoltare Sud-Est); 
• Datele corespunzatoare judetului Vrancea comparativ cu datele similare 

corespunzatoare judetelor invecinate (Bacau, Vaslui, Galati, Braila, Buzau, Covasna). 
 
Au fost utilizate sistematic cele mai recente date statistice disponibile; orizontul de timp al 
acestor date variaza insa mult, de la un indicator la altul, datorita indisponibiltatii unor 
informatii recente pentru indicatori de un interes deosebit (economici, sociali, etc.) sau 
datorita indisponibilitatii indicatorilor necesari la nivel de judet. 
 
Analiza datelor s-a centrat pe nivelul judetean (NUTS III), nivel adecvat pregatirii unei strategii 
de dezvoltare judetene. Analize mai detaliate (la nivel de unitate administrativ-teritoriala – 
UAT - de baza: comune, orase, municipii) au fost efectuate atunci cand observatiile de teren 
au pus in evidenta existenta unor disparitati intra-judetene semnificative. Din pacate, aceasta 
analiza la nivel de UAT de baza a fost limitata de numarul redus de indicatori disponibili la 
acest nivel si/sau de vechimea datelor disponibile (cele mai recente fise ale localitatilor 
disponibile contin date relevante pentru 2003). 
 
In masura in care a fost posibil, au fost utilizate date statistice oficiale furnizate de INS/DJS 
Vrancea. Date statistice din alte surse au fost utilizate doar in masura in care datele INS/DJS 
au lipsit / nu erau suficient de recente. Sursa datelor este mentionata explicit de fiecare data 
cand nu sunt folosite date INS/DJS. 
 
Date calitative si consultarea publica: 

Analiza informatiilor statistice si a documentelor strategice existente a fost completata de 
informatii de ordin calitativ, culese prin: 

• Interviuri cu actori institutionali relevanti de la nivel regional, judetean si local; 

• Interviuri cu autoritatile locale – primariile tuturor municipliilor si oraselor din judet, 
precum si un numar de primarii de comune selectate  datorita relevantei lor ridicate 
pentru o serie de probleme sectoriale (vezi Anexa 1 – Lista primariilor intervievate); 

• Vizite in teren extinse, acoperind majoritatea teritoriului judetului; 

• Feed-backul primit in cursul Atelierelor Sectoriale organizate in perioada 16-19 
octombrie (vezi Anexa 2 – Lista participantilor la atelierele intersectoriale); 

• Feed-backul permanent si informatiile oferite de Consiliul Judetean Vrancea, in 
special prin membrii Grupului de Lucru (vezi Anexa 3 – Componenta Grupului de 
Lucru din cadrul CJ Vrancea) constituit pentru acest proiect. 

Deschiderea si interesul aratate de toti partenerii mai sus-mentionati au permis 
implementarea unui demers participativ in programarea strategica. Acest demers se 
centreaza in jurul principiului parteneriatului, astfel incat identificarea partenerilor relevanti a 
fost unul dintre primii pasi urmati in implementarea proiectului, intarirea parteneriatului pentru 
dezvoltare locala continuand pe durata intregului proiect. Unul dintre obiectivele cheie al 
acestei abordari „deschise” (prin constructie parteneriala si discutii de grup in 
ateliere/seminarii) il reprezinta transferul de know-how si proceduri de lucru catre participanti, 
astfel incat partenerii locali vor putea reproduce ulterior independent procesul de programare, 
inclusiv pentru actualizarea ulterioara  a prezentei strategii. 
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A. PROFILUL SOCIO-ECONOMIC AL JUDETULUI VRANCEA 
 
 
Analiza Profilului Socio-Economic al judetului Vrancea este structurata pe 4 capitole majore: 
 

1. Analiza potentialului de dezvoltare al judetului, care include: 
o  Analiza potentialului natural al judetului, precum si a constrangerilor impuse 

de necesitatea exploatarii durabile a acestui potential;  
o Analiza infrastructurii existente si a capacitatii acesteia de a sustine cresterea 

economica ulterioara, care urmareste in principal identificarea „golurilor” / a 
sectoarelor de infrastructura insuficient dezvoltate si/sau degradate si a 
cauzelor care genereaza aceste disparitati ale starii infrastructurii; 

o Analiza potentialului uman al judetului, inclusiv a impactului posibil pe care 
actuala organizare spatiala a localitatilor o poate avea asupra unui efort 
sustinut de dezvoltare. 

 
 
In urma identificarii unor sectoare cu potential competitiv ridicat ale economiei judetului 
Vrancea (turism, agricultura si industrie alimentara, exploatarea si prelucrarea lemnului) care 
depind in mod esential de potentialul natural, precum si a identificarii riscurilor naturale 
specifice Vrancei ca factor determinant esential al starii infrastructurii, un spatiu extins a fost 
dedicat analizei detaliate a potentialului natural.  
 

2. Analiza competitivitatii economiei judetene, care se focalizeaza pe: 
o Analiza competitivitatii generale a economiei judetului Vrancea, in context 

regional si national; 
o Identificarea unor nise de piata in care judetul Vrancea poate avea avantaje 

competitive specifice, precum si analiza gradului de dezvoltare actual al 
sectoarelor identificate: 

o Turism; 
o Agricultura si industria alimentara, in contextul dezvoltarii rurale. 

 
 

3. Analiza dezvoltarii sociale si a calitatii vietii in judetul Vrancea, precum si o 
identificare a disparitatilor sociale:  

o Analiza indicatorilor privind bunastarea locuitorilor la nivel judetean; 
o Analiza disparitatilor in dezvoltare, atat din perspectiva decalajelor dintre 
mediul urban si cel rural, cat si in profil teritorial, pentru a fi identificate zonele / 
grupurile de localitati care se confrunta cu probleme deosebite de dezvoltare; 
o Analiza situatiei existente privind egalitatea de oportunitati si incluziunea 
sociala a grupurilor sociale defavorizate; 

 
4. Analiza capacitatii institutionale de implementare a programelor si proiectelor 

de dezvoltare. 
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1. Potentialul de dezvoltare al judetului 

 
 

1.1 Mediul natural – Premize pentru o dezvoltare durabila 
 
 
Caracteristicile fizico-geografice, climatice si seismice ale judeŃului 

Vrancea 
 
 
Aşezare 
 
JudeŃul Vrancea este situat în sud estul României, la exteriorul Curburii CarpaŃilor, din punct 
de vedere matematic, poziŃia sa fiind definită de intersecŃia paralelei  de 45 grade latitudine 
nordică cu meridianul de 26 grade longitudine estică.  Judetul Vrancea are o suprafata de 
4857 km2 (2,04% din suprafata tarii), fiind invecinat cu urmatoarele judete: la nord judetul 
Bacau, la nord-est judetul Vaslui, la est judetul Galati, la sud-est judetul Braila, la sud si sud-
vest judetul Buzau si la vest judetul Covasna. Aflata la o rascruce geografica, Vrancea 
constituie o legatura intre marile zone ale Carpatilor Orientali si Meridionali, Campia Siretului 
si Campia Dunarii, precum si intre provinciile istorice locuite de romani: Moldova, Transilvania 
si Tara Romaneasca.  
 
Relief   
 
Dispus în trepte ce scad în altitudine de la vest spre est, relieful judeŃului Vrancea cuprinde: 
MunŃii Vrancei (cu depresiunile intramontane Greşu şi  Lepşa), Dealurile Subcarpatice şi 
Câmpia Siretului Inferior, mărginită de Podişul  Moldovei (Colinele Tutovei) la  nord -est  şi  
Câmpia  Râmnicului  la  sud–est. 
 
 MunŃii  Vrancei  sunt  munŃi  de  increŃire, alcătuiŃi din  culmi  ce  provin  din  fragmentarea  
platformei  de eroziune de 1700 m. (Goru-1785, LăcăuŃi – 1777, Giurgiu – 1720, Pietrosu – 
1672, Zboina  Frumoasă – 1657). 
 
Dealurile  Subcarpatice, depresiunile colinare şi dealurile de podiş, cuprind  dealurile  înalte  
vestice sau interne (doua  şiruri  intre  Valea Putnei  şi  Valea  Şuşişei) depresiunile  
intradeluroase (transversal sau de-a  lungul  văilor ŞuşiŃei, Putnei  şi  Milcovului, precum  şi  
la  cumpăna  apelor între  bazinul Milcovului  şi  Râmnei), dealurile estice sau externe (intre  
cursul  superior  al  pârâului  ZăbrăuŃi  şi Valea  Râmnicului, dominate  de  Măgura  
Odobeştilor – 966 m) si glacisul  piemontan periferic, care  face  legătura  între  Dealurile  
Subcarpatice. 
 
Câmpia  Siretului Inferior şi  Câmpia  Râmnicului, se  înclină  spre  est,  până  la  altitudinea  
de 20  m, la  confluenŃa  Râmnicului  Sărat  cu  Siretul. Câmpia  Siretului  reprezinta  treapta 
cea mai joasa de  pe  teritoriul judeŃului  şi  se  intinde  intre  glacisul  subcarpatic  şi  râul  
Siret,  avand   suprafaŃa  înclinată  de  la  vest  la  est  şi  altitudinea  cuprinsă  între 125 m  şi  
20 m. 
 
Câmpia  înaltă  situată  între  glacis şi o linie ce trece pe  la  Mărăşeşti, Vânători, Milcovul, 
Tătăranu  şi  la  est  de  Ciorăsti,  are  o  altitudine  de  70 m  în  nord  şi  35  m  în  sud. Ea  
are  aspectul  unei  suprafeŃe  netede, uşor  vălurită  datorită  prezenŃei  unor  conuri  
aluvionare  între care câmpia  formează  micro depresiuni  locale, cu  exces  de  umiditate 
(bolta Voetin, Lacul  Negru, aria de la  est  de  Căiata) datorate  adâncimii  reduse la  care  se  
află  stratul  de  apă. La nord  de  Valea  ŞuşiŃei, aspectul  câmpiei  prezintă  forma  unei  
prisme  în  trepte  ce coboară catre  Lunca Siretului, iar  în  apropierea  Adjudului, la  terasele  
Siretului  se adaugă  cele  ale  Trotuşului. 
 
Campia  joasă se întinde  pe  linia  Mărăşeşti, Vînători, Tătăranu  şi  de  la est  de  Ciorăşti  
până  la  albia  Siretului, altitudinea   ei  fiind  de  35 – 50 m  în  partea  de  nord  şi  20 – 30 m  
în  cea  de  sud. Este  caracterizata   printr-o  suprafaŃă  relativ  netedă, înclinată  în  aceeaşi  
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direcŃie cu cea  de  scurgere  a  Siretului  şi  este  traversată  de  numeroase  albii, meandre  
şi  depresiuni cu  exces  de  umiditate, separate  intre  ele  prin  grinduri  teşite. 
 
 

 
 
Clima 
 
Dispunerea  reliefului  în  trepte,  ce  coboară către  est , deschide  larg  spaŃiu,  în  primul  
rând, influenŃelor  est–continentale  dar  în  acelaşi  timp şi influenŃelor de  climat  nordic  şi  
sudic. Totodată, CarpaŃii  de  curbură  au  funcŃia  unui  deversor  natural  pentru  masele  de  
aer  vestice. InfluenŃa  reliefului  este  predominantă  în  traseul  izotermelor. Câmpia  are  o  
temperatură  medie  anuala mai  mare  de  9 °C, dealurile  subcarpatice, inclusiv  glacisul  
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subcarpatic, între  6  si   9 °C,  iar  munŃii  intre  2  şi  6 °C,  in timp ce, pe  culmile  cele  mai  
înalte  ale  MunŃilor  Vrancei -1 şi  2 °C.  
 
Luna cea mai calda, iulie , are temperaturi medii de 22 °C  şi  precipitaŃii  medii  sub  35 mm, 
iar  luna  cea  mai  rece, ianuarie, sub  0  °C  şi  144  mm. Prima  zi  cu  îngheŃ  apare  în  
regiunea  muntoasă  şi  a  dealurilor înalte  în  jurul datei de  1  octombrie, în  regiunea  
dealurilor  joase  în  jurul  datei  de  11 noiembrie, iar  la  câmpie în  jurul  datei  de  21  
octombrie. Ultima  zi  de  îngheŃ, în  zona  de  câmpie  este  in jurul  datei de  11  aprilie, în  
zona dealurilor  in jurul  datei  de  21  aprilie, iar  în zona  munŃior  se   înregistrează în  jurul  
datei  de  1  mai1. 
 
Durata  anuală  de  strălucire  a  soarelui  este, în  medie,  de 2081 ore, mai  mare  în  lunile  
mai-septembrie, când  media  lunară depăşeşte  200 ore  şi  mai  redusă  în  lunile  noiembrie 
– ianuarie, când  durata  scade  sub  100  ore.  
 
PrecipitaŃiile  atmosferice  prezintă  variaŃii  importante  de  la  un  loc  la altul, atât  datorită  
altitudinii   cât  şi  a  circulaŃiei  diferite  a  maselor  de  aer. CirculaŃia  diferită  a  maselor  de  
aer  de  la  o  perioadă  la  alta  determină  schimbări  nepericuloase  ale  stării  vremii, tocmai  
datorită  faptului  ca  teritoriul  judeŃului  este  deschis  maselor de  aer  de  provenienŃă  şi  cu  
proprietăŃi  diferite  formate  in zone  situate la  mii  de  kilometri (zona  arctică, oceanică, 
tropicală). Volumul  precipitaŃiilor  depăşeşte  400  mm anual. Relieful  determină  însă  o  
repartiŃie  inegală  a precipitaŃiilor. Astfel, în  Câmpia  Siretului, treapta  de  relief  cea  mai  
joasă,  cantitatea  medie  de  precipitaŃii  este  mai  mică  de  600  mm/an,  in regiunea  
dealurilor  subcarpatice  precipitaŃiile  nu  depăşesc decât  local  800 mm/an, iar în regiunea  
muntoasă  până  la  1200  mm/an. Intervalul  cel  mai  ploios  este  mai – iunie,  iar  cel  mai  
uscat  decembrie-februarie, uneori  cu  prelungiri  până  în  martie.   
 
Cantitatea  maximă  de  precipitaŃii  căzută  in 24  de ore, a  fost  de  199,5 mm  şi   a  fost  
înregistrată  în  depresiunea  intradeluroasă  Mera, cunoscută  prin  agresivitatea mare  a  
precipitaŃiilor (s - au  mai  înregistrat  130  mm  la  Nereju, 88  mm  la  LăcăuŃi  şi  86  mm  la  
Naruja).  Valorile  medii  ale  precipitaŃiilor înregistrate  la  Soveja, Tulnici, Năruja, Nereju  şi  
vârful  LăcăuŃi  confirmă  faptul  că  ele  sunt  mai  abundente  în  zona  de  sud–vest  a  
judeŃului: Soveja–700 mm/an, Tulnici 700 mm/an, Năruja  782 mm/an, Nereju – 852 mm/an  
şi  Vârful LăcăuŃi – 1068  mm/an. Cantitatea de precipitatii inregistrata la Focsani in 2006 a 
fost de 501,6 mm. 
  
Numărul  zilelor  cu  ninsoare  este   in  regiunea  muntoasă  cuprins intre  40– 80 zile, in 
regiunea  deluroasă  20-40  zile  şi  sub  20  zile  în  regiunea  de  câmpie.  Stratul  de  
zăpadă  se  păstrează  între  80–120 zile  la  munte, 60 – 80 zile  în  zona  deluroasă şi 40 – 
60  zile  în zona  de  câmpie. Grosimea  stratului de  zăpadă  variază  la  staŃiile  
meteorologice, în  medie  fiind  de 120  cm la  Tulnici, 150 cm La Nereju, 235 cm la LăcăuŃi   
şi  circa  50  cm  la Soveja.   
 
Vânturile dominante sunt  cele de  NV–SE,   sunt  canalizate pe  culoarul Siretului, şi sunt  
vânturi  uscate  generatoare  de  temperaturi  ridicate. La  începutul  verii, mase  de  aer  cald  
se  deplasează  dinspre  Africa  spre  nord, determinând  o  vreme  caldă  şi  cu  precipitaŃii  
reduse. Dinspre  nord – vest  şi  nord  vânturile  aduc  o  vreme  rece  şi  umedă. Efectul  de  
fohn  este  prezent  în  toate  anotimpurile, dar  cu  frecvenŃă  mai  mare  iarna. Vitezele  
medii  anuale  variază  între  2,0  şi  4,0  m/s  la  Focşani  şi  între  5,6  şi  10,1 m/s pe  culmile  
muntoase. Analiza potentialului eolian pentru producerea energiei realizata de catre EHN in 
cadrul Wind Energy Potential Project a aratat ca judetul Vrancea are un potential mediu-
scazut, cu exceptia coridorului aflat intre valea raului Siret si confluenta acestuia cu raul 
Trotus, zona care ar putea sa fie foarte adecvata pentru instalarea de parcuri eoliene, daca 
sunt selectate zone de amplasare in care sa se garanteze o afectare foarte redusa asupra 
migratiei pasarilor2. 
 
In  judeŃul  Vrancea  au  funcŃionat, începând  cu  anul  1954, trei  staŃii  meteorologice: 
Tulnici, Adjud  şi  Maicăneşti. Din 1 noiembrie 1976   la Focşani  funcŃionează StaŃia  
Meteorologică  Focşani, ce  face  parte  din reŃeaua natională INMHGA. 
Resurse naturale neregenerabile.  
                                            
1 Sursa APM – Raport Anual privind Starea Mediului in Vrancea, 2006 
2 Sursa EHN - Wind Energy Potential Project, anul 2001 
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Resursele subsolului  sunt  în cantităŃi care, în prezent,   nu justifică o exploatare economică 
intensă. Pot fi amintite în acest context,  ca  resurse  energetice,  resursele  de ŃiŃei  de la 
Izvoarele  Nărujei,  Cîmpuri-Vizantea, Adjud şi cele de ŃiŃei  şi  gaze  de la Homocea, Lepşa, 
cărbunele brun  de  la  Vulcăneasa (Mera), Reghiu, siturile  metalifere ( Pb-Zn) de  la Jitia, 
sarea  gemă de  la  Valea-Sarii, Tulnici, Spineşti, Reghiu, Andreiaşu  şi  Jitia. Rocele utile ca 
materii prime pentru sectorul construcŃiilor sunt  prezente sub  forma  argilelor (Mera, 
Păuneşti, Vidra), gipsurilor (Soveja), gresiilor (Năruja), marnocalcarelor (Lepşa), nisipurilor  şi  
pietrişurilor (prezente  pe  valea Siretului  şi  a tuturor  afluenŃilor). 
 
 
Seismicitate 
 
Teritoriul judetului Vrancea corespunde celei mai active zone seismice din tara noastra. 
Hazardul seismic din Romania este datorat sursei seismice subcrustale Vrancea si mai multor 
surse seismice de suprafata (Banat, Fagaras, Dobrogea, etc.). Sursa Vrancea este 
determinanta pentru hazardul seismic din circa doua treimi din teritoriul Romaniei, in timp ce 
sursele de suprafata contribuie mai mult la hazardul seismic local3.  
 
La nivel European seismicitatea Romaniei poate fi caracterizata drept medie, dar avand 
particularitatea ca seismele cu focarul in sursa subcrustala Vrancea pot provoca distrugeri pe arii 
intinse incluzand si tarile invecinate. Cutremurele Vrancene au fost sesizabile in Europa pe 
suprafete care au atins 2 milioane de km2. 
 
La Vrancioaia, langa satul Plosnita, este instalat unul din cele 5 obeservatoare seismice din 
Romania. Ministerul EducaŃiei şi Cercetării împreună cu Ambasada Germaniei la Bucureşti au 
lansat in cursul anului 2005 la sediul Observatorului Seismologic Vrâncioaia prototipul pentru 
Sistemul de Avertizare Seismică în Timp Real (Early Warning System - EWS), destinat, în 
primă fază, obiectivelor industriale şi instalaŃiilor de interes naŃional cu risc major la 
cutremurele cu epicentrul în zona Vrancea4.  Pentru monitorizarea sursei Vrancea in prezent 
retelele seismice ale Romaniei cuprind peste 100 accelerometre pentru inregistrarea 
cutremurelor puternice5.  
  
 
Managementul capitalului natural şi al ecosistemelor seminaturale 
 
SuprafaŃa totală a judeŃului Vrancea este de 485.703 ha din care suprafaŃa agricolă este de 
255.647 ha iar cea neagricolă este de 230.056 ha. Pe categorii de folosinŃă, dinamica 
suprafeŃelor se prezintă astfel : 148.084 ha arabil, 43.741 ha păşuni, 32.777 ha fâneŃe, 
27.209 ha vii, 3.836 ha livezi, 193.291 ha pădure, 13.930 ha ape, 8.647 ha drumuri, 9.945 ha 
curti construcŃii şi 4.243 ha neproductiv. 
   
 SituaŃia fondului forestier 
 
Terenurile forestiere şi regimul de proprietate 
 
Pentru terenurile forestiere, necesarul de titluri aferent legilor fondului funciar este de 25.674 
cu o suprafaŃă totală de 98.178 ha din care a fost emis un numar de 24.344 cu o suprafaŃă de 
85.809 ha, realizându-se un procent de 87,40%. În perioada 2001- iunie 2006, s-a preluat de 
la A.D.S. o suprafaŃă totală de 9.965,47 ha din care 6679,46 ha arabil, 2903,78 ha vii, 59,54 
ha livezi, 255,38 ha păşuni, 0,81 ha fâneŃe si 66,50 ha neagricol pentru un numar de 2372 
persoane îndreptăŃite aferente unui numar de 31 de localităŃi. La această dată A.D.S. 

                                            
3 Studiu IPTANA:  „IDENTIFICAREA ŞI DELIMITAREA HAZARDURILOR NATURALE (CUTREMURE 
ALUNECĂRI DE TEREN ŞI INUNDAłII). HĂRłI DE HAZARD LA NIVELUL TERITORIULUI 
JUDEłEAN”. Regiunea 2 - (Sud - Est) : judeŃele ConstanŃa, Tulcea, Brăila, GalaŃi, Vrancea, Buzău 
4 Comunicat de presa MEC, 2005. 
5 Studiu IPTANA:  „IDENTIFICAREA ŞI DELIMITAREA HAZARDURILOR NATURALE (CUTREMURE 
ALUNECĂRI DE TEREN ŞI INUNDAłII). HĂRłI DE HAZARD LA NIVELUL TERITORIULUI 
JUDEłEAN”. Regiunea 2 - (Sud - Est) : judeŃele ConstanŃa, Tulcea, Brăila, GalaŃi, Vrancea, Buzău 
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administrează : 3360,46 ha arabil 46,95 ha păşuni, 15,13 ha fâneŃe, 1088,44 ha vie, 784,28 
ha livadă, 55,60 ha păduri, 665,64 ha ape, 133,20 ha drumuri, 353,10 ha curŃi şi 650,39 ha 
neproductiv.  
 
La nivelul judeŃului s-a constituit un numar da 30 de obşti de moşneni însumând o suprafaŃă 
validată de 64.977 ha din care 58.601 ha pădure şi 6.376 ha păşune. 
 
Există 17.289 ha de pădure certificate în cadrul Ocolului Silvic Năruja – AsociaŃia Obştilor 
Vrâncene. Până în prezent, la nivelul întregii Ńări au fost certificate 1.038.976 ha de pădure. 
Din păcate nu s-a acordat în Vrancea certificat de custodie pentru pădurile certificate niciunei 
SocietăŃi comerciale6. 
 
SuprafaŃa vegetaŃiei forestiere din Regiunea Sud-Est este cea mai mică din toate cele 8 
Regiuni de Dezvoltare. În schimb, în judeŃul Vrancea se află 1/3 din totalul de fond forestier al 
Regiunii SE şi pădurea ocupă, efectiv 40 % din suprafaŃa judeŃului. 
 
SuprafaŃa totală a vegetaŃiei forestiere la jumătatea anului 2006 era de 193.291 ha pădure 
(85.809 ha în proprietate privată şi 107.482 ha în proprietatea statului – Tabel 9, Anexa 4 – 
Date statistice) din care  57.000 ha răşinoase care urcă pâna în vecinatatea celor mai înalte 
vârfuri (molid, brad, silvestru, jneapanul) şi 123.500 ha foioase (fag, paltin, carpen, frasin, 
mesteacan, gorun, ulm, anin). Astăzi în proprietatea statului se află 72.121 ha din care 
15.277 ha răşinoase, 54.046 foioase şi 2.798 alte terenuri (Pajiştile montane includ: Ńăpoşica, 
păiuş, trestioara, afin, merisor, iarba neagra, ienupar, brusturele caprei). Volumul de lemn 
realizat în 2005 a fost de 423.800 m3. Masa lemnoasă pusă în circuitul economic (Tabel 10, 
Anexa 4) a fost de 172.600 m3, din care pentru populaŃie 60.900 m3. SuprafeŃele de pădure 
din fondul forestier din domeniul public parcurse cu tăieri sunt redate în tabelul 11. 
 
Doar 164 ha de păduri naturale şi 95 ha terenuri împădurite şi reimpădurite au fost 
regenerate (Tabelul 12) în anul 2006 (259 ha în total), faŃă de cele 782 ha în anul 1999 şi 
640 ha în 2000, chiar dacă atunci au fost cuprinse şi ocoalele din judeŃul GalaŃi ale căror 
suprafeŃe cu vegetaŃie forestieră nu se compară cu fondul forestier din gestiunea DirecŃiei 
Silvice Focşani. 
 
Tăierile ilegale 
 
 
Un raport al defrişărilor ilegale facute intre anii 1990 si 20047 arata ca majoritatea 
proprietarilor de păduri şi-au tăiat pădurea imediat dupa ce au primit-o în posesie. Cifrele sunt 
ele însele graitoare. Astfel, până la finele lui 2004 au fost taiate la ras, pe suprafaŃa întregii 
Ńări 32524 ha de pădure şi au fost rărite alte 95.077 ha din suprafeŃele retrocedate prin 
Legea 18/1991 şi prin Legea 1/20008 - În Vrancea au fost tăiate peste 1.400 ha de pădure la 
ras şi alte 2.000 ha pădure rărită, mai ales în zona dealului Valea Câmpului sau a Văii Babei. 
Datele statistice seci arata că, numai în anul 2006 volumul lemnului taiat ilegal din padurile 
administrate de Directia Silvica Focsani a fost de 3.107 metri cubi, din care 2.295 de metri 
cubi din padurile statului si 812 metri cubi din padurile particulare, dar aflate in paza 
lucratorilor silvici de la DSF. 
 
Din rapoartele de activitate ale Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare Vrancea 
(ITRSV) pe anii 2005 şi 2006 rezultă un volum tăiat ilegal de circa 14.701 m3 de lemn.  

                                            

6 Sursa: Centrul de Informare pentru certificare forestiera- www.certificareforestiera.ro  Certificarea 
managementului forestier este continuata prin asa numita certificare a "lantului de custodie", prin care 
se urmareste sa se elaboreze mecanisme de urmarire a produselor lemnoase sau nelemnoase care 
provin din padurile certificate, de la sursa pana la consumator (cumparatorul final). Prin aceasta, se 
urmareste ca Intreg traseul lemnului certificat, Incepand de la cioata si trecand prin transport, procesare 
primara, secundara etc., sa poata fi identificat si documentat, pentru a i se demonstra In orice moment 
provenienta.  

7 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, in litteris, august, 2007. 
8 Planul NaŃional de Combatere a Tăierilor Ilegale de Arbori, MADR 2006, http://maap.ro/pages/ 
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Chiar şi legal, tăierile în România sunt de 14 ori mai numeroase decât în Italia, de pildă. 

Desigur, una din problemele care se rezolvă greoi o reprezintă şi rezolvarea restituirilor 
conforme documentelor doveditoare de proprietate9, dar şi modul discreŃionar de luare a 
deciziei de către unii proprietari. Ocolul silvic asistă administrativ pădurile private doar pe 
bază contractuală.  
 
Evolutiile negative in domeniul silvic, in cifre: exploatate ilegal 30.000 ha; costurile de 
împădurire se ridică la 100 mil.lei /1 ha; activităŃi desfăşurate legal  60%; lemn afectat de 
inundaŃii 133.000 m3; drumuri forestiere distruse 660 km; suprafaŃă totală inundată 10.000 
ha. 
 
 
 
Principalii factori care au influenŃat amploarea tăierilor ilegale10: 
 
� Reglementarea insuficientă sau necorespunzătoare, tardivitatea creerii cadrului 

legislativ privind regimul silvic, precum şi  inexistenŃa instituŃiilor teritoriale cu 
atribuŃii de control privind  aplicarea acestuia, în perioada 1991- 1999; 

 
� Prevederi inadecvate ale legislaŃiei şi nerespectarea acesteia în domeniul 

reconstituirii dreptului de proprietate  prin validarea şi punerea in posesie ilegală a 
unor terenuri forestiere: 

 
o Aplicarea Legii nr.18/1991 

- acceptarea reconstituirii dreptului de proprietate în baza declaraŃiilor cu  martori; 
- nerespectarea amplasamentului real al proprietăŃii şi gruparea suprafeŃelor retrocedate în 
trupuri compacte sau în vecinătatea localităŃilor; 
- suprafeŃele retrocedabile de pădure au fost predate grupat pe baza de protocol comisiilor 
locale, punerea in posesie fiind făcută de către acestea. Procesul de punere in posesie a fost 
tergiversat din diferite motive, multe suprafete fiind defrisate in lipsa administratiei silvice. 
Ulterior proprietarii au refuzat punerea in posesie pe aceste amplasamente; 
- punerea in posesie s-a facut fara executarea unor lucrari de cadastru, de multe ori pe « fisii 
» late de citiva metri si lungi de kilometri, fara trasarea cu exactitate a limitelor intre 
proprietari; 
- retrocedarea padurilor a fost facuta in lipsa oricarei viziuni sau cadru privind administrarea 
padurilor private. 
 

o Aplicarea Legii nr.1/2000: 
- validarea unor suprafete fara clarificarea amplasamentelor, in absenta structurilor de control;  
- puneri în posesie scriptică, fără a se face delimitarea la teren; 
- schimbari de amplasamente, în vederea punerii în posesie preferenŃiale; 
- enclavizarea fondului forestier, datorită suprafeŃelor exceptate de la retrocedare. 
 

o Aplicarea Legii nr. 400/2002: 
- interpretarea abuzivă a legii, fapt ce a generat puneri în posesie ilegale. 

                                            
9 Pana la jumatatea anului 2006, Comisia JudeŃeană este parte in aproximativ 900 de procese aflate pe 
rolul diferitelor instante judecatoresti care au ca obiect plangeri la legile fondului funciar, la Legea nr. 
10/2001, parteje succesorale, actiuni in constatare, anulare/modificare titluri de proprietate, contencios 
administrativ etc.Dupa aparitia Legii nr. 247/2005 s-a inregistrat un numar de aproximativ  12.000 cereri, 
solicitandu-se o suprafata totala de 89.480 hectare. Dintre acestea prin 6.900 cereri se solicita 
aproximativ 25.500 hectare de terenuri agricole, diferenta regasindu-se la terenuri cu vegetatie 
forestiera.  La nivelul comisiei judetene s-au validat, pana la aceasta data 257 de cereri cu o suprafata 
totala de 17.177 ha din care 555 ha pentru agricol si 16.624 ha pentru terenuri cu vegetatie forestiera. 
De asemenea s-au validat 27 cereri pentru acordarea de despăgubiri cu o suprafaŃă de 127 ha.  De 
mentionat ca, in ceea ce priveste aplicarea legilor fondului funciar (emitere titluri de proprietate si punere 
in posesie), judetul Vrancea se claseaza intre primele 10 judete din tara.   Sursa 
www.prefecturavrancea.ro 
10 Sursa: Planul NaŃional de Combatere a Tăierilor Ilegale de Arbori, MADR, 2006 http://maap.ro/pages 
Factorii care au influenŃat amploarea tăierilor ilegale sunt valabili pentru toată suprafaŃa Ńării şi ei sunt 
identificaŃi după rapoarte ale instituŃiilor de control abilitate să verifice respectarea regimului silvic şi  a 
protecŃiei  mediului. Cu alte cuvinte, constatările (ele sunt aici scrise întocmai) sunt de luat în seamă 
atunci când urmează să se ia măsuri şi pe plan local, acolo unde / daca s-au înregistrat tăieri ilegale 
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o Degradarea culturii organizaŃionale la nivelul administraŃiei silvice. 

 
o Neasigurarea corespunzătoare a pazei fondului forestier11. 

 
o Crearea circuitelor economice fictive,   

 
de către unele societăŃi comerciale, care au ca obiect de activitate procesarea şi 
comercializarea materialului lemnos,  pentru a justifica în actele contabile provenienŃa 
acestuia şi circuitul comercial al materialelor lemnoase după prelucrare, precum şi falsificarea 
sau utilizarea în fals a documentelor cu regim special  
 

o InsuficienŃa personalului de control al regimului silvic.  
ITRSV, unităŃi din subordinea autorităŃii publice centrale care răspunde de silvicultură, 
înfiinŃate la începutul anului 2000, au fost subordonate succesiv diverselor autorităŃi ale 
statului si nu au avut dotarea şi numărul de personal corespunzător. 
 

o Implicarea necorespunzătoare a autorităŃilor locale  care au competenŃe 
de control;  

 
o Dezvoltarea haotică a activităŃilor de prelucrare primară a lemnului,  

situaŃie care a permis procesarea materialului lemnos tăiat ilegal. Acesta a generat o cerere 
majorată de lemn, acoperită parŃial şi din masa lemnoasă tăiată ilegal. Creşterea numărului 
instalaŃiilor de debitat s-a realizat şi prin funcŃionarea de instalaŃii neautorizate care, fiind 
amplasate, în general, la domiciliu, nu pot fi controlate decât cu acordul scris al proprietarului.  
 

o Diversitatea categoriilor de proprietate forestieră,  
concomitent cu mărimea redusă a proprietăŃii/proprietar. Numărul mare de proprietari,  corelat 
cu personalul insuficient cu atributii de control, a condus la o eficienŃă scăzută a activităŃii de 
control. 
 

o Lipsa lemnului în zonele deficitare în păduri fata de nevoile de  aprovizionare 
cu lemn ale comunitatilor locale. 

 
o Lipsa susŃinerii şi de la bugetul de stat, la nivelul necesarului, a unor activităŃi, aşa 

cum este prevăzut de O.G. 96/1998 (decontarea contravalorii funcŃiilor de protecŃie, 
amenajarea pădurilor, combaterea dăunătorilor, etc.); 

 
o Exportul de lemn rotund şi de produse din lemn cu un grad scăzut de 

prelucrare. 
 

o Aplicarea necorespunzătoare a conceptului de „Studiu sumar de amenajare”. În 
aceste condiŃii sistemul unitar al amenajamentului nu a mai funcŃionat, apărând 
posibilitatea realizării, în condiŃii „legale” a lucrărilor de exploatare a pădurilor; 

 
o Posibilitatea pătrunderii în activitatea de exploatări forestiere a unor societăŃi 

comerciale care nu îndeplinesc  condiŃii de încadrare cu personal de specialitate, 
ceea ce determină realizarea exploatărilor forestiere fără respectarea normelor de 
regim silvic, producând prejudicii pădurii.   

 
o Implicarea abuziva a proprietarului în administrarea structurilor silvice private.  

 
o Neasumarea responsabilităŃilor de administrare în regim silvic, inclusiv de 

pază, de către proprietari. 
 
 
 
 
 

                                            
11 Din cele 2 milioane hectare pădure particulară nici a 7-a parte nu beneficiază de pază, conform 
raportului mentionat  
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Drumurile forestiere  
 
 
 
Drumurile forestiere în judeŃul Vrancea, pe toate cele 10 ocoale silvice ale sale, însumează 
930 Km lungime, ceea ce reprezintă aproximativ 5,9 m liniari la ha12. Drumurile forestiere cele 
mai lungi se găsesc în cadrul ocoalelor silvice, Nereju (136,2 Km), Dumitreşti (124, 7 Km) şi 
Lepşa (107,7 Km), în ordinea dată, numai că din punct de vedere al practicabilităŃii acestor 
drumuri ordinea este diferită. Procentul cel mai mare de drumuri practicabile se află în raza 
ocoalelor Soveja (100 % practicabile), Panciu  (83 %) şi Adjud (tot cu 83 %). Procentul cel 
mai mare de drumuri impracticabile se află în zonele cu altitudini mai mari ca de exemplu  
Gugeşti (87, 4 %), Nereju (77,7 %), Tulnici (62,1 %) şi Năruja (61,5 %). Aceste cifre nu sunt 
deloc încurajatoare pentru modul în care se execută tăierile, ştiut fiind faptul că în lipsa 
drumurilor de acces, buştenii sunt târâŃi cu traf-uri sau cu animale ravenând solul pădurii şi 
făcând loc făgaşelor de scurgere pentru torenŃi. Pe de altă parte,  şi aşa puŃine (sub 6 m / 
ha), au mai suferit şi din cauza ploilor torenŃiale din 2005 şi 2006, peste 41 de kilometri de 
drumuri forestiere.  
 
 

                                            
12 Pădurile bine mageriate din Ńări cu exploatări forestiere substanŃiale au între 15 şi 25 m/ha (d.Planul 
NaŃional Strategic de Dezvoltare rurală, martie 2007, d. un studiu ICAS 2006) 
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Spatiile verzi urbane 
 
Merită să subliniem şi spaŃiile verzi urbane, ale căror suprafeŃe, în parcuri şi în afara lor, se 
află sub norma agreată de OrganizaŃia Mondială a SănătăŃii şi uniunea Europeană, de 15 – 
25 m2 / locuitor: 
 
Municipiul Focşani are o suprafaŃă a spaŃiilor verzi de 69,5 ha din care : parcuri-6,8 ha; 
scuaruri   - 6,2 ha; spaŃii verzi stradale – 6,25 ha ;spaŃii verzi unităŃi de locuit – 1,8 ha; 
complexuri sportive – 15,42 ha; spaŃii verzi la instituŃii şi cvartale – 18 ha. Municipiul Focşani 
mai beneficiază de zone peisagistice ce pot îndeplini funcŃia de agrement la distanŃe de 1-2 
Km. Acestea sunt: zona Goleşti-pod Milcov; zona BălŃi-Mândreşti; plaja Putna; Pădurea 
Crângul Petreşti, rezultând un total de 155 ha.;   
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Municipiul Adjud are o suprafaŃă a spaŃiilor verzi de 20 ha din care: Parcuri - 4,5 ha;  Zone 
pentru sport şi agrement : 5,5 ha ; Total spaŃii verzi în cvartale de locuit :7,9 ha din care  
spaŃii florale amenajate : 1,8 ha; Complexuri sportive – 4 ha 

 
Oraş Panciu are o suprafaŃă a spaŃiilor verzi de 11,07 ha din care: Parcuri ( agrement,  joacă 
copii): suprafaŃa totală - 3,28 h; Scuaruri - 7,79 ha. 

      
Oraş Odobeşti – zonele verzi ocupă 2,29% din totalul intravilan  adică 10,47 ha. 

 
Oraş Mărăşeşti – spaŃii verzi şi zone agrement – 30000 mp – adică 3 ha.   
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Ariile protejate şi siturile Natura 2000 
 
 
Ariile protejate 

Partea de vest a judetului Vrancea prezinta, mai ales prin faptul ca este o zona montana bine 
împadurita, un mare interes stiintific si educational. În scopul de a proteja caracteristicile 
deosebite ale acestei zone si a le conserva pentru generatiile viitoare, au fost înfiintate, pe 
baza unor studii de fundamentare, o serie de rezervatii naturale de diferite tipuri. Astfel, în 
zona suprapusa celei de studiu a proiectului au fost identificate si delimitate până în prezent 
un numar de 20 arii protejate, cu o suprafaŃă totală de 5609,10 ha (Tabel 7)13, reprezentand 
37% din totalul suprafetei ariilor protejate din Regiunea Sud-Est (cu exceptia Biosferei Delta 
Dunarii). 

Declararea acestora a fost realizata în mai multe etape, dupa cum urmeaza: 
• prin Decizia Consiliului Popular Vrancea nr. 156/1973 (dupa aparitia Legii nr. 9/1973 

privind protectia mediului înconjurator) - Valea Tisita, Lepsa - Zboina 
• prin Hotararea CPUN Vrancea nr. 33/1990 - Rapa Rosie, Stramtura Coza, Cheile 

Narujei I - Lacul Negru, Cheile Narujei II - Padurea Verdele, Caldarile Zabalei - Zarna 
Mica - Raoaza, Muntele Goru 

• prin Hotararea Consiliului Judetean Vrancea nr. 12/1992 - Muntioru - Ursoaia, 
Stejicele, Cascada Misina, Lacauti - Izvoarele Putnei, Groapa cu Pini, Cascada 
Putnei, Muntele Furu 

Prin acest ultim act normativ (HCJ Vrancea nr. 12/1992), nu numai ca au fost înfiintate 7 noi 
arii protejate, dar au fost reconfirmate si extinse celelalte 8 (de exemplu suprafata rezervatiei 
Valea Tisitei a crescut de la 307 ha la 5785,1 ha, devenind cea mai importanta de pe raza 
judetului Vrancea). În multe cazuri, graba de a declara o suprafata protejata cat mai mare, 
pentru a ne alinia la normele europene în acest domeniu a dus la includerea în ariile protejate 
a unor terenuri fara caracteristici deosebite (de exemplu suprafete importante din Cheile 
Narujei I si II). În acelasi context, unele suprafete au fost excluse din diferite motive (de 
exemplu rezervatia Muntele Goru, ce protejeaza unicul jnepenis din Muntii Vrancei, nu 
include decat o parte din acest jnepenis, limita rezervatiei taindu-l în două). 
 
Ca şi în cazul pădurilor lipseşte personalul de pază, iar custozii pregătesc superficial planurile 
de management al ariilor protejate. 
 
O alta problema în momentul de fata este reprezentata de situatia regimului de proprietate a 
terenurilor din partea de vest a judetului Vrancea. Printr-un act normativ recent, mare parte a 
terenurilor forestiere si a pasunilor a fost trecut din domeniul public în cel privat, respectiv de 
la Primariile comunelor la Obstile satesti. Astfel, portiuni însemnate din ariile protejate sunt în 
acest moment proprietate a Obstilor satesti, care pot decide asupra folosintei lor viitoare. 
 
Ariile protejate categoriile III si IV (IUCN) însumau o suprafata de 1795 ha (aproximativ 18 
km2), în timp ce cele care aveau ca obiect declarat al protectiei inclusiv speciile faunistice 
erau: Cheile Narujei I si II si Valea Tisitei, deci o suprafata de doar 577 ha (5,7 km2). Fata de 
situatia anterioara Legii nr. 5/2000, se constatase o scadere drastica a suprafetelor ce sunt 
protejate, mai ales a celor în care obiectul protectiei era reprezentat si de speciile de 
carnivore mari. Suprafata protejata era atunci de  doar 13,34 % din cea anterioara. 
 
Conjugate, eforturile in directia conservarii diversitatii biologice au condus in momentul actual 
la o reechilibrare a fenomenului, astfel incat, in prezent suprafata ariilor protejate din judet, 
incadrate in categoria rezervatii naturale, exceptie facand Parcul Natural Putna-Vrancea, 
totalizeaza cca 40 000 ha14.  

                                            
13 Sursa APM 2007 
14 Existenta in judetul Vrancea a unor asociatii neguvernamentale puternice si active dedicate protectiei 
mediului, dar si posibilitatea obtinerii unor fonduri necesare sprijinirii acestei activitati au contribuit 
semnificativ la dezvoltarea retelei de arii naturale protejate. Mentionam ca prin declararea rezervatiilor 
naturale incluse in Parcul Natural Putna Vrancea ca zone speciale de conservare, conventiile de 
custodie si-au incheiat aplicatibilitatea, aceste zone fiind administrate in mod unitar de catre 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDEłULUI VRANCEA 2007-2013 19 

    

 
LISTA ARIILOR PROTEJATE DIN JUDETUL VRANCEA 

                                                                                                                                                                                                        
 

Nr. 
crt. 

 
Denumire 

 
Sup. 
(ha.) 

Clasificarea si tipul de 
arie protejata  

Referinta la actul de 
declarare 

Tipuri principale de 
habitat 

1 Padurea 
Lepsa- 
Zboina 

210,7 forestier, floristic HCJ  Vn. nr. 18/1992 
Legea nr. 5/2000 

Padure seculara 

2          Tisita 2726 hidrogeomorfologic 
forestier, floristic, 
faunistic, peisaj 

HCJ  Vn. nr. 18/1992 
Legea nr. 5/2000 
HG 2151/2004 

Stancarie 
Padure 
Pajisti montane 
secundare 

3 Cascada 
Putnei 

10.0 hidrogeomorfologic 
floristic, peisaj 

HCJ  Vn. nr. 18/1992 
Legea nr. 5/2000 

Stancarie 
Padure 

4 Groapa cu Pini 11.1 paleontologic HCJ  Vn. nr. 18/1992 
Legea nr. 5/2000 

Stancarie 
Padure 
Depozite fosilifere 

5 Stramtura 
Coza 

15, 0 geomorfologic 
peisaj 

HCJ  Vn. nr. 18/1992 
Legea nr. 5/2000 

Stancarie 

6 Rapa Rosie 49, 6 geomorfologic HCJ  Vn. nr. 18/1992 
Legea nr. 5/2000 

Pseudocarst 

7 Paraul Bozu 5.0 paleontologic HCJ  Vn. nr. 18/1992 
Legea nr. 5/2000 

Stancarie 
Depozite fosilifere 

8 Algheanu 10.0 geomorfologic HCJ  Vn. nr. 18/1992 
Legea nr. 5/2000 

Carst pe sare 

 
9 

 
Lacul Negru 

 
88 

 
hidrogeomorfologic 

forestier,floristic, 
(turbarie).faunistic 

HCJ  Vn. nr. 18/1992 
Legea nr. 5/2000 
HG 2151/2004 

Stancarie 
Padure 
Turbarie 
Lac 

 
10 

 
Cheile Narujei-

II 
Padurea 

Verde 

 
250,0 

hidrogeomorfologic 
forestier,floristic, 
faunistic, peisaj 

HCJ  Vn. nr. 18/1992 
Legea nr. 5/2000 

Stancarie 
Padure 

 
11              

 
Cascada 
Misina 

 
183.5 

hidrogeomorfologic 
forestier,floristic, 

peisaj 

HCJ  Vn. nr. 18/1992 
Legea nr. 5/2000 

Stancarie 
Padure 

 
12 

 
 

Muntele Goru 388.1  geomorfologic 
forestier, 

floristic (unicul jnepenis 
din Vrancea  

HCJ  Vn. nr. 18/1992 
Legea nr. 5/2000 

Jnepenis 
Pajisti montane 
secundare 
Padure 

13 Caldarile 
Zabalei 

Zarna Mica, 

350,0 hidrogeomorfologic 
forestier, floristic, 
faunistic, peisaj 

HCJ  Vn. nr. 18/1992 
Legea nr. 5/2000 

Stancarie 
Padure 

14 Padurea 
Cenaru 

365,8 forestier, floristic HCJ  Vn. nr. 18/1992 
Legea nr. 5/2000 

Padure 

15 Focul Viu de la 
Andreiasu de 

Jos 

12,0 geologic, forestier, 
floristic, peisaj 

HCJ  Vn. nr. 18/1992 
Legea nr. 5/2000 

Padure 
Pasune 

16 Padurea        
Reghiu-

Scruntaru 

95.7 geologic, peisaj, 
paleontologic, 

HCJ  Vn. nr. 18/1992 
Legea nr. 5/2000 

Padure 
Depozite fosilifere 

17 Padurea 
Dalhauti 

188,2 forestier, floristic HCJ  Vn. nr. 18/1992 
Legea nr. 5/2000 

Padure seculara 

 
18 

 
Lunca Siretului 

 
388.4 

faunistic               
( ornitologic, de 

HCJ  Vn. nr. 18/1992 
Legea nr. 5/2000 

Padure de sleau 
Zone umede 

                                                                                                                             
Administratia Parcului Natural Putna-Vrancea in baza contractului incheiat intre MMGA si Regia 
Nationala a Padurilor. 
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protectie a pasarilor 
migratoare) 

 
19 

 
 Poiana 
Muntioru 

 
20  

 
floristic 

 
HG 2151/2004 

 
Faneata impadurita 

20 Parcul Natural 
Putna - 
Vrancea 

 
38 204 

 
mixt 

 
HG 2151/2004 

 
 
 

 
Ariile protejate de pe raza judetului Vrancea sunt incadrate in categoria rezervatii naturale, 
exceptie facand Parcul Natural Putna-Vrancea. 
 
Ariile protejate de pe raza judetului Vrancea care nu necesita structuri proprii de administrare 
(19 arii protejate) sunt gestionate de custozi, in baza unor contracte de custodie (tabelul  8): 
1 AP de o asociaŃie neguvernamentală, 4 AP de AsociaŃia Obştilor Vrâncene – ocolul Silvic 
Năruja şi restul de Romsilva. O descriere detaliata a ariilor protejate – localizare, delimitare, 
specific, relatia cu clasificarea de situri Natura 2000, cai de acces si trasee turistice in / 
adiacente ariei protejate – este prezentata in Anexa 515. Nu exista in momentul actual 
informatii centralizate referitoare la impactul actual al riscurilor climatice si geomorfologice 
asupra ariilor protejate, respectiv impactul factorului antropic / al poluarii. Sunt necesare 
masuri de sprijin al custozilor de arii protejate pentru monitorizarea acestor riscuri, precum si 
crearea unui sistem de raportare periodica a acestor informatii la Agentia de Protectia 
Mediului, pentru centralizarea adecvata a acestor date. 
 
Parcul Natural Putna-Vrancea, cu o suprafata de 38.204 ha, se suprapune sectorului  central-
nord-vestic al Muntilor Vrancei, inscriindu-se grupei externe a Carpatilor de Curbura si  
acoperind in totalitate bazinul hidrografic montan al raului Putna, la care se adauga spre sud 
–vest masivele Mordanu si Goru.  
 
În cuprinsul Parcului Natural Putna-Vrancea se întâlnesc suprafeŃe foarte mari de habitate 
protejate la nivelul Uniunii Europene, habitate care, în cazul în care îndeplinesc criteriile de 
reprezentativitate din Directiva Habitate vor fi declarate ca arii de conservare specială. În 
urma cercetărilor de teren s-au identificat până în prezent 14 tipuri de habitate, din care unul 
este prioritar pentru conservare.  Declarate arii protejate inca din anul 1973,  habitatele 
naturale cuprinse astazi in lista ariilor protejate din judetul Vrancea, detin o biodiversitate 
ridicata si sunt regasite, in cea mai mare parte, in anexele Directivei Habitate. Studiile 
realizate pe teritoriul acestor arii protejate indica faptul ca prezenta numeroaselor specii de 
flora si fauna de interes comunitar nu este intamplatoare, aceasta datorandu-se in primul rand 
mozaicului de  biotopuri intalnite in zona de curbura a Carpatilor.  
 
Parcul Natural Putna-Vrancea are structura proprie de administrare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
15 Sursa: APM Vrancea 
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Proiecte internaŃionale destinate ariilor protejate: 
 
� CONSERVAREA IN SITU A CARNIVORELOR MARI DIN JUDETUL VRANCEA 

Finantare Comisia Europeana – Directoratul General pentru Mediu 
 
� MASURI DE MANAGEMENT SI RECONSTRUCTIE ECOLOGICA A ARIEI 

PROTEJATE LACUL NEGRU - Finantare Fundatia pentru Parteneriat Comunitar 
Miercurea Ciuc 

 
� MASURI DE CONSERVARE SI MANAGEMENT A ARIEI PROTEJATE LUNCA 
� SIRETULUI – SIT DE INTERES COMUNITAR DIN JUDETUL VRANCEA Finantare 

Ambasada Olandei la Bucuresti – Program Matra KNIP  Coordonarea proiectului : 
Asociatia pentru Conservarea Diversitatii Biologice in parteneriat cu APM Vrancea si 
Directia Silvica Focsani 

 
� CENTRU COMUNITAR PENTRU SALVAREA SI INGRIJIREA ANIMALELOR 
� SALBATICE Coordonarea proiectului : Asociatia pentru Conservarea Diversitatii 

Biologice in parteneriat cu APM Vrancea , Consiliul Judetean Vrancea, Muzeul de 
Stiintele Naturii Vrancea si Directia Silvica Focsani 

 
� CENTRU COMUNITAR PENTRU SALVAREA SI INGRIJIREA ANIMALELOR 
� SALBATICE Coordonarea proiectului : Asociatia pentru Conservarea Diversitatii 

Biologice in parteneriat cu APM Vrancea , Consiliul Judetean Vrancea, Muzeul de 
Stiintele Naturii Vrancea si Directia Silvica Focsani 

 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDEłULUI VRANCEA 2007-2013 22 

    

 
Siturile Natura 2000 
 
Pentru judetul Vrancea, Compartimentul Protectia Naturii Arii Protejate, din cadrul AgenŃiei 
pentru  ProtecŃia  Mediului a propus un total de 15 situri (2  ASP si 13 SIC), din care au fost 
validate 12 SIC.  
 
Situatia generala la nivelul judetului, din punct de vedere al siturilor Natura 2000 este intregita 
de propunerile de situri de pe teritoriul judetului, postate de alte institutii.In aceasta categorie 
intra 7 propuneri ASP si 3 SIC din care au fost desemnate ca  validate 3 ASP, sunt in curs de 
validare 2 propuneri pentru ASP,  au fost desemnate ca siteuri de rezerva 2 SIC si un ASP 
(Tabel 6). 

 
Opt dintre  propunerilor de situri Natura 2000, de tip SIC, reprezinta zone centrale ale retelei 
locale de protectie a carnivorelor mari concepute si definite in cadrul proiectului 
LIFE02NAT/RO/8576  “Conservarea in situ a carnivorelor mari din judetul Vrancea”. 
 
Dintre cele 15 propuneri de situri promovate de Compartimentul Protectia Naturii Arii 
Protejate, din cadrul AgenŃiei pentru  ProtecŃia  Mediului Vrancea, 13 se suprapun pe 
suprafete cu statut de arii protejate. Suprafata ocupata de SIC validate la nivelul judetului este 
de 41 392,3 ha. ASP validate insumeaza la nivel judetean o suprafata de 109 949,9 ha. 
 
Judetul Vrancea se caracterizeaza prin existenta tuturor formelor  majore si medii de relief, 
dispuse in ordinea descrescatoare a altitudinii si prin situarea la intersectia unor domenii 
climatice, pedologice si implicit biologice,  diferite. Consecinta directa a acestui fapt este 
existenta pe teritoriul judetului a trei bioregiuni si a unei  diversitati  biologice remarcabile. 
FLORA  spontana a judetului Vrancea cuprinde 1375 de specii si 99 subspecii de plante 
superioare, apartinând la 109 familii si 515 genuri, dintre care 34 sunt ferigi, 9 gimnosperme 
si 1332 angiosperme. Pentru  raritatea ,  frumuseŃea  şi  însemnătatea  ştiinŃifică în Vrancea  
se  găsesc  specii declarate  monumente  ale  naturii  cum ar  fi: tisa, floarea  de  colŃ, angelia, 
bulbucii de  munte, papucul  doamnei,  zada ,  jneapănul. FAUNA  este  tot atât  de  bogată 
atât  sub  aspectul numarului cât  şi  a  varietaŃii  speciilor.  Ursul, lupul, cerbul, râsul, iepurele,  
popândaul, mistreŃul, veveriŃa  alaturi  de  salamandra, sopârla  de  munte, vipera reprezintă  
o  mică  parte  din  fauna  judeŃului. Fauna  piscicolă  este  reprezentata  prin  pastrav, lipan , 
clean , etc16. 
 

                                            
16 APM – Raport Anual privind Starea Mediului in Vrancea, 2006 
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Managementul apei  
 
Resursele şi alimentarea  
 
Resursele de apă teoretice şi tehnic utilizabile: resursele de apă de suprafaŃă17 potenŃiale 
- 840 mil.m3, din care tehnic utilizabile   -   210 mil.m3; resurse de apă subterane potenŃiale  - 
345 mil.m3, din care tehnic utilizabile   -  156 mil.m3. Aceasta înseamnă o resursă specifică 
teoretică utilizabilă de 926 m3 / locuitor din jud.Vrancea / an faŃă de 1760 m3 / locuitor din 
România / an (4000 m3 / locuitor din Europa / an) 
 
Prelevări de apă pe surse în anul 2006: apă de suprafaŃă: 1.574 mii m3, din care: pentru 
populaŃie  - 26,0 mii m3; pentru activităŃi industriale – 1.246 mii m3; pentru irigaŃii - 2 mii m3; 
pentru piscicultură - 300 mii m3;  apă din subteran: 15.107 mii m3, din care: pentru populaŃie 
-10361 mii m3; pentru activităŃi industriale -  4.457 mii m3; pentru irigaŃii - 54 mii m3; pentru 
zootehnie - 235 mii m3. Nivelul folosinŃei resursei de apă de suprafaŃă  este de doar  0,74% şi 
cel al folosinŃei resursei de apă subterană  de 9,67%, ceea ce traduce o subutilizare a 
resurselor tehnic utilizabile. 
 
Principalii utilizatori de apă sunt enumeraŃi în Tabelul 1. De aici rezultă ponderea subterană a 
sursei de alimentare de 99,5 %. Nivelul piezometric al pânzei freatice în bazinul hidrografic 
este urmărit prin forajele de aliniament şi interfluviu, fiind înregistrate următoarele valori medii: 
Vulturu F1=523 cm, Măicăneşti F6=444 cm, BoŃârlău F3=473 cm ; Cosmeşti F1=348cm. F4 
=703mc , F7 =2891mc; Calieni F1=380cm , F2=368 cm, Ceauşu F2 =2391cm, F3 =1596; 
Bilieşti F3 =548cm. La nivelul localităŃilor, alimentarea cu apă a populaŃiei se asigură prin 
sisteme centralizate de alimentare cu apă sau din instalaŃii locale-fântâni şi captări de izvoare.  
În judeŃ alimentarea cu apă a populaŃiei în sistem centralizat se face din subteran, utilizatorii 
de apă de suprafaŃă fiind CL Soveja şi CL Dumitreşti. 
 
Asigurarea apei potabile pentru toŃi utilizatorii de apă cade în sarcina Serviciului Public de 
Expoatare a Sistemelor Rurale de Alimentare cu Apa Vrancea (SPESRAAV). Acesta 
funcŃionează în baza HCJ Vrancea nr.6/19.01.2004 cu modificările şi completările ulterioare, 
ca instituŃie publică de interes judeŃean, având ca obiect de activitate exploatarea, 
intreŃinerea, modernizarea, extinderea sistemelor de alimentare cu apă precum şi executarea 
lucrărilor de construcŃie,montaj, prestări servicii şi închirieri către terŃi. 
 
Institutia are drept scop asigurarea apei potabile pentru toŃi utilizatorii sistemelor de 
alimentare cu apă aparŃinând domeniului public judeŃean şi local, numărul abonaŃilor  
(persoane fizice, juridice, instituŃii ) fiind de 4731. În prezent, ea are în administrare un număr 
de 17 sisteme de alimentare cu apă realizate în baza H.G.687/1997, dintre care sistemele: 
Tătăranu, Străoane, Cârligele, Câmpuri au fost recepŃionate, la terminarea lucrărilor, in 
cursul anului 2006. Totodata s-a efectuat recepŃia finală la expirarea perioadei de garanŃie 
pentru sistemele: Dumbraveni, Golesti, Jaristea, Calieni-Nanesti, Oreavu-Gugesti, Suraia 
si Vulturu. La solicitarea unor Consilii Locale, SPESRAAV a demarat procedura pentru 
preluarea în administrare şi a sistemelor de alimentare cu apă realizate prin programul 
SAPARD18, aflate în proprietatea autorităŃilor locale.  
 
S-a estimat atunci19 că în anul 2007 vor fi administrate circa 25-30 sisteme, ceea ce nu s-a 
întâmplat şi din cauza unei greşite înŃelegeri a nevoii de asociere pentru accesarea serviciilor 
de distribuŃie în sistem centralizat de către cetăŃenii localităŃilor rurale, care preferă să-şi 
asigure singuri sursa de apă subterană. Această din urmă strategie nu pare să fie 
câştigătoare din pricina presiunilor exercitate asupra apei subterane prin puŃuri dese pe 
suprafeŃe relativ restrânse, care devin nefuncŃionale.  
 

                                            
17 Debitele medii în anul 2006 pe cursurile de apă la staŃiile hidrometrice urmărite au următoarele valori: 
r.Siret-SH Adjudu Vechi=261 mc/s, SH Lungoci=295 mc/s,r.Putna-SH Lepşa=1,91 mc/s,SH 
BoŃârlău=17,7 mc/s,pr.Milcov SH Goleşti=2,32 mc/s,pr Râmna SH Jilişte=1,26mc/s şi  r.Rm.Sărat SH 
Tătaru=2,55mc/s. 
18 Jitia, Vintileasca şi Adreiaşu, Bordeşti, Urecheşti şi MoviliŃa (H.G.577/1997) 
19 Din Raportul de activitate pe 2006 SPESRAAV 
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ReŃelele20 de alimentare cu apă potabilă pentru oraşele şi municipiile judeŃului sunt redate în 
Tabelul 21. Rezultă 2,41 m de conducte pe locuitor, faŃă de o medie naŃională de 0,87 m, 
ceea ce denotă o dispersare locativă mai accentuată decât media pe Ńară.  
 
IrigaŃiile 
 
Cât priveşte irigaŃiile, trebuie să menŃionăm că suprafaŃa irigată efectiv a scăzut drastic de la 
14210 ha în 2002 la 565 ha în 2005 ca dealtfel şi volumul de apă utilizat pentru irigaŃii: 12.015 
m3 în 2002 şi 355 în 2005. Motivul îl constituie probabil contorizarea şi lipsa asociaŃiilor 
utilizatorilor de apă, inclusiv deteriorarea sistemelor anterior amenajate. În general, în 
România doar a 6-a parte din totalul de teren amenajat pentru irigaŃii beneficiază efectiv de 
udări. 
 
La acestea se mai adaugă şi pierderile pe reŃea până la utilizatorii finali de până la 30 %. 
JudeŃul Vranca se situează între judeŃele cu cele mai mici pierderi (locul 7) fată de alte judeŃe, 
unde pierderile merg până la 95 % (MehedinŃi), 91 % (Teleorman), 87 % Tulcea ş.a.m.d. 
Astfel, s-au preluat pentru irigaŃii 5.112.600 m3, s-au pierdut pe canale 1.147.500 m3 (22 %), 
volumul utilizat pentru umplerea canalelor a fost de 380.900 m3 (8 %), volumul facturat 
358.400 m3(70 %) şi pierderi totale 1.528.400 m3 (30 %) 
 
SuprafaŃă amenajată pentru irigaŃii măsura în anul 2000  37.967 ha, dar până în anul 2004 nu 
s-au putut pune în funcŃiune sisteme decât pentru o suprafata de cca. 6600 ha;  
 
În zona Ciorăşti-Măicăneşti, culturile agricole, constând din 10.360 ha, din care 1000 afectate 
100 % de secetă şi alte 7211 ha cu grade de deteriorare variind între 50 şi 80 %, au început 
să fie irigate doar la sfârşitul lunii iunie a.c.odată cu punerea în funcŃiune a 19 staŃii de irigaŃie.           
 
 
Mecanismul economic în domeniul alimentărilor cu apă 
 
Sisteme de plăŃi pentru apa brută asigurată din surse, conform ultimelor preŃuri practicate la 
nivel naŃional precizate in OUG 73 /2005: 
 
� Pentru apa din râurile interioare 

    - agenŃi economici industriali(inclusiv servicii de gospodărire comunală), instituŃii publice, 
unităŃi de cult, agrozootehnici şi alŃii: 0,035 lei /m3; 
    - irigaŃii şi piscicultură:  0,003 lei /m3;                                                            
    - agenŃi economici producători de energie electrică prin hidrocentrale, indiferent de puterea 
instalată:  0,00016 lei /m3. 
 
� Pentru apa din subteran 

   - agenŃi economici industriali(inclusiv servicii de gospodărire comunală), instituŃii publice, 
unităŃi de cult, agrozootehnici de tip industrial, producători de energie şi alŃii:0,045 lei/mc; 
   - agenŃi economici de gospodărie comunală pentru populaŃie, instituŃii publice care folosesc 
apa în scop potabil: 0,045 lei  /mc; 
    - irigaŃii şi piscicultură: 0,045 lei  /mc; 
    - agenŃi economici agrozootehnici: 0,045 lei /mc. 
 
� BonificaŃii: AdministraŃia NaŃională „Apele Române”este singura în drept să constate 

cazurile în care se acordă bonificaŃii utilizatorilor de apă care demonstrează constant 
o grija deosebită pentru folosirea raŃională şi pentru protecŃia calităŃii apelor. În 
rapoartele avute la dispoziŃie nu am putut identifica societăŃile care au beneficiat de 
aceste bonificaŃii. 

                                            
20 Municipiul Focşani Lungime reŃelei de distribuŃie a apei: 155 km. Număr locuinŃe racordate la apă 
potabilă  32.772 (97,6%); adică:  4081 (89,91%) case, 25606 (100%) apartamente cu facturare 
individuală şi 71 (100%) asociaŃii de locatari. Municipiul Adjud. Lungimea reŃelelor de aducŃiune şi 
distribuŃie cu apă potabilă este 24,7 km. Alimentarea cu apă potabilă de la reŃeaua publică este 
asigurată pentru cca. 70% din locuitorii municipiului Adjud. Oraşul Panciu. Lungimea reŃelei de 
alimentare cu apă potabilă este de  - 78 km. Număr de locuinŃe racordate la reŃeaua de apă potabilă  -  
3.551 
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� PenalităŃi: în cursul anului 2006 s-au înregistrat penalităŃi la un numar de 15 agenŃi 

economici, valoarea totală fiind de  119.636,92 lei. 
 
 
InundaŃiile şi lucrările de apărare  
 
Ploile torenŃiale de vară reprezintă un fenomen comun şi binecunoscut al zonelor CarpaŃilor 
de Curbură, însă acest lucru nu justifică totdeauna amploarea dezastrelor.   
 
În afara de aria protejata Lunca Siretului-Padurea Neagra, inundatiile record din 2005 au 
afectat si alte arii protejate si rezervatii naturale din Vrancea, cum ar fi: Cheile Tisitei, zona 
speciala de conservare Bahneanu, padurea Cenaru si Parcul Natural Putna. Pagubele au fost 
amplificate si de viiturile din vara anului 2006 de pe raurile Putna, Ramna si Lepsulet care au 
afectat sau au distrus complet ceea ce s-a reparat dupa inundatiile catastrofale din 2005. 
 
În urma viiturilor si a scurgerii torentilor de pe versanti, provocate de ploile din lunile de vara 
ale anilor 2005 si 2006, fondul forestier din Vrancea a fost grav afectat. Din statistica Directiei 
Silvice Focsani rezulta ca viiturile din iulie 2005 au distrus cinci baraje pentru colectarea 
torentilor, peste 41 de kilometri de drumuri forestiere au fost afectate grav de inundatii. Apele 
venite din munti au rupt 25 de poduri si podete si au distrus un numar de circa 900 de puieti 
din diferite specii, unele foarte valoroase (pin rosu, tisa, zada). Si la pastravaria de la Lepsa, 
veche de peste 50 de ani, apele Putnei au provocat pagube de peste 13 miliarde de lei., atat 
pastravilor reproducatori, cat si puietului. Si fondul cinegetic a fost afectat grav mai ales in 
zona luncilor inundate ale Siretului, Trotusului si Putnei.  

InundaŃiile în judeŃul Vrancea, devenite aproape periodice, au impus realizarea de lucrări 
specifice de regularizări de cursuri de apă, îndiguiri şi consolidări de maluri . 

Sunt în funcŃiune cca. 100 km de îndiguiri, cca. 130 km. regularizări şi consolidări de mal. 
Aceste lucrări apără împotriva inundaŃiilor 20 localităŃi, obiective industriale, sociale, agricole, 
căi ferate şi drumuri naŃionale şi judeŃene21. 

Dintre lucrările importante de apărare împotriva inundaŃiilor existente în judeŃul Vrancea se 
menŃionează : 
• Îndiguire mal drept r. Siret la Suraia - Vulturu L = 12,5 km; 
• Îndiguire mal drept r. Siret la Vulturu - Năneşti L = 6,1 km; 
• Îndiguire mal drept r. Siret la Năneşti - Măicăneşti L = 6,7 km; 
• Îndiguire pe ambele maluri a r. Rm Sărat pe zona Tătărani- Martineşti L = 12,9 km.; 
• Regularizare r. Putna aval Vidra  L = 6,8 km;  
• Regularizare r. Siret la Adjudu Vechi L =2,4 km; 
• Regularizare r.Putna la Clipiceşti L = 4,6 km.; 
 
Managementul apelor uzate 
 
În ansamblu, comparativ cu anul 2005, situatia calitatii apei râurilor din judeŃul Vrancea din 
punct de vedere biologic este asemănătoare cu cea din anul precedent cu unele modificări 
valorice ale indicelui saprobic mai ales pe cursurile inferioare ceea ce a condus in câteva 
cazuri la schimbarea clasei de calitate (Siret-sectiune Lungoci,Rm.Sărat-secŃiunile Nicoleşti  
şi Măicăneşti). 
 
În România există peste 4800 cursuri de apă interioare cu o lungime de 78.905 km, dintre 
care pentru o lungime de 24.533 km se realizează monitorizarea calităŃii apelor în 736 
secŃiuni de control, de-a lungul cursurilor de apă. 
 
În funcŃie de starea ecologică, cursurile de apă se încadrează în cinci categorii: 1,9 % se 
încadrează în clasa de calitate V (cu stare ecologică rea), 5,3 % se încadrează în clasa de 
calitate IV (cu stare ecologică nesatisfăcătoare), 7,9 % se încadrează în clasa de calitate III 

                                            
21 Studiu IPTANA:  „IDENTIFICAREA ŞI DELIMITAREA HAZARDURILOR NATURALE (CUTREMURE 
ALUNECĂRI DE TEREN ŞI INUNDAłII). HĂRłI DE HAZARD LA NIVELUL TERITORIULUI 
JUDEłEAN”. Regiunea 2 - (Sud - Est) : judeŃele ConstanŃa, Tulcea, Brăila, GalaŃi, Vrancea, Buzău 
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(cu stare ecologică moderată), 85 % se încadrează în clasa de calitate I şi II (cu stare 
ecologică foarte bună şi respectiv bună), iar conform Directivei cadru în domeniul apelor 
(2000/60/EC), toate apele din România trebuie să atingă “starea bună” (respectiv clasa de 
calitate I şi II). 
 
 
Calitatea biologică a cursurilor de apă (categoria de calitate) 
 

ReŃeaua hidrografică are o densitate medie22 cuprinsă între 0,1 şi 0,9 km/km2 şi aparŃine în 
totalitate râului Siret care curge pe marginea de E a judeŃului pe o distanŃă de 110 km , 
formând în mare parte limita cu judeŃul GalaŃi. În afara cursurilor inferioare ale râurilor Trotuş 
şi Râmnic care izvorăsc din afara limitelor judeŃului dar se varsă în Siret pe teritoriul 
vrâncean, toate celelalte râuri afluente ale Siretului în spaŃiul vrâncean îşi au obârşia în 
spaŃiul judeŃului. 

 
Principalele cursuri de apă din judeŃ sunt: 
Râul Siret (III-IV: calitate moderata/slaba) – cu o lungime de 116 km, delimitează judeŃele 
Vrancea şi GalaŃi, fiind principalul curs de apă în care se varsă râurile interioare ale judeŃului. 
Râul Trotuş (III calitate moderata) – afluent de dreapta al râului Siret, cu o lungime de 14 
km şi suprafaŃa bazinului de 130 km2 pe judeŃul Vrancea. 
Pârâul ŞuşiŃa – cu o lungime de 75 km, pârâu care are un regim nepermanent şi pe care, în 
perioadele secetoase, întâlnim fenomenul de sec pe anumite sectoare. 
Râul Putna (I-II calitate foarte buna/buna, dar III pe cursul inferior la P.Zanfirei şi BoŃârlău) 
– izvorăşte din munŃii Vrancei şi are o lungime de 153 km şi o suprafaŃă de 2480 km2, fiind 
cel mai important curs de apă din judeŃ. 
Pârâul Milcov (II la punctul Regiu şi III la Goleşti – punct care mai poartă amprenta poluării 
organice din anii anteriori, respectiv IV, clasă cu alterări ale valorilor elementelor biologice de 
calitate pentru apele de suprafaŃă, la ultimul punct de control, Răstoaca datorita poluarii 
organice persistente) – cu o lungime de 79 km, care în partea superioară a bazinului prezintă 
o mineralizare naturală. 
Pârâul Râmna (II-III) – cu o lungime de 66 km, pârâu care în perioadele secetoase nu are 
debit. 
Râul Rm. Sărat (IV pe toate secŃiunile) – traversează atât judeŃul Vrancea, pe o lungime de 
86 km, căt şi judeŃul Buzău, pe o lungime de 51 km; acesta prezintă un grad de mineralizare 
naturală ridicat, fiind degradat de la izvoare până la vărsare. 
 
 
Calitatea biologică a lacurilor 
 
Pentru lacul Călimănesti, conform Ordinului 161/2006, s-au efectuat analize de dozare a 
azotului şi fosforului pentru toate orizonturile studiate. S-au inregistrat valori  ale 
concentraŃiilor de N mineral total intre 0,75 mg /l şi 1,91mg/l şi valori ale concentraŃiei dePT 
intre =0,7l mg şi 0,13mg /l. łinind cont de valorile medii (V 90 %) la indicatorul azot mineral 
total 1,57mg /l , acumularea Călimăneşti se incadrează in categoria lacurilor hipertrofe, iar 
după fosfor (V90 %) egal cu 0,073 mg/l in categoria lacurilor eutrofe. Deşi sunt concentraŃii 
ridicate de nutrienŃi, capabile să asigure dezvoltări apreciabile ale biomasei fitoplanctonice, 
eutrofizarea nu se manifestă practic deloc din cauza timpului redus de staŃionare a apei in 
acest loc. 
 
 
Calitatea apelor subterane 
 
În cursul anului precedent au fost urmărite 21 foraje de aliniament şi interfluviu observaŃie, 40 
captari pentru alimentarea cu apă a populaŃiei şi 3 foraje de supraveghere pe platforma 
industrială a SC Vrancart SA Adjud. Urmare a caracterului stagnant al apei din cele 21 de 
foraje se observă pe parcursul anului 2006 o depăşire constantă a valorilor la NH4. Au fost 
depistate pesticide în apa potabilă a municipiului Focşani şi alte pesticide organoclorurate în 

                                            
22 Studiu IPTANA:  „IDENTIFICAREA ŞI DELIMITAREA HAZARDURILOR NATURALE (CUTREMURE 
ALUNECĂRI DE TEREN ŞI INUNDAłII). HĂRłI DE HAZARD LA NIVELUL TERITORIULUI 
JUDEłEAN”. Regiunea 2 - (Sud - Est) : judeŃele ConstanŃa, Tulcea, Brăila, GalaŃi, Vrancea, Buzău 
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apa subterană din comunele Andreiaşu, Năruja şi Tătăranu. Autoritatea de Sanatate Publica 
Vrancea a identificat 41 de localitati in care sistemele individuale de apa (fantani) contin 
nitrati23. 
 
Apele uzate - Sursele majore si gradul de epurare  
 
Calitatea apelor de suprafaŃă şi subterane depinde de sursele difuze de poluare provenite din 
agricultură şi practicile ei neconforme ( pesticide, dejecŃii de la porcine şi păsări), nămoluri de 
la staŃiile de epurare, reziduurile menajere şi industriale şi de slaba epurare sau lipsa de 
epurare a apelor uzate. 
 
� Ape uzate industriale 

AgenŃii economici cu activitate industrială din judeŃul Vrancea deversează apele uzate în 
reŃelele de canalizare orăşeneşti sau în receptorii naturali. Dintre agenŃii economici de tip 
industrial ce evacuează ape uzate epurate în receptori naturali,cel mai important este SC 
Vrancart SA Adjud, cu evacuare în r.Siret (fenoli). AlŃi agenŃi economici ce evacuează ape 
uzate industriale: SC Vedagro SA Focşani, SC Merra SA Focşani, SC Agroind SA Focşani-
ferma Doaga, SC Senator Prodimpex SRL Focşani   au depăşiri la indicatorii de calitate, 
apele uzate fiind insuficient epurate. 
 
� Ape uzate orăşeneşti 

Apele uzate epurate evacuate de la unităŃile de gospodărire comunală depăşesc, în general, 
limitele la indicatorii de calitate din HG 352/2005. 
În anul 2006 au fost supravegheaŃi  15 agenŃi economici ce evacuează ape uzate în receptori 
naturali şi desfăşoară diferite activităŃi. 
 
� Gradul de epurare şi instalaŃii de epurare: 

 din volumul total evacuat 67,56 % este suficient epurat, iar 32,44% din volum este insuficient 
epurat (Tabel 2), respectându-se cu doar puŃine diferenŃe media pe Ńară. 
 
Canalizarea apelor menajere urbane este detaliată în nota de subsol24.  La reŃeaua 
orăşenească ar trebui să se mai adauge 25,8 Km de canale, iar la comunele de judeŃ să se 
instaleze "de nuovo" 316 km, astfel încât să se realizeze etapizat conformarea la Directiva 
ape uzate până în anul 2017, aşa cum s-a convenit în Tratatul de Aderare din 2005.  
 
Unii dintre beneficiari au înŃeles importanŃa faptului de a avea ape cât mai curate, pentru 
aceasta investind în eficientizare staŃiilor de epurare proprii:ex SC Vrancart  SA  Adjud, 
Penitenciar Mândreşti. La polul opus se situează unităŃile de gospodărire comunală din 
Panciu, Odobeşti, Mărăşeşti şi Adjud, care, din lipsa fondurilor, nu au realizat investiŃii sau au 
investit foarte puŃin în staŃiile de epurare. Motivul invocat de toŃi administratorii staŃiilor de 
epurare a fost acela că fondurile ar trebui alocate de proprietari, respectiv Consiliile Locale. 
 
Proiectul „Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în 
judeŃul Vrancea” este unul dintre cele 44 proiecte majore indicative incluse in POS Mediu 
2007-2013 – Axa 1  „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă / apă uzată”,  propuse 
spre finantare din Fondul de Coeziune. 
 
 
 

                                            
23 ASP Vrancea, date 2007: Adjudul Vechi, Brosteni, Balesti, Boghesti, Chiojdeni, Carligele, Campuri, 
Corbita, Cotesti, Dumbraveni, Dumitresti, Fitionesti, Gologanu, Gugesti, Golesti, Gura Calitei, Homocea, 
Milcovul, Mera, Marasesti, Nereju, Nanesti, Negrilesti, Obrejita, Paltin, Ploscuteni, Paunesti, Popesti, 
Pufesti, Rastoaca, Ruginesti, Reghiu, Straoane, Slobozia Bradului, Slobozia Ciorasti, SIELA, Suraia, 
Soveja, Tamboiesti, Tanasoaia, Urechesti, Tifesti, Valea Sarii, Vanatori, Vulturu.  
24 Municipiul Focşani. Lungime reŃele canalizare: 104,4 km; Număr locuinŃe racordate la reŃeaua de 
canalizare : case - 3113(68,51%); apartamente cu facturare individuală - 25606(100%); asociaŃii de 
proprietari : 69 (97%). Municipiul Adjud. Lungimea reŃelelor de canalizare este 21,2 km. În anul 2006 s-
au finalizat lucrările de introducere a sistemului de canalizare în cartier Adjud nord, etapa a 2 a  de 2,4 
km, de reabilitare a 5,1 km de reŃea de canalizare în zona Siret-SireŃel  , de reabilitare aa 2,5 km de 
reŃea de canalizare în zona Copăceşti-c.Negri- Câmpului. Oraşul Panciu. Lungimea reŃelei de 
canalizare-17,2 km;  Număr de locuinŃe racordate la reŃeaua de canalizare - 1.720 adică 2637 locuitori. 
Sursa APM, Vrancea, 2006 
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Managementul terenurilor 
 
Fondul funciar 
 
53 % din suprafaŃa judeŃului reprezintă teren agricol, din care 58 % teren arabil şi 39 % 
terenuri cu vegetaŃie forestieră (Tabel 3). 
 
Presiuni asupra stării de calitate a solurilor 
 
� Îngraşăminte şi produse fitosanitare 

Îngraşămintele minerale 5193 t substanŃă activă pe 59.200 ha teren agricol (53.835 ha teren 
arabil) în 2006; Îngrăşăminte naturale 215.000 tone pentru 14.300 ha în 2006; Produse 
pentru protecŃia plantelor 304,48 tone substanŃă activă din care: insecticide 26,11 t, fungicide 
254,60 t şi 23,77 t ierbicide. 
 
� Zone critice sub aspectul degradării solurilor 

SuprafaŃa agricolă cartată (studiată de OCAOTA) este de 255.647 ha din care suprafaŃa 
afectată de eroziune : 22.700 ha ; putenic şi excesiv degradată : 18.336 ha 25 (tabel  5): 
 
� Eroziunea şi Alunecările de teren 

Alunecările de teren constituie un fenomen aproape normal pe fondul geomorfologic al 
CarpaŃilor de Curbură şi îmbracă chiar forma unei ciclicităŃi. Desigur, însă că ele sunt 
potenŃate şi de activităŃi antropice, dintre care unele sunt istorice şi îşi fac efectul cumulat în 
prezent.  
 
În cursul anului 2006  au fost semnalate următoarele alunecări de teren: 1.Dumitreşti- 
Motnău, pct.Trestia pe cca. 700 ml cu întreruperi afectînd drumul şi reŃeaua electrică în 
perioada 21-25 aprilie 2006; 2.Comuna Andreiaşu în zona rezervaŃiei „ Focul Viu”-pct. Ceir- 
3 ha şi arie protejată  „Focul Viu”- 4 ha. În urma verificărilor efectuate s-au stabilit următoarele 
măsuri: regularizare r. Milcov 500 ml;  lucrări de stabilizare în baza unor studii de specialitate; 
drenarea apei din versa; monitorizarea fenomenului. 3.Comuna Nistoreşti –alunecare teren 
în pct. Cruşoara, sat Româneşti cu o suprafaŃă de cca 3 ha,  afectînd 2 gospodării. 4.Com 
Tulnici- alunecare teren pe 800 mp,sat Coza ce a pus în pericol 3 gospodării.-alunecare de 
teren pe pr. Coza ce a antrenat o mare cantitate de piatră existînd riscul obturării albiei – s-a 
intervenit înlaturindu-se acest risc. 5.Comuna Chiojdeni-alunecare teren ,sat Luncile pe o 
lungime de 25 m, ce a pus în pericol zidul de sprijin  şi a afectat drumul Dumbrăveni-
Vintileasca în perioada 25-26 februarie 2006,efectuîndu-se ulterior lucrări de refacere. 
 
Eroziunea prin apă scoate din circuitul productiv între 16,5 şi 41,5 tone de sol / ha / an. Pentru 
Combaterea Eroziunii Solului s-au efectuat lucrări pe 51.788 ha. 
 
 
Managementul hazardurilor naturale 
 
Din punct de vedere al vulnerabilităŃii numărul de localităŃi afectate la fenomenele de hazard 
natural, identificate recent de catre Iptana, se prezintă astfel26: 

                                            
25 Sursa: APM Vrancea, Raportul de Starea Mediului 2006: Eroziune de suprafaŃă. Foarte puternic 
afectate:Tulnici 1802 ha; Vrâncioaia 1380 ha; Gura CaliŃei 1349 ha; Poiana Cristei 888 ha; Soveja 767 
ha; Nereju 750 ha; Naruja 624 ha; Vidra 493 ha; Birsesti 370 ha; Vizantea-Livezi  350 ha; Valea Sarii  
292 ha; Cimpuri  200 ha. Puternic erodate Tulnici 1714 ha; Vrincioaia 380 ha; Paltin 769 ha; Poiana 
Cristei 608 ha; Vidra  600 ha; Cimpuri 400 ha; Nistoresti  350 ha; Gura Calitei 225 ha; Racoasa 229 ha; 
Soveja 212 ha. Eroziune de adâncime. Ogaşe adânci şi ravene: Soveja 981 ha; Gura Calitei 832 ha; 
Poiana Cristei 659 ha; Vidra 562 ha; Vrincioaia 430 ha; Straoane 389 ha; Nistoresti 380 ha; Valea Sarii 
200 ha. Alunecări de teren .Alunecări în valuri active: Barsesti 870 ha; Gura Calitei    940 ha; Vidra  
800 ha; Soveja 400 ha; Straoane 370ha; Tulnici 364 ha; Vrancioaia 300 ha; Cimpuri300 ha; Nistoresti 
250 ha; Urechesti 222 ha; Paltin 173 ha; Terenuri cu aciditate Moderată: Vidra  2027 ha; Soveja 1506 
ha; Vizantea-Livezi 1400 ha; Racoasa 1310 ha; Valea Sarii 1231 ha; Bolotesti 1025 ha; Nistoresti  950 
ha; Dumbraveni 899 ha; Cimpuri   800 ha; Vrancioaia 750 ha; Tulnici 223 ha; Jaristea 213 ha; Paltin 196 
ha. Terenuri sărăturate.Moderat sărăturate: Garoafa  675 ha; Vinatori  489 ha; Nanesti 461 ha; Vulturu   
245 ha; Tifesti 222 ha; Suraia 87ha; Bordesti 66 ha; Dumbraveni 87 ha;. 
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� Pentru cutremure (au fost analizate numai oraşele), se constată că cele 5 oraşe 
situate pe teritoriul judeŃului Vrancea (Focsani, Adjud, Marasesti, Odobesti, Panciu) 
sunt afectate de cutremure cu intensităŃi caracteristice de gradul VIII si IX pe scara 
MSK.  

� Pentru alunecări de teren se constată că 8 comune situate pe teritoriul judeŃului 
Vrancea sunt afectate de fenomenele de alunecări de teren cu un potenŃial mediu de 
producere.      

� Pentru inundaŃii se constată că 22 de comune de pe teritoriul judeŃului Vrancea sunt 
afectate de fenomenele de inundaŃii pe cursuri de apă şi torenŃi. 

 
În judeŃul Vrancea factorul principal care contribuie la formarea inundaŃiilor sunt ploile 
torenŃiale abundente care au loc, de obicei, în perioada mai-august, modul defectuos de 
utilizare a terenurilor, despăduririle masive din ultimii ani şi schimbările climatice. PrecipitaŃiile 
torenŃiale, deosebit de abundente şi puternice, cad în luna iulie (aproximativ 40%, în iunie 
36,5% şi în august 15,7) ce produc viituri puternice cu urmări destul de grave27. 
 
Analiza efectuata de ISU Vrancea in urma inundatiilor din 2005 evidentiaza ca in ceea ce 
priveşte obiectivele socio-economice ce pot fi afectate în cazul apelor mari excepŃionale 
situaŃia este următoarea: 
� pe râul Siret pot fi afectate un număr de 12 localităŃi cu 2406 gospodării, 8 obiective 

economice şi 6 obiective sociale. 
� pe râul Putna pot fi afectate 23 de localităŃi cu 476 gospodării, 17 obiective 

economice si 3 obiective sociale. 
� pe râurile ŞuşiŃa si ZăbrăuŃi pot fi afectate 8 localităŃi, cu 196 gospodării, 6 obiective 

economice si 3 sociale 
� pe râul Rm. Sărat pot fi afectate 20 de localitati cu 984 de gospodării şi 8 obiective 

economice. 
� pe râul Râmna numărul localităŃilor afectate este de 8, cu 405 gospodării şi 1 obiectiv 

economic. 
� pe râul Milcov numărul localităŃilor afectate este de 13,  cu 466 gospodării si 7 

obiective economice. 
  
Sistemul NaŃional de Management al SituaŃiilor de UrgenŃă (IGSU), în atribuŃiile căruia 
intră şi gestionarea hazardelor naturale, este un sistem extrem de complex avand in vedere 
faptul ca protectia civila, in sine, ca si concept, presupune integrarea si corelarea atat de 
domenii cat si de sectoare si sub-sectoare diferite, in toate etapele sale, pornind de la nivelul 
strategic si al planificarii pana la nivelul operational/operativ si al interventiilor. Sistemul – asa 
cum este descris in legislatie si reprezentat in Schema Generala a fluxului informational din 
SNMSU este format din structuri cu activitate temporara si structuri cu activitate permanenta. 
 
Structurile permanente sunt : Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU); Centrul 
Operational National (CON); Centrele Operative din cadrul Comitetelor Ministeriale pentru 
Situatii de Urgenta; Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Bucuresti - Centrul 
operational; Inspectoratele Judetene pentru Situatii de Urgenta - Centrul operational. 
 
Structurile cu activitate temporara sunt: Comitetul National pentru Situatii de Urgenta  în 
subordinea Ministrului Administratiei si Internelor; Comitetele Ministeriale pentru Situatii de 
Urgenta –in subordinea ministrilor sau cf. Anexa 2/OUG nr 21/2004; Comitetele Judetene 
pentru Situatii de Urgenta –in subordinea prefectului judetului; Comitetele Locale pentru 
Situatii de Urgenta –in subordinea primarilor; Centrele operative de la nivelul Comitetului 
Local pentru Situatii de Urgenta - Celulele de urgenta Responsabilitatea principala privind 
planificarea, managementul si coordonarea informarii si a educatiei publice revine 
Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta. 
 
Ceea ce trebuie subliniat este că atât prevenirea cât şi limitarea pagubelor Ńin de o avizare 
mai responsabilă a proiectelor lucrărilor de artă, dar şi de o bună comunicare cu populaŃia din 
zonele cu risc ridicat la inundaŃii şi la cele asociate lor, ca ruperea barajelor. Ori, tocmai 
acestă comunicare nu pare să fie bine organizată şi judicios controlată. Este vorba de: 

                                                                                                                             
26 Studiu IPTANA:  „IDENTIFICAREA ŞI DELIMITAREA HAZARDURILOR NATURALE (CUTREMURE 
ALUNECĂRI DE TEREN ŞI INUNDAłII). HĂRłI DE HAZARD LA NIVELUL TERITORIULUI 
JUDEłEAN”. Regiunea 2 - (Sud - Est) : judeŃele ConstanŃa, Tulcea, Brăila, GalaŃi, Vrancea, Buzău 
27 ISU Vrancea – “Planul de analiza si acoperire a riscurilor” 
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respectarea legislatiei privind utilizarea terenurilor in zonele inundabile – promovarea 
legislatiei si a sanctiunilor cf. legii; cele mai bune practici in domeniul agricol si silvic destinate 
a reduce riscul la inundatii (aici, ca si grup tinta sunt in principal proprietarii privati de paduri si 
terenuri agricole); necesitatea actiunilor de impadurire in zonele de formare a viiturilor in 
zonele inundabile si in luncile raurilor; exploatarea judicioasa a padurilor; utilizare si 
management terenuri in zone inundabile; asigurarea locuintelor pentru inundatii; proiecte 
adecvate de locuinte in zonele inundabile (structura, subsoluri, nivele, acces pentru 
evacuare); comportamentul inainte in timpul si dupa inundatie; rolul protectiei individuale; plan 
familial pentru cazuri de dezastru; masuri proprii pentru gospodarie si anexe; locuri de refugiu 
si depozite de alimente; calitatea apei potabile si recomandari privind aceasta; punctele de 
prim ajutor; rolul protectiei individuale; contributii/ajutorul acordat comunitatii in bani si 
produse; necesitatea/promovarea voluntariatului; participarea la activitatile de prevenire ale 
comunitatii. 
 
 
Managementul deşeurilor şi al substanŃelor şi preparatelor chimice periculoase 
 
Deşeurile municipale şi asimilabile 

 
În anul 2006, municipalităŃile au colectat 99007 tone deşeuri,  de la populaŃie  şi  agenŃi 
economici , cât şi din servicii publice. De asemenea, Ńinând cont de faptul că doar 26,5% din 
populaŃia întregului judeŃ beneficiază de servicii publice de salubritate, s-a estimat o cantitate 
de deşeuri menajere necolectate cifrată la 14.652 tone. (Tabelele  13 - 14) 

Ca urmare a verificării stării de curăŃenie de pe albiile râurilor, acŃiune întreprinsă în perioada 
25 februarie - 3 martie în cadrul programului "România Curată", echipele S.G.A. Vrancea au 
colectat dintr-un singur punct, respectiv de la Călienii Vechi, nu mai puŃin de 180 Kg de 
deşeuri de ambalaje de tip PET, care au fost depozitate o parte la cantonul Călieni şi o parte 
la Primăria Nănesti. În aceeaşi perioadă, Serviciul de Gospodărire a Apelor Vrancea a 
urmărit şi modul de salubrizare şi igienizare a cursurilor de apă de către primării şi consilii 
locale. La Slobozia-Bradului, pe torenŃii Vărzaru şi Dulcea, au fost descoperite deşeuri 
depozitate haotic.  

În paralel cu programul "România Curată" se desfăşoară şi proiectul "Anul comunităŃilor 
locale", care are în vedere igienizarea şi salubrizarea localităŃilor şi implicit a albiilor râurilor. 
Spre deosebire de primul, programul prevede ca această salubrizare să fie făcută de primării 
şi consilii locale. Cu ocazia unor controale întreprinse pe această linie de specialiştii 
Sistemului de Gospodărire a Apelor Vrancea, s-a constatat că unele localităŃi vrâncene au 
trecut deja la curăŃarea albiilor râurilor. Astfel, la Soveja, Cîmpuri, Răcoasa, Străoane şi 
Panciu, salubrizarea şi igienizarea cursurilor de apă este făcută de către persoane angajate 
la Legea 41628.  
 
� Deşeuri municipale colectate separat şi valorificate în 2006 

 
Valorificarea deşeurilor municipale se realizează în proporŃie de 3-4% prin colectarea 
selectivă neorganizată a unor cantităŃi de deşeuri reciclabile. În perioada 2000-2006, 
cantităŃile colectate şi valorificate anual au înregistrat o creştere progresivă de la 750 tone  la  
4227 tone in 2006. (Tabel 14) 
 
� Eliminarea deşeurilor  

 
o Depozite deşeuri rurale 

În judeŃul Vrancea exista aproximativ  170 depozite neconforme din mediul rural, iar în anul 
2006 nu  au fost  solicitări pentru avize de închidere sau închideri pe procedura simplificată 
(Tabel 15). 

o Depozite conforme de deşeuri municipale 
În judeŃul Vrancea nu există depozite de deşeuri municipale conforme În anul 2005 au 
demarat activităŃile legate de declanşarea proiectelor privind construcŃia Rampei ecologice de 

                                            
28

https://www.ngo.ro/aa/images/blank.gif Economie, Stirile din 14 Iunie 2007  
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depozitare a gunoaielor din Municipiul Focşani şi o serie de comune din sudul judeŃului. Nici 
un depozit nu şi-a sistat funcŃionarea până la 31.12.2006. 
 

o Deşeuri industriale 
Principalele tipuri de deşeuri industriale produse în jud. Vrancea sunt listate în Tabelul 16. 
-deşeuri de agregate minerale provenite de la balastiere, principalii producători : CARPAT 
AGREGATE S.A. Doaga , SOMACO S.A. Adjud , INDUSTRIAL TRUST S.R.L. Adjud etc. A 
fost generată în anul 2006 o cantitate de 104,8 tone, având o pondere de cca. 74% din totalul 
deşeurilor industriale, care se valorifică prin prelucrare (concasare cca 70%) şi reutilizare ca 
material de umplutură sau paturi de înaintare în albia râurilor ; 
-deşeuri de lemn (rumeguş , de scoarŃa şi capete) provenite de la cca. 400 unităŃi de 
prelucrare primară şi secundară a lemnului , se valorifică în principal termoenergetic sau ca 
îngrăşământ natural pe fondul forestier exploatat; 
-deşeuri de tunder, şpan  provenite în principal de la  S.C. LAMINATE S.A. Focşani 
valorificate la ISPAT SIDEX GalaŃi; 
-deşeuri textile : ROŞCA CONF S.R.L. Focşani , VESTIRO S.A. Focşani , SORSTE S.A. 
Focşani etc. valorificate prin dărăcire sau reciclate pentru obŃinere de alte Ńesături; 
-deşeuri de mase plastice provenite de la UNIPLAST R S.R.L. Focşani , BALCANIC PROD 
S.R.L. Focşani , DIPLAST S.R.L. Focşani, în general sunt valorificate prin reintroducere în 
procesul de producŃie; 
 
Deşeuri periculoase (Tabel 17)  
 
-şlamuri galvanice, de la S.C. ROMSEH TOOLS S.A. Focşani sunt stocate în magazia 
amenajată la depozitul de deşeuri urbane Goleşti , iar cele de la  INSTA ELECTRIC S.A. 
Focşani sunt valorificate la UVCP S.A. Turnu Măgurele. 
-baterii de condensatori cu PCB degradaŃi , aflate la 28 de unităŃi din judeŃ29. 
-deşeuri de pesticide,  initial a existat o cantitate de 68,114 tone  , insa in luna iunie 2006 a 
fost eliminata o cantitate de 61,944 t  in cadrul proiectului PHARE RO 2002 / 000 – 586.04.07 
, iar in prezent se mai afla pe stoc la 3 unitati o cantitate totala de 6,17 tone care nu a fost 
prinsa in acest proiect. 
-uleiuri uzate, au fost produse 137,069 tone 
-deseuri de drojdii cu ferocianuri de la deferizarea vinului sunt stocate in rezervoare 
gestionate de producatori: VINCON Vrancea S.A. Focsani , VERITAS S.A. Panciu , 
VEDAGRO S.R.L. Cotesti , MALVIN GRUP S.R.L. Odobesti , VINEXPORT S.A. Focsani. 

 
 

� Deşeuri generate de activităŃi medicale 
 
În anul 2006 a fost produsă o cantitate de 249,68 tone deseuri spitalicesti. UnităŃile 
spitaliceşti , generatoare de deşeuri medicale periculoase nu deŃin instalaŃii de eliminare care 
să corespundă prevederilor H.G. 128/2005  modif. si complet. prin  H.G. nr. 268/2002 privind 
incinerarea deşeurilor şi Ordinul Ministerului SănătăŃii nr. 219 / 2002 privind normele 
tehnice de gestionare a deşeurilor rezultate din activităŃile medicale. 
 
Din cele 9 crematorii existente in anul 2005, au fost inchise, conform calendarului prezentat în 
Tabelul 18, 6 crematorii , urmand ca in perioada 2007-2008 sa fie inchise si celelalte 3. 
Deseurile rezultate din activitatile medicale sunt preluate pentru eliminare de S.C. 
STERIFANT EST S.R.L. Bucuresti sau STERICARE ROMANIA S.R.L. Jilava. (Tabel 18) 

 
IniŃiative adoptate pentru reducerea impactului deşeurilor asupra mediului 
 
În data de 11.01.2006, a fost lansat la M.M.G.A, în cadrul Măsurii ISPA 2003/ RO / 16 / P/PA/ 
013 – 6 - "Asistenta tehnică pentru pregătirea proiectelor din sectorul deşeuri “, proiectul de 
Management integrat al deşeurilor din judeŃul Vrancea. Consultantul proiectului este un 
consorŃiu format din ROYAL HASKONING , ERM şi INTERGROUP ENGINEERING.  A fost 

                                            
29 Aceste echipamente au fost identificate initial la 35 agenti economici din judet. Detinatorii au intocmit 
planuri de eliminare conform conform HG nr.291/2005, cu limita de timp 2010 pentru echipamentele 
scoase din uz  sau sfarsitul existentei utile pentru cele aflate in functiune. Din cele 1802 bucati 
condensatori inventariate initial, in perioada 2005-2006 au fost eliminate 293 buc. de la 11 agenti 
economici. In prezent mai detin astfel de echipamente 28 firme. 
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realizat în acest sens un Master plan ce a constituit o componentă principală în realizarea 
Planului JudeŃean de Gestionare a Deşeurilor. În prezent acest proiect se află în stadiul 
studiului de fezabilitate. 
 
Pâna la implementarea proiectului, în conformitate cu perioadele de tranziŃie aprobate,  sunt 
în curs de realizare programe de conformare ce au în vedere realizarea propunerilor de 
măsuri făcute prin bilanŃurile de mediu. 
 
Depozitul Mărăşeşti – Haret proiectat şi pentru deşeurile industriale de la Chimica Mărăşeşti  
care şi-a încetat activitatea, este impermeabilizat şi prevăzut cu sistem de colectare levigabil 
însă este o investiŃie nefinalizată din lipsă de fonduri. Are capacitate disponibilă pentru 
depozitare ecologică a deşeurilor menajere şi posibilitatea extinderii ca depozit zonal conform 
cerinŃelor europene. 
 
� IniŃiative adoptate de către agenŃii economici, instituŃii, ONG-uri 

 
łinând cont de faptul ca S.C. VRANCART S.A. Adjud a trebuit să sisteze eliminarea  
deşeurilor de hârtie şi a nămolului de epurare în depozitele proprii  la 31.12.2006, aceasta 
unitate a identificat ca alternativă coincinerarea acestor deşeuri la S.C. LAFARGE ROMCIM , 
asigurând în prealabil deshidratarea şi depozitarea temporară. 
 
Firma CRISTI LORY Panciu a iniŃiat un proiect de valorificare a deşeurilor lemnoase 
(rămăşiŃe, rumeguş, corzi de vie etc) prin peletizare într-o instalaŃie aflată pe amplasamentul 
Satul Nou – Panciu. 
  
� IniŃiative adoptate de A.P.M. 

 
A.P.M. Vrancea a colaborat cu consortiul de consultanta pentru proiectul de Management 
integrat al deseurilor din judetul Vrancea pe parcursul colectarii datelor si informatiilor locale 
in vederea realizarii Masterplanului si analizelor preliminarii a Studiului de fezabilitate. 
 
S-a analizat oportunitatea realizarii unor investitii privind gestionarea deseurilor municipale cu 
finantare Phare si Ordonanta 7/2005 conforme cu Sistemul integrat de management al 
deseurilor din judet (colectare si transfer deseuri municipale din asociatiile de consilii locale 
cu titularii de investitii Panciu, Odobesti si Gugesti).  
 
Deasemenea s-au efectuat vizite on-site cu reprezentantii A.D.R. Vrancea la Odobesti si 
Panciu pentru contractare si ulterior pentru monitorizare tehnica a proiectelor Phare 2004 
CES. 
 
In luna iunie 2006 s-a organizat la Focsani si Lepsa o intalnire de lucru cu participarea unor 
experti italieni , cu larga participare a agentilor economici si consiliilor locale in vederea 
identificarii unor solutii optime de gestionare a deseurilor rezultate de la deferizarea vinului si 
de la prelucrarea lemnului. 
 
 
TendinŃe privind generarea deşeurilor 
 
� Prognoza privind generarea deşeurilor municipale  (aspecte care trebuie tratate  

- factori relevanŃi, cantităti prognozate etc.) 
 
Generarea deşeurilor este influenŃată de o serie de factori între care mai importanŃi sunt: 

• EvoluŃia populaŃiei; 
• EvoluŃia venitului populatiei; 
• Zona pentru care colectarea se face în mod regulat şi programat; 
• Comportamentul consumatorului (rata şomajului, nivelul de educaŃie, 
preferinŃele personale);  
• Rata fracŃiei valorificate a deşeurilor colectate separate. 

 
Venitul pe cap de locuitor este deosebit de important în generarea deşeurilor la nivelul 
judeŃului. În general, cantităŃile mari de deşeuri generate pe cap de locuitor sunt o consecinŃă 
a nivelului ridicat al veniturilor şi al urbanizării (zonele rurale generează de obicei 0.3 - 0.4 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDEłULUI VRANCEA 2007-2013 34 

    

kg/loc./zi în timp ce orăşenii generează 0.9 kg/loc/zi). În mod similar, comportamentul 
consumatorului influenŃeză structura deşeurilor generate (consumul de alimente semi-
preparate generează mai multe deşeuri de ambalaje etc). Introducerea de noi materiale 
pentru ambalat, mai ales plastic, are un impact semnificativ. De exemplu, în ultimii ani PET-
urile au înlocuit la nivel generalizat recipienŃii de sticlă, iar plasele de plastic pe cele de hârtie 
sau pe cele din pânză pentru alimente, iar toate acestea au contribuit la modificarea 
compozitiei deşeurilor. 
 
Prognoza privind sistemul de colectare a deseurilor are in vedere estimarea unei cresteri 
anuale cu o rata medie  de 2% pe judet pana in anul finalizarii executiei si punerii in functiune 
a Proiectul de management integrat al deseurilor preconizata la sfarsitul anului 2009 care va 
asigura un coeficient de colectare a deseurilor municipale si asimilabile mult mai accelera, 
ajungand in anul 2013 la aproximativ 90%. 
 
� Prognoza privind generarea deşeurilor de producŃie (aspecte care trebuie 

tratate, factori relevanŃi, cantităŃi prognozate etc.) 
 

La nivelul judeŃului iniŃiativele de creştere a capacităŃilor de concasare a refuzului de ciur de la 
sortarea agregatelor minerale, adoptarea unor tehnologii de valorificare termoenergetică a 
rumeguşului, aplicarea celor mai bune tehnici disponibile ( BAT ) în industrie, intensificarea 
colectării, valorificării şi reciclării deşeurilor, determină scăderea progresivă a generării 
deşeurilor industriale. 

 
 

ÎmbunataŃirea calitaŃii managementului deşeurilor 
 
La nivelul judeŃului Vrancea , pe linia reciclarii deşeurilor s-au făcut progrese în ce priveşte 
colectarea selectivă a ambalajelor de mase plastice inclusiv PET , a deşeurilor de hârtie, 
valorificarea   anvelopelor  uzate şi a  rumeguşului: 
 
1. Există  societăŃi private: S.C. ECOSISTEM S.R.L. Vînatori , S.C. ELECTRIC S.R.L. 
Focşani , BALCANIC PROD S.R.L. Focşani, UNIPLAST R S.R.L. Focşani , S.C. DIAPLAST 
PROD S.R.L. Focsani - care colectează şi prelucreaza deşeurile din mase plastice ( aceste 
unităŃi au realizat contracte cu primării şi agenŃi economici pentru preluarea deşeurilor prin 
amplasarea  unor containere speciale ). 
 
2. Extinderea sistemului de colectare a deşeurilor de hârtii-cartoane a S.C. VRANCART S.A. 
Ajud , prin noi puncte de colectare în Ńară ( Bucureşti , Iaşi ) şi la Focşani. De menŃionat faptul 
că această unitate utilizeaza în procesul de fabricaŃie  deşeuri in majoritate  din Ńară, volumul 
importului de maculatură  fiind foarte mic. 
 
Dezvoltarea sistemului de colectare a deşeurilor de hârtii-cartoane din judeŃ prin unităŃi tip 
REMAT: S.C. ATLAS S.R.L. Focşani , REMAT VRANCEA S.A. 
 
3. S.C. LANPROD S.R.L. Jariştea a extins sistemul de colectare a anvelopelor uzate în 
Bucureşti şi ConstanŃa. Deasemenea , a fost înfiinŃată o nouă societate de prelucrare a 
anvelopelor uzate – S.C. LUCOR S.R.L. Jariştea. Aceste societăŃi recuperează chinga din 
deşeuri de cauciuc cu cord textil pentru industria de mobilă şi materie primă secundară pentru 
industria cauciucului. 
 
4. Infiintarea punctelor de colectare a DEEE , va contribui deasemenea la reducerea  cantitatii 
depozitate  in rampele de gunoi a acestor tipuri de deseuri. 
 
Proiectul “Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeŃul Vrancea” este unul 
dintre cele 15 proiecte majore indicative incluse in POS Mediu 2007-2013 – Axa 2  
“Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor 
contaminate”, propuse spre finantare din Fondul European de Dezvoltare Regionala. 
Proiectul este in faza de pregatire a aplicatiei, prin  programul ISPA “AsistenŃă Tehnică pentru 
pregătirea proiectelor în sectorul deşeuri” (ISPA 2002/RO/16/P/PA/013 – 06). 
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Poluarea 
 
Poluarea atmosferei, apelor, solului şi generarea deşeurilor se datorează în cea mai mare 
parte industriei judeŃului.In sectoarele industriale, de comert si servicii activeaza un numar de 
5790 societati comerciale din care: 46 intreprinderi mari, 436 intreprinderi mici si mijlocii, 
restul de 5308 fiind microsocietati, acestor agenti economici adaugandu-li-se CUP RA 
Focsani, ADP RA Focsani, filialele judetene ale regiilor si companiilor nationale si 
cooperativele mestesugaresti, de consum si credit. Industria judetului Vrancea acopera 
aproape toate ramurile, in care ponderea majoritara o detine industria textila si a confectiilor 
50%, celelalte industii avand ponderile: alimentara si a bauturilor 30%, productia de mobilier 
2%, industria celulozei, hartiei si cartonului 3%, industria de masini si echipamente 1,4%, 
industria de aparataj electric 2,6% etc. 
 
Poluarea atmosferei 
 
Industria -  S.C. ENET S.A. Focşani, SC VEF Focşani, Freshtex Focşani, Insta Electric 
Focşani, SC Laminorul Focşani, COMAT Focşani, SC ENET SA  FOCŞANI, SC LAMINATE 
SA BUCUREŞTI – SUCURSALA FOCŞANI, SC FRESHTEX TEXTILE FINISHING SRL  
Focsani, SC VRANCART SA ADJUD, SC MOPAF SA  Focşani - emite, fără a depăşi, în 
general, limitele maxime admise conforme STAS 12574 "Aer din Zonele protejate"30. Niveluri 
ale emisiilor înregistrate în 2006: 686.079 t SO2; 957,21 t NOX; 4109,3 t NH3 - 94.8 % provin 
din agricultură 4670.38 t COV NM (Compuşi organici volatili nemetanici) – 705 t provin de la 
folosirea solvenŃilor şi 653, 6 t de la diverse procese de arderi; 0,0436 mg / m3 pulberi în 
suspensie, provenite de la centralele termice şi transportul rutier; 13,69 Kg Hg; 87,216 Kg Pb 
şi 2,67 Kg Cd – toate provenind de regulă de la incinerarea deşeurilor spitaliceşti, de la arderi 
şi transportul rutier31. Sursele de poluare cu pulberi sedimentabile sunt în general aceleaşi 
ca în cazul pulberilor în suspensie, la acestea adăugându-se construcŃiile de drumuri, 
industria materialelor de construcŃie, eroziunea solului etc.. S-au înregistrat în 2006 depăşiri 
cu 2 – 3 g ale concentraŃiei maxime admisibile de 17 g/m2/lună în preajma sediului A.P.M. 
Vrancea, S.C. Vincon Focşani şi Măicăneşti. 
 
Cât priveşte emisia de POP (poluanŃi organici persistenŃi), din evidenŃele APM Vrancea pe 
2005, exista o cantitate de 0,08 tone heptaclor (deşeuri pesticide), din care: 0,05 tone aflate  
la EPA Râmniceni şi 0,03 tone  la Serviciul Public de ProtecŃia Plantelor; în luna iunie 2006, 
în cadrul proiectului PHARE RO 2002/000-586.04.07, au fost eliminate 61,944 tone deşeuri 
pesticide ( inclusiv cantitatea de heptaclor ), în prezent mai există doar 6,17 tone care nu au 
fost incluse  în acest proiect , aflate în 3 depozite. 
 
Echipamentele-condensatori de corecŃie a factorului de putere - cu Bifenilii policloruraŃi (PCB) 
au fost identificate iniŃial la 35 agenŃi economici din judeŃ. DeŃinătorii au întocmit planuri de 
eliminare conform conform HG nr.291/2005, cu limita de timp 2010 pentru echipamentele 
scoase din uz  sau sfârşitul existenŃei utile pentru cele aflate în funcŃiune. Din cele 1802 
bucăŃi condensatori inventariate iniŃial, în perioada 2005 - 2006 au fost eliminate 293 buc. de 
la 11 agenŃi economici. În prezent mai deŃin astfel de echipamente 28 firme. 
 
Dioxinele se produc în procesele naturale de combustie, în timp ce derivaŃii acestora, PCBs 
sunt substanŃe chimice sintetice folosite în multe produse industriale, dar care acum sunt 
interzise. Câteva sute de dioxine şi derivaŃi PCBs au fost identificaŃi, dar numai 20 - 30 ridică 
probleme toxicologice.  Valorile rezultate din calculul emisiilor de dioxine , PCBs si PAH la 
nivel de agenŃie in anul 2006 au fost de 4.18 *10-10 Kg dioxine si 5.068*10-9 Kg PCBs , 
rezultate din incinerarea deseurilor spitalicesti, si 389 Kg PAH rezultate din procesele de 
productie respectiv statii producere asfalt. 
 

                                            
30 „Inventarul de emisii al judeŃului Vrancea pentru anul 2006” a fost întocmit conform instrucŃiunilor 
prezentate în documentul si programul (GHID CORINVENT si CORINVENT_ BLANK) ataşat la adresa 
M.A.P.A.M. nr. 128050/FCG/12.12.2003,  iar la calcularea cantitaŃilor de poluanŃi emisi în atmosferă au 
fost luate în considerare factorii de emisie  transmişi prin adresa M.A.P.A.M. nr. 127968 / FCG / 
03.12.2003. Pentru activitaŃile necuprinse (transport) în această adresa s-au utilizat factorii de emisie 
din CORINAIR. 
31 Laboratorul APM Vrancea nu efectuează determinari fizico-chimice la metale grele din aer 
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La nivelul judeŃului Vrancea , în anul 2006 au fost inventariaŃi un număr de 15 agenŃi 
economici care deŃin substanŃe din categoria CFC. Singurele substanŃe reglementate de 
Protocolul de la Montreal , care se utilizează ,  sunt freonii (în activitatea de service aparate 
frigorifice ). În anul 2006 , cantitatea de freoni utilizată a fost de 91,7 Kg – R12 si 2521,3 Kg – 
R22. Cantitatea de freon recuperat a fost de doar 32,5 Kg32 faŃă de 31 Kg în 2005. Se 
remarcă o scădere a consumului a astfel de substanŃe faŃă de anii precedenŃi şi se datorează 
în principal încetării duratei de viaŃă a aparatelor frigorifice cu an de fabricaŃie mai vechi de 
1995 (care utilizau freoni R12 ) şi achiziŃionării de aparate noi, ce funcŃionează cu agenŃi de 
răcire ecologici. În judeŃ nu există societăŃi importatoare de substanŃe care diminuează stratul 
de ozon (ODS). 

 
În ceea ce priveşte gazele cu efect de seră, au fost inventariate 3 instalaŃii care se încadrează 
în schema de comercializare EU ETS – 2 InstalaŃii de ardere şi o instalaŃie de producere 
hârtie si carton ondulat. Operatorii care deŃin aceste instalaŃii au depus documentaŃiile 
necesare obŃinerii autorizaŃiei privind emisiile de gaze cu efect de seră, precum şi propunerile 
de Planuri de măsuri pentru monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră. 
Prin Planul NaŃional de Alocare (PNA) pentru prima perioadă s-au alocat în Vrancea 159733 
certificate33,  iar pentru etapa a doua 822305 certificate. Emisiile de dioxid de carbon, în anul 
2006, au înregistrat un volum de 1363,46 mii tone, iar cele de metan 10,96 mii tone. Emisiile 
de protoxid de azot s-au limitat la 800 t.  
 
Sursele de emisie în atmosfera din agricultura sunt reduse dar nu de neglijat34. Depozitele de 
deşeuri reprezinta surse moderate de emisie în atmosfera, fiind amplasate la distanŃe mari de 
localitaŃi, iar poluarea provenită de la trafic se rezumă, în mare, la tronsonul de drum 
european E85 - Bucureşti–Buzau- Focşani – Bacau – Suceava – Siret care traverseaza 
localitaŃile urbane si rurale ale judeŃului Vrancea. 
 
SubstanŃe şi preparate chimice periculoase 
 
� Importul şi exportul anumitor substanŃe şi preparate periculoase 

 
La nivelul judetului Vrancea nu au fost identificati agenti economici care pun pe piata 

sau utilizeaza substante si preparate restrictionate,  conform Directivei Consiliului nr. 
76/769/CEE privind restrictionarea comercializarii si utilizarii anumitor substante si preparate 
chimice periculoase. 

 
� Evaluarea riscului utilizarii substanŃelor chimice periculoase asupra sanataŃii 

umane şi mediului  
 
Deoarece in judet nu exista producatori sau utilizatori de substante periculoase in cantitati 
mai mari de 1000 tone, nu s-au facut evaluari de risc in ce priveste utilizarea substantelor 
chimice periculoase asupra sanatatii umane si a mediului 
  
� Prevenirea, reducerea şi controlul poluarii mediului cu azbest.  

Există utilizatori (Tabel 19), dar nu există producători în JudeŃ. 
 

                                            
32 Există 4 agenŃi economici care deŃin echipamente de recuperare a agenŃilor frigorifici : 
FRIGOTEHNICA S.R.L. Gugeşti , COOPERATIVA PRESTAREA , HELIOS COM S.R.L. Focşani şi 
PROTOTAL SERVICE S.R.L. Focşani 
33 certificatul  de emisii de  gaze cu efect de sera  reprezintă titlul care conferă dreptul de a emite o tonă 
de  CO2 echivalent într-o perioadă definită 
34 SC AVICOLA FOCŞANI SA / PLATFORMA  PETREŞTI – deŃine autorizaŃia integrată de  mediu nr. 
35/19.12.2006 – eliberată pentru categoria de activitate 6.6.a) – InstalaŃii pentru creşterea intensivă a 
păsărilor , având o capacitate mai mare de 40.000 de locuri pentru păsări. SC AVICOLA FOCŞANI SA 
/ PLATFORMA  GOLEŞTI – deŃine autorizaŃia integrată de  mediu nr. 36/19.12.2006 – eliberată pentru 
categoria de activitate 6.6.a) – InstalaŃii pentru creşterea intensivă a păsărilor , având o capacitate mai 
mare der 40.000 de locuri pentru păsări.. SC AVIPUTNA SA  Golesti - urmeaza sa obtina autorizatie 
integrata de mediu pentru categoria de activitate 1.1. -  Ferma crestere pasari cu o capacitate mai mare 
de 40.000 de locuri pentru păsări .. SC AGROIND FOCŞANI SA – punct de lucru : Doaga – deŃine 
autorizaŃie integrată de mediu nr. 23/04.10.2006 - eliberată pentru categoria de activitate 6.6.b)- 
InstalaŃii pentru creşterea intensivă a porcilor , cu o capacitate mai mare de 2000 de capete pentru 
porcii de producŃie ( peste 30 kg)-conf. anexei 1 a OUG nr. 152/2005. 
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� SubstanŃe reglementate de Protocolul de la Montreal (ODS)- inventarul 
cantitatilor de ODS-uri  

 
În judeŃul Vrancea , singurele substanŃe reglementate de Protocolul de la Montreal , care se 
utilizează,  sunt freonii ( în activitatea de service aparate frigorifice ). În anul 2006 , cantitatea 
de freoni utilizată a fost de 91,7 Kg – R12 si 2521,3 Kg – R22. Cantitatea de freon recuperat 
a fost de 32,5 Kg  faŃă de 31 Kg in 2005. 
 
Se remarcă o scădere a consumului a astfel de substanŃe faŃă de anii precedenŃi şi se 
datorează în principal încetării duratei de viaŃă a aparatelor frigorifice cu an de fabricaŃie mai 
vechi de 1995 (care utilizau freoni R12) şi achiziŃionării de aparate noi , ce funcŃionează cu 
agenŃi de răcire ecologici. 
 
Există 4 agenŃi economici care deŃin echipamente de recuperare a agenŃilor frigorifici ( 
FRIGOTEHNICA S.R.L. Gugeşti , COOPERATIVA PRESTAREA , HELIOS COM S.R.L. 
Focşani şi PROTOTAL SERVICE S.R.L. Focşani ). Cantitatea de agent frigorific recuperat 
este relativ mică (în comparaŃie cu cantitatea utilizată) şi de datorează faptului că cele mai 
multe defecŃiuni a  aparatelor frigorifice apar datorită fisurării conductelor şi prin urmare cea 
mai mare parte a freonului se evapora inainte de a putea fi recuperat. 
 
În judeŃul Vrancea nu există societăŃi importatoare de ODS-uri. În conformitate cu Legea 
159/2000 pentru aprobarea O.G. nr. 89/1999 privind regimul comercial şi introducerea unor 
restricŃii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon , in anul 2006 nu a 
existat nici o solicitare din partea Biroului Vamal Focsani pentru participare la control in 
scopul prevenirii introducerii in tara a unor astfel de substante. 
 
� Biocide (utilizare, import, export) 

 
La nivelul Agentiei de Protectie a Mediului Vrancea nu exista un inventar al acestor 
substante. 

 
� PoluanŃii organici persistenŃi 

 
Din evidentele APM Vrancea  pe 2005 ,   a existat o cantitate de 0,08 tone heptaclor 
(deseuri pesticide), din care: 0,05 tone aflate la EPA Rimniceni si 0,03 tone  la Serviciul 
Public de Protectia Plantelor; 
 
In luna iunie 2006 (Tabel 20) , in cadrul proiectului PHARE RO 2002/000-586.04.07, au fost 
eliminate 61,944 tone deseuri pesticide (inclusiv cantitatea de heptaclor), in prezent mai 
exista doar 6,17 tone care nu au fost incluse in acest proiect, aflate in 3 depozite.. 
 
O alta categorie de poluanti organici persistenti sunt bifenilii policlorurati, substante aflate in 
echipamentele cu PCB (condensatori de corectie a factorului de putere).  
 
� Produse fitosanitare – pesticide 

 
Deşeuri de pesticide eliminate în 2006 – Până la sfârşitul anului 2006 a fost eliminată o 
cantitate de 61.944 tone deşeuri de pesticide, rămânând a mai fi eliminate 6,17 tone. 
 
Industria 
 
Activitatea industriala are un impact semnificativ asupra mediului prin emisiile de poluanti în 
aer, apa, sol prin generarea de deseuri prin consumul nerational de energie35. În judetul 
Vrancea sunt identificate 10 de instalatii sub incidenta Directivei privind prevenirea, reducerea 
si controlul integrat al poluarii (IPPC). Exceptând doua instalatii care au obtinut perioade de 
tranzitie toate celelalte trebuie sa se conformeze prevederilor legislatiei de mediu in vigoare. 
Agentii economici vizati au demarat programe de investitii menite a asigura conformarea la 
cerintele de protectie a mediului si prevenire a poluarii. Instalatiile care nu au perioada de 
tranzitie au avut ca termen final de conformare  la cerintele de mediu data de 31.12.2006. 

 

                                            
35  A se vedea tabelul 26 
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Proiecte recente aprobate de Administratia Fondului pentru Mediu: 
 
"Vrancea mediu european Focşani, Şcoala "Alex.VlahuŃă" cl.I-VIII  
"Retehnologizarea staŃiei de epurare S.C.Vincon Vrancea 29.12.2006 
"StaŃie de epurare Cons.Local Soveja Vrancea 03.05.2007 
"Tehnologii de eliminare a deşeurilor industriale nepericuloase", S.C.Vrancart S.A. Adjud, 
1.10.2007 
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1.2 Mediul construit – Gradul de dezvoltare al infrastructurii 

 
 
Prin „Infrastructura” se intelege, conform Noului DicŃionar Explicativ al Limbii Române: 
Elemente ale bazei tehnico-materiale (sistemul de comunicaŃii şi telecomunicaŃii, căi ferate, 
şosele. In acceptia comuna insa, acest termen acopera o varietate de elemente ale acestei 
baze materiale care asigura bunul mers al societatii moderne, elemente care se pot clasifica, 
fara pretentii de exhaustivitate, astfel: 

Infrastructura 
-de transport 

-terestru 
-rutier 
-feroviar 

-naval 
-aerian 

-de utilitate publica 
-alimentare cu apa 
-canalizare 
-energie termica 

-energetica 
-energie electrica 
-alimentare cu gaz 

-de comunicatii 
-sociala 
-educationala 
-de protectia mediului. 
 

Intrucat ultimele trei categorii sunt analizate in capitolele de Dezvoltare sociala si respectiv 
Mediu, prezentul raport va acoperi doar starea primelor patru mari categorii de infrastructura 
si anume: 

-de transport 
-de utilitate publica 
-energetica 
-de comunicatii 
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INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT 
 
 

Dupa cum se prevede in Planul National de Dezvoltare36: “O infrastructură de 
transport eficientă, conectată la reŃeaua europeană de transport contribuie la creşterea 
competitivităŃii economice, facilitează integrarea in economia europeană şi permite 
dezvoltarea de noi activităŃi pe piaŃa internă. 

SituaŃia actuală a sistemului naŃional de transport este caracterizată prin existenŃa 
unui număr redus de autostrăzi şi de conexiuni la nivel de autostradă sau drum rapid cu 
statele vecine şi membre ale Uniunii Europene, de variante ocolitoare, de linii feroviare 
electrificate, de existenŃa unei degradări avansate a infrastructurii navale şi a unei uzuri a 
materialului rulant.  

Dezvoltarea infrastructurii de transport reprezintă o condiŃie necesară pentru 
implementarea cu succes şi a celorlalte priorităŃi de dezvoltare ale României pentru perioada 
2007–2013, contribuind la creşterea mobilităŃii persoanelor şi a mărfurilor, la integrarea polilor 
regionali de creştere cu reŃeaua trans-europeană de transport, la combaterea izolării zonelor 
subdezvoltate şi, nu în ultimul rând, la dezvoltarea infrastructurii de transport regionale şi 
locale.” 
 
Infrastructura de transport terestru - rutier 
   

Din punctul de vedere al accesibilitatii la magistralele de transport europene si, prin 
aceasta conectarea la economia europeana, judetul Vrancea beneficiaza de avantajul unei 
situari exact pe traseul coridorului pan-european nr. IX.  

Coridorul IX începe în Finlanda, la Helsinki, si strabate nu mai putin de noua tari. Din 
tara de origine, traverseaza Rusia, prin Vyborg, Sankt Petersburg, Pskov, Moscova si 
Kalingrad, Ucraina, prin Kiev, Ljubasevska si Odessa, Moldova, prin Chisinau, România, prin 
Bucuresti, Lituania, prin Vilnius, Belarus, prin Minsk, Grecia, prin Alexandroupolis, si Bulgaria, 
prin Dimitrovgrad si Ormenio. În tara noastra, coridorul strabate, de la sud la nord, Giurgiu, 
Bucuresti, Bacau, Pascani, Iasi. Are traseu rutier si feroviar, dar comunica si cu rute cu iesire 
în porturi. Coridorul rutier care incepe la Helsinki in Finlanda si se termina la Alexandropolis in 
Grecia intra pe teritoriul Romaniei la punctul de frontiera cu Republica Moldova Albita si apoi 
continua pe traseul: Marasesti – Focsani-Buzau – Bucuresti – Giurgiu,  acoperind axa majora 
de transport Nord-Sud a judetului Vrancea. 

  
In ceea ce priveste accesibilitatea la coridoarele de transport interne ale UE si anume 

Reteaua TEN-R, Judetul Vrancea beneficiaza de acelasi tip de avantaj major dat de situarea 
pe un traseu subsidiar traseului axei 22 care intra pe teritoriul national la Nadlac, trece prin 
Sibiu, Brasov si Bucuresti si se termina la Constanta. Un traseu national de conectare la axa 
22 incepe la Ploiesti, trece prin Buzau, Focsani, Bacau si se opreste la Siret-Suceava, acest 
traseu strabatand judetul Vrancea de la sud la nord, pe traseul actualului DN2, acoperind 
practic axa de strabatere N-S.  

                                            
36 Planul National de Dezvoltare, Prioritatea 2, pag.1 
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Pentru a cuantifica accesibilitatea la retelele de transport rutier europene se va 

evalua mai intai timpul de acces si in al doilea rand populatia afectata acestui prim indicator. 
Pentru timp de acces s-a folosit jumatatea de ora, 30 minute, timp in care se pot parcurge la o  
viteza maxima legala de 60 km/h o distanta de 30 de km. S-a calculat apoi pe harta 
drumurilor din judet care au acces la drumurile europene limitele de 30 km de la aceste 
drumuri si banda localitatilor acoperite de aceste drumuri. In faza urmatoare s-a alocat 
fiecareia dintre acele localitati numarul de locuitori reiesit din recensamantul din 2002 si apoi 
s-a calculat suma locuitorilor din banda acoperita de accesul in 30 de minute. Rezultatele au 
fost urmatoarele: 

- 350,600 de locuitori ai judetului, anume 89.8% din total locuitori au acces la un 
drum pan-european in cel mult 30 de minute 

- numai 42,400 de locuitori ai judetului, anume 10.2% din total locuitori au acces 
la un drum pan-european in peste 30 de minute.  

 
 
Nici un alt judet la Moldovei nu se poate lauda cu asemenea indicatori! 

 
Zona acoperita de aceste drumuri este data in harta de mai jos. 
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Situarea exact pe traseul unor drumuri de importanta europeana are relevanta si prin 

prisma reabilitarii si modernizarii drumurilor nationale care se conecteaza la cele europene si 
care sant prevazute ca atare in Planul de Amenajare a Teritoriului National37. Aceste 
modernizari vor determina imbunatatirea conditiilor de transport pentru marfuri si persoane si 
prin aceasta vor contribui la sporirea bunastarii populatiei pozitiv afectate.  
 
SecŃiuni de autostradă38 planificate pentru perioada 2007-2015 

 
 
Investitiile in amenajarea drumurilor sunt dintre cele mai rentabile din punct de vedere 

socio-economic. Conform datelor dintr-un studiu39 al Bancii Mondiale rata economica medie 
                                            
37 Autostrada Ploiesti – Focsani este planificata a sa realiza pana in 2013 si se afla in faza de licitare a 
studiului de prefezabilitate. 
38 Sursa: PND 2007-2013, cap.2.3.1 
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de randament  pentru proiectele bancii dintre anii 1983-1992 a fost de 29 de procente 
comparativ cu, de exemplu, proiectele de electrificare unde rata a fost de numai 11%. Data 
fiind situatia specifica a judetului Vrancea: pagube masive nerecuperate dupa inundatii, se 
poate usor previziona ca asemenea proiecte de infrastructura rutiera vor beneficia de rate de 
randaments socio-economic inca si mai ridicate. 

Ca impact indirect a fost demonstrat40 ca amenajarea unui drum asfaltat reduce rata 
saraciei in aria rurala traversata cu 6-7 procente iar in prima decada de functionare cu circa 
1% anual. Acest fapt este important mai ales in zona de Sud si parti din zona sub-montana a 
judetului, zona ce raporteaza cele mai mari rate ale indicatorilor ce definesc saracia. 
 

SituaŃia generală actuală a retelei de drumuri  publice din judeŃul Vrancea pe tipuri de 
lucrări pentru traficul rutier în funcŃie de caracteristicile tehnice se prezintă astfel: 

 
Total41  drumuri publice naŃionale lungime reŃea    516,592 km km , din care: 
� Cu imbracaminti din Beton (asfalt + ciment)          348,794 km, 
� Cu imbracaminti asfaltice usoare   115,742 km, 
� Nemodernizate (pietruite + de pamant)   52,056 km, 

 
Total42 drumuri publice judeŃene şi comunale  lungime reŃea   1.274,578 km  din 
care: 

 
� Total drumuri publice judeŃene    lungime reŃea      731,428 km,   
� Total drumuri publice comunale  lungime reŃea       543,150 km     
 
� Modernizate43                                  lungime reŃea     347.444  km din 

care 
� DJ  318,644 km  
� DC  28,800 km , 

� Nemodernizate         lungime reŃea         927,134 km din care 
� DJ  318,644 km  
� DC  514,350 km 

 
Total  insumat drumuri publice  lungime reŃea        1.791,080 km , din care: 
� modernizate                            lungime reŃea      811,980 km, 
� nemodernizate     lungime reŃea      979,190 km, 

 
Din totalul la nivel de tara de 79,454 km, 15,712 km (19,8%) sunt drumuri naŃionale şi 

63,742 km (80.2%) drumuri judeŃene şi locale iar in judetul Vrancea distributia este 28,84% 
drumuri nationale si numai 71,16% drumuri judetene si comunale. 

La nivel de tara, la o suprafata totala de 237,500 kmp, densitatea medie a drumurilor 
nationale este de 6,6 km/100 km2 pe cand in judetul Vrancea ea este de 10,65km la 100kmp. 

In  Judetul Vrancea densitatea drumurilor publice pe 100km2 este de 36,9 km (media 
nationala in 2004: 33,3 km). 
 

Incepand44 cu anul 1999, cele doua drumuri mari europene care traverseaza judetul 
Vrancea, au fost cuprinse intr-un amplu program de reabilitare. 

Finantarea lucrarilor a fost asigurata de sursele de finantare ale Uniunii Europene 
prin Banca Europeana de Investitii si prin Programul PHARE, si insumeaza peste 235,0 
milioane Euro, iar lucrarile au constat in realizarea a: 

-85 km D.N. modernizat prin marirea platformei de la 10,0 – 13,0m ; 
-7 km D.N. modernizat prin marirea platformei de la 8,00 – 10,0 m;  
- construirea a 8 poduri mari, insumand 1,25 km; 
- reabilitarea a 21 poduri vechi, insumand 2,3 km; 

                                                                                                                             
39 The Social Rate of Return on Infrastructure Investments, Canning & Bennathan, pag.2 
40 The Poverty Impact of Rural Roads, World Bank Policy Research Working Paper 3875, April 2006, 

pag. 18 
41 Raport Compania Nationala De Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania, Directia Regionala de 

Drumuri si Poduri Iasi - Sectia Focsani , 09.07.2007 
42 Situatie Consiliul Judetean Vrancea, Directia Tehnica, 31.12.2006 pt DJ, 31.12.2002 pt DC 
43 In prezentul raport, pentru uniformitate metodologica, prin Modernizate se vor intelege drumurile cu 
urmatoarele tipuri de imbracaminti: beton asfalt, beton de ciment, pavaje si imbracaminti asfaltice 
usoare iar prin Nemodernizate cele cu imbracaminti pietruite sau de pamant . 
44 Sursa: http://www.cjvrancea.ro/htmluri/proiecte.html 
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- constructia unui sistem modern de evacuare a apelor meteorice, ridicarea calitatii 
suprafetei rutiere, a semnalizarii si sigurantei rutiere la nivelul cerintelor europene; 
 
La finele contractului, drumul national D.N.2 (E.85) se prezinta ca un drum european 

modern, cu nimic mai prejos decat cele de aceeasi categorie din afara granitelor tarii si este 
capabil sa deserveasca cerintele traficului de azi si a celui in perspectiva urmatorilor 15 ani.  

 
In perioada 2003-2005 o serie de Drumuri Judetente au fost reincadrate drept 

Drumuri Nationale si au fost trecute din administrarea Consiliului Judetean in cea a  Sectiei 
Focsani a Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Iasi. Pentru ca din 516 km de drumuri nou 
preluate, circa 323 km erau in stare deplorabila si cu durata de serviciu total expirata, s-a 
inceput un amplu program multianual de lucrari de modernizare a acestor drumuri. Rezultatul 
este ca in prezent se circula in conditii optime pe urmatoarele drumuri nationale: 

-DN2 
-DN 24 
-DN23 
-DN2L pana la Soveja 

  
Se circula in conditii acceptabile pe: 
-DN23A 
-DN23B 
-DN2M pana la Andreiasu 
-DN11 
In ciuda unor serioase eforturi financiare si organizatorice, mai exista inca sectoare 

de drum pe care circulatia auto este improprie: 
-DN2L: declarat oficial inchis pe sectorul Soveja-Lepsa, 17 km 
-DN2N: declarat oficial inchis pe sectorul Jitia – jud. Buzau, 4km si impracticabil pe 
sectorul Caiata-Martinesti 
-DN2M: sectorul Andreiasu – Nereju 
-DN2R 
 
CNADNR va continua programele de intretinere curenta si periodica pe intreaga retea 

de drumuri nationale precum si lucrari de refacere a infrastructurii afecatate de inundatiile din 
2005 si 2007. De asemenea va efectua lucrari de  reabilitare si modernizare pe DN2D cu 
termen de executie 2 ani si pe DN2N, DN23A, DN23D si DN2M pe termen mediu (3-5 ani) 
plus la centurile ocolitoare ale oraselor Focsani si Adjud. 

 
Lucrarile de reabilitare si consolidare au vizat si drumurile judetene, actiune care s-a 

realizat45 prin Directia de specialitate a Consiliului Judetean Vrancea din fonduri atrase de la 
Uniunea Europeana – initial s-au demarat lucrari de consolidare DJ 204 C Km 44+200 de pe 
teritoriul comunei Chiojdeni precum si consolidare DJ de pe teritoriul comunei Dumitresti.  

Consiliul JudeŃean a trecut recent la reabilitarea a aproximativ 80% din drumurile 
judeŃene. Lucrările realizate sau în curs de realizare constau în balastare şi turnarea de 
covoare asfaltice pe anumite portiuni din urmatoarele drumuri judeŃene: DJ 119C, DJ 252, DJ 
204 N, DJ 119J, DJ 203 H, DJ 205 H si DJ 205 (sectoarele Homocea-PloscuŃeni, Angheleşti-
Rugineşti, Adjud-Şişcani, limită judeŃ Buzău-Biceşti-Dumitreşti, Năneşti-limită judeŃ GalaŃi, 
Panciu-MoviliŃa-Păuneşti şi Năruja – Nistoreşti). 

De asemenea, se execută lucrări de aducere a drumurilor la starea de dinaintea 
inundaŃiilor din anul 2005. Valoarea lucrărilor ce vor fi realizate in 2007 este de aproximativ 38 
de milioane lei. 

In ceea ce priveste accesibilitatea populatiei la drumurile nationale, situatia se prezinta 
astfel: 

-DN2: deserveste direct localitati insumand o populatie de 165.300 locuitori 

-DN2N+DN2R: Martinesti-Dumbraveni-Vintileasca deserveste direct comune insumand o 
pupulatie de 17.900 locuitori 

                                            
45 Sursa: http://www.cjvrancea.ro/htmluri/proiecte.html 
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-DN2M: Focsani-Andreiasu-Nereju deserveste direct comune insumand o populatie de 
22.100 locuitori 

-DN2D: Focsani – Lepsa deserveste direct comune insumand o populatie de 20.000 
locuitori 

-DN2L: Focsani – Soveja deserveste direct comune insumand o populatie de 22.800 
locuitori 

-DN11A: Adjud – Corbita: deserveste direct comune insumand o populatie de 9.000 
locuitori 

-DN23: Focsani – Maicanesti deserveste direct comune insumand o populatie de 13.600 
locuitori 

-DN23A: Focsani – Ciorasti deserveste direct comune insumand o populatie de 15.600 
locuitori

 

 

In total reteaua de drumuri nationale din judet deserveste direct un numar de 
286.300 locuitori, insumand 72,7% din populatia judetului. 

Daca drumurile nationale sant in administrarea CNADNR iar fondurile pentru intretinerea 
si modernizarea acestora sant in afara raspunderii si potentelor autoritatilor vrancene, 
situatia este diferita in ceea ce priveste drumurile judetene si cele comunale care se afla 
in administrarea Consiliului Judetean si respectiv al consiliilor locale. Consiliul JudeŃean a 
trecut recent la reabilitarea a aproximativ 80% din drumurile judeŃene. Lucrările realizate 
sau în curs de realizare constau în balastare şi turnarea de covoare asfaltice pe anumite 
sectoare de drum judeŃean. De asemenea, se execută lucrări de aducere a drumurilor la 

DN2N 
17,900 loc. 

DN2M 
22,100 loc. 

DN2D 
20,000 loc. 

DN2L 
22,800 loc. 

DN2 
165,300 loc. 

DN23 
13,600 loc. 

DN23A 
15,600 loc. 

DN11A 
9,000 loc. 
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starea de dinaintea inundaŃiilor din anul 2005. Valoarea lucrărilor ce vor fi realizate in 
2007 este de aproximativ 38 de milioane lei.  

In continuarea acestui program, CJ doreste sa acceseze fondurile europene ce se vor 
aloca prin Programul Operational Regional 2007-2013 pentru urmatoarele proiecte de 
reabilitare si modernizare drumuri: 

� Modernizarea şi reabilitarea DJ 205R Coteşti – Poiana Cristei, km 21+700 – 28+700  
� Reabilitarea şi modernizarea drumului judeŃean DJ 204E DN24-Mărăşeşti-Panciu km 

24+200- 43+050  
� Modernizarea DJ 205 D Valea Sarii-Naruja-Paltin-Nereju-Bradacesti 
� Reabilitarea şi modernizarea DJ 205E Vidra-Vizantea-Câmpuri (DN2L) 
� Modernizare DJ 205 K Racoasa-Marasti (5 km-drumul de acces catre mausoleul 

Marasti) 
� Modernizare DJ 205 L Grumaz-Vrancioaia-Paulesti-Negrilesti-Soveja, km 0+000-km 

37+600 
� Modernizarea DJ 205 B Alexandru Vlahuta(DN2)-Gugesti-Urechesti-Budesti-Cotesti-

Dalhauti-Rimniceanca-Odobesti-Jaristea-Bolotesti-Tifesti-Satu Nou (DN 2L) km 
0+000-KM 50+60 (Drumul podgoriilor) 

   

Mai merita de semnalat in mod special urmatoarea situatie particulara: Judetul Vrancea 
este singurul judet din Romania care are toate vaile orientate campie-deal-munte 
strabatute de drumuri aflate sub incadrarea de drumuri nationale. Toate cele patru 
vai majore: Susita, Putna, Milcov si Ramnicu Sarat sant strabatute de drumuri nationale, 
ceea ce mareste sansele ca aceste drumuri sa fie bine intretinute si modernizate. 

  

Acest fapt permite un transport intra si interjudetean foarte activ si diversificat: din 
Focsani exista 534 de legaturi auto zilnice catre  63 destinatii intra si 8 interjudetene din 
care: 

• 26 catre Bucuresti 

• 23 catre Adjud 

• 74 catre comuna Jaristea! 
 
Demna de semnalat este si densitatea taxiurilor auto, care la un numar de 500 taxiuri 
inregistrate in municipiul Focsani se apropie ca densitate(1 taxi la 200 loc) de Bucuresti si 
orasele mari ale tarii: Timisoara, Cluj, Iasi.  
 
Reteaua densa de drumuri nationale care traverseaza judetul pe axa est-vest este 
conectata in zona de campie – unde sunt localizate de asemenea centrele urbane ale 
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judetului – prin drumul European E85, ceea ce faciliteaza transportul rapid intre localitatile 
din zona de est a judetului. Buna dezvoltare a retelei de drumuri nationale pe axa est-vest 
nu este insa complementata de o dezvoltare similara a retelei de drumuri pe directia 
nord-sud in zona colinara / sub-montana din vestul judetului, drumurile judetene si 
comunale din aceasta arie fiind degradate seminificativ de actiunea factorilor de risc 
natural. In conjunctie cu existenta in aceasta zona a unor portiuni de drumuri nationale 
inchise circulatiei publice, aceasta situatie defavorabila a drumurilor judetene si comunale 
orientate nord-sud duce la dificultati de acces si timpi mari de transport intre localitatile 
rurale din aceasta zona, in ciuda densitatii ridicate de asezari, a potentialului economic 
ridicat si a atractivitatii turistice specifice acestei arii geografice. 
 

Analizand insa calitatea retelei de drumuri, se remarca faptul ca aceasta este deteriorata 
periodic de o serie de conditii climaterice si hazarde geomorfologice, specifice Vrancei. 

 

 
INUNDATIILE - PROBLEMA MAJORA46 

 

Judetul Vrancea se confrunta in mod cvasi-regulat cu o serie de probleme generate 
de inundatii masive, probleme ce afecteaza la modul cel mai serios infrastructura de transport 
si conexa.  

InundaŃiile masive din anul 2005 au creat pagube de peste 330 milioane lei, au fost 
stricate de ape peste 50 de drumuri comunale si judetene si 20.000 locuitori au ramas izolati. 
Desi pagubele la infrastructura rutieră a judeŃului au depasit atunci 3.300 de miliarde lei vechi, 
Guvernul a alocat sub o treime din fondurile necesare reabilitării, doar 595 miliarde lei vechi. 

Primele ploi mai serioase din acest an, au produs, numai in doua zile: 22-24 martie 
2007 pagube aproape cit tot bugetul judetului din acest an: 45,7 milioane lei. Consiliul 
Judetean a raportat ca la drumurile judetene, comunale, la podete si punti pietonale 
stricaciunile costa 40 milioane lei. Suma e mai mare decit banii alocati de la buget in acest an 
pentru reabilitarea infrastructurii stricata de ploi in anii precedenti.  

 

Cauzele acestor fenomene sant multiple:  

• meteo – precipitatii violente in cantitati mari, s-au inregistrat ploi de 200 l/mp 
ceea ce dus la cresteri de debite record pe rauri si paraie. 

• Existenta unor suprafete mari de terenuri degradate (erodate, alunecatoare, 
ravenate) exploatate necorespunzator, situate pe versanti cu pante mari si 
substrat litologic vulnerabil, constituind importante surse de aluviuni si de 
formare a scurgerilor torentiale  

 

                                            
46 Aceasta sectiune trebuie citita in conjunctie cu capitolul A.1.1, sub-capitolul “Managementul apei”, 
sectiunea “Inundatiile si lucrarile de aparare” 
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• defrisari necontrolate. Un raport47 al Camerei Deputatilor mentioneaza ca 
principala cauza a inundatiilor taierea masiva a padurilor, ceea ce are efect 
pe termen lung. De altfel, in Vrancea se resimt la aceasta data efectele 
defrisarilor care au avut loc la inceputul secolului trecut. Trebuie mentionat ca 
Romania ocupa primul loc in Europa la terenuri degradate, iar in Vrancea 
10% sint terenuri afectate de eroziuni. 

• colmatari, subdimensionari de poduri, indisciplina in constructii, sistare sau 
amanare lucrari CES. Iata ce arata mai precis un studiu48 independent: 

 

Planurile generale de urbanizarea atrag după sine realizarea unei 
infrastructuri rutiere şi feroviare care, în cele mai multe cazuri, se dezvoltă, 
pe mari sectoare, paralel cu cursul de apă sau traversează cursul de apă.  

Aceasta pot acŃiunea ca un baraj în calea scurgerii libere a apelor pe 
versanŃi sau în albiile majore. De asemenea se constată supraînălŃări ale 
nivelurilor curbei suprafeŃei libere a debitelor maxime datorate efectelor 
hidraulice de remu în amonte de  unele poduri şi podeŃe ce nu pot asigura 
tranzitarea undei de viitură în regim natural de curgere. 

Viiturile produse pe  râurile principale precum şi pe afluenŃii acestora 
în acestă  perioadă, au condus la calamitarea pe anumite sectoare a 
infrastructurii rutiere şi feroviare .   

Un factor important  privind îl constituie  modificarea morfologiei 
albiei prin generarea fenomenelor generale de eroziune de maluri şi a albiilor  
precum şi alunecări de teren datorate în special unor factori antropici . 

În acest sens schimbarea geometriei albiilor prin eroziuni şi aflieri la 
pilele podurilor a condus la modificarea parametrilor proiectaŃi şi la 
periclitarea precum şi distrugerea unor poduri şi drumuri importante şi implicit 
la înregistrarea de pagube importante ale economiei naŃionale.  

 
O alta mare problema o reprezinta dispersia responsabilitatii pentru lucrarile 

necesare functionarii la parametri optimi a infrastructurii de transport. Pe acceasi sectiune de 
drum exista pana la 6 institutii sau persoane fizice care raspund de varii portiuni ale lucrarilor 
necesare: versantii sant in raspunderea proprietarului terenului care poate fi persoana fizica, 
Romsilva, Consiliu Local, samd. Drumul propriu-zis este in raspunderea CNADR, CJ sau CL 
iar albia apelor este sub raspunderea Apelor Romane.  

Cum coordonarea investitiilor si a lucrarilor de efectuat pare imposibila la momentul 
actual, se inregistreaza pagube majore prin realizarea de lucrari incomplete. Iata un exemplu 
recent: Pe DN 2 L Tisita, o firma a realizat anul trecut asfaltarea drumului, potrivit contractului, 
insa drumul trebuia in prealabil consolidat in mai multe puncte de cei de la Drumuri Nationale, 
lucru care nu s-a facut. Astfel, intre Varnita si Racoasa, ploile din octombrie 2007 au marit 
debitul raului Susita care a rupt drumul la km 30,50 si 30,800, pe portiuni de cite 100 de metri, 
iar circulatia a fost intrerupta si sunt acum, la cateva luni de la inaugurarea drumului, 
necesare alte fonduri pentru repararea drumului recent modernizat.  
 
 
Infrastructura de transport feroviar 

 
SituaŃia generală actuală a retelei de căi ferate  publice în exploatare din judeŃul 

Vrancea pe tipuri de lucrări pentru traficul feroviar în funcŃie de caracteristicile tehnice se 
prezintă astfel: 

 

                                            
47 Raport cu privire la pericolul reprezentat de inundatii. Comisia de ancheta a Camerei Deputatilor, 
2000 
48Studiu IPTANA:  „IDENTIFICAREA ŞI DELIMITAREA HAZARDURILOR NATURALE (CUTREMURE 
ALUNECĂRI DE TEREN ŞI INUNDAłII). HĂRłI DE HAZARD LA NIVELUL TERITORIULUI 
JUDEłEAN”. Regiunea 2 - (Sud - Est) : judeŃele ConstanŃa, Tulcea, Brăila, GalaŃi, Vrancea, Buzău. 
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� Total căi ferate publice             lungime reŃea     171,000 km , din care: 
� Linii electrificate                          lungime reŃea         102,000 km, 
� Linii cu ecartament normal     lungime reŃea     171,000 km, din care: 
� Linii cu o cale                              lungime reŃea     73,000 km, 
� Linii cu două căi                          lungime reŃea        98,000 km, 
 

În judeŃul Vrancea densitatea liniilor  de CF pe 1000km2 este de 35,2 km 
 

Prin statia de cale ferata   Focsani  trec zilnic 60 de trenuri pentru transport de 
persoane, din care trenuri: 

• 8 Intercity 
• 10 rapide 
• 13 accelerate 

Zilnic legatura Focsani Bucuresti este facuta de urmatoarele trenuri de persoane: 
• 4 Intercity 
• 5 Rapide 
• 4 Accelerate 

Exista un singur tren de persoane care face legatura intre localitatile judetului, un tren 
pe zi pe relatia Panciu – Marasesti. 
 

Judetul Vrancea va fi beneficiar direct in contextul modernizarii infrastructurii 
feroviare, care va viza în principal sporirea atractivităŃii pentru transportul feroviar prin 
creşterea vitezei maxime de circulaŃie, pe secŃiuni din cadrul reŃelei interoperabile (TEN-T, 
Coridoarele IV şi IX), la 160 km/h pentru trenurile de pasageri şi la 120 km/h pentru trenurile 
de mărfuri. 
 

 
 

 Infrastructura de transport intermodal  
 

La nivel european se urmareste promovarea intermodalităŃii si asigurarea acesteia prin 
punerea în aplicare a acŃiunilor de îmbunătăŃire a infrastructurii feroviare şi rutiere şi prin 
crearea centrelor logistice pentru transportul inter-modal feroviar-rutier, feroviar-fluvial, 
feroviar-maritim, rutier-fluvial, rutier-maritim, rutier-aerian. 

 
Fiind un judet interior fara cai de apa navigabile Vrancea nu beneficiaza in mod direct 

de facilitati de transport naval, cerintele pentru acest tip de transport fiind acoperite de 
porturile si terminalele cele mai apropiate si anume:  

• pentru transport fluvial  
o Braila aflat la o distanta rutiera de 90km insemnand un parcurs cu camionul 

de 2h03min 
o Galati aflat la o distanta rutiera de 93km si insemnand un parcurs cu 

camionul de 1h50min 
• pentru transport maritim: Constanta aflat la 246km rutieri insemnand un parcurs cu 

camionul de 4h15min. 
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Pentru transportul aerian de pasageri cel mai apropiat aeroport - 101km = 1h23min -este cel 
de la Bacau de unde opereaza trei companii aeriene catre 44 de destinatii din Europa si alte 
continente. Pentru Transportul aerian de pasageri si marfa se pot folosi si terminalele 
aeroporilor Otopeni si Baneasa,care, desi aflate la o distanta mai mare - 189km = 2h35min - 
decat Bacaul, deservesc mai multe destinatii si rute. 

 
Este de remarcat avantajul competitiv al Judetului Vrancea de a se afla fata de toate aceste 
terminale la o distanta dus- intors mai mica decat 8 ore de condus cu camionul mediu, ceea 
ce inseamna ca aceste distante pot fi parcurse de catre un singur sofer pe cursa, in contextul 
noilor reglementari care impun intervale de odihna obligatorie pentru soferi. 

 
 

Port Constanta 
4h15min 
246km 

Terminale 
fluviale:  

GL 
1h50min 

93km 
BR 

2h03min 
90km 

 

Aeroport BCM 
1h23min 
101km 

OTP & BBU 
2h35min 
189km 
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INFRASTRUCTURA DE UTILITATE PUBLICA 
 
Alimentarea cu apa49 
 
In judetul Vrancea asigurarea apei potabile pentru utilizatorii sistemelor de alimentare cu apa 
apartinand domeniului public judetean si local este in sarcina:  

• Serviciului Public de Expoatare a Sistemelor Rurale de Alimentare cu Apa Vrancea 
(SPESRAAV), instituŃie publică de interes  judeŃean cu personalitate juridică înfiinŃată 
prin hotărâre a Consiliului JudeŃean Vrancea şi care funcŃionează sub autoritatea 
acestuia; 

• Companiei de Utilitati Publice Focsani; 
• Consiliilor Locale, pentru celelalte 4 centre urbane (Adjud, Marasesti, Panciu, 

Odobesti) si pentru comunele neafiliate SPESRAAV. 
 

SPESRAAV are ca scop asigurarea apei potabile, colectarea şi epurarea apelor uzate pentru 
toŃi utilizatorii sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, aparŃinând domeniului public de 
interes judeŃean şi local, şi anume50: 

• sistemele construite conform HG nr.687/97; 
• sistemele construite conform Programului SAPARD, cu acordul consiliilor 

locale; 
• sistemele construite conform HG 577/97 cu acordul consiliilor locale; 
• sisteme construite conform OrdonanŃei de Guvern nr.7/2006 
• sisteme de canalizare si staŃii de epurare. 

 
Numărul abonaŃilor la serviciile institutiei, utilizatori ai sistemelor de alimentare cu apă 
aparŃinând domeniului public judeŃean şi local, (persoane fizice, juridice, instituŃii ) era la 
sfarsitul anului 2006 de 473151. În prezent, ea are în administrare un număr de 17 sisteme de 
alimentare cu apă realizate în baza H.G.687/1997, dintre care sistemele: Tătăranu, Străoane, 
Cârligele, Câmpuri au fost recepŃionate, la terminarea lucrărilor, in cursul anului 2006. 
Totodata s-a efectuat recepŃia finală la expirarea perioadei de garanŃie pentru sistemele: 
Dumbraveni, Golesti, Jaristea, Calieni-Nanesti, Oreavu-Gugesti, Suraia si Vulturu. La 
solicitarea unor Consilii Locale, SPESRAAV a demarat procedura pentru preluarea în 
administrare şi a sistemelor de alimentare cu apă realizate prin programul SAPARD, aflate în 
proprietatea autorităŃilor locale.  
 
Cantitatea totala de apa livrata beneficiarilor in anul 2006 a fost de 312.151 mc. 
 
Desi ca numar de comune cu retea de alimentare cu apa potabila, judetul Vrancea sta bine 
fiind inregistrat ca avand alimentare cu apa in sate52 din 53 de comune , proportia acestora 
din total comune pe judet, desi mai mare decat media nationala, este mai mica decat media 
din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, dupa cum se poate vedea in datele din tabelul53 de mai 
jos: 

  
 Romania Regiunea Sud-Est Jud. Vrancea 

Total comune 2851 330 68 

Comune cu instalatii de 
alimentare cu apa 

potabila la 31.12.2006 

1620 
56,22% 

276 
83,63% 

53 
77,94% 

 
In ceea ce priveste reŃeaua şi volumul apei potabile distribuite se constata54 o evolutie 
favorabila a tuturor indicatorilor in ultimii trei ani, cu precadere o extindere masiva a retelei de 
distributie si a volumului de apa potabila distribuita: 

                                            
49 Acest capitol trebuie citit in conjunctie cu capitolul A.1.1 – Sub-capitolul “Managementul apei”, 
sectiunea “Resursele si alimentarea” 
50 Regulament de organizare si functionare al SPESRAAV din 31.08.2007 
51 SPESRAAV - RAPORT DE ACTIVITATE 2006 din 05.02.2007  

52 Acest indicator reflecta numarul comunelor in care cel putin un sat are alimentare cu apa iar nu 
comunele in care toate satele au retea de alimentare cu apa. 
53 Sursa: Anuarul Statistic al judeŃului Vrancea – ediŃia 2006 
54 Sursa: Anuarul Statistic al judeŃului Vrancea – ediŃia 2006 
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 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
       
Numărul localităŃilor  cu instalaŃii de 
alimentare cu apă potabilă (la sfârşitul 
anului)55  

125 127 126 132 146 150 

din care:Municipii şi oraşe 5 5 5 5 5 5 

Lungimea totală simplă a reŃelei de 
distribuŃie a apei potabile ( km ) 

      

- la sfârşitul anului 812,7 868,0 904,8 1021,3 1174,2 1384,6 

din care:Municipii şi oraşe 280,1 319,0 320,0 320,0 320,2 320,2 

Apă potabilă distribuită consumatorilor 
(mii  m3 ) 

18611 17205 17898 14858 13934 13785 

din care:  Pentru uz casnic 15073 14329 14003 9580 9560 10194 

 
Pretul apei potabile livrate atat populatiei cat si agentilor economici a crescut constant: ca 
exemplu valoarea metrului cub de apa vinduta de CUP RA, fara TVA, crescind de la 1,259 
RON in 2002 la 1,572 RON in 2004 si 1,8RON/mc in 2007. La acest pret, Vrancea sta mai 
bine decat orase precum Bucurestiul  cu 2,57RON/mc sau Bacaul cu 2,6 RON/mc. 
 
 
Canalizare56 

 
Reteaua de canalizare a apelor menajere urbane este structurata astfel: 

• Municipiul Focşani: Lungime reŃele canalizare: 104,4 km; Număr 
locuinŃe racordate la reŃeaua de canalizare : case - 3113(68,51%); apartamente 
cu facturare individuală - 25606(100%); asociaŃii de proprietari : 69 (97%).  

• Municipiul Adjud: Lungimea reŃelelor de canalizare este 21,2 km.  
• Oraşul Panciu: Lungimea reŃelei de canalizare-17,2 km;  Număr de 

locuinŃe racordate la reŃeaua de canalizare - 1.720 adică 2637 locuitori. 
 

In ceea ce priveste canalizarea in mediul rural, numai 4 comune au retea de canalizare ceea 
ce reprezinta cu mult sub media atat regionala cat si nationala, dupa cum se poate observa in 
tabelul57 de mai jos. 
 

 Romania Regiunea Sud-Est Vrancea 

Total comune 2851 330 68 

Comune cu instalatii de 
instalatii de canalizare publica 

387 
13,57% 

51 
15,45% 

4 
5,88% 

 
Daca in ceea ce priveste numarul absolut al localitatilor dotate cu retea de canalizare nu a 
mai sporit de circa 5 ani, in schimb lungimea totala a conductelor de canalizare a crescut 
constant, cel mai probabil pe baza extinderilor retelelor urbane existente 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
       
LocalităŃi cu instalaŃii de canalizare publică 
( număr)  

8 9 9 9 9 9 

din care:       
Municipii şi oraşe 5 5 5 5 5 5 
Lungimea totală simplă a conductelor de 
canalizare ( km ) 

163,9 
 

167,4 168,8 168,9 186,8 190,1 

 
                                            
55 Dintr-un total de 331+5 localitati. 
56 Acest capitol trebuie citit in conjunctie cu capitolul A.1.1 – Sub-capitolul “Managementul apei”, 
sectiunea “Apele uzate - Sursele majore si gradul de epurare” 
57 Sursa: Anuarul Statistic al judeŃului Vrancea – ediŃia 2006 
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Energie termica 
 
 
Numarul localităŃilor în care se distribuie energie termică in regim centralizat, la 31 decembrie 
2005 era de trei, toate municipii şi oraşe. Nici o comuna din judet nu beneficiaza de un sistem 
functional de livrare a energiei termice in sistem centralizat. 

În celelalte orase unde existau sisteme centralizate de termoficare acestea s-au desfiintat 
chiar la cererea cetãtenilor, care nu mai puteau plãti facturile. De exemplu anul acesta se 
implineste un deceniu de cînd orasul Odobesti a trecut la incalzirea individuala pe lemne, 
devenind un oras poluat si sursã de poluare, contrar normelor europene. 

In Municipiul Focsani, unde s-a reusit pastrarea sistemului centralizat, in prezent se 
inregistreaza chiar o scadere a numarului de cereri de debransare. Dupa ce in 2003 au fost 
2.350 de cereri pentru debransare, in 2004, doar 800 iar in 2005 acestea au scazut la 
jumatate, numai 460. In 2006, in prima jumatate a anului au fost inregistrate numai 30 de 
cereri. 
 
Producerea, transportul, distribuŃia şi furnizarea de energie termică şi producŃie şi furnizarea 
de energie electrică in Municipiul Focsani sunt realizate de SC ENET SA FOCŞANI.  
 
Aceasta s-a înfiinŃat prin desprindere din RENEL la data de 6 februarie 1996 în baza Hotărârii 
Guvernului nr. 95/1995 , fiind o societate cu capital privat a  Consiliului Local al Municipiului 
Focşani, care este unic acŃionar. 
 
LicenŃiata de Autoritatea NaŃională de Reglementare în domeniul Energiei, Societatea 
deserveşte atât populaŃia Municipiului Focşani, cât şi agenŃi economici şi instituŃii bugetare, 
racordaŃi la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice printr-o retea primara de apa 
calda (apa calda 125 - 70 ºC) cuprinde 26,5 km conducta cu diametre intre 50 si 700 mm. 
Avand o sursa cu o capacitate de 360Gcal/h, aceasta alimenteaza 53 puncte termice urbane 
si 18 puncte termice industriale.  
 
Retelele termice de distributie au o lungime de 56.9 km, dintre care 33,125 km au fost 
montate in canale si 23,775 km ingropate direct in sol, conducta cu diametre intre 50 si 250 
mm.  
 
La inceputul acestui an SC ENET SA a crescut pretul gigacaloriei de la 126 la 148 RON dupa 
ce a primit aprobare pentru aceasta masura printr-o hotarare de Consiliu Local. Pentru 
comparatie iata cat costa gigacaloria in alte orase: 

• Botosani 187 RON 
• Buzau 185 RON 
• Onesti 170 RON 
• Giurgiu 178 RON 
• Brasov 174 RON 
• Bacau 162 RON 
• Pitesti 165 RON 
• Focsani 148 RON 
• Bucuresti 119 RON 
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INFRASTRUCTURA ENERGETICA 
 

Energie electrica 
 

In ceea ce priveste alimentarea cu energie electrica, Judetul Vrancea inregistreaza o situatie 
generala pozitiva. Dintr-un total de 273 de localitati sunt electrificate 272 si numai una a 
ramas nelectrificata. Este vorba de un catun din Muntii Vrancei in care traiesc numai 14 
familii, Piscul Reghiului din comuna Reghiu, catun in care mai sunt recenzati doar 21 de 
locuitori, marea majoritate batrani. In afara de dificultatile de acces in aceasta localitate 
izolata pe un drum de pamant de 7 km intr-o stare tehnica deplorabila, impracticabil pe timp 
umed, principalul impediment in calea electrificarii acestei ultime localitati il reprezinta 
finantarea necesara.  
 
Pentru a aduce lumina in casele din Poiana Stoichii, ultimul sat electrificat din judet, s-au 
cheltuit, prin programul national de electrificare, 800.000 de lei noi (8 miliarde de lei vechi), 
adica peste 30.000 de lei noi pentru fiecare familie. In functie de distanta pana la stalp, satenii 
au mai platit pentru bransamente intre 2.000 si 25.000 lei noi. 
 
Lucrarea de instalare a retelei de inalta tensiune pana in Piscul Reghiului ar costa in jur de 
1,200,000 RON iar conectarea unei locuinte, datorita distantelor mari intre acestea, ar urca la 
2,500 RON, suma inaccesibila majoritatii locuitorilor. In conditiile in care finantarea extinderii 
retelelor electrice a fost scoasa de la societatile de distribuitie a energiei electrice recent 
privatizate si lasata58 in raspunderea consiliilor locale si judetene iar finantarea de la bugetul 
de stat este paupera, rezolvarea problemei locuitorilor din Piscul Reghiului nu pare a avea 
solutie, cel putin in viiorul apropiat. 
 
Alte probleme de zone ne-electrificate nu se inregistreaza decat in ariile recent dezvoltate ale 
unor localitati in majoritate urbane, unde, datorita evolutiei rapide a dezvoltarii imobiliare 
raman temporar strazi cu retele insuficient extinse dar care se rezolva rapid prin efortul 
conjugat al autoritatilor locale si al companiilor distribuitoare. 
 
O alta problema o reprezinta discrepanta cerere-oferta pentru zona Lepsa unde se 
inregistreaza un deficit reclamat de circa 5MW putere instalata pe reteaua de medie tensiune 
de 20kV. Pentru comparatie trebuie stiut ca toata puterea consumata de municipiul Focsani 
se ridica la varfuri de 12 MW. 
 
Acesta cerere neobisnuita la Lepsa se datoreaza unei cresteri necontrolate a consumului de 
energie electrica utilizata pentru incalzirea locuintelor si a unitatilor de cazare recent 
construite in zona. Aproape exclusiv, incalzirea spatiilor de locuit si a apei menajere in zona 
se realizeaza cu sisteme utilizand rezistori electrici, media dimensiunii puterii consumate de 
catre acest fel de resistori fiind de cca. 2500W. In aceste conditii o singura pensiune de 10 
camere poate consuma singura 3000 Ah pe zi de iarna! In plus fata de consumul casnic se 
doreste de catre autoritatile locale crearea unei infrastructuri turistice (ex: partii de schi) care 
si aceastea vor necesita capacitati marite de putere instalata. 
 
Rezolvarea tehnica a acestei probleme prin solutia realizarii unei noi retele de inalta tensiune 
de 110kV pe un traseu care ar insuma 30-40 km este foarte costisitoare –circa 1,1 milioane 
RON pe km de retea construita plus 5 milioane RON pentru o statie de transformare si apare 
ca foarte greu de pus in opera datorita costurilor imense de pana la 50 milioane RON.  
 
Singura rezolvare fezabila a problemei pare a fi trecerea masiva la folosirea energiilor 
regenerabile (solara, eoliana, geotermala) pentru incalzirea spatiilor locative si producerea 
apei calde. Combinata cu utilizarea59 reziduurilor generos disponibile de la prelucrarea 
lemnului (rumegus, talas sau brichete aglomerate din acestea) aceasta solutie ar permite si 
realizarea obiectivelor de infrastructura turistica cu incadrare in capacitatile retelei existente. 

 
 
 

                                            
58 Legea 13/9 ian. 2007, art.12: Electrificarea localitatilor se realizeaza cu fonduri din bugetele locale, 

din bugetul de stat sau din alte fonduri legal constituite. 
59 Pentru succesul unei initiative similare, proiectul “Rumegus 2000” a se vedea si 

http://www.expres.ro/article.php?artid=326205  
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Alimentarea cu gaze naturale 
 

In privinta alimentarii cu gaz, desi este strabatut de o conducta magistrala si are pe teritoriu in 
apropiere de Adjud un zacamant recent descoperit, judetul Vrancea inregistreaza o situatie 
mai putin favorabila. 
 
Distributia de gazelor naturale este realizata doar in Municipiile Focsani si Adjud, orasul 
Marasesti si satul Petresti si este doar o speranta pentru localitatile Panciu, Odobesti, Cotesti, 
Golesti, Cimpineanca, Homocea, Paunesti, Pufesti.  
 
La finele anului 2000 municipiile Focsani si Adjud beneficiau de alimentare cu gaze naturale 
pentru cca. 80% din locuintele populatiei, 90% din societatile comerciale si pana la 50% din 
obiectivele sociale. Orasul Marasesti beneficia de alimentare cu gaze la cca.10% din 
locuintele populatiei si 5% din obiectivele sociale. Intre timp aceste procente au crescut dar 
numarul de consumatori este si el redus: 

-Focsani: 20.000 
-Adjud: 3.600 
-Marasesti: 900 

 
O situatie aparte se inregistreaza in orasul Odobesti. În 1995 a început proiectul de aductiune 
a gazelor, conducta principalã a ajuns pînã aproape de cartierul Unirea, dar în 1997, din lipsa 
finantãrii de la bugetul centralizat al statului,  datorata unei ordonante de guvern prin care 
investitiile de la bugetul centralizat al statului au fost sistate, proiectul a fost abandonat si 
orasul condamnat sã functioneze doar pe lemne desi se realizasera mai bine de 15% din 
volumul de lucrari prevazute pentru etapa I. Lucrari partial realizate se mai inregistreaza si in 
localitatile Golesti si Cotesti. 
 
In trimestrul trei al anului 2007, Primăria orasului Panciu a redemarat proiectul investiŃional 
privind alimentarea cu gaze naturale a oraşului. Valoarea investiŃiei este de un milion de euro 
şi constă în introducerea aducŃiunii de gaze naturale pe toate străzile din oraş.  
 
Lucrările de alimentare cu gaze naturale a oraşului Panciu au fost deja demarate si s-au 
introdus trei kilometri de conductă pe străzile Mihai Viteazu, LibertăŃii, Cuza Vodă şi alŃi doi 
kilometri în zona cuprinsă între Casa de Cultură, Peco şi aleile viticole. 
 
Analizand60 reŃeaua şi volumul gazelor naturale distribuite pana la sfârşitul anului 2005 se 
observa o crestere constanta la toti indicatorii, atat in ceea ce priveste infrastructura suport: 
numar de localitati deservite si numar de kilometri de retea fizica dar si a volumului de gaz 
consumat pentru uz casnic. 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Numărul localităŃilor  în care se distribuie 
gaze naturale (la sfârşitul anului ) 

5 5 5 5 6 9 

Lungimea  simplă a conductelor de distribuŃie 
a gazelor naturale ( km ) 113,0 117,7 121,8 124,5 169,2 172,8 

- la sfârşitul anului       
Gaze naturale distribuite (mii m3 ) 111878 116976 110316 119854 115952 108957 
  din care: Pentru uz casnic 58756 10694 11945 15156 15372 15686 

 
 

INFRASTRUCTURA DE COMUNICATII 
 
 
Din punctul de vedere al infrastructurii si ofertei de servicii corespondente domeniului 
telecomunicatiilor, judetul Vrancea ofera o situatie favorabila in ciuda reliefului muntos 
accidentat, a retelei de drumuri de acces insuficiente si a pagubelor provocate de inundatiile 
frecvente.  
 
In privinta activităŃilor de telefonie fixa se constata ca toate comunele sunt telefonizate si 
exista posturi publice fixe aproape in fiecare localitate 

                                            
60 Sursa: Anuarul Statistic al judeŃului Vrancea – ediŃia 2006 
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Convorbiri telefonice 

Anii Abonamente telefonice 
-la sfârşitul anului- (număr) 

Interurbane 
manuale 
(mii minute) 

Automate 
(mii 
impulsuri) 

InternaŃionale 
manuale 
(mii minute) 

InternaŃionale 
automate 
(mii minute) 

1995 34755 1843 136259 47 - 
2000 50797 1283 186106 54 713 
2001 57184 647 238431 41 828 
2002 58416 2637 164564 281 931 
2003 60206 2085 140417 250 1048 
2004 59915 1274 110760 215 1344 
2005 58906 - - - - 

 
 
In mediul rural exista o medie de aproape 2 unitati PTTR la fiecare comuna: 110 unitati la 67 
de comune asigurand un numar de 22515 abonamente telefonice la telefonie fixa. 
 
Exista totusi localitati fara posturi de telefonie fixa dar unde functioneza acoperirea unor 
operatori de telefonie mobila. Acesti operatorii au fost de un real folos in timpul calamitatilor 
cand retelele fixe au suferit perturbari si intreruperi ale traficului. E interesunt de semnalat ca 
toti operatorii de telefonie mobila au aproximativ acelasi model de acoperire in teritoriu, 
conform hartilor de mai jos. 
 

 

 
 
 

Singura problema care apare din ce in ce mai pregnant in legatura cu telefonia mobila in 
acest judet e data de acoperirea neuniforma chiar in zone de mare interes si dezvoltare 
turistica, culoarul Tulnici-Lepsa de exemplu. Daca in alte zone turistice din tara cum ar fi 
Valea Prahovei sau Straja din Muntii Valcan – jud. Hunedoara acoperirea telefoniei mobile 
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este continua indiferent de relieful muntos accidentat al zonei, in Vrancea acoperirea este 
foarte sincopata in zona de munte. Chiar pe DN2D, drumul de acces din Focsani spre Lepsa, 
nu exista nici o retea de telefonie mobila care sa asigure o acoperire fara intreruperi, situatie 
care impieteaza asupra atractivitatii turistice a acestei zone deja renumita! Situatia s-ar putea 
rezolva fie prin repozitionarea antenelor de transmisie existente fie prin amplasarea de noi 
antene61 pe inaltimi care sa asigure vizibilitate directa asupra zonei. 

 
In privinta accesului la internet si la serviciile de telecomunicatii calitativ superioare, s-a reusit 
de catre operatori, după investiŃii semnificative în reŃea şi implementarea celor mai noi 
tehnologii sa se asigure furnizarea de servicii de bandă largă, pe lângă clasicul de acum dial-
up, serviciul VPNoI (VPN over Internet) impreuna cu alte servicii de transmisii de date care, 
utilizând servicii de acces Internet oferite de către Romtelecom (iP FIX Compact, iP FIX Star, 
iP FIX Ultra, ADSL Express, ClickNet Express), pune la dispoziŃia clienŃilor institutionali 
ReŃele Virtuale Private folosind mecanisme şi protocoale de tunelare şi securizare pentru a 
asigura integritatea, confidenŃialitatea şi performanŃa dorită. Aceste reŃele vituale private 
bazate pe tehnologia IPsec (IP security protocol) permit clienŃilor să trasfere informaŃii în 
deplină siguranŃă între sediile companiilor lor. 
 
Pentru clientii individuali sunt oferite conexiuni de acces la Internet cu banda garantata, 
simetrica folosind tehnologia xDSL, cu viteze cuprinse intre 64 Kbps - 2 Mbps; variate servicii 
de e-mail si web hosting impreuna cu accesul la internet mobil asigurat de operatorii de 
telefonie mobila.   
 
Pentru a semnala gradul de penetrare a acestor servicii este demn de semnalat ca in centrul 
municipiului Focsani sunt accesibile fara amplificatoare de antena un numar de 7-8 retele 
wireless din care doua cu acces gratuit! 
 
In privinta serviciilor de poştă şi telegrafie acestea acopera deja cu servicii de baza toate 
comunele judetului iar indicatorii lor de activitate sunt in continua crestere, serviciile de telex 
fiind inlocuite de mijloacele tehnice mai moderne cum ar fi faxul sau emailul. 
     
 

ActivităŃile de poştă ActivităŃile de telegrafie 

 
Anii 

 
CorespondenŃă 

expediată 
(mii bucăŃi) 

Mesagerii  
(mii 

bucăŃi) 

Mandate poştale 
şi telegrafice 

(mii) 

Abonamente 
telex 

(număr) 
- la sfârşitul 

anului - 

ComunicaŃii 
telex 

interne 
(mii impulsuri) 

1995 3967 43 2104 90 631 
2000 3703 71 2203 28 579 
2001 1994 72 2311 20 500 
2002 1647 73 2222 16 308 
2003 1776 66 2136 15 66 
2004 1576 63 2058 11 71 
2005 - - - - - 
 

 
Chiar si serviciul de curierat rapid intern Prioripost oferit de Posta Romana este disponibil, in 
afara de localitatile urbane, si in 6 localitati din mediul rural: Cotesti, Carligele, Nereju, 
Paunesti, Ruginesti. 

 

                                            
61 Pentru comparatie, platoul Bucegilor este acoperit in totalitate de la antenele de la Cota 2000 de 
langa Cabana Miorita din Sinaia!  
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1.3 Potentialul uman – Diviziuni administrative, reteaua de localitati 

si Resurse Umane  
 
 
 
Date demografice generale, diviziuni administrative si reteaua de localitati 
 
 
Populatia stabila a judetului la 1.01.2007 este de 393.138 locuitori, din care 148.994 locuitori 
(37,9% din total) in mediul urban si 244.144 (62,1%) in mediul rural62, iar suprafata judetului 
este 4857 km2. In context regional, judetul Vrancea reprezinta 13,6% din suprafata Regiunii 
Sud-Est si 13,8% din populatia totala a regiunii. In context national, judetul se afla in treimea 
inferioara a clasamentului din punct de vedere al suprafetei (locul 31) si al populatiei totale 
(locul 27). 
 
Populatia feminina a judetului Vrancea era la 1.01.2007 de 199.909 persoane63, reprezentand 
50,8% din populatia totala a judetului.  
 
 
Din punct de vedere etnic, populatia judetului este relativ omogena, romanii reprezentand 
98,1%64 din populatia totala, rromii 1,8%65, celelalte etnii reprezentand in total 0,1%. Acest 
caracter etnic relativ omogen este specific judetului Vrancea in mod istoric, inca de la primele 
recensaminte din Romania. Desi foarte redusa datorita emigratiei istorice, o mentiune 
speciala merita comunitatea evreiasca (29 persoane la 2002), martora a puternicei comunitati 
evreiesti interbelice din orasele Vrancei66. 
 
 
Gradul de urbanizare al judetului este mult mai redus decat media nationala (54,9% in 2005) 
si decat media regionala (55,5%)67. In consecinta, densitatea populatiei la 1.06.2006 era de 
80,9 loc/km2, semnificatv mai redusa decat media nationala (90,7 loc/kmp).  
 
Doar 4 judete (Teleorman, Giurgiu, Dambovita si Bistrita-Nasaud) aveau in 2005 un grad de 
urbanizare mai redus. Judetul Vrancea a evitat partial procesul de urbanizare fortata inceput 
in anii ’60-’70 (in 1970 10 judete din Romania aveau un grad de urbanizare mai redus decat 
Vrancea), prezervandu-si in schimb un mediu rural viu si atractiv pentru fluxurile recente de 
migratie interna (in perioada 2002-2005 sporul migratiei interne in judet a fost pozitiv, datorita 
influxului de populatie in mediul rural68). 
 
 
Judetul cuprinde 5 oraşe (Focsani, Adjud, Marasesti, Odobesti, Panciu), din care 2 municipii 
(Focsani si Adjud), 68 comune si 331 sate (2,6% din numarul satelor la nivel national).  
 
 
 

                                            
62 DJS Vrancea 
63 DJS Vrancea 
64 INS - Recensamantul populatiei 2002 
65 Date obtinute  prin auto-identificare etnica; pentru un comentariu asupra numarului si situatiei 
populatiei rroma, a se vedea capitolul A.3.2, sub-capitolul “Comunitatea Rroma” 
66 “Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului National”, 2007, evidentiaza faptul populatia din Israel 
constituie singura piata potentiala pentru turismul romanesc in care imaginea Romaniei este 
predominant pozitiva. Reactivarea turismului “de nostalgie” prin valorificare unor obiective si cimitire 
istorice ale populatiei evreiesti intrebelice poate atrage astfel o serie de turisti straini in vrancea, in 
conditiile in care unii dintre emigrantii din judet continua sa arate un interes specific pentru aceasta 
zona. 
67 “NATIONAL HUMAN DEVELOPMENT REPORT – ROMANIA, 2007” - The United Nations 

Development Program – UNDP 
68 A se vedea si sectiunea urmatoare: “Evolutii demografice” 
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 Suprafata Populatia 
stabila 
(recensamant 
2002)69 

Populatia 
stabila 
(1.01.2007) 

Sporul 
demografic 
2002-2007 

Ponderea 
populatiei din 
centrul urban din 
total populatie 
stabila70 

Municipiul 
Focsani 

4815 ha 102.821 100.644 -2.177 97.7 
 

Municipiul 
Adjud 

5911 ha  18.682 18.545 -137 83.4 
 

Oras 
Marasesti 

9200 ha 12.284 12.566 282 85.5 
 

Oras 
Odobesti 

5564 ha 8.106 8.408 302 81.3 
 

Oras Panciu 6185 ha 9.149 8831 -318 61.5 
 
 
Structura de centre urbane a judetului este relativ slab dezvoltata. Dupa populatia stabila 
totala, municipiul Focsani se incadreaza in grupul oraselor mari – fiind totusi cel mai mic 
municipiu resedinta de judet din Regiunea Sud-Est, cu exceptia municipiului Tulcea – celelate 
orase si municipii incadrandu-se in grupul oraselor mici. Datele statistice privind populatia 
stabila a municipiilor si oraselor includ insa si populatia satelor incluse in aceste unitati 
teritorial-adminstrative, dimensiunea centrelor urbane fiind in realitate mai redusa; daca luam 
in considerare exclusiv nucleul urban al municipiului Focsani, acesta se incadreaza in grupa 
de orase mijlocii. Dimensiunile reduse ale centrelor urbane din judet ridica obstacole in calea 
capacitatii acestora de a atrage investitiile si de a sustine dezvoltarea sectorului de servicii. 
 
Dintre aceste cinci centre urbane, doar doua (Marasesti si Odobesti) au inregistrat cresteri ale 
populatiei stabile, prin spor natural (Marasesti) si respectiv printr-o politica sistematica de 
atragere a fluxurilor de migratie interna din judet si intarire a pozitiei de centru urban zonal 
(Odobesti). 
 
Reteaua de orase este localizata grupat in zona de campie din estul judetului, relativ 
excentric fata de majoritatea suprafetei judetului. Trei dintre aceste centre urbane (Focsani, 
Marasesti, Adjud) sunt amplasate pe Drumul European E85, celalate doua (Panciu si 
Odobesti) fiind conectate radial cu municipiul Focsani prin Drumuri Europene. Conexiunile 
directe dintre Odobesti, Panciu si Marasesti se face prin drumuri judetene (DJ204E si 
DJ205B) aflate intr-o stare avansata de degradare, ceea ce limiteaza posibiltatile de 
dezvoltare sinergica a acestor centre urbane secundare. 
 
Dimensiunea medie a comunelor este de 3590 locuitori, cea mai mare comuna fiind Vulturu 
(8621 locuitori la 1.01.2007), iar cea mai mica Spulber (1413 locuitori). Dimensiunea medie a 
satelor este de 738 locuitori, dar variatia in  jurul acestei medii este mare – la data 
recensamantului din 2002 cel mai mare sat era Suraia din comuna omonima (5496 locuitori) 
iar cel mai mic Balanesti (9 locuitori) din comuna Gura Calitei. La data recensamantului din 
2002 in judetul Vrancea existau 22 de sate (6,6% din total) cu mai putin de 100 de locuitori si 
32 de sate (9,7% din total) cu o populatie intre 100 si 200 de locuitori, ceea ce ridica 
probleme deosebite pentru asigurarea infrastructurii necesare de catre autoritatile locale si a 
accesului la servicii publice pentru populatia acestor sate.  
 
Modelul de locuire spatiala specific in special zonei montane si a celei de nord-est a judetului 
Vrancea face ca aceste sate de dimensiuni reduse sa nu fie distribuite uniform, ci grupate in 
anumite comune. Din acest punct de vedere, deosebit de dezavantajate sunt comunele:  
Andreiasu de Jos, Boghesti, Chiojdeni, Corbita, Dumitresti, Gura Calitei, Spulber, Reghiu, 
Tanasoaia, Vintileasca (15% din totalul comunelor din judet). 
 
 
 

                                            
69 DJS Vrancea - Anuarul Statistic al Judetului Vrancea - 2006 
70 INS - Recensamantul populatiei 2002 
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Evolutii demografice  
 
 
Evolutiile demografice negative care au caracterizat Romania dupa 1990 au afectat Vrancea 
intr-o masura semnificativ mai redusa decat media nationala. Populatia judetului Vrancea se 
afla in descrestere usoara, atat in mediul rural cat si in mediul urban. Rata de scadere a 
populatiei in perioada 2002-2007 este insa semnificativ mai redusa (-0,86%) decat evolutia 
nationala (-1,14%). Graficul de mai jos prezinta evolutia populatiei judetului Vrancea si 
include date de la recensamintele populatiei (1930-2002), precum si evolutiile recente71: 
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Modelul demografic traditional pentru judetul Vrancea era caracterizat de o rata de natalitate 
mai ridicata decat media nationala si o rata de mortalitate mai scazuta, insa  in perioada 
1995-2002 miscarea naturala a populatiei (rata de natalitate si rata de mortalitate) a convers 
treptat catre media nationala72: 
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71 DJS Vrancea – Anuarul Demografic, 2007 
72 DJS Vrancea – Anuarul Demografic, 2007 
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Aceasta schimbare a  modelului demografic a condus la scaderea semnificativa a sporului 
natural, care a atins un minim in anul 2002 (-941 locuitori), inregistrand ulterior o redersare 
treptata. Evolutia negativa a sporului natural a fost deosebit de marcata in mediul rural, in 
timp ce in mediul urban acesta a ramas permanent pozitiv si a crescut continuu in perioada 
2002-200673. 
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Din punct de vedere al migratiei interne, se remarca faptul ca Vrancea a redevenit in 2002 o 
destinatie atractiva de schimbare a domiciliului si atragere a populatiei din alte judete, dupa 
ce in perioada 1997-2000 plecarile din judet depaseau semnificativ sosirile (in perioada 2002-
2005 sporul migratiei interne in judet a fost pozitiv, datorita influxului de populatie in mediul 
rural; anul 2006 inregistreaza un mic sold migrator negativ74): 
 

SosiŃi PlecaŃi Sold migrator 

Anii Total In urban In rural Total 
Din 

urban 
Din 

rural Total 
Din 

urban 
Din 

rural 
2000 4399 1089 3310 4665 2367 2298 -266 -1278 1012 
2001 5263 1928 3335 5326 2408 2918 -63 -480 417 
2002 6310 2093 4217 6176 2820 3356 134 -727 861 
2003 6213 2231 3982 5980 2773 3207 233 -542 775 
2004 7395 2355 5040 7045 2968 4077 350 -613 963 
2005 5387 1869 3518 5262 2270 2992 125 -401 526 

200675 6129   6238   -109   
 
 
Migratia internationala permanenta s-a accelerat insa in aceeasi perioada, de la un spor 
migrational negativ de -77 persoane in 2002 la -293 in 2006. 
 
 

                                            
73 DJS Vrancea – Anuarul Demografic, 2007 
74 Date 2000 – 2005: Anuarul Statistic al Judetului Vrancea – 2007, DJS Vrancea; Pentru anul 2006 – 
Anuarul Demografic al Judetului Vrancea, DJS Vrancea 
 
75 Nu sunt dsiponibile date defalcate pe medii rezidentiale pentru 2006. 
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Aceste evolutii ale sporului natural si migrational s-au reflectat in evolutia structurii pe grupe 
de varsta a populatiei, grupa de varsta 0 -14 ani scazand semnificativ, in timp ce grupele de 
varsta 15-65 ani si peste 65 ani cresc lent. Cu toate acestea, ponderea populatiei sub 15 ani 
in total populatie ramane mai ridicata decat media nationala (in 2005: Vrancea – 16,3%, fata 
de Romania – 15,6%) si decat media regionala (15,3%). Rata de inlocuire a fortei de munca 
(populatia in grupa de varsta 0-14 ani comparativ cu o treime din populatia in varsta de 
munca 15-64 ani76) ramane mai ridicata in Vrancea decat media nationala (72,7% fata de 
71,8% in 2005), evidentiind o structura demografica mai favorabila dezvoltarii pe termen 
mediu decat situatia nationala. Prognoza evolutiei populatiei in perspectiva anului 2013 
confirma aceasta evolutie favorabila pe termen mediu a resurselor de munca. 
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ProiecŃia populaŃiei în perspectiva anului 2013 (mii pers.) în judeŃul Vrancea77 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
0-14 ani 65,3 64,0 62,8 61,6 60,4 59,2 58,5 57,8 57,1
15-59 265,6 266,2 266,8 267,4 268,0 268,6 268,1 267,6 267,0
60+ 63,0 62,5 61,9 61,4 60,9 60,4 60,0 59,5 59,1
Total Vrancea 393,9 392,7 391,5 390,4 389,3 388,2 386,5 384,9 383,2
 
Pe termen scurt, insa, structura pe grupe de varsta a populatiei pune o presiune ridicata 
asupra grupei in varsta de munca (15-64 ani, in definitia Raportului Dezvoltarii Umane), care 
este semnificativ mai redusa decat la nivel national si regional (Vrancea – 67,4% in 2005 si 
67,6% in 2006, fata de media nationala in 2005 - 69,7% si media regionala 70,3%), situatie 
reflectata si de indicele de dependenta demografica. 
 
Daca se foloseste definitia legislatiei romanesti a populatiei in varsta de munca (18-62 ani), 
ponderea medie a acestei populatii in totalul populatiei judetului este 61,7%. In profil teritorial 
se remarca insa ca doar cele 5 orase/municipii ale judetului si unele comune mari din 
proximitatea acestora (Campineanca, Golesti, Gugesti) inregistreaza ponderi ale populatiei in 
varsta de munca peste media judeteana, in timp ce mediul rural se situeaza aproape fara 
exceptie sub acest nivel. Situatia este dramatica intr-o serie de comune care inregistreaza 
ponderi ale populatiei in varsta de munca sub 50% si spor natural negativ (Ciorasti, Tataranu, 

                                            
76 “NATIONAL HUMAN DEVELOPMENT REPORT – ROMANIA, 2007” - The United Nations Development 

Program – UNDP 
77 ISJ Vrancea - PLANUL LOCAL DE ACłIUNE   PENTRU DEZVOLTAREA  ÎNVĂłĂMÂNTULUI 
PROFESIONAL  ŞI TEHNIC, 2007 - 2013 
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Soveja, Boghesti si intr-o masura mai redusa Tanasoaia), indicand o structura demografica 
nefavorabila dezvoltarii pe termen lung. 
 
Aceste presiuni demografice asupra resurselor de munca / grupei de varsta activa sunt 
accentuate de fenomenul migratiei externe temporare pentru munca. Specificul acestui 
fenomen socio-demografic in judetul Vrancea a fost studiat in profunzime de catre 
comunitatea stiintifica romaneasca, datorita unicitatii acestui caz in context national. 
 
Trebuie mentionat ca nu exista date statistice oficiale recente referitoare la fenomenul 
migratiei temporare pentru munca. Estimarile neoficiale ale numarului de migranti 
temporari in Vrancea la momentul actual variaza in 60,000 si 70,000 de persoane 
(reprezentand 15% - 18% din populatia totala a judetului). Singurele date statistice oficiale 
disponibile referitoare la migratia temporara pentru munca sunt cele culese prin 
Recensamantul National al Populatiei din 2002, care indica o rata de 58,3 ‰ (cea mai ridicata 
din tara)78. Caracterul unic al judetului Vrancea este dat de rata extrem de ridicata a emigrarii 
temporare pentru munca din mediul urban: 73,4 ‰, cu 25,6 ‰ mai mare decat urmatorul 
clasat (jud. Bacau). In privinta emigrarii temporare pentru munca din mediul rural, Vrancea se 
afla pe locul 2 cu 48,9 ‰, dupa jud. Satu Mare (49,8 ‰). 
 
           Rata emigratiei temporare pentru munca, ‰, 2002 
 

 Urban Rural Total 
    
Vrancea 73.4 48.9 58.3 
    
Bacău 47.8 33.4 40.1 
Vaslui 12.5 5.0 8.0 
Brăila 10.7 2.4 7.7 
Buzău 8.6 3.8 5.7 
GalaŃi 14.0 14.6 14.2 
Covasna 26.7 14.2 20.5 

 
Studiile de teren ulterioare79 intreprinse pentru a analiza in profunzime acest fenomen, au pus 
in evidenta specificul migratiei externe temporare pentru munca in judetul Vrancea, 
comparativ cu alte zone ale tarii: 

• Migratia temporara pentru munca a inceput in Vrancea mult mai devreme decat alte 
zone ale tarii (inca de la inceputul anilor 90), frecventa persoanelor cu o experienta 
repetata de migrare fiind mult mai mare decat in alte zone; 

• Fenomenul migratiei temporare pentru munca a difuzat in Vrancea de la comunele 
mai dezvoltate (localizate in apropierea oraselor, in zone usor accesibile, comune in 
care nivelul mediu de educatie al populatiei este statistic mai ridicat, etc) catre 
comunele mai putin dezvoltate – proces inversat fata de restul tarii; 

• Destinatia de migrare este predominant Italia (peste 80% din migranti), in timp ce in 
alte zone ale tarii destinatiile de migratie sunt ceva mai diversificate; 

• Migrantii din Vrancea nu percep migrarea temporara ca o amenintare la adresa 
calitatii relatiilor familiale, ci ca un factor de intarire al acestora (probabil prin 
reducerea presiunilor materiale asupra familiei); 

• Ponderea migrantilor cu educatie superioara in total migranti este mai redusa in 
Vrancea decat in alte zone ale tarii; 

• Migrantul temporar pentru munca din Vrancea tinde sa investeasca mai mult in 
construirea de locuinte, cumpararea de terenuri, achizitionarea de automobile si/sau 
bunuri de folosinta indelungata decat migrantii din alte zone ale tarii (cum ar fi 
Muntenia); 

                                            
78 Analizele statistice provin din lucrarile Prof. Dumitru Sandu: “Patterns of temporary emigration: 
experiences and intentions at individual and community levels”, 2005 si “A Country Report on Romanian 
Migration Abroad: Stocks and Flows After 1989” - Dumitru Sandu, Cosmin Radu, Monica 
Constantinescu, Oana Ciobanu, 2004. Date INS – Recensamantul Populatiei 2002. 
79 “LOCUIREA TEMPORARĂ ÎN STRĂINĂTATE - MIGRAłIA ECONOMICĂ A ROMÂNILOR : 1990-
2006”, Fundatia pentru o Societate Deschisa, noiembrie 2006 
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• Desi comportamentul antreprenorial efectiv al migrantilor din Vrancea nu difera de cel 
din alte zone ale tarii, intentia de investitie antreprenoriala este semnificativ mai 
ridicata. 

 
Principalele implicatii ale rezultatelor acestor analize pentru strategia de dezvoltare a judetului 
Vrancea sunt: 

• Efectele - pozitive si negative – ale migratiei temporare pentru munca sunt mai 
puternice in orase si in zona „patrulaterului urban”80 din zona de campie a judetului; 

• Migratia temporara pentru munca are un impact negativ redus din punct de vedere al 
instabilitatii sociale; 

• Exista un potential (uman si financiar) antreprenorial al migrantilor insuficient utilizat, 
care poate fi pus in valoare in conditiile crearii unui mediu favorabil investitiilor, 
orientate catre IMM-uri. 

 
 
 

                                            
80 Vezi capitolul A.4 
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Dezvoltarea resurselor umane: Educatia 
 
Stocul educational 
 
Stocul educational al populatiei este pus in evidenta exclusiv prin date de recensamant si 
evidentiaza rezultatul acumularilor istorice in domeniul educatiei, intrucat masoara nivelul de 
educatie al populatiei totale, indiferent de varsta. Datele de la Recensamantul Populatiei 2002 
arata ca Vrancea are un stoc educational sub media nationala si regionala, in special la 
referitor la educatia tertiara (universitara), dar similar cu cel al judetelor vecine care au avut 
traditional un nivel mai redus de urbanizare (Buzau, Vaslui).  
 

 
Numarul mediu de 
ani de scolarizare 

(ani) 
200281 

Populatia care a absolvit 
forme de educatie secundara 
ca % din populatia in varsta 

de 15 ani si peste  
2002 

Populatia care a absolvit 
forme de educatie tertiara ca 
% din populatia in varsta de 

23 ani si peste  
2002 

 
 Total Femei Total Femei Total Femei 

       
Vrancea 8.9 8.7 68.3 65.0 5.4 4.8 
       

ROMANIA 9.7 9.4 69.9 67.2 9.0 8.0 

Regiunea 
Sud-Est 9.4 9.1 69.5 66.6 7.3 6.4 
       

Bacău 9.2 9.0 70.9 68.0 6.6 6.1 

Vaslui 8.7 8.6 67.1 63.3 4.3 3.8 

Brăila 9.4 9.0 70.1 67.4 7.0 6.1 

Buzău 9.0 8.7 66.4 61.9 5.6 4.8 

GalaŃi 9.4 9.2 70.1 67.7 7.7 7.2 

Covasna 9.4 9.3 75.4 75.1 5.5 4.5 
URBAN - 
ROMANIA 10.9 10.6 72.9 72.7 15.3 13.5 
RURAL - 
ROMANIA 8.2 7.8 66.5 60.7 2.0 1.7 
 
Aceste date initiale indica provocarea cu care se confrunta sistemul educational al judetului, 
pentru a reduce aceste decalaje istorice si a asigura un nivel de competitivitate al resurselor 
umane similar cu cel al judetelor mai urbanizate. 
 
Pe parcursul acestui capitol vom dedica o atentie sporita invatamantului profesional si tehnic, 
datorita relevantei sale directe pentru competitivitatea economica. 
 
Infrastructura materiala, umana si parteneriala a educatiei pre-universitare  
 
Educatia publica a fost asigurata in anul scolar 2007 - 200882 de urmatoarele unitati de 
invatamant: 

• 17 gradinite de copii cu personalitate juridica (la care se adauga 267 gradinite fara 
personalitate juridica arondate la alte unitati)  

• 74 scoli pentru invatamantul primar si gimnazial cu personalitate juridica (la care se 
adauga 165 scoli I-IV si 34 scoli I-VIII fara personalitate juridica arondate la alte 
unitati)  

• 9 licee (exclusive in mediul urban), din care 3 colegii; 
• 11 grupuri scolare (din care 2 in mediul rural); 

                                            
81 “NATIONAL HUMAN DEVELOPMENT REPORT – ROMANIA, 2007” - The United Nations 

Development Program – UNDP, calculatii pe baza datelor de la Recensamantul Populatiei 2002 
82 Date ISJ Vrancea: Reteaua unitatilor de invatamant preuniversitar 2007-2008. 
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• 20 de Scoli de Arte si Meserii cu personalitate juridica, din care 19 localizate in 
mediul rural (la care se adauga o scoala de arte si meserii fara personalitate juridica 
arondata la alta unitate); 

• 4 scoli post-liceale; 
• 3 unitati de invatamant special 
 
Sunt propuse 3 campusuri scolare in judetul Vrancea, localizate in Adajud, Panciu si 
Odobesti, care vor include spatiu de studiu, garsoniere pentru profesori, spatii de cazare 
pentru elevi si sala de  sport. 
 
Ponderea scolilor cu invatamant simultan este foarte mare – 219 unitati83, ceea ce 
reprezinta unul dintre cele mai importante puncte slabe ale invatamantului preuniversitar 
din Vrancea. Acest punct slab al invatamantului reflecta modelul de locuire specific 
spatiului rural in Vrancea, caracterizat de un numar mare de sate mici, care nu au o 
populatie scolara suficienta pentru a permite organizarea adecvata a procesului 
educational.  
 
Ca reactie la acest numar mare de scoli cu invatamant simultan, ISJ Vrancea continua 
procesul de dotare cu microbuze scolare. In momentul actual exista 7 microbuze folosite 
pentru deplasarea elevilor la unitatile scolare comasate (care deplaseaza elevii din 
Ciorasti, Mihalceni, Calienii Vechi, Viisoara, Rucareni, Coza, Poiana, Bordeasca Veche) 
si 8 microbuze pentru transportul elevilor de la domiciliu la scolile centre de zone (care 
deservesc Liceul “Emil Botta” si Grupul Scolar “Gh. Bals” Adjud, Grupul Scolar Dumitresti, 
SAM Chiojdeni, SAM Panciu, Scoala cu clase I-VIII Mircesti, Scoala cu clase I-VIII 
Vizantea Razaseasca, Scoala cu clase I-VIII Movilita, Scoala cu clase I-VIII Andreiasu de 
Jos). Continuarea acestui program este esentiala pentru asigurarea unui invatamant de 
calitate si pentru combaterea ratei actuale ridicate de abandon scolar. 
 

 
 
 
Desi nu exista nici un centru universitar pe teritoriul judetului, la nivelul anului 2007 exista 
10 Universitati care ofera diferite forme de invatamant in Focsani (invatamant de zi, seral, cu 
frecventa redusa si deschis la distanta). Aceste forme de invatamant universitar contribuie 
semnificativ la cresterea numarului de absolventi cu educatie superioara si faciliteaza accesul 
la educatie al persoanelor deja incadrate in munca in judetul Vrancea si/sau al celor cu 
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resurse insuficiente (inclusiv a celor din mediul rural) pentru obtinerea educatiei intr-un centru 
universitar traditional. Cu toate acestea, impactul pozitiv al acestor forme de invatamant 
superior asupra economiei judetului Vrancea ramane limitat, datorita structurii ofertei 
universitare (absenta profilelor tehnice si agricole) si imposibilitatea integrarii la nivel local al 
acestei educatii universitare cu activitatea de cercetare-dezvoltare. 
 
 
Reteaua de unitati de invatamant acopera satisfacator teritoriul judetului Vrancea, dar 
majoritatea unitatilor de invatamant necesita reparatii si modernizari, inclusiv a retelelor de 
utilitati, in special in mediul rural. Unitatile de invatamant din mediul rural necesita de 
asemenea si dotari cu echipamente si materiale didactice. Modernizarea unitatilor de 
invatamant, dotarea corespunzatoare va atrage si personal calificat in mediul rural, ceea ce 
va duce la cresterea calitatii actului educational 
 
 
Referitor la invatamantul profesional, trebuie mentionat faptul ca exista cinci unitati 
educationale care au fost incluse in programul multi-anual Phare TVET, ceea ce le-a permis 
imbunatatirea la standarde satisfacatoare a cladirilor si dotarilor, inclusiv cu echipamente 
specifice acestui tip de invatamant. O situatie pozitiva similara inregistreaza si şcolile cuprinse 
în alte programe cu finanŃare  de la bugetul naŃional şi  alte finanŃări. Cu excepŃia unităŃilor 
şcolare care au fost cuprinse în Programul PHARE TVET , majoritatea unităŃilor şcolare nu au 
realizat  dotări semnificative în ultimii ani în ceea ce priveşte echipamentele şi materialele 
didactice specifice domeniilor de pregătire TVET. UnităŃile şcolare TVET din mediul rural, în 
special cele nou înfiinŃate au o slabă dotare cu material didactic cu toate că s-au realizat 
transferări de mijloace didactice de la Grupurile Şcolare84.  
 
Volumul cheltuielilor pe elev in invatamantul profesional al judetului Vrancea ramane printre 
cele mai modeste din regiune, spre deosebire de situatia judetelor Galati, Constanta si Buzau 
(iar intr-o masura mai mica si mai incoerenta, de asemenea Tulcea), unde aceste cheltuieli au 
avut un trend puternic crescator in perioada 2004-200685. 
 
 

EvoluŃia cheltuielilor/elev în judeŃele Regiunii Sud Est
- învăŃământ profesional- 
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ŞCOLI CUPRINSE ÎN PROGRAMUL  MULTIANUAL PHARE TVET 200186 
          
Nr. 
crt. 

Unitatea 
şcolară 

Localitatea  Mediul de 
rezidenŃă 

Niveluri de 
calificare 

Domeniile de formare 
profesională iniŃială/ 

Profiluri  
1 Grupul Şcolar de 

Electrotehnică 
Focşani urban 1,2,3, 3+ Mecanică, electronică şi 

automatizări, 
electromecanică/ Tehnic 

2 Grupul Şcolar  
de ConstrucŃii 
Montaj  

Focşani urban 1,2,3 Mecanic, construcŃii şi 
lucrări publice/Tehnic 

3 Grupul Şcolar 
„Gheorghe Balş”  

Adjud urban 1,2,3, 3+ Mecanic, electric/tehnic. 
Resurse naturale şi 
protecŃia mediului, servicii 

 
 
 
ŞCOLI CUPRINSE ÎN ALTE PROGRAME CU FINANłARE  DE LA BUGETUL NAłIONAL ŞI  

ALTE FINANłĂRI 
 
Nr. 
crt. 

Unitatea 
şcolară 

Programul  Localitatea  Mediul de 
rezidenŃă 

Niveluri 
de 

calificare 

Domenii de 
formare 

profesională 
iniŃială/ Profiluri  

1 Grupul Şcolar 
Agricol 

Dezvoltarea şcolilor 
de arte şi meserii 
prin finanŃare din 
bugetul naŃional 
2007 

Odobeşti urban 1,2,3  Industrie 
alimentară (in 
special viti-vinicola) 
Resurse naturale şi 
protecŃia mediului, 
Servicii 

2, 
3 

Grupul Şcolar de 
Electrotehnică şi 
Grupul Şcolar de 
ConstrucŃii 
Montaj 

Dezvoltarea 
campusurilor 
şcolare 

Focşani urban 1,2,3 Mecanică, 
construcŃii şi lucrări 
publice, electronică 
şi automatizări, 
electromecanic, 
Tehnic 

4 Şcoala de Arte şi 
Meserii 

Dezvoltarea şcolilor 
de arte şi meserii 
prin finanŃare din 
bugetul naŃional 
2007 

Panciu urban 1,2,3 Industrie 
alimentară 
AlimentaŃie publică 
şi turism 
 

 
 

ŞCOLI CUPRINSE ÎN PROGRAMUL PHARE TVET 2004 
 

Nr. 
crt. 

Unitatea 
şcolară 

Localitatea  Mediul de 
rezidenŃă 

Niveluri de 
calificare 

Domeniile de formare 
profesională iniŃială/ Profiluri  

1 Grupul Şcolar  Mărăşeşti urban 1,2,3 Mecanică, electromecanică, 
Tehnic, Resurse naturale şi 
protecŃia mediului, Servicii 

2 Grupul Şcolar 
„Simion 
MehedinŃi” 

Vidra rural 1,2,3 Fabricarea produselor din lemn, 
alimentaŃie publică şi 
turism/Resurse naturale şi 
protecŃia mediului, Servicii 
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ALTE UNITĂłI ŞCOLARE TVET 
 

Nr. 
crt. 

Unitatea şcolară Localitatea  Mediul de 
rezidenŃă 

Niveluri 
de 

calificare 

Domenii de formare 
profesională iniŃială/ Profiluri  

1 Grupul Şcolar de 
Industrie Uşoară  

Focşani urban 1,2,3, 3+ Industrie textilă şi pielărie, 
mecanică, alimentaŃie publică şi 
turism/ Tehnic, Servicii 

2 Grupul Şcolar 
„G.G. Longinescu” 

Focşani urban 1,2,3 Fabricarea produselor din 
lemn,/ Resurse naturale şi 
protecŃia mediului 

3 Grupul Şcolar 
Agricol 

Focşani urban 1,2,3,3+ Agricultură, electronică şi 
automatizări, mecanică, 
industrie alimentară / Tehnic, 
Resurse naturale şi protecŃia 
mediului 

4 Grupul Şcolar de 
Transporturi Auto 

Focşani urban 1,2,3,3+ Mecanică, electric,/Tehnic 

5 Colegiul Economic 
„Mihail 
Kogălniceanu” 

Focşani urban 1,2,3,3+ Turism şi alimentaŃie publică, 
estetica şi igiena corpului 
omenesc/ Servicii 

6 Şcoala de Arte şi 
Meserii 

Măicăneşti rural 1 Mecanică 

7 Şcoala de Arte şi 
Meserii 

Nereju rural 1 Silvicultură  

8 Şcoala de Arte şi 
Meserii 

Paltin rural 1 Silvicultură  

9 Şcoala de Arte şi 
Meserii 

Străoane rural 1,2 Industrie textilă şi pielărie 

10 Şcoala de Arte şi 
Meserii 

Suraia rural 1 Materiale de construcŃii 

11 Şcoala de Arte şi 
Meserii 

Feldioara rural 1 Agricultură 

12 Şcoala de Arte şi 
Meserii 

Tulnici rural 1 Silvicultură 

13 Şcoala de Arte şi 
Meserii 

Vulturu rural 1 Agricultură 

14 Şcoala de Arte şi 
Meserii 

Chiojdeni rural 1 Industrie textilă şi pielărie 

15 Şcoala de Arte şi 
Meserii 

Cîmpuri rural 1 Turism şi alimentaŃie publică 

16 Şcoala de Arte şi 
Meserii 

Reghiu rural 1 Agricultură 

17 Şcoala de Arte şi 
Meserii 

Tătăranu rural 1 ComerŃ 
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Structura Invatamantului Profesional si Tehnic in Vrancea 
Numărul elevilor cuprinşi în clasa a IX-a în sistemul ÎPT87 

 
Număr de elevi cuprinşi la inceputul anului şcolar 

SpecificaŃie 
2002/2003* 2003/2004 2004/2005 2005/2006 

2006/2007 

Total număr elevi cuprinşi în clasa 
a IX-a în sistemul ÎPT, Din care: 2694 2988 3458 3426 2397 
A. Numar elevi cuprinşi în clasa a 
IX-a ruta SAM                   Din care, 
pe domenii: 

 
 

1182 

 
 

1394 

 
 

1946 

 
 

1958 1272 
mecanică 364 468 564 415 336 
electromencanică 52 72 56 56 54 
electronică automatizări 54 52 45 53 56 
chimie industriala           
materiale de construcŃii**   0 26 28 21 
electric 78 104 53 56 56 
construcŃii,instalaŃii şi lucraripublice 48 52 69 138 102 
agricultură 72 48 134 154 71 
silvicultură   26 109 138 63 
comerŃ     25 140 89 
turism şi alimentaŃie 52 52 56 168 133 
industrie alimentară 130 104 112 108 75 
fabricarea prod.din lemn 72 104 127 84 42 
industrie textilă şi pielărie 260 312 543 420 174 
tehnici poligrafice   0 0 0   
estetica şi igiena corpului omenesc   0 27 0   
B.Număr elevi cuprinşi în clasa a 
IX-a  la liceu –filiera tehnologică, 
din care: 

 
 

1512 

 
 

1594 

 
 

1512 

 
 

1468 1125 
-profilul tehnic 868 894 784 828 587 
-profilul servicii 308 308 308 392 296 
-profilul resurse naturale şi protecŃia 
mediului 

336 392 420 248 
242 

      
* Pentru anul şcolar 2002-2003 se trece numărul de elevi şcolarizaŃi la Şcoala 
profesională 

 
 

      
** Pentru anul şcolar 2002-2003 nu se trec valori acestea fiind incluse la domeniul “chimie 

industriala ”  
 
 
Se remarca ponderea in crestere a domeniilor: 

• constructii si instalatii (de la 4,06% in 2002-2003 la 8,02% in 2006-2007); 
• turism si alimentatie (de la 4,40% la 10,46%, inregistrand o crestere puternica dupa 

2005); 
• silvicultura; 
• comert. 

 
Agricultura, industria alimentara si prelucrarea lemnului cunosc ponderi descrescatoare in 
totalul numarului de elevi cuprinsi in SAM, ca si profilul resurse naturale si protectia mediului 
in cadrul invatamantului liceal de pe filiera tehnologica - desi judetul este caracterizat de 
unele avantaje competitive naturale in aceste domenii, iar ponderea lor in populatia ocupata a 
judetului este semnificativa.  Un alt domeniu traditional pentru Vrancea, industria confectiilor, 
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inregistreaza un declin similar in interesul populatiei scolare. Aceste ramuri economice / 
industrii se caracterizeaza de asemenea prin nivelul scazut al salariilor/veniturilor, ceea ce  
explica scaderea atractivitatii lor pentru populatia scolara. In consecinta, atragerea in procesul 
educational a unei populatii scolare suficiente pentru a valorifica optimal potentialul natural al 
judetului depinde in mod esential de cresterea productivitatii si valorii adaugate in aceste 
domenii, care sa conduca la cresterea veniturilor obtinute de populatia ocupata si in cele din 
urma la schimbarea imaginii acestor ramuri economice. 
 
Numărul de elevi ce revine la un cadru didactic in anul scolar 2006-200788 a inregistrat la 
nivelul invatamantului pre-universitar din Vrancea, in general, cresteri fata de anul scolar 
precedent: 

• Invatamantul prescolar: 17,65; 
• Invatamantul primar: 16,86; 
• Invatamantul gimnazial: 12,34; 
• InvăŃământul liceal: 16,9; 
• InvăŃământul profesional: 14,75.   
 

Din analiza evolutiei acestui indicator se constată insa decalaje  semnificative intre diferitele 
forme de invatamant şi tendinŃe contradictorii, de scădere  şi de creştere de la un an la altul89: 
 

EVOLUłIA NUMĂRULUI DE ELEVI/CADRU DIDACTIC ÎN JUD. VRANCEA
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Ponderea personalului didactic calificat in anul scolar 2007-2008 este ridicata (95%), numarul 
total de 4497 cadre didactice incluzand: 

- 3582 titulari (calificati); 
- 691 suplinitori calificati; 
- 149 suplinitori necalificati; 
- 75 – personal asociat (preoti etc.).  

 
În domeniul invatamantului profesional, in anul şcolar 2006-2007 ponderea personalului 
didactic calificat (titulari şi suplinitori calificaŃi) încadrat pe disciplinele de specialitate este 
peste 97,08%. Ponderea personalului didactic de specialitate necalificat este de 2,92%. 
Ponderea personalului didactic titular de specialitate este la nivelul judeŃului de 43,47% iar a 
suplinitorilor calificaŃi de 53,61%. Din totalul cadrelor didactice de specialitate din mediul rural, 
92,4 % sunt calificate iar dintre acestea, doar 48,42% sunt titulare. EvoluŃia ponderilor arată o 
creştere a ponderii titularilor şi o scădere a ponderilor suplinitorilor calificaŃi şi necalificaŃi, atât 
la profesori de specialitate cât şi la maiştrii instructori90. Aceasta situatie pozitiva a 
invatamantului profesional poate constitui un exemplu de buna practica pentru celelalte tipuri 
de invatamant, in special pentru invatamantul din mediul rural. 
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Cererea de educatie – populatia scolara  
 
PopulaŃia şcolară la nivelul judeŃului Vrancea  a înregistrat în perioada 2000-2006 o scădere 
continuă ajungând în anul şcolar 2005-2006 la 61.230 persoane ceea ce reprezintă  88,13 % 
din populaŃia şcolară din anul şcolar 2000-200191. Scăderea mai accentuată s-a înregistrat 
pentru populaŃia şcolară din mediul urban (datele referitoare la populaŃia şcolară din mediul 
urban şi rural se referă la locaŃia şcolii şi nu la mediul de rezidenŃă al populaŃiei şcolare). 

 

EVOLUTIA POPULATIEI SCOLARE
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ÎnvăŃământul preşcolar înregistrează o creştere constantă a numărului de preşcolari în 
perioada 2000- 2006 atât per total cât şi pe medii de rezidenŃă. 
 

EVOLUłIA POPULATIEI ŞCOLARE DIN ÎNVĂłĂMÂNTUL 
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Numărul elevilor înscrişi la învăŃământul primar şi gimnazial a scăzut continuu din anul şcolar 
2000-2001, in 2005-2006 scazand in mediul urban cu 42% fata de anul de referinta, respectiv 
cu 19,3% in mediul rural: 
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EVOLUłIA POPULAłIEI ŞCOLARE DIN INVĂłĂMÂNTUL GIMNAZIAL
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PopulaŃia şcolară cuprinsă în învăŃământul liceal a inregistrat o crestere continua: 

EVOLUTIA POPULATIEI DIN INVATAMANTUL LICEAL
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Populatia scolara din invatamantul profesional, de ucenici şi în Şcoala de arte şi meserii, a 
crescut constant în perioada 2000 – 2006 in mediul rural (cu 160%) si a inceput sa scada in 
mediul urban, dupa maximul inregistrat in anul scolar 2002/2003: 

EVOLUTIA POPULATIEI SCOLARE DIN INVATAMANTUL 
PROFESIONAL SI DE UCENICI
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ÎnvăŃământul postliceal şi de maiştrii a înregistrat o scădere continuă şi accentuată în toată 
perioada 2000-2006. În anul şcolar 2005-2006 populaŃia şcolară din învăŃământul postliceal şi 
de maiştrii reprezentand 78.89% din aceeaşi populaŃie şcolară din anul şcolar 2000-2001.  
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EVOLUTIA POPULATIEI SCOLARE DIN INVATAMANTUL 
POSTLICEAL SI DE MAISTRII
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Aceste evolutii abrupte si discordante ale populatiei scolare se datoreaza unor factori, cum ar 
fi: 

• Evolutia demografica a grupelor de varsta – anii 2000-2006 au reprezentat perioada 
in care o neregularitate marcata in piramida varstelor din judetul Vrancea – 
diferentiata de asemenea dupa mediul de rezidenta - a parcurs categoria de varsta 
scolara; 

• Evolutia diferentiata a gradului de atractivitate a diferitelor forme de invatamant:  
o Invatamantul liceal si-a pastrat atractivitatea; 
o Procesul de reforma si descentralizare al invatamantului profesional a 

condus la cresterea si diversificarea ofertei acestui tip de invatamant in 
mediul rural, atragand o proprtie sporita a populatiei din aceasta categorie 
varsta localizata in  proximitate; 

o Cu toate acestea, atractivitatea invatamantului profesional pentru populatia 
scolara din Vrancea ramane scazut – sensibil mai redus decat in judetele 
Buzau si Galati, unde aceasta forma de invatamant beneficiaza si de 
cheltuieli ridicate pe elev – si inregistreaza chiar o tendinta de scadere in 
ultimii 3 ani scolari; intelegerea rutelor educationale pe care le deschide 
inavatamantul profesional este inca limitata; de asemenea, gradul redus de 
parteneriat cu actorii economici nu a putut contribui la crearea unei imagini 
pozitive a invatamantul profesional ca modalitate optimala de insertie viitoare 
pe piata muncii. 

• Evolutia diferentiata a gradului de cuprindere in invatamant, dupa formele de 
invatamant si mediul de localizare a unitatii scolare,  determinata probabil de factori 
externi procesului educational (a se vedea sectiunea urmatoare). 

 
 

EvoluŃia opŃiunilor elevilor din clasa a VIII-a pentru învăŃământul profesional şi tehnic
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In acest sens, pornind de la analiza evolutiilor demografice cu impact asupra populatiei 
scolare si a prognozelor in acest domeniu, Planul Local de Actiune pentru Invatamantul 
Profesional si Tehnic al judetului Vrancea ajunge la urmatoarele concluzii: 

� „Scăderile prognozate pentru totalul populaŃiei judeŃului şi mai ales scăderile 
înregistrate în ultimii ani la populaŃia cu vârsta între 0 - 14 ani va influenŃa 
structura reŃelei şcolare prin concentrarea activităŃilor şi creşterea competiŃiei 
între şcoli. Se apreciază că într-un mediu concurenŃial tot mai pronunŃat, 
unităŃile şcolare vor trebui să pună accent pe calitate în formarea 
profesională, certificată prin inserŃia socio - profesională a absolvenŃilor; 

� Ponderea mai mare a populaŃiei cu vârsta cuprinsă între 0-14 ani din mediul 
rural decât cea din mediul urban ridică problema adaptării reŃelei şcolare de 
formare profesională iniŃială şi a adoptării unor măsuri eficiente pentru 
asigurarea accesului acestei categorii, cu asigurarea egalităŃii şanselor; 

� PreponderenŃa populaŃiei feminine, inclusiv la categoria de vârstă 0-14 ani, 
apreciem că are implicaŃii în structura ofertei de formare iniŃială.”   

 
 
Rezultatele procesului educational pre-universitar  
 
Sistemul educational pre-universitar din Vrancea este caracterizat de un paradox: rata de 
succes pentru judetul Vrancea este mai mare decat media regionala si media nationala, atat 
pe ansamablul invatamantului pre-universitar cat si pe tipuri de invatamant (cu exceptia 
invatamantului profesional si de ucenici), demonstrand calitatea remarcabila a sistemului pre-
universitar judetean – in ciuda dezavantajelor specifice unui judet rural si relativ sarac - dar 
rata de cuprindere in invatamant este neobisnuit de scazuta - mult sub nivelul national si 
regional, precum si sub nivelul judetelor vecine - pentru toate tipurile de invatamant pre-
universitar92. Se contureaza imaginea unui sistem de educatie pre-universitara cu zone de 
performanta ridicata – probabil datorita calitatii resurselor umane din sistem – dar care nu 
reuseste sa includa satisfacator grupul-tinta de populatie caruia se adreseaza.  
 

Rata bruta de cuprindere in invatamantul pre-
universitar (%) 

 Toate  
nivelurile de 
invatamant 
2005/2006 

Invatamantul 
primar si 
gimnazial 
2005/2006 

Invatamantul 
secundar 

2005/2006 

Rata bruta de cuprindere in 
invatamantul pre-universitar 

(%) 
2005/2006 

     
Vrancea 53.1 94.1 58.6 64.2 
     
ROMANIA 72.9 101.5 75.2 74.7 
Regiunea Sud-Est 65.3 101.7 71.2 72.4 
     
Bacău 61.5 98.7 67.1 73.1 
Vaslui 59.5 103.4 70.5 72.7 
Brăila 60.8 102.2 68.4 81.4 
Buzău 60.0 102.0 72.7 76.3 
GalaŃi 68.9 101.2 69.8 67.9 
Covasna 59.0 102.0 70.2 87.1 
     
ROMANIA - 
URBAN 96.7 106.7 119.2 79.6 
ROMANIA - 
RURAL 44.5 96.6   17.6 70.5 

 
Din pacate, acest paradox tinde sa dispara nu prin evolutia pozitiva a ratei de cuprindere in 
invatamant din Vrancea, ci prin scaderea continua a ratei de succes (singura exceptie 
inregistrandu-se pentru invatamantul liceal) – o evolutie dramatica inregistrandu-se in aceasta 

                                            
92 “NATIONAL HUMAN DEVELOPMENT REPORT – ROMANIA, 2007” - The United Nations 

Development Program – UNDP, calculatii pe baza datelor de la Recensamantul Populatiei 2002 
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privinta in invatamantul profesional si de ucenici (a se vedea graficele de mai jos93). Aceste 
tendinte ale ratei de succes in invatamant pun in evidenta o adancire a disparitatilor dintre 
grupurile relativ favorizate si cele defavorizate in domeniul educational: 
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EVOLUłIA RATELOR DE SUCCES ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL LICEAL 
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EVOLUłIA RATELOR DE SUCCES ÎN ÎNVĂłĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI DE UCENICI 
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93 ISJ Vrancea - PLANUL LOCAL DE ACłIUNE   PENTRU DEZVOLTAREA  ÎNVĂłĂMÂNTULUI 
PROFESIONAL  ŞI TEHNIC, 2007 - 2013 
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Rata bruta de cuprindere in invatamant a cunoscut de asemenea a scadere continua in 
perioada anilor scolari 2000/2001 – 2005/2006, de la 57,5% la 51,9%. Aceasta scadere se 
inregistreaza pentru toate nivelurile de invatamant, cu exceptia inavatamantului prescolar; 
rata de cuprindere in clasele XI-XII a ramas relativ constanta, dar foarte redusa, in jurul valorii 
de 42%. Scaderea cea mai dramatica s-a inregistrat in invatamantul gimnazial, unde rata de 
cuprindere a scazut in perioada mentionata cu 10,1% - dar scaderi similare se inregistreaza si 
pentru invatamantul primar si clasele IX-X. 
 
Analiza pe medii (dupa localizarea institutiei de inavatamant) ratei de cuprindere in 
invatamant rezerva unele surprize: desi era de asteptat ca rata de cuprindere in invatamant 
sa fie mai mica in mediul rural pentru toate nivelurile de educatie, situatia este diferita in cazul 
invatamantului primar, pentru care rata de cuprindere in mediul urban este mai scazuta decat 
in rural94. Sunt necesare studii ulterioare pentru a verifica daca exista o conexiune cauzala 
intre aceasta situatie atipica a ratei de cuprindere in invatamantul primar in mediul urban si 
structura migratiei externa temporara pentru munca specifica judetului Vrancea (unde se 
inregistreaza mai multe plecari din mediul urban decat din mediul rural), sau daca sunt 
responsabili factori care tin direct de caracteristicile sistemului educational: 
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In concluzie, cea mai importanta problema a judetului, din punct de vedere educational, este 
cuprinderea in invatamant (vezi statisticile anterioare). In ceea ce priveste ratele abandonului 
scolar, acestea sunt ridicate doar la invatamantul profesional si cel postliceal, evidentiind 
discrepantele dintre oferta educationala la acest nivel si asteptarile populatiei scolare. Rata 
abandonului scolar inregistreaza, insa, valori mult mai mari decat cele ale judetelor din 
Regiunea Sud-Est si o evolutie ingrijoratoare: 
 

Indicator95 
 

Perioada 

Primar  
(clasele I-

IV) 

Gimnazial 
(clasele V-

VIII) 

InvăŃământul 
liceal 

ÎnvăŃământul 
profesional şi de 

ucenici 

ÎnvăŃământul 
postliceal şi de 

maiştri 

2003/2004 1,1 2,1 4,6 10,1 10,3 

2004/2005 2,1 3,3 3,6 10,9 19,4 

 
Aceste evolutii ale rezultatelor sistemului de invatamant pre-universitar sugereaza ca, 
in lipsa unei interventii sistemice energice, vor continua sa existe dificultati 
substantiale in recuperarea decalajului in stocul educational care caracterizeaza 
judetul Vrancea comparativ cu judetele vecine, media regionala si media nationala. 
Existenta unor zone performante ale sistemului educational din judetul Vrancea poate 
fi folosita pentru a disemina aceste exemple de buna practica, eventual printr-un 
mecanism similar celui utilizat in cazul invatamantului profesional si tehnic in vederea 
diseminarii rezultatelor programului Phare TVET (incadrarea in retele de scoli). 

                                            
94 Informatii furnizate de ISJ Vrancea - PLANUL LOCAL DE ACłIUNE   PENTRU DEZVOLTAREA  
ÎNVĂłĂMÂNTULUI PROFESIONAL  ŞI TEHNIC, 2007 - 2013 
95 Anuarul Statistic al Judetului Vrancea - 2006 
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Structuri parteneriale pentru ridicare calitatii educatiei si integrarea educatiei 
cu piata muncii96 
 
Sistemul de invatamant profesional si tehnic reprezinta unul din putinele domeniile din judet 
care este caracterizat de o orientare sistematica spre constituirea si consolidarea de 
parteneriate inter-institutionale, in vederea diseminarii bunelor practici castigate prin 
programul Phare TVET si al facilitarii integrarii absolventilor in piata muncii.  
 
UnităŃile şcolare cuprinse în Programul PHARE TVET au fost incluse în reŃele şcolare de 
colaborare coordonate de către şcolile centre de resurse.  La iniŃiativa Inspectoratului Scolar 
din judeŃul Vrancea  au fost constituite reŃele de şcoli ce cuprind toate unităŃile şcolare ale 
ÎPT, reŃele ce sunt coordonate de către cele 20 de şcoli cuprinse în Programul PHARE TVET. 
Toate reŃelele şcolare au ca obiectiv diseminarea şi consolidarea achiziŃiilor din cadrul 
programului PHARE TVET şi în special cele ce vizează asigurarea calităŃii, planificarea ofertei 
educaŃionale, învăŃarea centrată pe elev şi elevii cu cerinŃe educaŃionale speciale. 
 
In cursul anului scolar 2006-2007 parteneriatul dintre structurile IPT si agentii economici s-a 
concretizat prin 55 de cooperari pentru efectuarea practicii scolare, pentru un total de 72 
clase scolare. Parteneriatul inregistreaza nivele foarte diferite ale dezvoltării acestuia în 
funcŃie de condiŃiile locale, interesul agenŃilor economici pentru formarea profesională iniŃială 
şi managementul şcolii. În unele şcoli, în special în cele amplasate în localităŃi în care 
numărul şi dezvoltarea agenŃilor economici sunt reduse, parteneriatul şcoală-agenŃi 
economici se rezumă la asigurarea locurilor de practică pentru elevi. În alte şcoli, cu puternice 
şi tradiŃionale relaŃii de parteneriat sunt dezvoltate variate forme de colaborare cu agenŃii 
economici vizând planificarea ofertei, elaborarea curriculumului în dezvoltare locală, formarea 
continuă a cadrelor didactice la agenŃii economici pentru cunoaşterea noilor echipamente şi 
tehnologii, evaluarea competenŃelor dobândite de elevi, formarea adulŃilor. 
 
Deşi în ultimii ani s-au înregistrat progrese în domeniul consilierii profesionale, totuşi, gradul 
de acoperire a acestor servicii este insuficient datorită în principal numărului insuficient de 
consilieri şcolari şi de cabinete de orientare şi consiliere din şcoli.   
 
În ultima perioadă se constată o accentuare a descentralizării concretizată în sporirea rolului 
decizional al Consiliilor de administraŃie al şcolilor şi implicarea autorităŃilor locale si a 
agenŃilor economici în structura acestora şi în luarea deciziilor. Tot la nivelul şcolii s-a 
dezvoltat implicarea agenŃilor economici şi a autorităŃilor locale în elaborarea Planurilor de 
acŃiune (PAS). Parteneriatul cu agenŃii economici se concretizează şi în elaborarea în comun 
a curriculum-ului în dezvoltare locală (CDL). 
 
Cadrul instituŃional pentru dezvoltarea parteneriatului social în educaŃie şi formare 
profesională se bazează pe structurile consultative constituite în sprijinul deciziei la nivel local 
şi regional: 

• La nivel regional: ConsorŃiul Regional TVET  - organism consultativ al Consiliului de 
Dezvoltare Regională 

• La nivel local - judeŃean: Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social 
(CLDPS) -  ca organism consultativ al Inspectoratelor şcolare judeŃene 

• La nivelul şcolilor: Consiliile de administraŃie / Consiliile şcolare, organizate potrivit 
legii învăŃământului 

• La nivel local – unitati teritorial-adminstrative de baza: Comitetele locale pentru 
dezvoltarea parteneriatului social în formarea profesională (CLDPS) exercită un 
important rol de sprijinire a dezvoltării învăŃământului profesional şi tehnic.  

 
La nivel regional a crescut rolul ConsorŃiului Regional prin implicarea acestuia atât în 
elaborarea şi reactualizarea PRAI cât şi în monitorizarea acŃiunilor şi evaluarea obiectivelor 
PRAI şi PLAI.  
 

                                            
96 Informatii furnizate de ISJ Vrancea - PLANUL LOCAL DE ACłIUNE   PENTRU DEZVOLTAREA  
ÎNVĂłĂMÂNTULUI PROFESIONAL  ŞI TEHNIC, 2007 - 2013 
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Având în vedere mecanismele de finanŃare în vigoare şi autonomia comunităŃii locale, este 
esenŃială antrenarea autorităŃilor locale în procesul de planificare strategică pe termen lung în 
ÎPT. Principalele probleme identificate în cadrul acestui proces: 

• slaba legătură şi controlul redus între nivelul regional de planificare şi nivelul 
decizional în învăŃământ (inspectoratele şcolare judeŃene şi şcolile, autorităŃile locale) 

• finanŃarea învăŃământului preponderent centrată pe activităŃile curente / pe termen 
scurt şi foarte puŃin pe nevoile şi priorităŃile pe termen lung 

• antrenarea insuficientă a agenŃilor economici în efortul de planificare pe termen lung 
în ÎPT 

• neimplicarea sau implicarea formală a partenerilor din Consiliile de AdministraŃie ale 
Şcolilor în procesul de planificare pe termen lung la nivelul şcolii 

 
Un alt domeniu al descentralizării funcŃionale este curriculum în dezvoltare locală (CDL - 
componentă importantă a planului de învăŃământ la şcoala de arte şi meserii) care vizează 
adaptarea conŃinutului pregătirii la cerinŃele locale din partea beneficiarilor instruirii (agenŃi 
economici, comunitate locală, elevi). Din păcate în practică se constată o antrenare redusă 
sau formală din partea şcolilor a agenŃilor economici în elaborarea CDL. 
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Dezvoltarea resurselor umane: Formarea profesionala 
 
Formarea profesionala in judetul Vrancea este asigurata prin activitatea Agentiei Judetene 
pentru Ocupare Fortei de Munca Vrancea si prin activitatea independenta a furnizorilor de 
formare profesionala autorizati. 
 
AJOFM Vrancea este principalul furnizor de formare profesionala din judet; se remarca o 
crestere semnificativa a activitatilor de formare profesionala in prima jumatate a anului 2007, 
comparativ cu anul 2006, si interesul crescut al agentilor economici din industria confectiilor 
din judet pentru formarea personalului propriu, pe fundalul actualei crize a fortei de munca din 
Romania97: 
 
  01.01 - 31.12. 2006 01.01 - 30.06. 2007 

  Numar cursuri 
Nr. 

Pers. Observatii Numar cursuri 
Nr. 

Pers. Observatii 

Cursuri 
pentru 
someri 

33 
(din care calificare - 
20, perfectionare - 

7, initiere - 6) 471  

24 
(din care 

calificare - 7, 
initiere - 17) 348 

+ 6 persoane 
din mediul 
rural, altele 

decat somerii 

Cursuri 
pentru 
angajati 

5 123 

Ocupatia: 
confectioner 

asamblor 
articole din 

textile 12 299 

Ocupatia: 
operator 

confectioner 
industrial 

Cursuri 
pentru 
persoane in 
detentie 2 28  2 28  

 
In conditiile in care rata somajului din mediul urban este foarte mica in Vrancea, interesul 
pentru finalizarea cursurilor de pregatire profesionala ramane scazut. O situatie diferita se 
intalneste la somerii din mediul rural si a celor proveniti din grupuri sociale defavorizate, dupa 
cum se poate observa din gradul de realizare al indicatorilor Planului de Formare 
Profesionala al AJOFM Vrancea98: 
 
Nr. 
Crt. 

Indicatori Programat la 
31.12.2006 

Realizat la 
31.12.2006 

Programat la 
31.12.2007 

Realizat la 
30.06.2007 

1 Nr. Someri cuprinsi in 
cursuri formare 
profesionala 

500 471 400 348 

2 Nr. Cursanti care 
beneficiaza de servicii 
gratuite de formare 
profesionala 

650 622 850 681 

3 Nr. someri din mediul 
rural cuprinsi in cursuri 

102 237 102 143 

4 Nr. Someri de lunga 
durata cuprinsi in 
cursuri 

31 23 30 14 

5 Nr. Romi cuprinsi in 
cursuri de formare 
profesionala 

45 53 40 57 

 
 
Conform Registrului NaŃional al Furnizorilor de Formare Profesională AutorizaŃi, in judetul 
Vrancea exista 27 de furnizori (grupuri scolare, agenti economici, case de cultura, ONG-uri, 

                                            
97 Sursa: AJOFM Vrancea 
98 Idem 
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Scoala Romana de Afaceri a Camerelor de Comert si Industrie), autorizati pentru un numar 
de 65 de programe de calificare/perfectionare99, in domenii cum ar fi: 

• Industria usoara (textila, alimentara); 
• Servicii pentru populatie; 
• Unitati de alimentatie; 
• Constructii si instalatii; 
• Mecanica; 
• Agricultura (mecanica agricola, viticultura); 
• Comert; 
• Asistenta sociala (ingrijirea copiilor, ingrijirea batranilor la domiciliu); 
• Resurse Umane, activitati financiar-contabile; 
• Competente generale (calculatoare, limba engleza).  

 
Nici unul dintre aceste programe nu ofera posibilitatea efectuarii uceniciei.  
 
Pentru comparatie, in judetele invecinate numarul programelor de formare profesionala 
asigurate de catre furnizori autorizati este prezentat mai jos; se remarca usor faptul ca 
dimensiunea centrului urban principal din judet are o influenta pozitiva puternica asupra 
diversificarii ofertei de pregatire profesionala, ceea ce situeaza judetul Vrancea intr-o 
categorie mai putin favorabila: 

• Braila:  159 
• Galati:  143 
• Buzau:  127 
• Vaslui:    68 
• Bacau:  194 
• Covasna:   56 

 
Conform Registrului National al Centrelor de Evaluare si Certificare a Competentelor 
Profesionale autorizate de catre Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor, in 
Vrancea nu exista nici unul dintre cele 32 centre evaluare acreditate din tara. 
 
Nu exista date la nivel judetean sau regional privind rata de participare in formarea continua a 
populatiei adulte. La nivelul national, in 2005 rata de participare în formarea continuă a 
populaŃiei adulte din România a fost de numai 1,6% în comparaŃie cu media de 11 % în 
Uniunea Europeană (UE25).  

                                            
99 Portalul InformaŃional pentru Formare Profesională Continuă în administrarea MMSSF şi CNFPA: 
http://portal.mmssf.ro/Portal/ 
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Dezvoltarea resurselor umane: Cercetare-Dezvoltare 
 
Activitatea de dezvoltare-cercetare este unul dintre cele mai semnificative puncte slabe ale 
judetului Vrancea. Judetul inregistra in 2005 doar 18 salariati in acest sector, reprezentand 
1,3 salariati in C-D la 10.000 de persoane ocupate civile, respectiv 4,6 salariati in C-D la 
100.000 de locuitori. Singurele judete care inregistrau la acea data un numar mai mic de 
salariati in C-D la 100,000 de locuitori erau Ialomita, Teleorman si Harghita – ca si Vrancea, 
judete cu un grad redus de urbanizare si cu o dezvoltare relativ scazuta a principalului centru 
urban.  
 
Pentru comparatie, in judetele invecinate, respectiv la nivel regional si national numarul 
salariatilor in C-D la 100,000 de locuitori era in 2005: 

• Braila:      32,9 
• Galati:     183,1 
• Buzau:      14,2 
• Vaslui:        19,5 
• Bacau:      73,0 
• Covasna:      30,4 
• Media regionala – Regiunea Sud-Est:   66,7 
• Media Nationala:    189,8 

 
Activitatile de cercetare-dezvoltare sunt grupate in 3 unitati de cercetare: 

• Statiunea de Cercetare si Productie Pomicola Vrancea; 
• Statiunea de Cercetare- Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Odobesti (jud. 
• Vrancea); 
• Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice Bucuresti - Colectiv Cercetare Focsani. 

 
Evolutia sectorului de cercetare-dezvoltare a Vrancea a inregistrat un declin constant in 
perioada de referinta statistica 2000-2005, atat in termeni absoluti cat si in termeni relativi: 
 
SalariaŃi şi cheltuieli din activitatea de cercetare-dezvoltare100  
                          (numãr persoane) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
SalariaŃi din activitatea de 
cercetare-dezvoltare - numãr 
persoane la sfârşitul anului 

35 31 30 32 29 18 

SalariaŃi din activitatea de 
cercetare-dezvoltare la 10.000 
persoane ocupate civile  

2,2 2,0 2,0 2,2 2,0 1,3 

Cheltuieli totale din activitatea 
de cercetare-dezvoltare - mii lei 
RON, preŃuri curente 

132,4 522,1 134,5 161,7 195,8 214,0 

 

                                            
100 Anuarul Statistic al Judetului Vrancea - 2006 
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2. Competitivitatea economiei judetului Vrancea 

 
 

2.1 Profilul si performanta generala a economiei judetene 
 
 
 
Evolutia economiei vrancene in context national si regional 
 
PIB-ul judetului Vrancea este un indicator clar al ramanerii in urma fata de restul regiunii. In 
2004, PIB / locuitor in Vrancea era de 1980 euro / locuitor, ceea ce reprezenta aproximativ 
73% din media nationala (2718 euro / locuitor). Acest lucru facea din judetul Vrancea singurul 
judet din Rediunea S-E cu PIB sub media nationala si unul dintre cele 10 judete din Romania 
care aveau aceasta trasatura. Harta de mai jos reprezinta repartizarea PIB / locuitor si din 
aceasta reprezentare se pot observa concluziile de mai sus.  
 
 

 
 
 
Aceasta situatie este explicata prin doua aspecte:  
 
1. Judetul Vrancea este un judet prin excelenta rural, orientat spre economie agrara, de 
subzistenta. Acest trend istoric s-a pastrat, in 2005, Vrancea fiind unul dintre cele 5 judete cu 
un grad de urbanizare mai mic de 50%. 
 
2. Caracterul rural-agricol al judetului s-a reflectat in cresterea mai lenta a economiei 
judetene, in raport cu economia nationala - VAB / locuitor in Vrancea a crescut semnificativ 
mai incet decat media nationala in perioada 1998 - 2003. 
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Judetul Vrancea a contribuit din ce in ce mai putin la economia regionala in perioada 2000 - 
2004, acest lucru se reflecta in decalajul dintre media regionala a PIB / locuitor si media 
judetului. 
 

 
Astfel, se poate observa ca judetul Vrancea a contribuit, in ultimii 5 ani la economia regionala 
in proportie de aproximativ 12 % in 2000, cu o scadere anuala constanta din 2002, ajungand 
pana la 10,8 % in 2004. 
 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDEłULUI VRANCEA 2007-2013 85 

    

PIB pe locuitor in judetul Vrancea a crescut intre anii 2002 si 2004, dar cu o rata de crestere 
mai mica decat PIB regional, asa cum reiese din tabelul de mai jos. 

 
 
In ciuda ramanerilor in urma in dezvoltarea economiei, caracterul rural-agrar al judetului a 
protejat piata muncii de socuri majore - rata somajului ramane una dintre cele mai scazute din 
tara si cunoaste o evolutie descrescatoare dupa integrarea Romaniei in Uniunea Europeana.   
 
Somajul feminin este unul dintre cele mai scazute din tara - la sfarsitul anului 2006, Vrancea 
inregistra o rata de 2,9% a somajului in randul femeilor, la egalitate cu Bucurestiul si pe un 
onorabil loc 5 - dupa Timis, Bihor, Ilfov si Satu-Mare. Doar 4637 de persoane erau in somaj 
neindemnizat la sfarsitul anului 2006. 
 

 
Resursele de munca 
 

• In ciuda unei rate reduse a somajului, Vrancea prezinta un rezervor considerabil de 
forta de munca inca neatrasa in activitatea salariata, care poate constitui o 
oportunitate pentru investitiile viitoare: doar 40% din populatia ocupata este 
reprezentata de salariati 

• Dupa evolutia negativa din 2004 (cand atat numarul de slariati cat si populatia 
ocupata totala au scazut), evolutiile recente sunt pozitive pentru ambii indicatori 

• Este de remarcat ponderea importanta a resurselor de munca aflate in diverse 
activitati de pregatire profesionala: 40% din resursele de munca (2006)  

Conform balantei de munca101 la data de 1.01.2006, la nivelul judetului Vrancea situatia se 
prezenta astfel:       - mii persoane 

Indicator Barbati Femei Total Date medii 
2005 

Date medii 
2004 

Date medii 
2003 

Resurse de munca 127,1 119,6 246,7 245,4 249,7 240,6 

Populatie ocupata 
civila 70 72,6 142,6 142 141,2 146,1 

din care salariati 26 30,8 56,8 56,2 54,2 57 

Someri 3,7 2,2 5,9 6,1 7,5 9 

Populatia activa 
civila 73,7 74,8 148,5 148,1 148,7 155,1 

Populatia in 
pregatire 

profesionala si alte 
categorii de 

populatie 

53,4 44,8 98,2 97,3 101,0 85,5 

                                            
101 Balanta fortei de munca la 1 ianuarie 2006  - publicatie a Institutului National de Statistica, 
2007 
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Perspective 

 
In documentul “Decalaje regionale la orizontul anului 2010”, perspectivele judetului sunt 
favorabile: cresteri procentuale ale numarului de salariati mai mari decat in alte judete, rate 
ale somajului sub cele inregistrate in alte judete etc. Cu toate acestea, indicatori precum PIB-
ul/loc. plaseaza in continuare judetul pe ultimul loc in Regiune si pe penultimul intre judetele 
din zona (inaintea doar a Vasluiului) 
 
Redam mai jos datele estimate la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est:102 
 

 
 
 
                                            
102

 “Decalaje regionale la orizontul anului 2010” - document al Comisiei Nationale de Prognoza:  

 http://www.cnp.ro/user/repository/a4bbdbfe7f08371a6804.pdf  
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Concluzie: 
  
In prezent, veniturile populatiei sunt comparativ mai mici decat in alte judete, chiar daca o 
serie de indicatori (ex. numarul de salariati sau rata somajului) inregistreaza evolutii pozitive. 
 
Pe viitor, evolutiile sociale sunt bune, chiar daca persista un decalaj economic intre Vrancea 
si judetele limitrofe. 
 
 
Structura economiei vrancene 
 
Analiza structurii VAB pe categorii de resurse evidentiaza 3 aspecte majore: 

- rolul important al agriculturii in economie judetului (23,75, in 2003) 
- dezvoltarea relativ redusa a industriei (31,6%) 
- slaba dezvoltare a serviciilor (19,45% din total VAB) 

 
In cadrul industriei, dominante sunt confectiile - aproape 50% din totalul productiei, dar si 50% 
din totalul de resurse umane angajate, iar industria alimentara avea o pondere de aproape 
20% in total industrie si angaja 30% din total resurse umane. 
 
Mai contribuia semnificativ la productia industriala judeteana - 5% din total - si industria 
lemnului, si respectiv a celulozei si hartiei, care nu angajeaza un numar semnificativ de 
persoane. 
 
Aceste aspecte sunt relevate in tabelul de mai jos: 
 

 
Sectoarele dominante ale judetului sunt si cele competitive pe piata internationala - balanta 
comerciala a judetului este coerenta cu structura productiei industriale si a numarului de 
salariati din industrie. Industria textila si de confectii este puternic orientata spre export - 90% 
din exporturile judetului sunt reprezentate de confectii. Un alt sector competitiv este cel al 
industriei lemnului, care detine 31% din restul exporturilor. 
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Industria alimentara 
 
Analiza documentelor existente a aratat ca industria alimentara este inca orientata spre piata 
nationala, desi este una dintre industriile competitive ale judetului. 
Dezvoltarea industriei alimentare este cu precadere in mediul rural, valorificandu-se astfel 
resursele umane din zona rurala a judetului. 8 dintre cele 20 de firme prezente in Topul 
firmelor judetene (2007) se afla in mediul rural.  
O serie de firme s-au orientat spre nise de piata inovatoare, cu potential de crestere ridicat, 
cum este productia industriala a produselor alimentare traditionale. 
 
Industria vinului 
 
Din cele 16 mari firme de vinificatie din Romania, 3 sunt localizate in Vrancea, lucru care 
reflecta puternica reprezentare a potentialului vinicol in acest judet. In Vrancea s-au infiintat 
12 noi combinate de vinificatie cu sprijinul programului SAPARD.  
 
Turismul 
 
In ultimii  ani a crescut numarul intreprinderilor mici si mijlocii care activeza in turism si care 
pot valorifica potentialul turistic deosebit al judetului Vrancea. De altfel, a crescut si numarul 
de angajati in domeniul Hoteluri si Restaurante, ajungand la o rata de peste 2,5%. 
 
 
 
Evolutia firmelor active 
 
Evolutiile descrise mai sus ale industriei vrancene au fost pregatite de evolutia anterioara a 
structurii firmelor active, intre anii 2002 si 2004.  
 
- numarul de firme din industria prelucratoare s-a redus usor, prin inchiderea unor firme 
necompetitive, fara ca rata somajului sa fie influentata negativ 
- a crescut semnificativ numarul de firme din constructii, pe fundalul cresterii continue in acest 
domeniu -  numarul de locuinte noi, construite dupa anul 2006 a crescut semnificativ 
- sectorul serviciilor - incluziv transport - cunoaste o crestere lenta, iar in turism se realizeaza 
o crestere exploziva, relfectata si in cresterea numarului populatiei ocupate in acest sector. 
Consideram ca acest lucru reprezinta o premisa favorabila pentru dezvoltarea viitoare a 
turismului. 
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Evolutia intreprinderilor mici si mijlocii in judetul Vrancea a cunoscut o crestere constanta din 
1993 pana in prezent. 
 
La nivel regional, IMM-urile au cunoscut un nivel ridicat de dezvoltare. Regiunea de Sud-Est 
se afla pe locul trei dupa Bucuresti si Regiunea de Nord-Vest in ce priveste distributia 
unitatilor active pe clase de marime. Din punctul de vedere al repartitiei unitatilor active pe 
clase de marime, cea mai mare pondere o detineau in 1997 microintreprinderile (90,83%) 
care au o durata de viata mai scurta decat al celorlalte clase de marime. De asemenea, cea 
mai mare pondere in totalul intreprinderilor active din regiune era detinuta de intreprinderile 
active din comert cu 73,43%. Aproape toate intreprinderile active din regiune sunt private, 
respectiv 96,36%. Desi numarul intreprinderilor mici si mijlocii a crescut destul de mult, 
densitatea acestora la 1000 de locuitori, 14,09 in anul 1997, este inca foarte redusa. 
 
In judetul Vrancea, comparativ cu situatia regionala, se inregistreaza urmatoarele aspecte: 
 

- economia vranceana este dominata de sectorul IMM - 99,4% din totalul unitatilor 
active locale - similar cu media nationala 

- ponderea IMM in cifra totala de afaceri a judetului este de 72% in 2004, semnificativ 
mai ridicata decat situatia nationala - la nivel national, IMM-urile reprezentau doar 
65% din cifra totala de afaceri 

- IMM-urile au un rol mai important in ocuparea fortei de munca in judetul Vrancea 
decat la nivel national - 63,4% din populatia ocupata este angajata in IMM-uri, fata de 
59,8% la nivel national 

- IMM-urile au o pondere importanta in totalul investitiilor brute la nivelul judetului 
Vrancea, 65,3% din investitii fiind realizate de intreprinderi mici si mijlocii, spre 
deosebire de nivelul national al investitiilor IMM de doar 50,4% 

- si la nivelul judetului Vrancea se inregistreaza o situatie similara celei regionale, cu 
privire la densitatea IMM - ea este de 13,5 IMM / 1000 de locuitori, mai scazuta decat 
in Regiunea SE (14,09 IMM la 1000 de locuitori) si decat nivelul national (26 IMM / 
1000 locuitori), dar si fata de media europeana - 50 de IMM la 1000 de locuitori. 

 
Avand in vedere competitia inca redusa, initiativa anterprenoriala este inca facila, si mai mult, 
este sustinuta de finantarea din fonduri comunitare, prin mai multe programe operationale. 
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Investitii straine 
 
Intre anii 1991 si 2006, investitiile straine au fost reduse. Cu doar 443 de societati cu 
participare straina, Vrancea detinea 0,3% din totalul national si ocupa locul 33 in clasamentul 
judetelor Romaniei. Valoarea capitalului strain investit in judet a fost de 18,565 milioane de 
euro, reprezentand 0.1% din totalul investitiilor straine in Romania, corespunzator unui loc 39 
in topul judetelor. 
 
 
Infrastructura de afaceri 
 
Densitatea redusa a IMM-urilor si nivelul redus de investitii straine se datoreaza si slabei 
dezvoltari a infrastructurii de afaceri in judetul Vrancea. 
 
Inexistenta parcurilor industriale sau tehnologice, lipsa incubatoarelor de afaceri, a centrelor 
de afaceri si a centrelor expozitionale, precum si gradul scazut de asociativitate a industriilor 
sectoriale sunt printre principalele aspecte care reflecta lipsa de atractivitate a judetului. Toate 
aceste tipuri de investitii pot fi finantate din fonduri comunitare, lucru care ar putea duce la o 
crestere exploziva, cu impact maxim, a economiei vrancene. 
 
Principalele avantaje ale unor investitii in infrastructura de afaceri ar fi accesibilitatea la piete, 
resursa umana bine pregatita si ieftina, potentialul de creare si dezvoltare a unor industrii de 
nisa competitive. 
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2.2 Nise de dezvoltare – Dezvoltare rurala si agricultura 

 
 
 
Spatiul rural103 reprezinta in judetul Vrancea 93,5% din suprafata totala si 62,1% din populatia 
totala (01.01.2007), cifre care evidentiaza importanta sa deosebita pentru dezvoltarea 
echilibrata  a judetului, ponderea resurselor naturale si umane localizate in acest spatiu fiind 
covarsitoare. Spatiul rural este organizat in 68 de comune, densitatea populatiei acestora 
variind semnificativ, intre 9,5 loc/kmp pentru Nistoresti si 345,8 loc/kmp pentru Milcovu104; 9 
de comune au o densitate a populatiei de peste 150 loc/kmp, excedand pragul impus de 
definitia OECD a spatiului rural. 
 
 
Agricultura105 
 
Rolul agriculturii in economia judetului Vrancea 
 
Agricultura are o importanta deosebita pentru economia judetului Vrancea, ponderea acesteia 
in Valoarea Adaugata Bruta judeteana mentinandu-se in perioada 2000-2003106 in intervalul 
23,4% - 24%, in timp ce la nivel regional ponderea agriculturii a variat in acelasi interval intre 
14,1% - 15,7%. Agricultura joaca un rol inca si mai important in ocuparea populatiei – in jur de 
50% din populatia ocupata civila, dupa cum se vede in graficul de mai jos – aflandu-se totusi 
in descrestere usoara in intervalul 2002-2005, pe masura ce se dezvolta in contraparte 
sectorul serviciilor: 
 
 

 
 
In acest sens, Vrancea este la nivel regional judetul cu cea mai mare pondere a populatiei 
ocupate in agricultura, urmata indeaproape de judetul Buzau: 
 

                                            
103 Definit conform legislatiei romane; Uniunea Europeana si OECD definesc spatial rural ca fiind acele 
zone in care densitatea populatiei este mai mica de 150 locuitori/kmp. 
104 Date prelucrate pe baza fiselor localitatilor 
105 Unde nu se precizeaza o alta sursa, datele din acest sub-capitol provin de la DJS Vrancea – Anuarul 
Statistic Judetean 2006 si de la Directia Regionala de Statistica Braila 
106 Nu exista date statistice mai recente la nivel de judet referitor la acest indicator ; incepand cu 2004, 
structura PIB si VAB pe categorii de resurse a fost urmarita statistic exclusiv la nivel regional si 
judetean. 

EvoluŃia ponderilor populaŃiei ocupate civile pe activităŃi ale 
economiei naŃionale - JUDEłUL VRANCEA - 
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Aceasta intensitate crescuta a factorului munca in agricultura Vrancei – comparativ cu 
celelalte judete ale regiunii – precum si structura specifica a productiei agricole a 
judetului si potentialul natural favorabil, conduc la o productivitate mai ridicata a 
agriculturii vrancene in profil regional, raportat la suprafata cultivata. Astfel, productia 
agricola totala la hectarul de suprafata cultivata a fost constant mai ridicata in Vrancea 
decat media regionala in perioada 2001-2005, variind – in functie de caracteristicile 
climatice anuale – intre 163% si 218%, fata de media regionala. Desi judetele Galati si 
Buzau au de asemenea productii agricole totale raportate la suprafata cultivata peste 
media regionala, totusi in comparatie cu Vrancea au productii mult mai scazute (variind 
intre 52% si 85% din productia totala la hectar  obtinuta in acelasi an in Vrancea). 
 
Structura productiei agricole in Vrancea este similara cu structura la nivel regional; se 
remarca totusi ponderea semnificativ mai scazuta a serviciilor agricole in  totalul productiei 
agricole, indicand mentinerea unui model relativ traditionalist de agricultura: 
 

Structura productiei agricole, 2005
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Contributia judetului Vrancea este insa limitata de suprafata redusa de teren agricol (doar 
11% din totalul suprafetei agricole din regiune). Cu exceptia judetului Tulcea, Vrancea este 
judetul cu cea mai mica pondere a suprafetei agricole raportat la suprafata totala (52,6%, fata 
de media regionala de 65,2% - in Braila, Galati si Constanta aceasta pondere fiind in jur de si 
peste 80%), datorita reliefului diversificat, cu o prezenta mai redusa a zonelor de campie: 
 
 

PONDERILE POPULAłIEI CIVILE OCUPATE PE ACTIVITĂłI ÎN ANUL 2005 
- REGIUNEA SUD EST, JUDEłE -
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Specificare Total ha judet Vrancea 

Pondere in total 
suprafata agricola 
- Vrancea 

Pondere in total 
suprafata agricola 
- Regiunea Sud-
Est 

Arabil 148111 57.9% 78.3% 
Pasuni 43719 17.1% 14.2% 
Fanete 32777 12.8% 2.7% 
Vii 27236 10.7% 3.8% 
Livezi 3823 1.5% 1.0% 
TOTAL AGRICOL 255666 100.0% 100.0% 

 
 
Productia agricola vegetala 
 
O analiza mai detaliata a productiei vegetale a judetului comparativ cu celelalte judete ale 
regiunii evidentiaza: 

• Importanta majora a productiei viticole – Vrancea detinea in 2005 14,1% din 
suprafata viticola totala a tarii, plasandu-se pe primul loc la nivel national atat in 
privinta suprafetei cultivate cat si a productiei de struguri; 

• Ponderea relativ  ridicata a suprafetei ocupate de livezi (totusi mai scazuta decat in 
judetul Buzau); productia de fructe variaza mult de la un an la altul, incadrandu-se 
insa constant in prima jumatate a ierarhiei nationale a judetelor – atingand chiar locul 
6 in anul 2005; 

• Ponderea suprafetei dedicate productiei de legume este surprinzator de ridicata 
pentru un judet cu o pondere mai redusa a zonelor de campie (constant cu un 
procent mai ridicata decat media regionala), singurul judet din regiune care 
depaseste Vrancea din acest punct de vedere fiind Galati; totusi, productia la hectar 
nu evidentiaza avantaje comparative ale judetului Vrancea in raport cu celelate judete 
ale regiunii (exceptand leguminoasele boabe); 

• Ca si in celelalte judete ale regiunii, productia de cereale pentru boabe detine 
suprafetele predominante in Vrancea (intre 73% si 83%); trebuie remarcata insa 
orientarea mult mai puternica a judetului Vrancea catre cultura porumbului, care 
detine in jur de 50% din totalul suprafetelor cultivate; 

• Cultura plantelor uleioase este mai putin importanta in Vrancea decat in alte judete 
ale regiunii. 

 
In profil national, agricultura judetului Vrancea se prezinta astfel: 
 

 

Ponderea Locul Ponderea Locul Ponderea Locul
judeŃului judeŃului judeŃului judeŃului judeŃului judeŃului

SUPRAFATA AGRICOLA 1,7 35 1,7 35 1,7 35
    - ARABILA 1,6 27 1,6 27 1,6 27
    - PASUNI 1,3 34 1,3 34 1,3 33
    - FINETE 2,2 20 2,2 20 2,2 20
    - VII SI PEPINIERE VITICOLE 11,9 1 12,2 1 12,1 1
    - LIVEZI SI PEPINIERE POMICOLE 1,7 22 1,7 22 1,8 23
PADURI SI ALTE TERENURI CU VEGET. 
FORESTIERA 2,9 16 2,9 17 2,9 17
APE SI BALTI 1,6 12 1,7 12 1,7 12
ALTE SUPRAFETE 1,5 38 1,5 38 1,5 38

SUPRAFATA TOTALA 2,0 31 2,0 31 2,0 31

PRODUCTIA VIILOR PE ROD 12,1 1 25,8 1 11,3 1
PRODUCTIA DE FRUCTE 1,8 21 2,7 15 4,3 6

TRACTOARE AGRICOLE FIZICE 1,8 28 1,9 27 1,9 25
SEMANATORI MECANICE 1,6 25 1,7 23 1,6 26
COMBINE AUTOPROPULSATE PENTRU RECOLTAT CEREALE PAIOASE1,1 37 1,3 34 1,1 37

Anul 2003 Anul 2004 Anul 2005
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In concluzie, judetul Vrancea se caracterizeaza prin: 

• Ponderi relativ mai ridicate ale suprafetelor dedicate productiilor vegetale care pot 
ajunge la valoare adaugata ridicata, cu potential bun de integrare cu industria 
alimentara, care necesita intensitate ridicata a fortei de munca si au perisabilitate 
ridicata (struguri, fructe, legume); 

• Pondere ridicata a cerealelor care pot fi utilizate in zootehnie si/sau in productia de 
bio-combustibili. 

 
Avand in vedere ponderea importanta a padurilor in totalul suprafetei judetului (37,8%) si 
existenta unor alte suprafete ocupate de vegetatie naturala (tufarisuri, etc) si specificul pedo-
climatic, judetul are de asemenea un potential ridicat de producere a fructelor de padure si a 
plantelor medicinale. Acestea sunt exploatate in momentul actual nesistematic si insuficient 
valorificate, fiind comercializate de obicei pe pietele agroalimentare locale sau utilizate pentru 
consum propriu, deoarece lipsesc din judet unitatile de prelucrare a acestor produse. 
 
Evolutia suprafetei agricole dupa categorii de folosinta arata insa o scadere continua a 
suprafetei livezilor; dupa ce a inregistrat un trend asemanator pana in 2005, suprafata 
dedicata viilor inregistreaza recent o usoara redresare107: 
 

Anii 2000 2001 2002 2003 2004 2005108 2006 30.06.2007109 

  Total Total Total Total Total Total   Total 
SuprafaŃa agricolă 255454 255568 255601 255594 255658 255647  255666 

Arabil 147562 147878 148004 148131 148066 148084  148111 

Păşuni 42970 43004 43108 43127 43486 43741  43719 

FâneŃe 33045 33008 33009 33007 32973 32777  32777 

Vii1) 27841 27688 27567 27441 27306 27209  27236 

Din care, 
pe 

categorii 
de 

folosinŃă: Livezi2) 4036 3990 3913 3888 3827 3836   3823 
1)  vii şi pepiniere viticole        
2)  livezi şi pepiniere pomicole        

 
Scaderea suprafetei ocupate de vii este cu atat mai ingrijoratoare, cu cat sectorul viticol se 
bucura de o situatie exceptional de favorabila in context national: 
� Ponderea suprafetelor ocupate de vii nobile depasea 90% in 2005, la nivel national 

aceasta fiind de numai 63,9%110; 
� Intreaga suprafata ocupata cu vii din judetul Vrancea se afla in zona I (optima) de 

favorabilitate pentru aceasta cultura111; 
� Ponderea suprafetelor cultivate cu struguri rosii (mai rezistenti la impactul posibil al 

fenomenului de incalzire globala) este mai ridicata decat in alte zone viticole majore 
ale tarii (Podisul Transilvaniei, dealurile Cotnarilor), fiind similara cu cea din 
Dobrogea. 

 
 
Valorificarea tipurilor de productii vegetale relevante pentru judetul Vrancea necesita o buna 
integrare a acestora cu industriile din aval (discutate in sectiunea urmatoare) si un acces 
rapid si eficient la pietele de desfacere. Scaderea suprafetelor ocupate de livezi, vii si legume 
poate fi legata de dezvoltarea insuficienta a industriilor din,  aval, de absenta pietelor de gros 
din judet, de dificultatea accesului micilor producatori la pietele urbane, in ciuda localizarii in 
relativa proximitate a  unor mari centre urbane (Bacau, Braila, Galati, Brasov, Ploiesti, 
Bucuresti). 
 
 
                                            
107 Suprafata cultivate cu legume a scazut de asemenea relative uniform in perioada 2000-2005 
108 DJS Vrancea – Anuarul Statistic al Judetului Vrancea, 2006 
109 DADR Vrancea 
110 Date 2004 – INS, Anuarul Statistic 2006 
111 DADR Vrancea. 
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Acest acces dificil la piete si insuficienta valorificare comerciala a productiei vegetale se 
datoreaza de asemenea: 
 
 
� Fragmentarii foarte ridicate a exploatatiilor agricole, in care predomina 

exploatatiile de subzistenta si semi-subzistenta. Astfel, la Recensamantul Agricol 
din 2002 suprafata agricola a judetului Vrancea era structurata astfel pe exploatatii: 

 
 
 Total 

exploatatii 
agricole 

din care: 
expl. 
individ. 

 
unitati 
cu pers. 
juridica 

 
din care: 
soc./asoc
agricole 

 
 
societati 
comerciale 

 
 
unit. 
adm. 
publica 

 
 
unit. 
coop. 

 
 
alte 
tipuri 

Vrancea 103634 103164 470 32 107 118 4 209 
sub 0,1 ha 11580 11563 17 - 8 3 1 5 
0,1-0,3 ha 12202 12167 35 - 15 8 1 11 
0,3-0,5 ha 8002 7988 14 - 5 6 - 3 
0,5-1,0 ha 21501 21473 28 1 2 6 - 19 
1,0-2,0 ha 26077 26037 40 - 4 10 - 26 
2,0-5,0 ha 21021 20928 93 3 5 15 - 70 
5,0-10,0 ha 2617 2555 62 2 1 2 2 55 
10,0-20,0 ha 296 279 17 2 5 - - 10 
20,0-30,0 ha 60 53 7 - 2 2 - 3 
30,0-50,0 ha 37 30 7 1 4 2 - - 
50,0-100,0 ha 65 38 27 5 16 4 - 2 
peste 100,0 
ha 

176 53 123 18 40 60 - 5 

 
 
Procesul de consolidare al exploatatiilor a decurs lent in perioada ulterioara, astfel incat in 
2007 exista in judetul Vrancea doar 418 exploatatii comerciale definite conform OUG nr. 
108/2001112: 
 

  30.06.2007 30.06.2007 30.06.2007 
Categorii 

de 
folosinta  

Total suprafata 
agricola - Vrancea 

Total suprafata 
agricola exploatatii 

comerciale 

Ponderea exploatatiilor 
comerciale in total suprafata 
agricola 

Arabil 148111 60297.3 40.7% 
Vii 27236 6561.4 24.1% 

Livezi 3823 1025.3 26.8% 
 
 
� Nivelului foarte scazut/inexistent de asociativitate al micilor producatori 

agricoli; 
 

 
Alti factori restrictivi ai dezvoltarii productiei vegetale in Vrancea sunt: 

 
� Incidenta ridicata a riscurilor climatice (in special seceta in zona de campie, cu 

impact ridicat asupra productiei de legume), in conditiile utilizarii foarte limitate 
a irigatiilor: astfel, suprafata amenajata pentru irigatii este de 21328 ha (14% din 
totalul terenului arabil), dar suprafata efectiv irigata in 2007 a fost de numai 5984 ha 
(28% din suprafata amenajata). Si la nivelul OUAI se observa un nivel ridicat de 
faramitare – in Vrancea exista 20 OUAI, din care nu mai putin de 7 in Maicanesti; 

 
� Existenta unor suprafete extinse de terenuri degradate113: 

                                            
112 Care au o suprafata de teren arabil de peste 50 ha si/sau o suprafata de vii sau livezi mai mare de 5 
ha.; Date DADR Vrancea 
113 APM Vrancea – Raport Anual Starea Mediului, 2006. 
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Productia animala 
 
Evolutia efectivelor de animale indica o redresare recenta a numarului de bovine si ovine, 
dupa evolutia descrescatoare anterioara; numarul de porcine a crescut continuu in ultimii 7 
ani; efectivele de pasari, dupa ce inregistrasera o crestere puternica in anii 2004-2005, au 
scazut ulterior semnificativ, datorita impactului gripei aviare. 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 31.12.2006114 31.08.2007115 

Anii Total Total Total Total Total Total Total Total 

Total 56736 58331 57087 59221 57790 57174 60953 61874 

Bovine 

din care: 
vaci, 

bivoliŃe şi 
juninci 33783 34051 33731 33865 29420 29249 33250 34037 

Total 48371 46248 50331 58527 87448 88027 52007 88828 

Porcine 

din care: 
scroafe 

de 
prăsilă 3628 3644 3853 3948 2434 3767 3928 5586 

Total 155263 155508 148682 153914 138604 141582 182503 220298 

Ovine 

din care: 
oi şi 

mioare 123945 130075 124272 131063 124258 130744 137258 146939 

Caprine Total 13843 15419 16070 17413 13921 18055   

Cabaline Total 21879 23724 23113 23063 19459 19427 22980 23158 

Total 1378971 1742884 1764594 1790796 2519434 2318187 1814015 1843255 

Păsări 

Din care 
păsări 

ouătoare 876704 987721 971653 974069 1177881 1283792   

Albine Familii  9276 11572 12801 12941 14647 14125     

 
Analiza efectivelor de animale trebuie facuta in corelatie cu analiza situatiei pasunilor si 
fanetelor. Acestea detineau la 30.06.2007 ponderi importante in suprafata agricola a judetului 
(pasunile – 17,1%, iar fanetele – 12,8%) si au cunoscut variatii reduse ale suprafetelor in 
ultima perioada de timp (comparativ cu anul 2000, suprafata pasunilor a crescut cu 1,7%, iar 
suprafata fanetelor a scazut cu 0,8%)116. Astfel, analizele Institutului pentru Economie Agrara 

                                            
114 DADR Vrancea 
115 Idem 
116 Datele 2007 : DADR Vrancea ; datele 2000 – DJS Vrancea, Anuarul Statistic 2000. 

SuprafeŃe cu soluri degradate în anul 2006 la nivelul judeŃului Vrancea 
 

Categoria de soluri Suprafete (ha) 

Cu exces de umiditate 4600 

Acide  1200 

Saraturate  2300 

Nisipoase  1200 

Erodate de ape din care:  

- cu eroziuni de suprafata semnificative 19100 

- cu eroziuni de adancime 3600 

Poluate  36 

Alunecari  9000 

Total  41036 
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caracterizeaza Vrancea – pe baza datelor recensamantului agricol 2002-2003 - ca fiind un 
judet cu incarcatura medie de animale117. 
Desi suprafata pasunilor si fanetelor este semnificativa, acestea sunt insa afectate de 
procese de degradare, datorate factorilor antropici (evolutia oscilanta a septelului, care poate 
conduce in anumite perioade la sub-pasunat si in alte perioade la supra-pasunat; scaderea 
interesului / fortei de munca disponibile pentru intretinerea fanetelor, reflectata in scaderea 
lenta, dar continua  a suprafetei acestora) si naturali (aciditate, alcalinitate/salinitate, 
eroziuni/alunecari, exces umiditate, pietris/grohotis/roca la suprafata), care in 2005118 afectau 
suprafata pajistilor in urmatoarele proportii: 
� aciditate: 0,4% (suprafetele fiind concentrate insa aproape exclusiv in Soveja – unde 

reprezinta 8,4% din suprafata totala a pajistilor, si secundar in Nistoresti); 
� alcalinitate/salinitate: 15,1% (fenomen prezent in 36 de UAT din judet, in special in 

zona de campie – afectand de exemplu intreaga suprafata de pajisti din comuna 
Maicanesti – dar nu exclusiv: in Andreiasu acest fenomen afecteaza aproape 40% 
din suprafata pajistilor); 

� eroziuni/alunecari: 50,4% (in comunele Vrancioaia, Nereju si Paltin afectand mai 
mult de 70% din suprafata pajistilor); 

� exces umiditate: 2,2% 
� pietris/grohotis/roca la suprafata: 3,4%. 

 
Ponderea exploatatiilor comerciale zootehnice in totalul productiei animale este mult mai 
scazuta decat in cazul productiei vegetale, indicand un sector orientat aproape exclusiv catre 
subzistenta si semi-subzistenta119: 
� Vaci de lapte: doar 1218 capete (3,6%) se afla in exploatatiile comerciale – 32 de 

exploatatii, din care SC Agroind SA Focsani are 304 capete, celelalte ferme 
zootehnice fiind mult mai mici (intre 18 si 85 de capete); 

� Porcine: 11044 capete (12,4%) in exploatatii comerciale – 15 exploatatii, din care 3 
au intre 2267 si 3285 capete, iar alte 4 intre 925 si 106 capete; 

� Ovine: 6389 capete (2,9%) in 17 exploatatii comerciale; 
� Pasari: 358547 capete (19,4%) in 3 exploatatii comerciale, din care SC Avicola SA 

Focsani detine 80,6%. 
In conditiile aplicarii cerintelor europene de securitate alimentara, aceasta structura a 
exploatatiilor zootehnice impune de urgenta asocierea micilor producatori din 
domeniul cresterii bovinelor si ovinelor, pentru a permite accesul acestora la pietele 
comerciale (altele decat cele strict locale). 
 
Agricultura ecologica 
 
In Vrancea inca nu exista exploatatii certificate ca ecologice. Cu toate acestea, sunt in proces 
de infiintare unele exploatatii viticole conforme cu aceste cerinte, prin finantari Sapard. 
Existenta in continuare a unor suprafete de teren semnificative pe care nu se aplica 
ingrasaminte chimice, precum si ponderea terenurilor pe care se aplica in continuare 
ingrasaminte naturale, indica existenta unei bune oportunitati de valorificare a traditiei prin 
orientarea catre agricultura ecologica. 

 

Anii 2000 2001 2002 2003 2004      2005 

 Total Prop. 
privată Total Prop. 

privată Total Prop. 
privată Total Prop. 

privată Total Prop. 
privată Total Prop. 

privată 

SuprafaŃa pe 
care 

s-au aplicat 
îngrăşăminte 
chimice – ha 
 

52976 44723 83480 81203 51797 51376 57134 57007 44017 43941 114699 109299 

SuprafaŃa pe 
care  
s-au aplicat 
îngrăşăminte 
naturale - ha 

9149 8738 12864 12755 8187 7981 13768 13638 11412 11392 12303 12283 

                                            
117 Revista IEA, 2006, numarul 2…. 
118 Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice, adresa 140/3.05.2005. 
119 Date DADR Vrancea 
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Industria alimentara  
 
 
Industria vinului 
 
Industria vinului este puternic reprezentata in Vrancea, valorificand potentialul viticol 
exceptional din acest judet: 
� Din cele 16 mari firme de vinificatie din Romania, 3 sunt localizate in Vrancea (Vincon 

Vrancea SA, Veritas Panciu SA si Vinexport SA); 
 
� Vincon Vrancea este unul din cei 4 jucatori majori de pe piata vinului din Romania, 

fiind lider national pe anumite categorii de produse; de asemenea, Vincon a fost in 
2006 cea mai mare firma din Romania din industria vinului, ca numar de angajati 
(975) si in termini de cifra de afaceri (114 mil. RON), depasind Jidvei SA si Murflatar 
SA ca principali competitori; 

 
� Veritas Panciu este cel mai mare producator de vin sampanizat/spumos din 

Romania, cu cea mai indelungata traditie in domeniu; procesul recent de 
restructurare pe care l-a parcurs Veritas Panciu s-a rasfrant asupra numarului de 
angajati (238 in 2006) si respectiv asupra cifrei de afaceri 4,428,957 EURO (2006) 

 
� Dezvoltarea acestui sector continua in momentul actual – 12 noi combinate de 

vinificatie au fost infiintate in Vrancea cu sprijinul programului Sapard. 
 
Alaturi de marii producatori de vinuri, exista de asemenea o multitudine de mici producatori 
(reflectand partial faramitarea exploatatiilor viticole). Unii din acesti producatori indeplinesc 
cerintele de igiena si siguranta alimentara europene, fiind constituiti/retehnologizati prin 
programul SAPARD. Acesti mici producatori se confrunta insa cu dificultati majore la 
penetrarea pe piata vinului de calitate, datorita costurilor – financiare si de know-how – 
ridicate ale imbutelierii, etichetarii120 si marketingului pe aceasta nisa de piata. Aceste 
constrangeri limiteaza fortat pretul de desfacere al vinului pentru micii producatori care nu 
reusesc sa gaseasca o strategie de marketing adecvata pentru produsele premium, reducand 
veniturile din viticultura ale acestora. 
 
 
Alte tipuri de industrie alimentara / de valorificare a productiei agricole 
 
Industria alimentara detine o pondere importanta in economia judetului, reprezentand 19,8% 
din productia industriala a judetului Vrancea (perioada 1.01.2007 - 30.06.2007)121 si detinand 
o pondere importanta in numarul de salariati ai judetului. Astfel, in 2005 industria alimentara 
reprezenta 12,2% din salariatii din industrie si respectiv 4,8% din numarul total de salariati din 
economia judetului. 
 
Desi industria alimentara se afla printre sectoarele competitive, majoritatea productiei este 
inca orientata catre piata nationala – in 2005 exportul de produse alimentare al judetului 
Vrancea a reprezentat doar 479,000 Euro. Aceasta competitivitate redusa la export a 
industriei alimentare – cu exceptia industriei bauturilor alcoolice/vinului – se datoreaza, fie si 
partial, resurselor limitate pe care agentii din acest sector le dispun pentru marketing si 
promovarea marcilor proprii, industria alimentara fiind reprezentata in Vrancea practic 
exclusiv de IMM-uri. 
 
Un element pozitiv al industriei alimentare este dezvoltarea buna a acesteia in mediul rural, 
valorificand bazinul de resurse de munca generos existent in Vrancea in acest mediu – din 
cele 20 de firme prezente in Topul firmelor judetene (2007), 8 sunt localizate in mediul rural. 
 

                                            
120 Liderul de piata pe nisa vinului de calitate la sticla de 0.75 l (Murfatlar) declara recent ca pentru 
produsele premium costul ambalajului si al etichetei se poate ridica pana la 30% din costul de vanzare 
al vinului, datorita inexistentei in Romania a unor producatori de ambalaj/etichete la standardele cerute 
de piata pentru acest tip de produse. 
121 DJS Vrancea – Buletin Statistic Lunar. 
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O serie de firme din industria alimentara s-au orientat catre nise de piata inovatoare, cu 
potential ridicat de crestere, cum este productia industriala a produselor alimentare 
traditionale (cum ar fi Aurora Com SRL din Odobesti). Cu toate acestea, produsele 
traditionale strict specifice judetului Vrancea (cum ar fi cascavalul de Soveja, pastravul afumat 
in cetina de brad), care ar putea beneficia de protectia de marca de origine geografica, raman 
exclusiv la nivelul productiei traditionale a micilor producatori individuali, nefiind integrate in 
procesul de productie, marketing si desfacere industriale. 
 
Productia de legume a judetului este insuficient valorificata de industria alimentara, industria 
conservelor fiind foarte slab dezvoltata (exista o singura micro-intreprindere competitiva). 
Productia de fructe a judetului este partial valorificata de catre fabrica de sucuri naturale Mera 
SA (investitie straina cu capital polonez), dar majoritatea productiei este fie prelucrata in alte 
judete, fie trimisa spre desfacere pe pietele locale, unde au preturi foarte scazute, comparativ 
cu marile centre urbane. 
 
O buna parte din industria alimentara a judetului nu se conformeaza inca reglementarilor 
europene, 10 unitati fiind aprobate de catre Autoritatea NaŃională Sanitar -Veterinară si 
Pentru SiguranŃa Alimentelor - DirecŃia de Igienă si Sănatate Publică Veterinară pentru o 
perioadă de tranziŃie până la 31.12.2009. 
 
In judet nu exista capacitati de productie a bio-combustibililor (si nici nu sunt cunoscute 
intentii de investitii in viitorul apropiat in acest gen de unitati). Cel mai apropiat producator de 
biodisel (care poate valorifica, printre altele, productia de porumb specifica judetului Vrancea) 
in functiune se afla la Buzau (Agromixt – 2000 tone biocombustibil/an) si Galati (Heliantus – 
600 tone/an). De un interes deosebit va fi insa investitia viitoare de la Vaslui (inca in curs de 
constructie), cu o capacitate estimata de 25,000 tone/an. 
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Dezvoltarea rurala  
 
 
Indicatori privind bunastarea comunitatilor rurale si dezvoltarea economica 
 
 
Orice analiza a aspectelor privind dezvoltarea sociala a judetului Vrancea trebuie sa 
porneasca de la o prima constatare esentiala – prin natura retelei sale de localitati si prin 
distributia populatiei in cadrul acesteia, Vrancea este un judet rural. Astfel, populatia urbana a 
judetului – doar 37,86% din total, este concentrata in principal in municipiul Focsani – centru 
urban cu peste 100000 locuitori – si in alte patru orase mici: Panciu, Odobesti, Marasesti si 
Adjud122; judetul este, de altfel, unul dintre cele 8 din tara unde nu exista orase mijlocii (cu o 
populatie intre 20000 – 99999 locuitori). In plus, fluxurile migratiei interne sunt dinspre oras 
inspre sat:123 
 
 

SosiŃi PlecaŃi Sold migrator 

Anii Total In urban In rural Total 
Din 

urban 
Din 

rural Total 
Din 

urban 
Din 

rural 
2000 4399 1089 3310 4665 2367 2298 -266 -1278 1012 
2001 5263 1928 3335 5326 2408 2918 -63 -480 417 
2002 6310 2093 4217 6176 2820 3356 134 -727 861 
2003 6213 2231 3982 5980 2773 3207 233 -542 775 
2004 7395 2355 5040 7045 2968 4077 350 -613 963 
2005 5387 1869 3518 5262 2270 2992 125 -401 526 
2006 6129   6238   -109   

 
 
Astfel, populatia rurala a judetului Vrancea a crescut in perioada 2002-2007 cu 1,9%, in timp 
ce in mediul urban populatia a crescut in aceeasi perioada cu numai 0,6%. Structura 
demografica in mediul rural ridica insa o serie de dificultati pentru dezvoltarea economica 
echilibrata, populatia in varsta de munca (18-62 ani) reprezentand numai 56% din populatia 
totala, in timp ce in mediul urban aceasta grupa de varsta reprezinta 71% din populatia totala. 
 
Structura economica in mediul rural in Vrancea este relativ diversificata, doar 15 comune fiind 
complet dependente de agricultura, in comuna neexistand nici un salariat in industrie: 
Andreiasu de Jos, Bordesti, Chiojdeni, Jitia, Mera, Negrilesti, Poiana Cristei, 
Ploscuteni, Popesti, Racoasa, Sihlea, Sl. Ciorasti, Tanasoaia, Vintileasca, Vizantea 
Livezi.  
 
Gradul de dependenta de activitatile agricole ramane insa semnificativ pentru majoritatea 
comunelor – cu exceptia celor localizate in proximitatea oraselor – numarul comunelor in care 
salariatii din industrie reprezinta mai putin de 10% din totalul salariatilor din comuna fiind de 
32 (47% din total). Dezvoltarea sectorului tertiar (comert, servicii, transport) este de 
asemenea foarte redusa in majoritatea comunelor. 
 
Cu toate acestea, trebuie remarcat ca incidenta somajului este semnificativ mai puternica in 
mediul rural decat  in mediul urban: ponderea somerilor in total populatie in varsta de munca 
(18-62 de ani) era la data de 31.08.2007 de 2,95% in mediul rural, fata de 1,37% in mediul 
urban. 
 
 
 
 

                                            
122 “Evolutia populatiei oraselor mari din Romania in perioada 1990 – 2004” - publicatie a 
Institutului National de Statistica, 2005 
123 Anuarul Statistic al Judetului Vrancea - 2007 
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Utilitati publice de interes local in mediul rural124 
 
 

In aceste conditii, analiza noastra se va axa cu precadere asupra comunitatilor rurale – astfel, 
la 31.12.2006, situatia infrastructurilor edilitare se prezenta astfel: 
 
 

 Romania Regiunea 
Sud-Est Vrancea Buzau Braila Galati Vaslui Bacau Covasna 

Total 
comune 2851 330 68 82 40 60 81 85 40 

Comune 
cu instalatii 

de 
alimentare 

cu apa 
potabila 

1620 
56,22% 

276 
83,63% 

53 
77,94% 

58 
70,73% 

31 
77,5% 

38 
63,33

% 

43 
53,08

% 

63 
74,11

% 

19 
47,5% 

Comune 
cu instalatii 
de instalatii 

de 
canalizare 

publica 

387 
13,57% 

51 
15,45% 

4 
5,88% 

4 
4,87% 

2 
5% 

15 
25% 

6 
7,40% 

44 
51,76

% 

12 
30% 

Comune in 
care se 

distribuie 
gaze 

naturale 

527 
18,48% 

34 
10,3% 

5 
7,35% 

13 
15,85% 

7 
17,5% 

7 
11,66

% 

2 
2,46% 

17 
20% 

30 
75% 

Comune in 
care se 

distribuie 
energie 
termica 

26 
0,91% 

2 
0,6% 

0 1 0 0 0 0 0 

 
Dat fiind relieful judetului, consideram situatia una foarte favorabila: Vrancea e pe primul loc 
la procentul de comune avand instalatii de alimentare cu apa potabila, dar se situeaza in 
urma unor judete ca Bacaul sau Covasna in ceea ce priveste procentul comunelor in care se 
distribuie gaze naturale sau energie termica. Din acest ultim punct de vedere, data fiind si 
exploatarea forestiera intensiva la nivelul judetului, o solutie de incalzire centralizata la nivel 
comunal pe baza de rumegus ar merita luata in considerare. 
 
Infrastructuri scolare in mediul rural 
 
Conform datelor obtinute prin centralizarea fiselor localitatilor, in mediul rural in judetul 
Vrancea existau 282 de scoli invatamant primar si gimnazial si 229 gradinite.  
 
Infrastructuri de sanatate publica in mediul rural 
 
In Vrancea exista doua spitale comunale – in Dumitresti si Vidra, care functioneaza ca si 
centre pentru populatia rurala din zonele mai indepartate ale judetului. Functionarea lor ar 
putea fi mult imbunatatita daca s-ar identifica, pe plan local, surse de finantare pentru 
acoperirea unor cheltuieli curente: curent, incalzire etc.  
 

                                            
124 Cu termen comparativ, pentru analiza situatiei la nivel de judet, aceasta sectiune trebuie citita in 
conjunctie cu capitolul A.1.2, sub-capitolul “Infrastructura de Utilitate Publica” 
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Cultura in mediul rural 
 
Din punct de vedere etnocultural, judetul Vrancea este unul dintre cele mai diverse din tara. O 
serie de traditii populare se mai pastreaza inca; revigorate, ele ar putea sta la baza unei 
viitoare dezvoltari a turismului rural. O lista pur indicativa / ne-exhaustiva  ar cuprinde: 
mestesugul buciumelor in zona Spulber; tiparele de cas de la Soveja; confectionarea mastilor 
la Nereju; tesaturile populare  (inclusiv cergi de lana) de la Bradet, Vidra, Tulnici, Vintileasca, 
Jitia; lucraturile in metal de la Campineanca; lucraturile in lemn de la Nereju, Tulnici, 
Vintileasca; instrumentele populare de la Nereju si Nistoresti; oualele muncite de la 
Vrancioaia; confectionarea de costume traditionale de la Jitia, Soveja, Tulnici, Vintileasca, 
etc.  
 
Specific pentru judetul Vrancea este buna integrare intre cultura traditionala din mediul rural si 
eforturile institutiilor din mediul urban de a prezerva, populariza si promova aceasta cultura 
rurala. Astfel, Scoala Populara de Arte si Meserii – Focsani are, pe langa sectiile din Focsani, 
un numar de 12 sectii externe, unde cursurile sunt furnizate de mesteri populari. Aceste 
eforturi sunt esentiale pentru prezervarea mestesugurilor traditionale, in conditiile imbatranirii 
biologice a acestor mesteri populari. Avand in vedere ca aceasta scoala este condusa de un 
exponent al artei moderne si furnizeaza de asemeni cursuri de arta moderna, se 
demonstreaza efortul de integrare al culturii rurale/traditionale cu cea urbana/moderna 
mentionat anterior. 
 
Acestor eforturi se adauga cele ale Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea 
Culturii Traditionale, care in anul 2006 a organizat activitati de prezervare si promovare a 
mestesugurilor traditionale cum ar fi: 
 
� Olimpiada Nationala” Mestesuguri artistice traditionale” 

editia a XI-a, Complexul National Muzeal-“ASTRA” – Sibiu-24-31.08.2006-  
� Initierea bazei de date a textilelor traditionale-« Colectia de esantioane de tesaturi din 

Vrancea»  
 
 
Judetul se mandreste de asemenea cu cateva festivaluri de traditie - Festivalul de muzica 
populara “Comoara Vrancei” - Naruja, Festivalul folcloric “Plaiul Tojanului-Paltin” etc. precum 
si cu o serie de sarbatori populare si folclorice: Sanzienele – Vintileasca, Sarbatoarea 
Pobreajanului – Chiojdeni, Poiana Negari – Jitia, La muchia bradului – Nereju, La Focul Viu – 
Andreiasu de Jos etc. 
 
Acestea sunt localizate in zona judetului cu potential maxim pentru turismul rural si se 
etapizeaza astfel pe parcursul anului: 
 
Iarna (ianuarie): 
� « Botezul Apelor »-Sarbatoarea crestina a Boboteza: Soveja  

Primavara: 
� Boteitul Oilor: comunele  Negrilesti; Valea Sarii si Paltin  
� Sărbătoarea Rusaliilor - Rusaliile, comuna Vintileasca (iunie-august): 
� Festivalul –concurs interjudetean de interpretare vocal- instrumentala 

            « Comoara Vrancei », Naruja-29.06,  
� Festivalul-Concurs InterjudeŃean al Ansamblurilor Folclorice “Pe Plaiul Tojanului”, 

Paltin 
� Sărbătoarea Pobreajenului, Chiojdeni 
� Sărbătoarea Folclorică “Poiana Negari”, Jitia 
� Sarbatoarea Dumitrestilor, Dumitresti 
� Sărbătoarea Folclorică “La Muchea Bradului”, Nereju (septembrie – noiembrie): 
� Festivalul Folcloric “Focul Viu”, Andreiaşu 
� Festivalul International al Viei si Vinului-“Bachus”- Focsani 

                - include si « Targul National al Mesterilor Populari »-2006 (decembrie – luna 
dedicata integral Sarbatorilor de Iarna) 
� « Festivalul Datinilor si Obiceiurilor de iarna din Vrancea »,                                                 

Focsani, Bucuresti , Panciu,Odobesti,Dumitresti,Nereju,Adjud,Marasesti 
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� “Colinde, Colinde !” -concert de colinde traditionale prezentat in           localitatile :- 
Nereju,Dumitresti,Panciu,Odobesti,Adjud,Marasesti- 10-18.12.2006 

� « Uite, Vin Colindatorii ! »- Spectacol de colinde    traditionale     autentice din zonele 
etnofolclorice Vrancea, Bihor, Maramures, Prahova  

� Parada costumelor traditionale ale sarbatorilor de iarna - Panciu,Odobesti,Focsani 
� Spectacol-concurs de colinde traditionale vrancene, Focsani 

 
Perioada Sarbatorilor de Iarna se incheie cu un alt eveniment care valorifica pentru cultura 
« inalta/moderna » cultura traditionala : 
� Concert extraordinar cu formatia corala traditionala- « Pastorala », la Patriarhia 

Romaniei-Bucuresti  
 
In mediul rural, exista si o serie de muzee etnografice si case memoriale: 
 

� Casa Memoriala "Mos Ion Roata" – Campuri - Memoriale 
� ColecŃii muzeale sateasti – Carilgele, Cotesti, Gugesti, Paltin, Mera  - Etnografie si 

istorie locala  
� Colectia muzeala Colacu – Valea Sarii - Etnografie si istorie locala 
� Mausoleul si Muzeul Soveja - Soveja - Istorie militara 
� Muzeul Memorial "Alexandru Vlahuta" – Dumbraveni - Memoriale 
� Punct Muzeal "Ioan Voda" – Slobozia Ciorasti - Etnografie si istorie locala 
� Muzeul Vrancei. Sectia de Arhitectura si Tehnica populara "Crangul Petresti" – 

Vanatori -  Etnografie125 
 
In mediul rural pot fi identificate mausolee (Marasti) monumente legate de primul razboi 
mondial si biserici incadrate aflate in patrimoniul cultural judetean si national.  
De asemenea, judetul Vrancea mentine vie traditia targurilor satesti, organizate adeseori 
legat de sarbatorile religioase , ceea ce ocazioneaza de asemenea sarbatori populare.  

 
In ceea ce priveste bibliotecile rurale, acestea sunt relativ bine reprezentate:126 
 

 Romania Reg. 
Sud-Est 

Vrancea Buzau Braila Galati Vaslui Bacau Covasna 

Total 
comune - 

2005 
2851 330 68 82 40 60 81 85 40 

Biblioteci 
scolare 
rurale 

5571 675 114 172 72 156 145 215 98 

Puncte de 
deservire in 
mediul rural 

a 
bibliotecilor 

8239 1007 174 254 111 209 216 294 133 

 

                                            
125 http://www.cimec.ro/scripts/muzee/seljud.asp 
126 “Activitatea unitatilor cultural artistice” - publicatie a Institutului National de Statistica, 2006 
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Zone defavorizate pentru activitatile agricole 
 
Planul National pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala 2007-2013 defineste 20 din comunele 
judetului Vrancea – reprezentand 36,7% din suprafata totala a judetului - ca apartinand zonei 
montane defavorizate pentru activitatile agricole127, fiind eligibile pentru plati compensatorii in 
vederea continuarii utilizarii terenurilor agricole. Populatia totala (la 1.01.2007) a acestor 
comune este de 51.460 locuitori, reprezentand 21,1% din populatia rurala a judetului, 
respectiv 13,1% din populatia totala a judetului Vrancea. Aceste zone sunt considerate ca 
fiind defavorizate pentru practicarea agriculturii, datorita suprafetelor limitate de teren agricol 
si a accesibilitatii dificile pentru tractoare si masini agricole. In consecinta, PNDR prevede 
acordarea de compensatii financiare anuale la hectar, in vederea continuarii activitatilor de 
utilizare a terenurilor agricole. In conditiile in care aceste comune se caracterizeaza printr-o 
accesibilitate mai redusa la piete, datorita localizarii specifice si a starii drumurilor de acces, si 
printr-un grad mai redus de diversificare economica / dependenta ridicata de agricultura, 
aceste compensatii financiare vor putea constitui un factor important in mentinerea populatiei 
in aceste zone montane. 
 
 

  
  

Populatia  Suprafata teritoriu administrativ   
  

  
Localitatea 
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1 Andreiasu 
de Jos 

10308 1814 8494 492 9816 2035 990 20.3 

2 Birsesti  2747 1487 1260 135 2612 1624 805 61.2 

3 Chiojdeni  7144 1981 5163 695 6449 2488 1214 35.7 

4 Jitia  4568 945 3623 371 4197 1697 823 37.9 

5 Mera  9505 1360 8145 596 8909 4039 1965 42.8 

6 Naruja  3296 1809 1487 326 2970 1927 941 59.6 
7 Negrilesti  3295 2001 1294 175 3120 1846 914 57.2 

8 Nereju  18246 2630 15616 832 17414 4443 2097 24.0 
9 Nistoresti  25060 4354 20706 344 24716 2269 1099 9.5 

10 Paltin  3892 3429 4066 382 3510 2247 1107 97.4 

11 Paulesti  17344 2672 14672 148 17196  2243  1118   
12 Poiana 

Cristei 
5356 1757 3599 798 4558 2754 1346 54.2 

13 Reghiu  6637 2282 4355 850 5787 2533 1202 40.0 

14 Soveja  9545 2657 6888 258 9287 2689 1428 29.1 
15 Spulber  3603     485 3118  1413  693   

                                            
127 Unitati teritorial-administrative (UAT) situate la o altitudine mai mare sau egala cu 600 m, ori UAT 
situate la o altitudine intre 400-600 m si care au o panta medie mai mare sau egala cu 15%. 
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16 Tulnici  22728 3607 19121 795 21933 3893 1889 17.0 
17 Valea Sarii 5378 2106 3272 363 5015 2107 1048 39.8 

18 Vintileasca  6332 1588 4744 784 5548 2118 1050 34.4 

19 Vizantea 
Livezi 

7546 3425 4121 403 7143 4168 2024 57.7 

20 Vrincioaia  5799 4058 1741 624 5175 2927 1495 52.4 
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2.3 Nise de dezvoltare – Turism 
 
 
 
Analiza potentialului turistic al judetului Vrancea ia in considerare analizele efectuate in toate 
celelalte capitole ale profilului socio-economic, demonstrand caracterul inter-sectorial al 
acestei activitati economice si complexitatea strategiei integrate care trebuie adoptate pentru 
acest domeniu. 
 
Potentialul natural 
 
Potentialul natural al judetului se reflecta asupra turismului prin impactul: 
 

1. Reliefului si retelei hidrografice: dupa cum este descris in capitolul A.1.1, 
Vrancea are un relief remarcabil de variat (a se vedea harta de la pagina 10), cu o 
reprezentare echilibrata a tuturor formelor de relief si cu o specificitate judeteana data 
de existenta unei depresiuni intra-deluroase inalte, bine irigate: bazinul Putnei cu 
afluentii sai. Este demn de remarcat faptul ca toate formele de relief se preteaza 
activitatii turistice: 

 
� Zona de campie prezinta Valea Siretului, cu unele portiuni de lunca prezervand un 

habitat natural bine conservat, propice unei faune diverse si atractive pentru iubitorii 
de pasari salbatice; 

� Zona dealurilor externe se caracterizeaza prin suprafete extinse de podgorii nobile si 
renumite, care pot fi valorificate prin turismul uval; 

� Zona dealurilor inalte estice/interne inca mai prezinta arii de padure seculara, relativ 
bine conservate (Padurea Dalhauti) si ofera un fundal atractiv atat pentru zona 
viticola, cat si pentru depresiunile interne; 

� Depresiunile  intradeluroase (transversal sau de-a  lungul  văilor ŞuşiŃei, Putnei  şi  
Milcovului, precum  şi  la  cumpăna  apelor între  bazinul Milcovului  şi  Râmnei) 
cuprind zonele turistice cu cel mai ridicat potential din judet si se desfasoara pe albiile 
de rau, oferind in acelasi o multitudine de puncte de observare pitoresti, care necesita 
amenajare; 

� Zona montana a judetului are un specific diferit de majoritatea zonelor montane din 
judet, fiind caracterizate de o impadurire abundenta – unii geografici carcaterizand 
zonele respective ca fiind cele mai dense paduri montane din Romania. Zonele de 
pajisti alpine si stancarie au o suprafata limitata, doar pe culmile cele mai inalte 
(culmea Goru). Muntii se desfasoara in etaje, oferind un amfiteatru pitoresc bine 
observabil din majoritatea punctelor depresiunilor intra-deluroase – probabil cel mai 
atractiv punct de observatie situandu-se pe drumul care leaga Lepsa de Soveja 
(“peste Coasa”). 

 
3. Prezenta masiva a zonelor protejate (19 arii protejate si un parc natural - cea mai 

extinsa suprafata totala din regiunea Sud-Est, daca se exclude Biosfera Delta 
Dunarii), concentrate in special in zona dealurilor inalte interne, a depresiunilor intra-
deluroase si a zonei montane, dar cu o prezenta semnificativa si in Lunca Siretului. 
Aceste arii protejate cu un relief complex au o atractivitate turistica deosebita, 
incluzand fenomene rare in Romania (“Focul Viu” de la Andreiasu de Jos, paduri de 
tisa – Padurea Cenaru, turbarii active – Lacul Negru, etc). Majoritatea acestor arii 
protejate se caracterizeaza nu doar printr-o flora naturala specifica diversa, ci si 
printr-o prezenta bogata a faunei, inclusiv a cervidelor mari si a carnivorelor mari. 
Dupa cum se poate vedea in Anexa 4, caile de acces in aceste arii protejate sunt 
bine definite si exista trasee turistice delimitate – desi prost/insuficient marcate si 
intretinute. In general infrastructura de observare si de protejare a mediului (cum ar fi 
colectarea deseurilor) in aceste zone sensibile ecologic este slab dezvoltata in ariile 
protejate. 

 
4. Biodiversitatea ridicata – care poate oferi pasionatilor de vanatoare un fond cinegetic 

bogat (a se vedea tabelul 33 din Anexa 4 – “Specii de fauna salbatica valorificate 
economic pentru care APM Vrancea a eliberat Autorizatii de Mediu in anul 2006”). 
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Acest tip de resursa poate atrage turisti cu venituri ridicate, principala provocare fiind 
reprezentata de capacitatea oferirii de atractii turistice si/sau infrastructuri turistice 
adecvate, pentru a determina extinderea duratei sejurului turistic. Un alt mod de 
valorificare turistica durabila a acestui capital este eco-turismul si turismul activ de tip 
foto-safari / bird-animal watching, in judet existand observatoare amenajate pentru 
studierea faunei salbatice, atat in Lunca Siretului (pentru pasari) cat si in zona 
montana (in Parcul Natural Putna-Vrancea, in zona “peste Coasa”, pentru mamiferele 
mari). 

 
5. Clima judetului – datorita localizarii si reliefului specific, teritoriul judetului (in special 

zona depresiunilor intra-deluroase) este caracterizat de perioade extinse de insorire 
si de un efect de foehnizare semnificativ, ceea ce duce la un climat relativ bland, care 
poate favoriza un sezon turistic extins (mai-octombrie). Zonele colinare, depresionare 
si montane sunt in general ferite de temperaturi extreme si/sau de o uscare 
accentuata a aerului in sezonul estival. Zonele montane, in schimb, se caracterizeaza 
prin caderi abundente de zapada si perioade extinse de persistenta a stratului de 
zapada, adecvate pentru dezvoltarea turismului de sporturi de iarna, care necesita 
insa dezvoltarea unei infrastructuri adecvate, in urma studierii atente a micro-
climatului local. Un aspect demn de remarcat este faptul ca Vrancea – si in special 
depresiunile – prezinta un micro-climat diferit de cel al marilor centre urbane din zona 
(Bucuresti, Brasov, Bacau, etc), cu un numar mai mare de zile insorite in afara 
sezonului estival – fapt putin cunoscut in aceste centre urbane, care ar putea 
constitui grupuri-tinta pentru turismul vrancean. Prezenta mai multor statiuni 
meteorologice pe teritoriul judetului – inclusiv in zonele cu potential turistic maxim – 
ar putea fi valorificate pentru a disemina informatii actualizate zilnic asupra acestui 
punct tare al judetului, daca ar fi conectate la un mediu electronic (site internet) de 
informare turistica. 

 
6. Poluarea antropica este foarte putin prezenta pe teritoriul judetului, crescand 

atractivitatea turistica a acestuia. Demna de remarcat este calitatea ridicata a aerului 
– care se adauga specificului natural al judetului, ducand la aparitia unor zone cu o 
calitate terapeutica ridicata a aerului, cum ar fi bine cunoscuta zona Soveja. Cu toate 
acestea, in momentual actual nu functioneaza nici o statiune / baza de tratament care 
sa exploateze acest capital climateric si – corelat cu aceasta sub-exploatare - nu 
exista o promovare coerenta care sa mentina si sa extinda gradul de constientizare al 
acestui specific al zonei respective. 

 
7. Bazinele hidrografice superioare sunt in general foarte putin sau deloc poluate, fiind 

caracterizate de o fauna piscicola abundenta si diversa.  
 

8. Alaturi de aria protejata “Lacul Negru”, in judetul Vrancea exista de asemenea o serie 
de lacuri care se pot preta amenajarii pentru agrement. Aceste lacuri sunt localizate 
atat in zona de campie (in Valea Siretului – in special in apropierea Adjudului), cat si 
in zona de munte, pe teritoriul comunei Vintileasca. Aceste lacuri au in momentul 
actual doar amenajari minimale si sunt utilizate exclusiv pe plan local pentru relaxare 
in sezonul estival. Deosebit de atractive – cu un potential turistic foarte ridicat, 
datorita peisajului inconjurator – sunt lacurile de la Vintileasca, acestea avand insa 
handicapul accesului rutier dificil. 

 
9. Judetul prezinta de asemenea o serie de izvoare cu potential balnear semnificativ 

(cum ar fi la Vizantea, Jitia, Vintileasca, Lepsa – debit redus, in zona montana, etc), 
fiind insa practic nevalorificate si posibil chiar incomplet identificate / inregistrate. 

 
Potentialul natural al judetului prezinta insa si factori limitativi pentru turism, datorita incidentei 
relativ ridicate a riscurilor climatice si geomorfologice, care impun analizarea cu prudenta a 
investitiilor planificate, eforturi financiare sustinute pentru mentinerea/refacerea in bune 
conditii  a infrastructurii (in special a infrastructurii de acces turistic) si crearea unui sistem 
adecvat de avertizare si gestionare a riscurilor naturale. 
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Potentialul antropic – cultura specifica si patrimoniu 
 
Dupa cum evidentiaza analizele din capitolele A.1.3, sub-capitolul “Date demografice 
generale, diviziuni administrative si reteaua de localitati” si capitolul A.2.2, sub-capitolul 
„Dezvoltarea rurala”, judetul Vrancea se caracterizeaza printr-un mediu rural viu si atractiv, cu 
o pondere importanta a populatiei prezente in acest mediu rezidential. Alaturi de cultura 
traditionala inca bine conservata (a se vedea capitolul A.2.2, sub-capitolul “Dezvoltarea 
rurala”, sectiunea “Cultura in mediul rural”), aceste caracteristici demografice creeaza 
premisele necesare pentru o buna dezvoltare a turismului rural si etnografic, care sa 
valorifice: 
 
� Forta de munca disponibila in mediul rural; 
� Modul de viata traditional bine conservat, mai ales in zona sub-montana / 

depresionara; 
� Mentinerea unor activitati agricole traditionale in gospodariile taranesti, in 

conformitate cu cerintele bunastarii animalelor si in buna masura ecologica (dar fara 
a fi certificate  ca atare inca); 

� Existenta unor produse alimentare traditionale de inalta calitate specifice zonei, care 
insa nu sunt inca protejate prin marcile europene garantate, sunt insuficient 
promovate si sunt rareori comercializate in afara judetului; 

� Diversitatea etnografica, reunind traditiile diferite existente in zona Vrancei istorice 
(bazinul Putnei si in special Valea Zabalei, un adevarat “Muzeu Viu” al vrancei 
traditionale), respectiv pe Valea Susitei (in special in zona Sovejei – “inima” culturii 
mioritice, arie cu populatie provenita din procesul transhumantei) si pe Valea 
Ramnicului Sarat (cu un specific etnografic care face tranzitia catre partea sudica a 
Carpatilor de Curbura / judetul Buzau); 

� Festivalurile folclorice care marcheza intreg parcursul anului, dar cu o concentrare 
ridicata in sezonul estival, cel mai propice de altfel pentru turismul rural, si cu o a 
doua intensificare in perioada  Sarbatorilor de Iarna, care pot constitui prime surse de 
atractie pentru turisti in zonele respective, daca vor beneficia de o promovare 
adecvata; 

� Mestesugurile inca vii, care – daca vor fi integrate cu activitatea turistica si vor 
beneficia de sprijinul prin PNDR pentru orientarea catre comercializarea pe plan local 
– pot contribui semnificativ atat la cresterea cheltuielii pe turist (prin oferirea unor 
produse/suveniruri locale suplimentare) si la cresterea atractivitatii festivalurilor / 
targurilor traditionale, cat si la extinderea duratei sejurului turistic, daca ar fi 
valorificate prin organizarea de tabere / scoli de vara / cursuri de scurta durata / 
ateliere de creatie deschise turistilor. Organizarea unor astfel de tabere / cursuri / 
ateliere de mestesuguri traditionale poate fi optimizata prin organizarea unor spatii 
adecvate (de exemplu prin identificarea, reabilitarea si amenajarea unor cladiri 
dezafectate reprezentative pentru specificul arhitectonic al zonei), prin promovarea 
externa (inclusiv prin internet) focalizata catre statele europene puternic 
urbanizate/industrializate si prin organizarea unui mecanism electronic adecvat de 
rezervare / ticketing; 

� Bogatia etnografica a judetului Vrancea este expusa de asemenea in unele unitati 
muzeale cu am ar fi sectia de la Crangul Petresti a Muzeului Vrancei (sectia de 
Arhitectura si Tehnica Populara “Muzeul Satului Vrancean”) si Muzeul Satesc Paltin 
(care are o traditie indelungata). Aceste muzee se caracterizeaza printr-o buna 
localizare: a) Crangul Petresti este localizat in apropierea E85, in zone de 
accesibilitate maxima a judetului, putand fi utilizat drept “vitrina” a spatiului rural 
vrancean pentru turistii in tranzit prin judet si poate crea o buna sinergie cu alte forme 
de turism, prin localizarea unui centru de informare turistica judeteana; b) Muzeul 
satesc Paltin este localizat practic in centrul zonei cu densitate/atractivitrate 
etnografica maxima  (Valea Zabalei). Din pacate, aceste muzee se confrunta cu 
limitari financiare si umane considerabile, care impiedica o dezvoltare a muzeelor / 
adaptare dinamica a modalitatii de prezentare a exponatelor, se confrunta cu 
insuficienta ghizilor / materialelor de prezentare multi-lingvistice si nu sunt prezentate 
pe internet. 

 
 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDEłULUI VRANCEA 2007-2013 109 

    

Dupa cum se mentioneaza in capitolul A.2.2, sub-capitolul “Dezvoltarea rurala”, sectiunea 
“Cultura in mediul rural”, aceasta cultura traditionala din mediul rural este bine integrata cu 
activitatile culturale din mediul urban, prin activitatea Centrului Judetean pentru Conservarea 
si Promovarea Culturii Traditionale, a Muzeului Vrancea si a Scolii Populare de Arte si 
Meserii, care promoveaza in mediul urban si contribuie la prezervarea culturii rurale. 
 
Specificul locuintelor rurale traditionale din Vrancea (caracterizate de dimensiuni relativ 
reduse, comparativ cu alte zone montane ale tarii) si mentinerea activitatilor agricole, 
respectiv producerea unor alimente traditionale, recomanda agro-turismul (caracterizat prin 
unitati de cazare mai reduse, buna integrare a turistilor in viata satului / gospodariei 
traditionale si oferta de alimente produse in gospodarie) ca deosebit de adecvat pentru 
judetul Vrancea, in special pentru bazinele Zabalei-Narujei, comparativ cu alte modalitati de 
turism rural (caracterizate de pensiuni de dimensiuni mai mari si standarde ridicate de calitate 
a cazarii). Orientarea catre agro-turism se confrunta insa – alaturi de necesitatea unei mai 
bune diseminari a standardelor specifice si a unei promovari clare a ofertei specifice – cu o 
serie de provocari ridicate de cadrul legal incoerent si/sau excesiv de birocratic referitor la 
acest tip de turism (in special referitor la securitatea alimentara). 
 
Potentialul etnografic – al culturii traditionale vii – este completat de un patrimoniu arheologic, 
istoric, cultural si ecumenic/religios deosebit de bogat. Pe teritoriul judetului Vrancea sunt 
identificate 420 de obiective de patrimoniul cultural-istoric128, distribuite atat in mediul urban 
(in special in Focsani si in Odobesti), cat mai ales in mediul rural. O importanta deosebita o 
au valorile de patrimoniu cultural de interes national (monumentele istorice de valoare 
nationala exceptionala) identificate in Sectiunea III a legii 5/2000: 
 
� Biserica Cuvioasa Paraschiva - Comuna Ruginesti, satul Ruginesti, Vrancea 
� Biserica de lemn Cuvioasa Paraschiva - Comuna Valea Sarii, satul Valea Sarii 

Vrancea 
� Ansamblul fostei Manastiri Mera - Comuna Mera, satul Mera, Vrancea 
� Biserica Armeneasca - Municipiul Focsani, Vrancea 
� Moara de apa - Comuna Tifesti, satul Vitanesti, Vrancea 
� Asezare - cultura Monteoru; asezare dacica (in punctul "Cetatuia") - Comuna 

Dumbraveni, satul Candesti, Vrancea 
� Necropola tumulara de incineratie - statiune eponima pentru grupul Barsesti - Ferigile 

(in punctul"Lacul Dumbravii") - Comuna Barsesti, satul Barsesti, Vrancea 
 
 
Unitatile administrativ-teritoriale cu concentrare foarte mare a patrimoniului construit cu 
valoare culturala de interes national identificate in Legea 5/2000, sectiunea III pentru judetul 
Vrancea: 
 
 Municipii:       Focsani 
              Orase:           Marasesti, Odobesti, Panciu 
              Comune:       Barsesti, Bolotesti, Brosteni, Campineanca,  
                                 Carligele, Cotesti, Dumbraveni, Jaristea, Mera,  
                                 Ruginesti, Tifesti, Urechesti, Valea Sarii. 
 
O importanta deosebita o au de asemenea cele 4 mausolee militare de la Marasesti, Marasti, 
Soveja si Focsani-Sud, marturii ale luptelor intense din Primul Razboi Mondial, care au o 
reputatie internationala si atrag si astazi un numar ridicat de turisti, si sunt foarte bine 
localizate (mai ales mausoleele Marasesti si Soveja) pentru a functiona in viitor ca centre 
pentru diseminarea informatiei despre oferta turistica a judetului. Din pacate, mausoleele 
necesita de asemenea investitii considerabile pentru consolidare si reabilitare si pentru 
diversificarea si imbogatirea experientei turistice, in momentul actual durata vizitei turistice, 
cheltuiala pe turist si faciltatile de informare multi-lingvistice fiind minimale. Unele mausolee 
(in special Marasesti) necesita d asemenea imbunatatirea accesului in conditii de confort si 
siguranta, prin construirea de pasaje / traversari. 
 
Harta de mai jos129 prezinta distributia in profil teritorial a acestor monumente si situri 
arheologice, evidentiind concentrarea ridicata a acestora in special in zona dealurilor externe 

                                            
128 Ministerul Culturii si Cultelor : http://www.cultura.ro/sectiuni/Patrimoniu/Monumente/lista/vrancea.pdf 
129 Ministerul Culturii si Cultelor : http://www.cultura.ro/Documents.aspx?ID=282 
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(zona viticola a judetului, caracterizata de asemenea de o concentrare ridicata a obiectivelor 
religioase si a cladirilor de patrimoniu din secolul XIX, dovezi ale prosperitatii acestei zone in 
perioada respectiva), in Valea Siretului si in zonele cu potential etnografic ridicat (bazinul 
Putnei – Valea Zabalei si respectiv Valea Susitei).  
 
Astfel, eco-turismul si turismul etnografic din zonele depresionare si turismul uval din zona 
dealurilor externe poate fi diversificat prin turismul cultural si religios.  
 

 
 
 
Obiectivele de patrimoniu cultural-istoric din judetul Vrancea pot fi grupate in cateva circuite 
turistice propuse: 
� Biserici de patrimoniu (cu accent pe bisericile de lemn) si ctitorii voievodale in 

Vrancea (Mera, Vizantea, Soveja); 
� Drumul de Glorie al Armatei Romane in Primul Razboi Mondial, care sa grupeze 

mausoleele, alte monumente legate de evenimente respective, locurile memoriale 
militare din judet; 

� Circuitul “Unirea si unitatea la romani”, centrat in jurul Focsaniului si integrat intr-un 
circuit national si international cu celelalte capitale romanesti ale Unirii (Iasi, 
Bucuresti, Alba Iulia, Chisinau, Cernauti), care sa includa de asemenea casa 
memoriala “Mos Ion Roata” de la Campuri; 

� Personalitati cultural-istorice din Vrancea (Al. Vlahuta, Mos Ion Roata) si “strazi, case, 
personalitati din Focsani”, care sa valorifice casele memoriale si muzeele din 
Vrancea (sectiile din Focsani si Adjud ale Muzeului Vrancei), precum si potentialul 
turistic al municipiului Focsani. 

 
O nisa neexplotata si neexplorata in momentul actual este turismul arheologic. 
Potentialul antropic – activitati economice atractive turistic 
 
 
Judetul Vrancea este caracterizat de prezenta puternica a unei activitati economice cu 
potential ridicat de antrenare a sectorului turistic, si anume viticultura, reprezentata de o serie 
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de podgorii nobile faimoase, cu o traditie recunoscuta inca din vremea lui Stefan cel Mare, 
localizate in zona dealurilor externe. 
 
Aceste puncte de atractie pentru turismul uval sunt grupate pe “Drumul Podgoriilor”, de-a 
lungul DJ 205B, paralel – si in relativa proximitate – cu E85, ceea ce faciliteaza accesul rapid 
in zona (un acces adecvat necesitand insa si o investitie semnificativa in reabilitarea 
DJ205B): 
 
 

 
 
 
Sectorul vinificatiei este in continua dezvoltare in aceasta zona, in special in localitatile rurale  
– inclusiv cu sprijinul programului Sapard – prin infiintarea de noi combinate de vinificatie, noi 
crame si centre de degustare si unele pensiuni agro-turistice. Acestea se adauga obiectivelor 
traditionale, grupate in special in Odobesti (care are o concentrare ridicata de crame istorice, 
inclusiv “Beciul Domnesc” si “Beciurile Bahamat” – monumente de patrimoniu, la care se 
adauga vinoteca Vincon) si Panciu - unde Veritas Panciu are un sistem bine dezvoltat si 
atractiv de beciuri si un punct de degustare pentru vinurile sampanizate, alaturi de beciurile 
de patrimoniu Vladoianu, Marin Stefan si Domnesc. 
 
Totusi, infrastructurile de degustare, cazare si alimentatie publica sunt mult subdezvoltate fata 
de potentialul zonei, iar majoritatea cramelor istorice (in special in Odobesti) se confrunta cu 
un proces avansat de degradare, nefiind exploatate turistic. Nu exista un site de prezentare al 
zonei, iar vizitele turistice sunt scurte si/sau sporadice (in special datorita insuficientei 
infrastructurii turistice de cazare si almentatie publica), dupa cum lipsesc alte puncte de 
atractie specifice (muzeele ale vinului, centre educationale si de degustare a vinului pentru 
turisti, etc). 
 
Dupa cum s-a mentionat in sectiunea anterioara, aceasta zona se caracterizeaza de 
asemenea printr-o densitate ridicata a obiectivelor de patrimoniu religios si civil. Casele de 
patrimoniu din secolul XIX sunt de obicei in proprietate privata si ar putea fi reabilitate si 
amenajate pentru a deveni centre turistice de nivel ridicat de calitate (pentru turismul de elita). 
Totusi, aceste initiative lipsesc in momentul actual si nu exista o promovare coerenta 
integrata a tuturor acestor atractii din zona viticola a judetului. 
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Localizarea judetului, accesibilitate, gradul de dezvoltare al infrastructurii 

generale 
 
 
Din punctul de vedere al dezvoltarii turismului, judetul se bucura de o localizare favorabila, 
fiind situat la intersectia celor mai directe drumuri care unesc patru dintre zonele turistice ale 
tarii identificate in “Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului National”, 2007, ca avand 
potential maxim de atragere a turistilor: drumul european E85 care conecteaza Bucurestiul cu 
Nordul Moldovei/Bucovina si DN2D, care este ruta cea mai directa in Delta Dunarii/Litoralul 
Marii Negre si Transilvania.  
 
E85 este complet modernizat si la standarde ridicate de calitate, fiind caracterizat de 
asemenea de un trafic fara perioade de incarcare excesiva cu trafic (comparativ cu DN1, de 
exemplu), constuind o excelenta cale de acces in judet. E85 face parte integranta din 
coridorul european IX, fiind dublat de o cale ferata dubla electrificata. 
 
DN2D, in schimb, nu se ridica la standardele de calitate specifice unui drum european, dar se 
afla in curs de modernizare si reabilitare, incheierea lucrarilor fiind programata pentru 2008, 
ceea ce ar permite un trafic in conditii satisfacatoare si pe relatia Est-Vest.  
 

 

 
 
 
Judetul are de asemenea avantajul de a fi localizat in relativa proximitate a unor aeroporturi 
internationale (Bucuresti Otopeni si Baneasa: 189 km, 2 h 35 min de calatorie rutiera; Bacau: 
101 km, 1h23 min), porturi fluviale (Galati, Braila – relevante in masura in care coridorul 
Dunarii va cunoaste o dezvoltare adecvata a turismului fluvial) si maritime (Constanta: 246 
km, 4h15 min de calatorie rutiera).  
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Accesibilitatea interna a judetului in zonele turistice este data de un sistem de: 
 

� Patru drumuri nationale transversale Est-Vest: care nu indeplinesc standardele 
necesare de calitate (cu exceptia partiala a DN2L Panciu-Soveja), unele portiuni cu 
atractivitate turistica deosebita (DN2L: Soveja-Lepsa, DN2N: Jitia – limita judetului 
Buzau) fiind chiar inchise circulatiei publice sau improprii circulatiei (DN2M: 
Andreiasu-Nereju), dar sunt programate pentru modernizare si/sau reabilitare in 
urmatorii 5 ani130; 

� O retea densa de drumuri judetene si comunale, aflate insa intr-o stare avansata de 
degradare (o situatie critica prezentand DJ205D, localizat in zona rurala cu cel mai 
ridicat potential turistic si o situatie semnificativ nesatisfacatoare DJ205B, localizat in 
zona cu potential pentru turismul uval); 

� Reteaua de drumuri forestiere deosebit de pitoresti din zona depresionara si 
montana, cu o atractivitate ridicata in special pentru drumetii si cicloturism, din 
pacate puternic deteriorata de calamitati naturale si/sau neglijare datorita stautului 
indecvat al proprietatii lor, insuficient marcate sau nemarcate si impropriu inregistrate 
pe harti. 

 
 
In zona montana sunt identificate si partial marcate 15 trasee turistice: 
 
TRASEE TURISTICE 
 
1. Comuna Tulnici - Muntele Coza - (saua Geamana) - Dealul Negru - Culmea Paisele - 
Pietrosu - Zboina Frumoasa - Culmea Laposu - comuna Nereju 
2. Satul Vetresti-Herastrau - piriul Balosu - Golu Pietrosului - cabanele "Giurgiu" - valea 
Zabalei - Mirdanu - virful Lacauti 
3. Poiana Sindrilita - valea Zabaluta - Mirdanu - virful Lacauti 
4. Piriul Goru "virful Goru" - virful Lacauti 
5. "Botu Misinei" - Culmea Misina - Zboina Frumoasa - Culmea Frumoasele - 
"Caldarile" Zabalei 
6. Comuna Tulnici - "Plostina" - satul Valea Neagra - satul Vetresti-Herastrau - Dealul 
Secaturii - Culmea Laposu de Jos - comuna Nereju 
7. Motelul "Cascada Putnei" - valea Tisitei - piriul Cristianu Mic - saua Geamana 
8. Gura piriului Balosu - valea Naruja - saua Tisitei 
9. "Casa lui Neagu" - valea Putnei - Piriul Bradului - saua Poienita 
10. Cabanele "Giurgiu" - saua Finarii - Golu Verdelui - virful Pietrosu - cabanele 
"Giurgiu" 
11. Saua Golici (Muntele Coza) - piriul Alunu - comuna Birsesti 
12. "Caldarile" Zabalei - saua Furu - comuna Vintileasca 
13. Comuna Soveja - "Sezatoarea Lupilor" - Muntele Zboina Neagra 
 
TRASEE DE LEGATURA 
 
14. Pasul Musat - sub virful Musat - sub virful Stogu - culmea Hirtan - sub virful Baba - 
sub virful Lujeru - saua Poarta Vintului - virful Lacauti - sub virful Manisca Mare - sub 
virful Clabuci - pasul Delusor 
15. Varful Lacauti – dealul Chiisoara – Valea Bisca Mare – Golul Covasnei – statiunea 
Covasna 
 
Situatia drumurilor interne din judet limiteaza considerabil potentialul pentru dezvoltarea 
turismului si impiedica desfasurarea de activitati integrate de turism in parteneriat cu judetele 
vecine – in special in raport cu judetul Buzau (cu care Vrancea impartaseste caracterul de 
zona a Carpatilor de Curbura, cu atractii turistice similare / complementare) si secundar in 
raport cu judetul Bacau (Valea Oituzului). 
 
Desi dezvoltarea altor tipuri de infrastructura este inegala in judet (in special in satele mici de 
munte), acestea nu ridica factori limitativi majori pentru turism. O atentie speciala trebuie 
acordata imbunatatirii acoperirii integrale in teritoriu cu telefonia mobila, situatia actuala 

                                            
130 Sectorul de Drumuri Nationale Vrancea. 
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lasand descoperite zonele cele mai atractive si ridicand riscuri speciale pentru drumetia / 
activitatile in mediul natural al turistilor – de exemplu facand dificila anuntarea  in timp util a 
unor situatii deosebite (accidente, rataciri) si limitand mobilitatea in conditii de siguranta a 
acestora. 
 
Gradul de dezvoltare actual al turismului in judetul Vrancea 
 
Infrastructura turistica de cazare este relativ slab dezvoltata in judetul Vrancea, dar cunoaste 
o dezvoltare continua, in special in sectorul pensiunilor turistice rurale – atat ca numar de 
unitati, cat si ca numar de locuri - dupa cum se poate vedea din datele statistice de mai jos131: 
 
STRUCTURILE DE PRIMIRE TURISTICĂ  CU FUNCłIUNI DE CAZARE TURISTICĂ 

                                                                                                                                                                                                                 număr 

 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

UnitãŃi de cazare turisticã - total 33 43 43 45 48 49 

Hoteluri 7 8 8 8 10 7 

Hanuri şi moteluri 3 3 3 3 3 4 

Moteluri - - 3 3 3 4 

Vile turistice 3 2 2 - - - 

Cabane turistice 2 2 2 2 2 3 

Pensiuni turistice urbane - - 1 2 2 2 

Pensiuni turistice rurale - - 12 15 19 29 

Pensiuni agroturistice - - 9 9 8 - 

Campinguri 2 2 2 2 - - 

Popasuri turistice - - 1 1 1 1 

Tabere de elevi şi preşcolari 3 3 3 3 3 3 

       
 
CAPACITATE DE CAZARE TURISTICĂ 

                                                                                                                                                                                                                    număr 

 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

 
Existentã(locuri) 

Total 2116 2258 2259 2264 2162 2043 

Hoteluri 846 872 883 886 964 798 

Hanuri şi moteluri 130 130 130 130 130 166 

Moteluri - - 130 130 130 166 

Vile turistice 44 28 28 - - - 

Cabane turistice 17 17 17 17 17 44 

Pensiuni turistice urbane - - 15 21 21 21 

Pensiuni turistice rurale - - 166 190 252 366 

Pensiuni agroturistice - - 95 95 100 - 

Campinguri 259 259 259 259 - - 

Popasuri turistice - - 46 46 58 58 

Tabere de elevi şi preşcolari 630 630 620 620 620 620 

       
 

În funcŃiune(locuri - zile) 
 

Total 600668 628180 525355 460234 540030 530092 
Hoteluri 301613 296849 253186 248828 271506 251855 

Hanuri şi moteluri 42275 36465 36262 36515 45636 47426 

Moteluri - - 36262 36515 45636 47426 

Cabane turistice 1288 1918 1071 - - - 

                                            
131 DJS Vrancea – Anuarul Statistic al judetului Vrancea, 2006 
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Pensiuni turistice urbane - - 5475 6111 7686 7653 

Pensiuni turistice rurale - - 21415 14548 40854 42378 

Pensiuni agroturistice - - 3652 240 1748 - 

Campinguri 45885 28304 - 14384 - - 

Popasuri turistice - - 18054 7038 9320 6890 

Tabere de elevi şi preşcolari 175460 201030 186240 132570 163280 173890 

 
 
 
Desi capacitatea de cazare este relativ redusa – comparativ cu potentialul turistic al judetului 
– rata de ocupare a locurilor de cazare din judetul Vrancea este extrem de redusa132, ceea ce 
conduce la concluzia ca aceasta capacitate de cazare este deficitara in privinta calitatii si/sau 
este localizata inadecvat, in zone cu atractivitate turistica mai redusa: 
 
 
INDICII DE UTILIZARE NETĂ A LOCURILOR DE CAZARE 
 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

% 
Total 16,4 13,0 12,6 15,6 13,4 11,1 

 
 
In acest sens, anul 2005 reprezinta un punct de minim al indicelui de utilizare al locurilor de 
cazare din judet, datorita fenomenelor climatice si geomorfologice specifice (inundatiile 
catastrofale, insotite de distrugerea drumurilor de acces in zonele turistice din judet), care au 
condus la reducerea dramatica a ratei de ocupare a statiunii Soveja (30% in anul 2004 si 
numai 15% in 2005133) si ulterior la inchiderea acesteia. Evolutii recente 2006-2007 
marcheaza o imbunatatire a ratei de ocupare pentru judetul Vrancea, fara a fi atins insa un 
nivel comparabil cu cel inregistrat la nivel national, care este mai mult decat dublu134: 
 
 
INDICELE DE UTILIZARE NETĂ A LOCURILOR DE CAZARE - VRANCEA  

% 

2006 2007 
 

aug. sep.  oct.  nov.  dec.  ian. feb. mar.  apr.  mai  iun. iul. aug.1)  

Total  judeŃ 17,4 14,5 16,5 16,9 13,5 11,6 14,6 14,7 15,8 14,8 16,1 18,8 21,3 
 

1) Date provizorii 

 
 
INDICELE DE UTILIZARE NETĂ A LOCURILOR DE CAZARE – TOTAL NATIONAL 

% 

2006 2007 
 

aug. sep. oct. nov. dec. ian.1) feb. mar. 1) apr. mai 1) iun.1) iul.1) aug.2) 

Total Ńară 46,3 35,8 35,1 34,6 23,8 22,0 27,1 29,8 30,9 33,1 37,4 47,0 48,9 

7 
1) Date rectificate 
2) Date provizorii 

 
 
In general performanta recenta a sectorului turistic din judetul Vrancea poate fi descrisa ca 
fiind nesatisfacatoare, comparativ cu atractivitatea potentiala judetului, reflectandu-se prin 
numarul redus de turisti atrasi, numarul scazut de innoptari si mai ales durata foarte redusa a 
                                            
132 DJS Vrancea – Anuarul Statistic al judetului Vrancea, 2006 
 
133 Date SIND Romania 
134 INS – Buletinele statististice lunare septembrie 2007, pentru judetul Vrancea si respective pentru 
Romania 
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sejurului mediu in judetul Vrancea : 2,49 innoptari/turist in 2004, fata de media regionala de 
4,76 innoptari/turist (Regiunea Sud-Est) si media nationala de 3,28 innoptari/turist135. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
135 Calcule pe baza datelor din Anuarul Statistic al Romaniei, 2006 – INS. 
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Aceasta performanta redusa a sectorului turistic din judetul Vrancea se datoreaza unor factori 
specifici, cum ar fi: 
� Absenta unor concepte coerente de dezvoltare a turismului 
� Promovarea turistica si diseminarea coerenta de informatii turistice inexistente; 

absenta unor Centre de Informatii  si Orientare Turistica Judetean 
� Slaba dezvoltare / inexistenta infrastructurii specifice de petrecere a timpului liber si 

divertisment (inexistenta dotarilor pentru turismul de sporturi de iarna, alte activitati 
sportive – golf, echitatie – in ciuda existentei terenurilor adecvate si a traditiei in 
cresterea animalelor de transport, a amenajarilor pentru divertismentele nautice, a 
amenajarilor pentru turism activ in zona montana, etc) 

� Calitatea si/sau localizarea ofertei de cazare inadecvate produselor turistice; slaba 
dezvoltare a structurilor de cazare in zona montana si/sau forestiera (numar 
insuficient de cabane, gradul avansat de degradare a unora din cabanele existente 
datorita structurii de proprietate neclare/inadecvate, absenta refugiilor din zona 
montana) 

� Formarea resurselor umane din Hoteluri-Restaurante -Catering inca insuficienta 
� Insuficienta personalului disponibil format pentru turismul de refacere / regenerare in 

zona Soveja (zona cu cel mai ridicat potential pentru turismul climateric de refacere), 
aceasta comuna prezentand o structura demografica puternic imbatranita si ocupata 
aproape exclusiv in agricultura si silvicultura / exploatarea lemnului 

� Structurile de alimentatie publica slab dezvoltate / de o calitate redusa (sau chiar 
inexistente in unele comune) in majoritatea zonelor rurale 

� Absenta cararilor marcate in zona deluroasa 
� Slaba intretinere a traseelor marcate in zona montana 
� Degradarea avansata a majoritatii drumurilor forestiere, impracticabile datorita 

calamitatilor naturale si absentei lucrarilor de refacere / intretinere a acestora 
(accentuata de sistemul de proprietate inadecvat al acestora in zonele forestiere 
retrocedate in proprietate privata) 

� Degradarea unei bune parti a retelei de drumuri nationale / judetene / comunale de 
acces in zonele de interes turistic 

� Inexistenta unor harti adecvate accesibile pe Internet, slaba diseminare a altor 
materiale de prezentare turistica, datorita limitarilor financiare 

� Insuficiente resurse umane (si financiare) dedicate serviciilor turistice conexe – 
intretinerea traseelor, ghizi turistici, asigurarea sigurantei turistilor 

� Inexistenta infrastructurii si structurilor organizatorice care sa asigure siguranta 
turistilor, cum ar fi structurile Salvamont 

� Absenta orientarii catre activitati destinate cresterii cheltuielilor pe turist 
� Absenta infrastructurii pentru turismul de conferinta / congrese. 

 
 
In ciuda acestor limitari, sectorul turistic are o importanta ridicata pentru economia judetului 
Vrancea, reflectata in participarea acestuia la Produsul Intern Brut judetean: 
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De asemenea, sectorul turistic are o participare in crestere la ocuparea populatiei136 
(reprezentand 1,76% din aceasta in 2005, fata de mediile regionala si nationala de 1,61%), in 
special daca este analizata comparativ cu situatia din judetele invecinate. Aceasta crestere a 
populatiei ocupate in turism reflecta constientizarea crescanda a potentialului pe care il 
prezinta acest sector in judetul Vrancea.  
 
Un alt factor pozitiv il constituie existenta unor organizatii si institutii care sprijina – direct sau 
indirect – dezvoltarea turismului rural, etnografic, montan si eco-turismului: 
� Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale  
� Muzeul Vrancea  
� Scoala Populara de Arte si Meserii 
� Ateneul Popular “Gh. Pastia” din Focsani 
� Filiala Regionala Antrec (responsabila cu coordonarea activitatilor din intrega 

Regiune Sud-Est), care are o experienta solida demonstrata in certificarea 
pensiunilor, formarea resurselor umane pentru turiamul rural si promovarea  
turismului rural in targuri si evenimente internationale 

� Unele ONG-uri active in domeniul conservarii naturii si eco-turismului, cum ar fi 
Asociatia de Dezvoltare Durabila “Focul Viu”. 

 
 
 

                                            
136 Date INS 
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Tendinte nationale si mondiale in sectorul turismului 
 
Dezvoltarea turismului este considerată ca având un potenŃial important pentru îmbunătăŃirea 
creşterii economice şi a ocupării. Conform Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, 
ComerŃ, Turism şi profesii Liberale (Strategia dezvoltării turismului in România, august 2006), 
studiile de specialitate din cadrul OrganizaŃiei Mondiale pentru Turism (World Tourism 
Organization) au identificat principalele megatendinŃe ce se înregistrează în domeniul 
turismului, care se vor amplifica în perspectiva anilor 2020, în ceea ce priveşte cererea şi 
oferta turistică. Printre cele mai semnificative aspecte, pot fi menŃionate următoarele:  
� creşterea numărului de turişti,  
� creşterea numărului de persoane interesate de turismul etnic (vizitarea locurilor 

natale),  
� creşterea cererii pentru destinaŃii noi,  
� creşterea frecventării staŃiunilor balneoclimaterice şi balneare (datorita preocupării 

crescânde pentru întreŃinere, înfrumuseŃare, gimnastică, fitness etc.), 
� creşterea numărului persoanelor de vârsta a III-a care sunt mai active şi dornice de 

călătorii; 
� turiştii devin mai experimentaŃi, aşteptând atracŃii de bună calitate, utilităŃi şi servicii 

pe măsură şi tarife / preŃuri adecvate calităŃii în călătoriile lor;  
� dezvoltarea ofertei pentru călătorii de afaceri sau pentru congrese, conferinŃe, 

reuniuni etc;  
� creşterea numărului turiştilor preocupaŃi de conservarea şi protejarea mediului 

natural;  
� turismul utilizează într-o măsură tot mai mare, tehnologia modernă, în domenii 

precum serviciile de rezervare sau marketing; in ultima perioadă, Internet-ul a devenit 
un mijloc tot mai important de informare si marketing. 

 
Pe baza acestor tendinte mondiale, “Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului National”, 
2007 identifica o serie de grupuri-tinta pentru turismul romanesc, dintre care urmatoarele sunt 
direct relevante pentru oferta judetului Vrancea: 
� Turisti romani: 

o Turismul categoriilor elitiste – vanatoare, golf, Delta Dunarii, degustarea 
vinurilor 

o Tineri profesionisti – turism cultural combinat cu ecoturism 
o Familiile din patura medie – destinatii traditionale (Valea Prahovei, Litoral, 

vizite scurte in natura) 
o Clasa muncitoare – Litoral, vacante la tara 
o Cupluri in varsta – programe sociale, turism religios si cultural 
o Tineri – turism de grup ( destinatii traditionale), turism activ, tabere  

� Turisti straini: 
o Exploratorii (cautarea destinatiilor/experientelor unice) 
o Cautatorii de aventura 
o Studentii    

 
Anul 2007 poate fi considerat anul de cotitura pentru sectorul turistic romanesc, in care 
declinul istoric inceput in 1990 s-a oprit si a reinceput cresterea acestui sector137; dar desi 
numarul de sosiri turistice cunoaste o dinamica pozitiva semnificativa atat pentru turistii 
romani cat si pentru cei straini, numarul de inoptari este caracterizat de o crestere mai lenta, 
evidentiind continuarea tendintei la nivel national de reducere a duratei sejurului turistic. 
 

                                            
137 INS – Buletin Statistic lunar, septembrie 2007. 
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3.Profilul social al judetului si accesul populatiei la 
serviciile publice 

 
Analiza aspectelor sociale va fi structurate pe doua paliere: 
 

� indicatori privind bunastarea indivizilor 
� indicatori privind bunastarea anumitor grupuri sociale specifice. 

 
Pentru a asigura o imagine comparativa, datele vor fi raportate la situatia din judetele 
limitrofe. 
 
 

3.1 Calitatea vietii la nivel judetean – Indicatori privind bunastarea 
locuitorilor judetului 

 
 

Indicatori privind veniturile 
 
  
Numarul de salariati 
 
Dupa cum este analizat in detaliu in capitolul A.2.1, salariatii reprezentau la 1.01.2006 doar 
39,8% din populatia ocupata civila din judetul Vrancea (37,1% in cazul populatiei masculine si 
42,4% pentru populatia feminine). La 1.1.2006, marea majoritate a populatiei era ocupata in 
agricultura (48,38%), un sector in care exista o diferenta semnificativa intre totalul populatiei 
ocupate si numarul de salariati - ocupate 69.000 persoane, doar 3000 salariati – ceea ce 
denota practicarea pe scara larga a agriculturii de subzistenta, generatoare de venituri mici. 
 
 
Castigurile salariale medii lunare nete 
  
Conform balantei de munca, salariul nu reprezenta principala sursa de venit decat pentru 
aproximativ 23,91% din populatia apta de munca (desi in ultimii trei ani numarul salariatilor a 
cunoscut o evolutie ascendenta). 
 
Din punct de vedere al nivelului salariilor, situatia nu este una foarte favorabila: in luna iunie 
2007, doar Vasluiul ofera castiguri salariale medii nete mai mici decat Vrancea138:

                                            
138 “Buletinul lunar al judetelor – iunie 2007” - publicatie a Institutului National de Statistica, 2007.  
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Aria de referinta Total  Agricultura, vanatoare si servicii 
anexe, silvicultura si piscicultura 

Industrie si  
constructii Servicii 

Romania139 1023 n.a. n.a. n.a. 

Vrancea 777 616 675 886 

Alte judete din Regiunea Sud-Est 

Buzau 848 814 821 881 

Braila 827 796 744 911 

Galati 968 644 1027 948 

Constanta 1014 721 1127 963 

Tulcea 873 602 855 914 

Alte judete limitrofe 

Vaslui 736 566 640 859 

Bacau 999 712 957 1076 

Covasna 824 740 696 958 
 
Somajul 

 
Comparativ cu judetele limitrofe, Vrancea are cea mai scazuta rata a somajului (iar aceasta 
cunoaste in continuare o tendinta de scadere):140 

 
Situatia este foarte favorabila mai ales din punct de vedere al ratei somajului feminin – astfel, 
la 31.12.2006, avand o rata de doar 2,9% somaj feminin, Vrancea se situa pe locul 5 in tara 
dupa Timis, Bihor, Ilfov si Satu-Mare (la egalitate cu Bucurestiul).141 

                                            
139 Datele referitoare la Romania au fost preluate din “Castigul salarial mediu lunar” -  
       http://www.insse.ro/cms/rw/pages/comunicate/castigulSalarial.ro.do In acest document, 
insa, castigurile salariale sunt calculate la nivel de ramura, nefiind centralizate pe cele trei mari 
sectoare. 
140 “Buletinul lunar al judetelor – iunie 2007” - publicatie a Institutului National de Statistica, 2007 
 Cu toate acestea, trebuie observat ca tendinta de scadere a ratei somajului este una 
generalizata, chiar mai accentuata in unele judete limitrofe care au inregistrat progrese remarcabile – 
ex. cazul Vasluiului, unde in intervalul ianuarie - iunie rata somajului scade cu 4 puncte procentuale. 
141  Date oferite pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse in cadrul documentului 
“Buletin statistic trimestrial în domeniul muncii şi protecŃiei sociale nr. 3(59)/2007” la sectiunea “Somajul 
si protectia sociala a somerilor” - http://www.mmssf.ro/website/ro/statistici/somaj59.pdf  
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De asemenea, Vrancea se situeaza pe locul trei din punct de vedere al celui mai mic numar 
de someri neindemnizati (fiind depasita doar de Covasna si Braila)142:  
 

Aria de referinta Total someri Someri neindemnizati Pondere someri 
neindemnizati in total 

Romania 354714 239659 67,56% 

Regiunea  
Sud-Est 41791 34921 83.56% 

Vrancea 5542 4483 80.89% 

Alte judete Regiunea Sud-Est 

Buzau 11359 8828 77.72% 

Braila 5518 4335 78.56% 

Galati 13231 11229 84.87% 

Constanta 6588 3717 56,42% 

Tulcea 3837 2329 60,70% 

Alte judete limitrofe 

Vaslui 10407 7270 69.86% 

Bacau 10775 6788 63.00% 

Covasna 5050 3340 66.14% 
 
Procentual, insa, ponderea somerilor neindemnizati din total este foarte ridicata (Vrancea fiind 
depasita, din acest punct de vedere, doar de Galati). 
 
Numarul de pensionari si pensia medie lunara 
 
La nivelul anului 2006, raportul dintre numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de 
stat si numarul mediu de salariati a fost de 1,1 (11 pensionari la 10 salariat – in total, un 
numar mediu de 65659 pensionari) – ceea ce plaseaza judetul in tendinta medie de la nivel 
zonal. Din punct de vedere al pensiei medii lunare, insa, pensionarii din celelalte judete o duc 
mai bine – tendinta se accentueaza in anul 2007, cand Vrancea cade pe penultima pozitie a 
clasamentului143: 
 
 

                                            
142 Idem. 
143  Date preluate din “Buletinul statistic lunar al judetelor” – Nr.6/2007 si “Numarul de pensionari si 
pensia medie lunara” – trim. II 2007, ambele publicatii ale Institutului National de Statistica, 2007 
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Aria de 
referinta 

Raport intre numarul mediu de 
pensionari de asigurari sociale de 

stat si numarul mediu de salariati in 
trim. II 2007 

Pensia 
medie 

lunara in 
2006 

Pensia medie 
lunara in 

trimestrul I 2007 

Pensia medie 
lunara in 

trimestrul II 
2007 

Romania 0,9 311 364 365 

Vrancea 1,1 265 307 307 

Alte judete din Regiunea Sud-Est 

Buzau 1,2 274 316 317 

Braila 1,1 296 344 345 

Galati 0,9 327 381 383 

Constanta 0.7 314 367 368 

Tulcea 0.8 276 321 322 

Alte judete limitrofe 

Vaslui 1,3 260 301 302 

Bacau 1,1 309 360 361 

Covasna 0,8 308 359 360 
 
 
Ajutoare sociale 

 
Conform datelor furnizate de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, situatia 
ajutoarelor sociale se prezenta astfel la nivelul semestrului I al anului 2007: 
 
 

Aria de referinta Ajutoare sociale efectiv platite – numar total Sume platite - RON 

Romania 1406677 186126150 

Regiunea Sud-Est 246392 31441744 

Vrancea 37453 4673725 

Alte judete din Regiunea Sud-Est 

Buzau 66759 8008896 

Braila 22689 2914415 

Galati 61522 8219096 

Constanta 39090 5379083 

Tulcea 18879 2246529 

Alte judete limitrofe 

Vaslui 69969 7671595 

Bacau 28574 3732249 

Covasna 16240 2736538 
 
Se observa ca Vrancea prezinta valori apropiate de media zonala. 

 
 

Indicatori privind consumul 
 
O a doua categorie de indicatori vizeaza principalele cheltuieli pentru bunuri de folosinta 
indelungata ale locuitorilor judetului. Acestea contureaza un portret al consumului, “reflectand 
mai bine situatia economica reala ale gospodariilor”144. 

                                            
144 “Harta saraciei in Romania - Metodologia utilizata si prezentarea rezultatelor” - Raport elaborat la 

cererea Comisiei Nationale Anti-Saracie si Promovare a Incluziunii Sociale de catre Universitatea Bucuresti si 
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Constructia de locuinte din fonduri proprii 
 
Comparativ cu judetele limitrofe, in Vrancea in 2006 populatia investeste masiv in constructia 
de locuinte din fonduri proprii (inclusiv credite) – astfel, investitii mai mari se realizeaza doar 
in mediul urban al judetului Constanta, unde bunastarea economica a populatiei este una net 
superioara145.  
 
Situatia este aceeasi indiferent daca e vorba de mediul urban: 

Aria de 
referinta 

Numar 
locuinte 

1 
cam. 2 cam. 3 cam. 

4 
cam. 

5 cam. si 
peste 

Nr. total 
camere 

Suprafata 
utila 

Suprafata 
locuibila 

Romania 15107 658 2247 3936 4034 4232 57522 2015889 1206657 

Regiunea 
Sud-Est 1797 158 283 531 383 442 6476 227548 130890 

Vrancea 308 65 48 68 62 65 967 30791 17951 

Alte judete din Regiunea Sud-Est 

Buzau 117 7 27 23 34 26 404 14657 8883 

Braila 203 26 74 50 30 23 572 17052 9898 

Galati 164 1 25 66 51 21 581 24075 13716 

Constanta 979 59 106 311 201 301 3855 137156 78212 

Tulcea 27 - 3 13 5 6 97 3817 2230 

Alte judete limitrofe 

Vaslui 177 6 45 64 38 24 576 16992 12059 

Bacau 201 7 25 39 60 70 878 27983 19550 

Covasna 64 1 3 23 16 21 253 10763 6468 
  
sau rural: 

Aria de 
referinta 

Numar 
locuinte 

1 
cam. 

2 
cam. 3 cam. 

4 
cam. 

5 cam. 
si peste 

Nr. total 
camere 

Suprafata 
utila 

Suprafata 
locuibila 

Romania 18720 610 3106 5198 4606 5200 71061 2187751 1390990 

Regiunea 
Sud-Est 3237 82 594 1046 746 769 12006 344629 227784 

Vrancea 900 17 163 242 252 226 3374 99605 61595 

Alte judete din Regiunea Sud-Est 

Buzau 481 12 95 174 88 112 1689 51781 32814 

Braila 227 9 64 65 45 44 755 19435 12733 

Galati 662 18 93 183 190 178 2535 73123 52981 

Constanta 870 25 158 356 145 186 3302 90457 61189 

Tulcea 97 1 21 26 26 23 351 10228 6472 

Alte judete limitrofe 

Vaslui 436 15 162 141 82 36 1296 29766 22435 

Bacau 803 15 118 254 176 240 3102 85659 55404 

Covasna 119 24 29 29 20 17 342 10249 6988 

                                                                                                                             
Institutul National de Statistica – Pop, L, Sandu, D., Panduru, F., Virdol, A., Grigoras, V., Duma, V., Virdol, D. - 

2004 
145 “Fondul de locuinte” - publicatie a Institutului National de Statistica, 2007 
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Cel mai probabil, acest boom al constructiei de locuinte este rezultatul investitiilor locuitorilor 
plecati la munca in strainatate si al dezvoltarii ofertei de credite imobiliare. Aceste investitii 
trebuie analizate si in contextul unei mentalitati conform careia locuinta reprezinta principalul 
indicator al statutului social. 
 
Inmatriculari  noi de vehicule rutiere pentru transportul calatorilor 
 
Situatia nu este, insa, la fel de pozitiva daca analizam inmatricularile noi de vehicule rutiere 
pentru transportul calatorilor – astfel, raportandu-ne la cele mai recente date disponibile – 
semestrul I 2007 – observam ca la categoriile de vehicule destinate populatiei, judetul nu se 
afla printre fruntasi:146 
 

Motorete si motociclete Autoturisme 

Vehicule noi 
Vehicule 

importate de 
ocazie 

Vehicule noi 
Vehicule 

importate de 
ocazie 

Aria de 
referinta 

Populatie la 
1.01. 
2007 

Nr. Rata la 
1000 loc. Nr. Rata la 

1000 loc. Nr. 
Rata la 
1000 
loc. 

Nr. Rata la 
1000 loc. 

Romania 21565119 4742 0.22 4265 0.20 143407 6.65 37643 1.75 

Regiunea 
Sud-Est 2834335 82 0.03 240 0.08 9965 3.52 2627 0.93 

Vrancea 393138 7 0.02 57 0.14 920 2.34 351 0.89 

Alte judete din Regiunea Sud-Est 

Buzau 489784 10 0.02 22 0.04 1266 2.58 340 0.69 

Braila 366811 8 0.02 17 0.05 1074 2.93 369 1.01 

Galati 616054 13 0.02 53 0.09 2127 3.45 574 0.93 

Constanta 717323 33 0.05 70 0.10 3733 5.20 822 1.15 

Tulcea 251225 11 0.04 21 0.08 845 3.36 171 0.68 

Alte judete din Regiunea Sud-Est 

Vaslui 458863 0 0 13 0.03 921 2.01 212 0.46 

Bacau 721848 12 0.02 66 0.09 1640 2.27 741 1.03 

Covasna 223634 6 0.03 124 0.55 659 2.95 415 1.86 
 
Numarul de masini nou puse in circulatie este, insa, mai mare, datorita autovehiculelor 
inmatriculate in strainatate, iar repartitia lor in teritoriu este, adesea, neuniforma. Spre 
exemplu, judetul se mandreste cu o comuna (altfel saraca), Slobozia Bradului – locul unde 
exista “peste 1000 de Dacii papuc”. 
 

                                            
146 “Inmatriculari noi de vehicule rutiere” - publicatie a Institutului National de Statistica, 2007 
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Alti indicatori privind calitatea vietii locuitorilor judetului 
 
 
Indicatori ai dezvoltarii umane 
 
Indicatorii dezvoltarii umane sunt calculati anual de catre Programul Natiunilor Unite pentru 
Dezvoltare din Romania – astfel, la nivelul anului 2006 situatia se prezenta astfel:147 
 

Aria de referinta 
Speranta de 

viata la nastere 
(ani) 2003-2005 

Rata alfabetismului 
(% din populatia 

adulta) 

Cuprinderea in 
invatamant (la toate 

nivelurile) 2005-
2006 

Indexul 
sperantei de 

viata  
2003-2005 

Indexul 
educatiei 
2003-2005 

Romania 71,8 97,5 72,9 0,780 0,893 

Regiunea  
Sud-Est 71,7 97,3 65,3 0,778 0,866 

Vrancea 72.8  97.7  53.1  0.797 0.828 

Alte judete din Regiunea Sud-Est 

Buzau 72.4  96.9 60.0  0.790 0.846 

Braila 71.6  97.7  60.8 0.777 0.854 

Galati 71.7  97.2 68.9  0.778 0.878 

Constanta 71.0 97.5 78.4 0.767 0.911 

Tulcea 70.4 96.7 54.5 0.757 0.826 

Alte judete din Regiunea Sud-Est 

Vaslui 71.5  96.7 59.5  0.775 0.843 

Bacau 71.0  97.5 61.5 0.767 0.855 

Covasna 71.9  97.0 59.0  0.782  0.843 
 
 
Indicii releva o situatie excelenta in ceea ce priveste speranta de viata si alfabetismul, dar 
dezastruoasa in ceea ce priveste cuprinderea in invatamant.  
 
 
Infrastructura de sanatate publica si indicatori ai starii de sanatate 
 
Din punct de vedere al infrastructurilor de sanatate, situatia la finele anului 2006 se prezenta 
astfel, evidentiind o dezvoltare relativ echilibrata intre cele doua medii de rezidenta urban si 
rural:148 
 

Urban Rural 
Tipuri de unitati  sanitare 

Public Privat Public Privat 
Total 

Spitale 5 - 2 - 7 

Dispensare medicale 3 - 2 - 5 

Cabinete medicale de medicina generala - 7 - 1 8 

Cabinete medicale de familie 57 6 94 3 160 

Farmacii 7 47 2 27 83 

                                            
147 “NATIONAL HUMAN DEVELOPMENT REPORT – ROMANIA, 2007” - The United Nations 

Development Program – UNDP 
148 Sursa datelor – Autoritatea de Sanatate Publica a judetului Vrancea 
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Puncte farmaceutice - 4 1 22 27 

Ambulatorii de spital 5 - 1 - 6 

Cabinete stomatologice 21 69 23 12 125 

Cabinete medicale de specialitate - 90 - 3 93 

Centre de sanatate - - 1 - 1 
 
Exemple de buna practica in modernizarea acestor infrastructuri pot fi considerate proiectele 
derulate in colaborare de Agentia pentru Sanatate Publica si Crucea Rosie sau proiectul 
Tara” - Imbunatatirea Serviciilor Medicale si a Raspunsului de Sanatate Publica în Situatii 
Complexe de Urgenta (Sanatate Publica in Dezastre) – derulat de World Vision Romania149. 
 
Cu toate acestea, o problema cu care sistemul, in ansamblul sau, incepe sa se confrunte tot 
mai acut o reprezinta deficitul de cadre medicale ca efect al emigratiei in tari ale Uniunii 
Europene, unde posturi similare sunt mult mai bine platite. 
 
Si in Vrancea, la fel ca pe plan national, cancerul si bolile aparatului circulator sunt 
principalele cauze ale decesului. Din punct de vedere al “bolilor mizeriei” (boli infectioase si 
parazitare, in special tuberculoza), judetul sta relativ bine, avand rate de deces la 100000 
locuitori inferioare celor de la nivel national.  
 
Surprind, insa, ratele ridicate ale mortalitatii ca urmare a diabetului zaharat, ale tulburarilor 
mentale si de comportament si ale sistemului nervos, cu valori mult peste media nationala 
(duble sau triple), atat pentru barbati, cat si pentru femei:150  
  

2005 2006 
ROMÂNIA VRANCEA ROMÂNIA VRANCEA Cauze de deces DecedaŃi la 

100000 
locuitori 

decedaŃi rata decedaŃi rata decedaŃi rata decedaŃi rata 
Masculin 954 9.0 54 27.9 975 9.3 57 29.4 

Diabet zaharat Feminin 1169 10.6 53 26.4 1144 10.3 45 22.5 
Masculin 549 5.2 77 39.7 437 4.2 41 21.2 

Tulburări mentale 
şi de 

Feminin 148 1.3 23 11.5 126 1.1 8 4.0 
Masculin 1055 10.0 31 16.0 977 9.3 38 19.6 

Boli ale sistemului 
nervos 

Feminin 907 8.2 16 8.0 882 8.0 35 17.5 
 
 
Opiniile exprimate in cadrul intalnirilor grupului de lucru pe teme sociale atribuiau ca si cauze 
ale acestor afectiuni alimentatia nesanatoasa si alcoolismul.  
 
 
 
Rata de mortalitate infantila – medii mobile multianuale 
 
In conditiile unui judet rural, care s-a confruntat cu o situatie precara a drumurilor de legatura 
dintre Focsani si comune mai indepartate, un indicator deosebit de important este si 
mortalitatea infantila; in cazul acestui indicator, o privire de ansamblu este mai adecvata 
decat o analiza a situatiei pe termen scurt. Astfel, situatia in perioada recenta inregistreaza o 
tendinta pozitiva, apropiindu-se de valorile inregistrate pe plan national:  
 

                                            
149 Proiectul „Tara” - Imbunatatirea Serviciilor Medicale si a Raspunsului de Sanatate Publica în 
Situatii Complexe de Urgenta (Sanatate Publica in Dezastre)” – Raport anual 2006 - 
http://www.donatiionline.ro/files/AR06%20rom.pdf  
150 Anuarul demografic al judetului Vrancea - 2007 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDEłULUI VRANCEA 2007-2013 128 

    

 
 
Am preferat utilizarea mediilor mobile multianuale, deoarece indicatorul cunoaste fluctuatii 
frecvente – spre exemplu, valorile sale in trimestrul I al anului 2007 plaseaza judetul Vrancea 
intr-o pozitie foarte buna in raport cu judetele limitrofe, situatie care nu se mai confirma daca 
in calcul se iau valorile indicatorului la nivelul semestrului I 2007: 
 
 
 

Aria de referinta Mortalitate infantila la 1000 locuitori:151 Mortalitate infantila la 1000 locuitori152 

Romania 13 12.7 

Regiunea Sud-Est n.a. n.a. 

Vrancea 10.1 15 

Alte judete din Regiunea Sud-Est 

Buzau 13.4 13.8 

Braila 13.2 13.5 

Galati 15.4 12.1 

Constanta 16.7 13.7 

Tulcea 1.8 6.9 

Alte judete limitrofe 

Vaslui 18.8 17.8 

Bacau 12.8 16.1 

Covasna 13.4 12.8 
 
 
Valorile inregistrate in judet se datoreaza, in principal, deceselor copiilor din comunitatile 
rrome. In acest context, campaniile de informare privind contraceptia si sanatatea 
reproducerii, trecerea multor rromi la culte neoprotestante (care impun cununia numai dupa 
varsta majoratului si promoveaza educatia), precum si punerea la punct a unor facilitati 
medicale (ex. in Slobozia Bradului) pot contribui la reducerea mortalitatii infantile.  
 
 
 
 
 
 

                                            
151 “Evolutia principalelor fenomene demografice in trimestrul I 2007” - Institutul National de 
Statistica, Seria Populatie, Nr. 1 – 2007 
152 “Evolutia principalelor fenomene demografice in semestrul I 2007” - Institutul National de 
Statistica, Seria Populatie, Nr. 1 – 2007 
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Indicatori ai instabilitatii sociale 
 
La nivelul anului 2005, situatia se prezenta astfel: 

 

Aria de referinta Divorturi la 100 de 
casatorii 

Rata criminalitatii (numar de 
condamnari la 100000 locuitori) 

Sinucideri la 100000 
locuitori 

Romania 23.4 304 12 

Regiunea  
Sud-Est 26.9 316 9.7 

Vrancea 23.4 389 7.4 

Alte judete Regiunea Sud-Est 

Buzau 26.9 286 9.5 

Braila 41.6 364 13.2 

Galati 31.2 341 14 

Constanta 18.3 245 7.0 

Tulcea 31.0 325 14.2 

Alte judete limitrofe 

Vaslui 21.8 421 12.1 

Bacau 29 362 13 

Covasna 31.0 236 10.7 
 
Comparativ cu celelalte judete, Vrancea prezinta un numar foarte redus de divorturi si 
sinucideri, dar e pe locul doi din punct de vedere al ratei criminalitatii (dupa Vaslui). O 
explicatie mentionata in intalnirea grupului de lucru pe probleme sociale pentru numarul mare 
de infractiuni comise in judet o reprezinta consumul de alcool si saracia. 
 
 
 
Rata de saracie 
 
 
Rata de saracie totala  
 
Nu exista informatii statistice referitoare la nivelul saraciei la nivel judetean sau regional. 
Datele la nivel national releva insa incidenta mult mai ridicata a saraciei in mediul rural (rata 
saraciei totale - 23,2% in 2005), comparativ cu mediul urban (9,4%). Este de asteptat ca 
aceste disparitati intre cele doua medii rezidentiale sa se regaseasca si in cazul judetului 
Vrancea. 
 
Referitor la saracia in mediul rural, Universitatea Bucuresti si Institutul National de Statistica, 
la solicitarea Comisiei Nationale Anti-Saracie si Promovare a Incluziunii Sociale (CASPIS), au 
calculat urmatoarele rate de saracie totala pe judete, in mediul rural153: 

 
 
 

                                            
153 Raportul “Harta saraciei in Romania” - Universitatea Bucuresti, INSSE – la cererea CASPIS - 
http://www.caspis.ro/pagini/ro/despre_saracie.php  
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Aria de referinta Rata de saracie totala in mediul rural 2003 

Romania n.a. 

Regiunea Sud-Est 0.45 

Vrancea 0,47 

Alte judete Regiunea Sud-Est 

Buzau 0,44 

Braila 0,49 

Galati 0,52 

Constanta 0.39 

Tulcea 0.42 

Alte judete limitrofe 

Vaslui 0,49 

Bacau 0,47 

Covasna 0,37 
 
 
Indicele mediu de dezvoltare a satelor 
 
De asemenea, acelasi studiu propunea un indice mediu de dezvoltare a satelor, calculat insa 
doar la nivel de 2002, care pune in evidenta urmatoarea situatie: 
 

Aria de referinta Indicele mediu de dezvoltare a satelor154 2002 

Romania n.a. 

Regiunea Sud-Est n.a. 

Vrancea 51,1 

Alte judete Regiunea Sud-Est 

Buzau 61,8 

Braila 59,6 

Galati 53,8 

Constanta 64.8 

Tulcea 58.7 

Alte judete limitrofe 

Vaslui 45,5 

Bacau 52,3 

Covasna 70,3 
 
Potrivit ambilor indicatori, in mediul rural al judetului Vrancea situatia este una defavorabila, 
mai ales comparativ cu judetul Covasna. 
 
Raportul s-a finalizat cu harti ale saraciei; mai jos prezentam hartile pentru Regiunea Sud-
Est155: 
 

                                            
154 Idem. Conform autorilor, indicele mediu de dezvoltare a satelor “este un scor factorial care 
grupeaza trei indici referitori la capitalul uman, capitalul biologic si calitatea infrastructurii de locuire, plus 
un indice de izolare a satului” 
155 Idem. 
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Autorii raportului prezinta si cateva date pentru cateva comune, considerate cele mai 
deprivate din judet: 
 

Localitate Indicele dezvoltarii comunitare Rata saraciei % 

Andreiasu de Jos -0.33 62 

Boghesti -0.65 65 

Chiojdeni -0.7 65 

Corbita -0.33 62 

Dumitresti -0.48 60 

Gura Calitei -0.15 58 

Jitia -0.3 60 

Nereju -0.21 58 

Nistoresti -0.5 58 

Paltin -0.24 59 

Poiana Cristei -0.64 74 

Slobozia Bradului -0.51 85 

Tanasoaia -0.55 65 

Vintileasca -0.43 64 

Vizantea-Livezi -0.29 57 

Vrancioaia -0.43 61 
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3.2 Egalitate de oportunitati si incluziune sociala 

 
Disparitati de gen 
 
Judetul Vrancea nu inregistreaza probleme referitoare la disparitatile de gen, Indicatorii de 
Dezvoltare Umana fiind in general mai favorabili pentru populatia feminina decat pentru 
populatia masculina156: 
 
Disparitati de gen in Indicatorii de Dezvoltare Umana (IDU)  
 

Speranta de viata la nastere 
2003-2005 

Rata bruta de inrolare in invatamant – toate 
nivelurile de educatie (%) 

Anul scolar 2005/2006 

 Aria de referinta 

Femei Barbati Femei Barbati 

Romania 75.5 68.2 75.0 70.8 

Regiunea Sud-Est – 
media regionala 75.6 68.0 66.6 64.0 

Vrancea 76.5 69.4 54.9 51.3 

Alte judete din Regiunea Sud-Est 

Braila 75.5 67.9 61.9 59.8 

Buzău 76.2 68.8 60.8 59.3 

Galati 76.1 67.7 70.8 67.1 

Constanta 74.7 67.5 79.8 77.0 

Tulcea 73.8 67.2 54.3 54.7 

Alte judete limitrofe 

Bacău 74.7 67.6 63.2 59.9 

Vaslui 75.2 68.1 61.2 58.0 

Covasna 75.7 68.4 59.3 58.7 
 
De altfel, structura economiei judetului Vrancea favorizeaza integrarea in munca a populatiei 
feminine, ceea ce se reflecta in rata de somaj diferentiaza pe cele doua genuri de 0,8 puncte 
procentuale.  
 
 

                                            
156  “NATIONAL HUMAN DEVELOPMENT REPORT – ROMANIA, 2007” - The United Nations 

Development Program – UNDP 
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Aria de referinta Rata somajului (%), 
30.06.2007157 

Rata somajului feminin (%), 
30.06.2007 

Romania 4.0 3.7 

Regiunea Sud-Est 
 – media regionala 4.2 3.8 

Vrancea 3.7 2.9 

Alte judete Regiunea Sud-Est 

Buzau 5.8 5.1 

Braila 4.1 2.9 

Galati 5.9 5.4 

Constanta 2.2 2.6 

Tulcea 4.1 3.9 

Alte judete limitrofe 

Vaslui 6.4 4.4 

Bacau 4.5 3.6 

Covasna 3.9 2.8 
 
Situatia favorabila a femeilor din judetul Vrancea este reflectata si de indicatorii privitor la 
Potentialul Uman al femeilor si in special de mortalitatea materna foarte scazuta (neglijabila), 
in conditiile in care rata generala de fertilitate ramane mai ridicata decat media nationala si 
media regionala. Cu toate acestea, o atentie deosebita trebuie adresata ratei reduse de 
inrolare in invatamantul liceal (mai ridicata totusi decat cea a populatiei masculine), situatie 
datorata caracterului preponderent rural al judetului.  
 
 
Potentialul  Uman al femeilor158 
 

Aria de referinta 

Rata bruta de 
inrolare in 

invatamantul 
liceal (%) 2005-

2006 

Speranta de viata la 
nastere (ani) 2003-

2005 

Rata generala de 
fertilitate (‰) 

2005 

Rata de mortalitate 
materna (la 100000 

nasteri vii) 2005 

Romania 54.9 75.5 39.4 16.7 

Romania - urban 89.8 76.0 34.1 14.4 

Romania - rural 9.1 74.8 47.9 19.4 

Regiunea  
Sud-Est 51.1 75.6 38.0 14.2 

Vrancea 42.7 76.5 42.2 - 

Alte judete din Regiunea Sud-Est 

Buzau 53.7 76.2 39.4 21.1 

Braila 47.7 75.5 35.7 - 

Galati 48.0 76.1 36.5 16.7 

Constanta 62.3 74.7 38.0 13.3 

Tulcea 40.4 73.8 36.0 41.4 

                                            
157  Date oferite pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse in cadrul 
documentului “Buletin statistic trimestrial în domeniul muncii şi protecŃiei sociale nr. 3(59)/2007” la 
sectiunea “Somajul si protectia sociala a somerilor” - 
http://www.mmssf.ro/website/ro/statistici/somaj59.pdf  
158  “NATIONAL HUMAN DEVELOPMENT REPORT – ROMANIA, 2007” - The United Nations 
Development Program – UNDP 
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Alte judete din Regiunea Sud-Est 

Vaslui 45.6 75.2 49.5 35.6 

Bacau 46.4 74.7 42.5 25.2 

Covasna 50.2 75.7 46.4 36.3 
 
 
 

Comunitatea rroma 
 
 
 In judetul Vrancea, principalele localitati cu populatie de etnie rroma din judet sunt: 

• centre urbane - Marasesti – peste 33%, concentrati intr-un cartier al orasului 
(Modruzeni) 

• comune – Slobozia Bradului, Tamboiesti, Homocea, Chiojdeni (Luncile), Sihlea, 
Ploscuteni (Argea), Maicanesti 

 
 Spre deosebire de alte judete, in care populatia rroma este chiar mai numeroasa, in 
Vrancea exista o foarte acuta constientizare a situatiei acestei minoritati. Toate autoritatile 
publice care au fost consultate in acest proces au putut descrie foarte exact problemele cu 
care se confrunta comunitatea, iar in judet exista proiecte destinate sa imbunatateasca 
situatia acestei comunitati, cu sprijin Phare sau din alte surse de finantare. 
  
 Chiar si in aceste conditii, populatia de etnie rroma se confrunta cu numeroase 
probleme specifice, dintre care amintim: 

� lipsa identitatii legale – conform unui sondaj realizat la nivel national in 2004159, 
aproximativ 10% dintre rromi nu au buletine de identitate, iar 2,4% nu au certificate 
de nastere.  Efectul imediat al acestei situatii il reprezinta excluderea de la orice 
drepturi - astfel, asa cum se preciza si in analiza “Nevoilor si resurselor in 
comunitatile de rromi”160, lipsa unui buletin de identitate limiteaza:  
� accesul la educatie – rromii fara acte de identitate nu au acces la calificari in 

alte meserii decat cele traditionale, ceea ce genereaza o slaba participare la 
activitati economice legale; 

� accesul pe piata muncii – datorita faptului ca membrii comunitatii rome care 
nu sunt inregistrati legal nu au nici o calificare profesionala si ca meseriile 
traditionale practicate de romi nu mai sunt incluse in oferta de pe piata fortei 
de munca, asistam la o marginalizare acestei comunitati Majoritatea 
membrilor ei lucreaza fara carte de munca, ceea ce inseamna nu numai lipsa 
unor venituri  sigure, ci mai grav, lipsa asigurarilor de somaj si de pensii. 

� accesul la asistenta medicala - membrii comunitatilor de romi care nu au acte 
de identitate nu au posibilitatea de a se angaja cu forme legale si, implicit, nu 
pot dobandi calitatea de asigurat, ramanand in afara sistemului – ceea ce 
echivaleaza cu imposibilitatea de a beneficia de servicii medicale in cazul 
aparitiei unor boli. 

� accesul la proprietate legal recunoscuta – rromilor fara identitate nu li se pot 
elibera acte de proprietate asupra caselor sau terenurilor pe care le detin; 
multe constructii sunt, din acest motiv, ridicate fara autorizatiile legale, ceea 
ce creeaza oricand posibilitatea evacuarii lor. 

� insuficienta spatiilor de locuit, supra-ocuparea acestora (familii de 5-6 membri locuind 
intr-o camera) si conditiile insalubre ale celor existente. In plus, manifestarea unor 
fenomene de ghettoizare in cartiere aflate la periferia localitatilor duce la aparitia de 
“poli de saracie”, atat urbana, cat si rurala, in care serviciile sau utilitatile sunt 
aproape inexistente161; 

� asistenta medicala precara, datorita infrastructurilor insuficiente sau a accesului dificil 

                                            
159 Sorin Cace, Cristian Vladulescu. The Health Status of Roma Population and Their Access to 
Health Care 
 Services. Bucuresti, 2004 
160 “Nevoi si resurse in comunitatile de rromi” - Malina Voicu (coord.), studiu al Fundatiei Soros 
Romania, Bucuresti,  2007 
161 Asemenea fenomene sunt bine descrise in studiul “Housing of Rroma in Central and Eastern 
Europe: Facts and Proposals” -  Samuel Delépine, Mai 2006  
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la cadre medicale de specialitate – multi rromi nu sunt inscrisi pe listele vreunui medic 
de familie, iar unele cadre medicale sunt reticente sa isi desfasoare activitatea in 
comunitatile de rromi, in ciuda numeroaselor probleme cu care aceasta se confrunta; 
pe de alta parte, chiar si acolo unde aceste servicii sunt disponibile, pe fondul unor 
perceptii diferite asupra relatiei medic - pacient, exista riscul aparitiei si escaladarii 
unor conflicte intre membri ai minoritatii rrome si cadrele medicale, care ingreuneaza 
accesul etniei la asistenta de specialitate.162 Aceste probleme sunt cu atat mai 
semnificative cu cat, datorita saraciei si a unor standarde de igiena mai scazute, 
comunitatea rroma este mai predispusa la imbolnaviri.163 

� abandon scolar dupa terminarea claselor primare – din motive variate, mergand de la 
deplasarea parintilor in strainatate pentru munca sezoniera, probleme de sanatate 
sau implicarea copiilor in activitati gospodaresti, pana la mentalitati specifice (4 clase 
sunt suficiente pentru luarea permisului de conducere; fetele frumoase sunt retrase 
de la scoala de teama ca vor fi furate etc.) sau lipsa unor modele – persoane din 
comunitate care au terminat studiile si au reusit in viata. Abandonul scolar se 
intalneste chiar si in localitati ca Slobozia Bradului, altfel exemple de buna practica in 
ceea ce priveste dotarile scolare, implicarea autoritatilor locale si a cadrelor 
didactice.164 

� factori etno-culturali, de natura a izola comunitatea rroma: familia traditionala, 
numeroasa, intemeiata la o varsta foarte frageda165, respectarea legilor nescrise ale 
comunitatii mai degraba decat a celor scrise ale societatii, rolul de veriga de legatura 
cu lumea din afara al bulibasei166 etc. Pe de altra parte, in multe cazuri, populatia 
majoritara isi construieste o imagine stereotipa, centrata pe dimensiunile 
infractionalitatii, lipsei de igiena sau a lipsei de educatie etc., de natura a ingreuna si 
mai mult incluziunea sociala a acestei comunitati. 

 Toate aceste probleme contribuie la existenta unui grad mai ridicat de saracie a 
comunitatii rrome; astfel, un studiu CASPIS 2003 punea in evidenta urmatoarea situatie a 
ratelor de saracie pe etnii la nivel national in 2001167: 

 
 

 Capacitatea populatiei rroma de a iesi din aceasta situatie este ingreunata de accesul 
dificil pe piata muncii – spre exemplu, in judetul Vrancea numarul persoanelor de etnie rroma 
incadrate prin realizarea programului de ocupare a fortei de munca al ANOFM pe 
regiuni/judete si grupuri tinta la 30 iunie 2007 este relativ mai mic decat in alte judete din zona 
cu o populatie rroma comparabila ca marime: 

                                            
162 Pentru o analiza in profunzime a acestor probleme la nivel european si national, recomandam 
rapoartele: “Roma Access to Social Services. 2005 Facts and Trends” - "Impreuna" Agency for 
Community Development, Bucuresti, 2006 si  “Ambulance not on the Way – the Disgrace of Health Care 
for Roma in Europe” - European Roma Rights Center, 2006 
163 “Roma Access to Social Services. 2005 Facts and Trends” - "Impreuna" Agency for Community 
Development, Bucuresti, 2006  
164 O prezentare a scolii din localitate poate fi regasita pe site-ul 
http://scoli.didactic.ro/scoala_cu_clasele_i_viii_slobozia_bradului/ 
165 Conform unui studiu la nivel national, in 1998, 35% dintre femeile rrome se maritau inainte de a 
implini varsta de 16 ani sau la aceasta varsta, 31% intre 17-18 ani, 26% intre 19-22 ani si doar 8% dupa 
aceasta varsta - “Roma Access to Social Services. 2005 Facts and Trends” - "Impreuna" Agency for 
Community Development, Bucuresti, 2006  
166 “Nevoi si resurse in comunitatile de rromi” - Malina Voicu (coord.), studiu al Fundatiei Soros 
Romania, Bucuresti,  2007 
167 Studiu CASPIS 2003 – “Suport social pentru populatia de romi. Analiza problemelor sociale: 
directii de actiune”, citat in “Nevoi si resurse in comunitatile de rromi” - Malina Voicu (coord.), studiu al 
Fundatiei Soros Romania, Bucuresti,  2007 
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Judet Numarul persoanelor rroma incadrate prin realizarea programului de ocupare a 
fortei de munca al ANOFM pe regiuni/judete si grupuri tinta la 30 iunie 2007 

Romania 57.188 

Regiunea Sud-Est 5.159 

Vrancea 497 

Alte judete Regiunea Sud-Est 

Buzau 2.505 

Braila 468 

Galati 931 

Constanta 414 

Tulcea 344 

Alte judete limitrofe 

Vaslui 1.050 

Bacau 1.372 

Covasna 342 
  
Per ansamblu, aceasta situatie duce la o realizare incompleta a drepturilor politice, sociale si 
economice ale acestei minoritati.  
 
Pentru a contribui la solutionarea problemelor acestei minoritati, la nivelul judetului Vrancea s-
au infiintat o serie de ONG-uri specifice: asociatii, fundatii, grupuri comunitare. Prin proiectele 
proprii desfasurate, acestea ofera posibilitatea reprezentantilor etniei sa actioneze in directia 
dezvoltarii comunitatilor lor – spre exemplu, la Panciu, Asociatia Rom pentru Rom ofera 
copiilor rromi programe de educatie non-formala prin sport, arta etc. 
 
De asemenea, administratia publica locala, atat de la nivel de judet (Consiliu Judetean), cat si 
de la nivel de oras sau comune (Primarii), precum si serviciile publice deconcentrate (ex. 
Agentia de Sanatate Publica, Inspectoratul Scolar Judetean etc., sub coordonarea 
Prefecturii), colaboreaza cu aceste organizatii si dezvolta o serie de proiecte in parteneriat - 
menite, spre exemplu, sa ajute la rezolvarea problemei actelor de identitate ale rromilor, a 
accesului la servicii medicale in comunitatile de rromi cele mai numeroase (ex. Marasesti) etc.  
 
 
 
Copii ocrotiti 
 
 
In domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului, judetul Vrancea reprezinta un 
exemplu de buna practica; inca incepand cu 1995, judetul a facut parte din avangarda 
implementarii unor concepte noi in domeniu, mandrindu-se cu realizari ca: 

• desfiintarea centrelor de plasament clasice 
• dezvoltarea retelei de asistenti maternali 
• cresterea numarului de plasamente si incredintari la rude si familii 
• incurajarea adoptiilor ca forma de ocrotire definitiva 
• infiintarea de centre comunitare, centre de zi, centre maternale si centre de consiliere 

si orientare. 
 
Aceste realizari sunt ilustrate cu cifre semnificative in sectiunea Situatia prezenta din 
Strategia Directiei pentru Protectia si Promovarea Drepturilor Copilului:168 
 

                                            
168 Strategia Directiei pentru Protectia si Promovarea Drepturilor Copilului 2007-2013 
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Persoanele cu handicap sau aflate in nevoie 
 
Judetul Vrancea se situa la 30 iunie 2007 pe locul 7 in tara din punct de vedere al numarului 
persoanelor cu handicap, dar prezenta cea mai ridicata rata a persoanelor cu handicap din 
tara169: 
 

Judet Total persoane la 30 iunie 2007 Rata 

Romania 518.455 2.40 

Regiunea Sud-Est 63.851 2.25 

Vrancea 16.318 4.15 

Alte judete Regiunea Sud-Est 

Buzau 11.054 2.26 

Braila 8.071 2.20 

Galati 8.862 1.44 

Constanta 14.311 2.00 

Tulcea 5235 2.08 

Alte judete limitrofe 

Vaslui 10.038 2.19 

Bacau 13.247 1.84 

Covasna 2.962 1.32 
 
Din total, 10.737 persoane din judet aveau la data de 30.06.2007 handicap accentuat, iar 
4772 handicap sever. In cadrul intalnirilor grupului de lucru pe teme sociale, aceste cifre au 
fost atribuite, printre altele, unor boli ca diabetul zaharat, care duce, in forme grave, la 
invaliditate si incapacitate de munca – explicatie conforma cu ratele ridicate de deces de pe 
urma acestei afectiuni. 
 

                                            
169 Date oferite pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse in cadrul documentului 
“Buletin statistic trimestrial în domeniul muncii şi protecŃiei sociale nr. 3(59)/2007” la sectiunea “Protectia 
persoanelor cu handicap” - http://www.mmssf.ro/website/ro/statistici/handicap59.pdf  
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Asa se poate explica de ce numarul persoanelor incadrate prin realizarea programului de 
ocupare a fortei de munca al ANOFM pe regiuni/judete si grupuri tinta la 30 iunie 2007este 
mai mic in judetul Vrancea decat in alte judete din zona170: 
 

Judet 
Numarul persoanelorcu handicap incadrate prin realizarea programului de 

ocupare a fortei de munca al ANOFM pe regiuni/judete si grupuri tinta la 30 iunie 
2007 

Romania 133.503 

Regiunea Sud-Est 17.177 

Vrancea 1085 

Alte judete Regiunea Sud-Est 

Buzau 9249 

Braila 1470 

Galati 1966 

Constanta 2200 

Tulcea 1207 

Alte judete limitrofe 

Vaslui 3252 

Bacau 2756 

Covasna 993 
 
 In fine, in ceea ce priveste serviciile pentru aceasta categorie de populatie, in 
Strategia Directiei pentru Protectia Persoanelor Adulte cu Handicap sau Aflate in Nevoie se 
face urmatoarea precizare: “Sistemul de protectie a persoanelor adulte cu handicap sau 
aflate in nevoie este constituit aproape in exclusivitate de prestatii financiare si ingrijire 
rezidentiala. Formele alternative de servicii fie nu exista pentru unele categorii de beneficiari, 
fie sunt limitate ca raspandire”. Tocmai de aceea, prioritatea identificata este restructurarea 
celor doua centre rezidentiale mari: C.I.A. Maicanesti si C.I.T.O Odobesti prin infiintarea de 
noi servicii specifice categoriilor de beneficiari.171 
 
 
 

                                            
170 Date oferite pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse in cadrul documentului 
“Buletin statistic trimestrial în domeniul muncii şi protecŃiei sociale nr. 3(59)/2007” la sectiunea “Somajul 
si protectia sociala a somerilor” - http://www.mmssf.ro/website/ro/statistici/somaj59.pdf  
171 Strategia Directiei pentru Protectia Persoanelor Adulte cu Handicap sau Aflate in Nevoie - 
2007-2013 
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B. Analize detaliate la nivel de localitate  

 
 
 
Ca si profil de dezvoltare economica si sociala, judetul Vrancea poate fi impartit in cinci mari 
zone (un punct albastru marcheaza orasele si municipiile): 
 
 
 

 
 

Zonarea judetului Vrancea172 
 

                                            
172 Conturul hartii administrative – www.wikipedia.ro; aceasta harta nu prezinta comunele nou 
infiintate, ale caror granite inca nu sunt complet definite. 
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Zona 1: Homocea, Ploscuteni, Tanasoaia, Boghesti, Corbita, Adjud, Paunesti,  
Ruginesti 
 

1.01.2007 1.01.2007 1.01.2007 1.01.2007 31.07.2007 31.07.2007 

Perioada 
 

Indicator / 
Localitate 

Populatie 
totala 

Populatie cu 
varsta intre 
18-62 ani173 

Spor natural 
in 2006174 

Spor 
migrator in 

2006175 

Total cereri de 
ajutor social 
platite in anul 

2007176 

Ponderea 
somerilor in total 
populatie 18-62 

ani177 

Subzona 1 16550 9002 38 -18 5732 - 

Homocea 7163 4129 50 -52 3440 14,02% 

Ploscuteni 3367 1908 12 57 391 1,21% 

Tanasoaia 2268 1119 -2 -26 1010 15,62% 

Boghesti 1757 820 -12 12 657 15,81% 

Corbita 1995 1026 -10 -9 234 2,24% 

Subzona 2 29873 19118 63 -118 3671 - 

Adjud 18545 12478 67 -116 2162 1,68% 

Ruginesti 4509 2616 -7 0 1204 3,71% 

 Paunesti 6819 4024 3 -2 305 0,7% 

Total zona 46423 28120 101 -136 9403 - 
 
Zona poate fi impartita, la randul ei, in doua subzone:  

• subzona estica: Homocea, Ploscuteni, Tanasoaia, Boghesti, Corbita – confruntata 
cu rate ridicate ale somajului si avand ponderi importante ale populatiei dependente 
de ajutor social. Triunghiul Homocea-Boghesti-Tanasoaia, cu ponderi semnificative 
ale populatiei rrome, reprezinta un pol al saraciei. In general, zona se confrunta cu 
pierderi de populatie, ca urmare a sporurilor negative (natural si migrator). O situatie 
aparte este cea a comunelor Corbita si Ploscuteni, poli de stabilitate in zona; 

• Adjud si aria sa de influenta - Paunesti,  Ruginesti – zona se caracterizeaza 
printr-o pondere importanta a populatiei dependente de ajutor social si sporuri 
migratoare negative – de altfel, Adjudul si-a redus populatia in raport cu 1992 cu 
1820 persoane, cea mai mare scadere din intregul judet. Rata somajului este, insa, 
foarte redusa; 

 

                                            
173 Date furnizate de AJOFM Vrancea 
174 Anuarul demografic al judetului Vrancea – 2007 
175 Anuarul demografic al judetului Vrancea – 2007 
176 Date furnizate de Directia de munca si protectie sociala Vrancea, Serviciul de Asistenta Sociala 
177 Date furnizate de AJOFM Vrancea 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDEłULUI VRANCEA 2007-2013 141 

    

Zona 2: patrulaterul urban: Panciu (si comunele limitrofe Straoane, Movilita, 
Fitionesti, Tifesti) – Marasesti (si comunele limitrofa Garoafa si Pufesti) – 
Odobesti  (si comunele limtrofe Vartescoiu, Brosteni, Jaristea, Bolotesti, 
Campineanca, Cotesti, Urcehesti, Carligele, Popesti) – Focsani (si comunele 
limitrofe Vanatori, Milcovul, Rastoaca, Slobozia Ciorasti, Gologanu, Golesti, 
Gugesti) 
 

1.01.2007 1.01.2007 1.01.2007 1.01.2007 31.07.2007 31.07.2007 

Perioada 
 

Indicator / 
Localitate 

Populatie 
totala 

Populatie cu 
varsta intre     
18-62 ani 

Spor natural 
in 2006 

Spor migrator 
in 2006 

Total cereri de 
ajutor social 

platite in anul 
2007 

Ponderea 
somerilor in total 
populatie 18-62 

ani 

Subzona 1 24806 15070 -166 -28 2930 - 

Panciu 8831 5862 -30 -52 659 2,52% 

Straoane 3865 2181 -59 11 396 8,18% 

Movilita 4018 2361 -18 17 763 3,05% 

Fitionesti 2876 1681 -39 -6 910 1,23% 

Tifesti 5216 2985 -20 2 202 1,34% 

Subzona 2 21623 12899 86 61 4241 - 

Marasesti 12566 7689 96 22 3720 4,9% 

Pufesti 4297 2517 -7 21 293 0,72% 

Garoafa 4760 2693 -3 18 228 1,23% 

Subzona 3 40279 23985 -180 414 2373 - 

Odobesti 8408 5570 -10 118 885 1,71% 

Vartescoiu 3475 1963 -4 39 245 1,07% 

Brosteni 2240 1323 -10 3 85 0,91% 

Jaristea 4054 2248 -37 6 81 0,53% 

Bolotesti 4796 2697 -24 64 321 1% 

Campineanca 3527 2239 -25 41 0 1,38% 

Cotesti 4989 3011 -13 68 309 1% 

Urechesti 2615 1489 -20 -7 121 1,34% 

Carligele 2929 1622 -6 7 172 0,92% 

Popesti 3246 1823 -31 75 154 0,44% 

Subzona 4 128610 91123 274 -634 1615 - 

Focsani 100644 74227 418 -797 912 0,84% 

Vanatori 5803 3379 -51 62 82 0,71% 

Milcovul 3526 2100 -20 -33 77 0,95% 

Rastoaca 2463 1471 -11 19 118 1,63% 

Slobozia Ciorasti 2052 1114 -19 13 97 1,26% 

Gologanu 3392 1982 -28 10 98 0,71% 

Golesti 4001 2601 -16 76 0 0,92% 

Gugesti 6729 4249 1 16 231 0,89% 

Total zona 215318 143077 14 -187 11159 - 
 
Pe aceasta baza, putem delimita patru subzone: 

� Odobesti (si comunele limtrofe Vartescoiu, Brosteni, Jaristea, Bolotesti, 
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Campineanca, Cotesti, Urechesti, Carligele, Popesti) - o subzona caracterizata 
prin niveluri scazute ale ratei somajului si ponderi reduse ale populatiei dependente 
de ajutor social. In general, zona are spor migrator pozitiv, confirmand potentialul sau 
de dezvoltare; in toate localitatile, insa, se inregistreaza spor natural negativ; 

� Marasesti (si comunele limitrofe Garoafa si Pufesti) – perceptia la nivelul factorilor 
de decizie e “Mararesti – polul saraciei in judet” - perceptie care e confirmata de 
numarul foarte mare al persoanelor dependente de ajutor social, rata semnificativa a 
somajului – 4,8% si de numarul deceselor sub 1 an (5), cel mai mare din judet. Chiar 
si in aceste conditii, orasul inregistreaza cresteri ale populatiei, avand spor natural si 
spor migrator pozitive. De altfel, Marasestiul este singurul centru urban al judetului a 
carui populatia a crescut in raport cu 1992 (plus 124 persoane); 

� Panciu (si comunele limitrofe Straoane, Movilita, Fitionesti, Tifesti) - zona se 
confrunta cu ponderi semnificative ale populatiei dependente de ajutor social, si, in 
unele localitati – ex. Straoane cu rate ridicate ale somajului; in ansamblul ei, zona 
pierde populatie, Panciu, centrul de influenta, avand atat spor natural, cat si spor 
migrator negative. De altfel, in raport cu 1992, Panciu si-a redus populatia cu 1194 
persoane;  

� Focsani (si comunele limitrofe Vanatori, Milcovul, Rastoaca, Slobozia Ciorasti, 
Gologanu, Golesti, Gugesti) -  prezinta cele mai mici rate ale somajului din judet, 
precum si cele mai mici ponderi ale populatiei dependente de ajutor social.  

 
Municipiul Focsani cunoaste cel mai important spor natural pozitiv, dar si  cel mai mare flux 
migrator negativ – o parte, cel putin, se datoreaza mutarii domiciliului in afara orasului, fapt 
ilustrat de sporurile migratoare pozitive inregistrate de comunele limitrofe. Cealalta parte se 
datoreaza migrarii populatiei catre alte centre urbane mai importante – Bucuresti, Iasi etc.  
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Zona 3: Sihlea, Balesti, Obrejita, Ciorasti, Tataranu, Maicanesti, Nanesti, 
Vulturu, Suraia, Biliesti 
 

1.01.2007 1.01.2007 1.01.2007 1.01.2007 31.07.2007 31.07.2007 

Perioada 
 

Indicator / 
Localitate 

Populatia 
totala 

Populatie 
cu varsta 

intre 18-62 
ani 

Spor natural 
in 2006 

Spor migrator 
in 2006 

Total cereri de 
ajutor social 

platite in anul 
2007 

Ponderea 
somerilor in total 
populatie 18-62 

ani 

Sihlea 5350 2936 -67 2 1116 4,73% 

Balesti 2145 1091 -5 -32 265 6,14% 

Obrejita 1646 944 -7 41 223 1,8% 

Ciorasti 3559 1449 -45 62 1006 1,86% 

Tataranu 4904 2439 -58 18 754 4,55% 

Maicanesti 4922 2474 -33 -26 1506 14,59% 

Nanesti 2462 1308 -40 -7 646 0,69% 

Vulturu 8621 4949 -49 21 215 0,38% 

Suraia 5807 3496 -11 -4 232 1,34% 

Biliesti 2594 1572 -8 52 121 0,57% 

Total 42010 22658 -323 127 6084 - 
 
Zona cunoaste o serie de probleme sociale, in special in partea sudica, unde ratele somajului 
si proportia persoanelor dependente de ajutor social sunt ridicate (ex. Maicanesti) – o 
explicatie posibila fiind si proportiile importante ale comunitatii rroma din zona, dar si 
specificul agrar al zonei. Zona inregistreaza cel mai ridicat spor natural negativ din judet, si, 
per ansamblu, pierde populatie. Datorita apropierii de Focsani, comunele vestice – Suraia, 
Biliesti si Vulturu – prezinta indicatori sociali mult mai favorabili decat restul zonei. 
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Zona 4: Mera, Poiana Cristei, Reghiu, Andreiasu de Jos, Nereju, Nistoresti, 
Paltin, Spulber, Naruja, Vrancioaia, Vidra, Valea Sarii, Barsesti, Negrilesti, 
Paulesti, Tulnici, Soveja, Campuri, Racoasa, Vizantea-Livezi 
 

1.01.2007 1.01.2007 1.01.2007 1.01.2007 31.07.2007 31.07.2007 

Perioada 
 

Indicator / 
Localitate 

Populatia 
totala 

Populatie 
cu varsta 

intre 18-62 
ani 

Spor 
natural in 

2006 

Spor migrator 
in 2006 

Total cereri de 
ajutor social 

platite in anul 
2007178 

Ponderea 
somerilor in 

total populatie 
18-62 ani 

Subzona 1 26587 14646 -26 -179 4537 - 

Mera 4039 2367 -9 6 513 1,1% 

Poiana Cristei 2754 1531 11 -28 153 2,29% 

Reghiu 2533 1453 -18 -26 260 1,38% 

Andreiasu de Jos 2035 1090 -3 -24 707 6,61% 

Nereju 4443 2427 28 -21 1017 2,84% 

Nistoresti 2269 1242 -3 -34 427 1,93% 

Paltin 2247 1193 -2 -28 236 2,01% 

Spulber 1413 758 -8 -13 318 0,69% 

Naruja 1927 1072 -5 13 691 5,6% 

Vrancioaia 2927 1513 -17 -24 215 1,19% 

Subzona 2 33627 18580 -194 33 4903 - 

Vidra 7593 4251 -37 10 406 0,66% 

Valea Sarii 2107 1162 -21 18 324 3,36% 

Barsesti 1624 872 -18 -9 493 2,64% 

Negrilesti 1846 968 -19 -3 284 0,1% 

Paulesti 2243 1321 3 7 253 1.21% 

Tulnici 3893 2319 -9 15 908 1,34% 

Soveja 2689 1311 -37 13 265 2,9% 

Campuri 3933 2183 -15 8 928 4,95% 

Racoasa 3531 1880 -8 -2 432 1,86% 

Vizantea-Livezi 4168 2313 -33 -24 610 2,03% 

Total zona 60124 33226 -220 -146 9440 - 
 
 
Zona poate fi impartita in doua subzone importante: 

� Vidra, Valea Sarii, Barsesti, Negrilesti, Paulesti, Tulnici, Soveja, Campuri, 
Racoasa, Vizantea-Livezi – Vidra joaca aici rolul de centru rural de influenta, 
datorita existentei spitalului din aceasta localitate si a unei rate foarte mici a 
somajului. Probleme mai deosebite se inregistreaza in zonele izolate – ex. Tulnici 
unde ponderea persoanelor dependente de ajutor social e foarte mare. Cu exceptia 
Paulestiului, toate comunele din aceasta zona inregistreaza un spor natural negativ.  

 
Zona Lepsa-Soveja-Vizantea ar putea (re)deveni un punct turistic de interes, ceea ce ar duce 
la o dezvoltare a zonei – pentru aceasta, insa, drumurile (atat dinspre Panciu, cat si dinspre 
Targu-Secuiesc) trebuie modernizate la standarde europene. 
 

� Mera, Poiana Cristei, Reghiu, Andreiasu de Jos, Nereju, Nistoresti, Paltin, 
Spulber, Naruja, Vrancioaia, Vidra – in general, zona prezinta indicatori sociali 

                                            
178 Date furnizate de Directia de munca si protectie sociala Vrancea, Serviciul de Asistenta Sociala 
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pozitivi, singura exceptie reprezentand-o zona triunghiului – Nereju-Andreiasu de 
Jos-Naruja – unde ponderea populatiei dependente de ajutor social si rata somajului 
sunt semnificative. Pe de alta parte, primele doua comune ( Nereju si Andreiasu de 
Jos) sunt, in ultimul timp, si cele mai active din punct de vedere al investitiilor si al 
dezvoltarii economice. 
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Zona 5: Jitia  - Vintileasca – Dumitresti -  Gura Calitei - Dumitresti - Chiojdeni  - 
Bordesti – Dumbraveni - Tamboiesti – Slobozia Bradului 
 

1.01.2007 1.01.2007 1.01.2007 1.01.2007 31.07.2007 31.07.2007 

Perioada 
 

Indicator / 
Localitate 

Populatia 
totala 

Populatie cu 
varsta intre 
18-62 ani 

Spor natural 
in 2006 

Spor 
migrator in 

2006 

Total cereri de 
ajutor social 

platite in anul 
2007 

Ponderea 
somerilor in total 
populatie 18-62 

ani 

Subzona 1 14321 7696 -53 -62 4746 - 

Jitia 1697 923 -10 5 872 13,22% 

Vintileasca 2118 1195 -7 -14 412 1,17% 

Dumitresti 5069 2696 -25 -5 1610 4,78% 

Gura Calitei 2949 1638 -10 -33 224 0,37% 

Chiojdeni 2488 1244 -1 -15 1628 20,5% 

Subzona 2  14852 7850 129 8 2474 - 

Bordesti 1853 937 -6 -1 147 1,39% 

Dumbraveni 4278 2481 -10 61 206 0,97% 

Tamboiesti 3045 1705 1 -39 235 1,47% 

Slobozia 
Bradului 5676 2727 144 -13 1886 4,19% 

Total zona 29173 15546 76 -54 7220 - 
 
Zona poate fi impartita la randul ei in doua subzone: 
 
� Jitia  - Vintileasca – Dumitresti -  Gura Calitei - Dumitresti - Chiojdeni  -  avand  

rate foarte ridicate ale somajului 
� Bordesti – Dumbraveni - Tamboiesti – Slobozia Bradului – inregistrand ponderi 

foarte ridicate a populatiei dependente de ajutor social. 
 

 Per ansamblu, zona poate fi considerata polul saraciei judetului. Cu exceptia 
Sloboziei Bradului (locuita in proportie covarsitoare de etnici rromi), in rest zona inregistreaza 
scaderi ale populatiei, ca urmare a sporurilor naturale si migratorii negative. 
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C. ANALIZA SWOT A JUDETULUI VRANCEA 

 
 
 
Analizele SWOT sectoriale structureaza intr-o maniera calitativa informatiile cantitative 
detaliate cuprinse in sectiunea A – „Profilul socio-economic al judetului Vrancea” si trebuie 
citite in conjuctie.  Unele analize SWOT sectoriale grupeaza sintetic informatii cuantificate 
discutate pe larg in mai multe capitole ale profilului socio-economic. Intre analizele SWOT 
sectoriale si capitolele sectiunii A exista urmatoarea corespondenta: 
 

- SWOT Dezvoltare Durabila: Capitolul A.1.1; 
- SWOT Accesibilitate: Capitolul A.1.2; 
- SWOT Competitivitate: Capitolul A1.3 – sub-capitolele Evolutii Demografice 

si cele de Dezvoltarea Resurselor Umane si Capitolul A.2.1; 
- SWOT Dezvoltarea Economiei Rurale: Capitolele A.1.3 – sub-capitolele Date 

Demografice Generale si Evolutii Demografice, Capitolul A.2.2; 
- SWOT Turism: Capitolul A.2.3; 
- SWOT Dezvoltare Sociala: Capitolul A.1.3 – sub-capitolul Dezvoltarea 

Resurselor Umane: Educatia si sectiunea A.3. 
 
Analiza SWOT integrata selecteaza aspectele cele mai importante pentru judet, fara a incerca 
sa fie exhaustiva (spre deosebire de analizele SWOT sectoriale detaliate). 
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1. Analize SWOT sectoriale 

 
 

1.1 Analiza SWOT – Dezvoltare durabila 
 
PUNCTE  TARI PUNCTE  SLABE 

• 39 % din suprafaŃa judeŃului acoperite cu 
pădure 

• Naturalitatea arboretelor forestiere, 
pluriene, de tip natural-fundamental din 
zona montana si colinara unde daunele 
produse de factorii meteo-climatici si 
biologici sunt nesemnificative 

• Biodiversitate ridicata 
• 17.289 ha de pădure certificate 
• 37 % din ariile protejate (exceptand 

Rezervatia Biosferei Delta Dunarii) din 
Regiunea SE se află în Jud.Vrancea 

• Operatorii care deŃin instalaŃii care intră 
sub incidenŃa Directivei IPPC au Planuri 
de măsuri pentru monitorizarea şi 
raportarea emisiilor de gaze cu efect de 
seră. 

• Există SocietăŃi unde se practică 
coincinerarea deşeurilor 

• Există SocietăŃi unde se folosesc 
deşeurile de lemn 

• Emisiile în atmosferă sub plafonul maxim 
admis 

 
 

• Managementul defectuos si nesustenabil al 
zonelor forestiere de stat si private;  

• Capacitate redusa de control si raspuns 
privind aplicarea regimului forestier  

• Lipsa cunostintelor si educatiei adecvate a 
publicului privind prezervarea padurilor si a 
mediului in general 

• Inertie si ignorarea de catre locuitori a 
avertizărilor pentru cazuri de urgenŃă 

• Arii protejate si situri Natura 2000 
ameninŃate cu degradarea  

• StaŃii de epurare puŃine şi/sau ineficiente 
• Ape subterane si de suprafata poluate in 

unele zone ale judetului cu pesticide sau 
alti fertilizatori utilizati in agricultura; 

• Grad avansat de uzura si retele insuficient 
extinse pentu distributia apei potabile si 
canalizare 

• Management precar si necorespunzator 
normelor, al deşeurilor menajere, toxice şi 
periculoase.  

• Slaba utilizare a surselor regenerabile de 
energie  

• Capacitate institutionala redusa pentru 
urmarirea si aplicarea  legislaŃiei privind 
utilizarea terenurilor în zonele inundabile şi 
în cele cu risc de alunecări  

• Comunicarea interinstituŃională 
defectuoasa;   

• Capacitate institutionala redusa in domeniul 
protectiei mediului si conservarii naturii 
(lipsa personal, slaba calificare si dotare a 
cadrelor si institutiilor existente) 

 
OPORTUNITĂłI AMENINłĂRI 

• Accesarea Fondurilor Structurale: 
o POS Mediu 
o POR; 
o PNDR - Oportunitati de finantare 

din FEADR, avand in vedere 
specificul judetului 

• Constituirea Grupurilor de Actiune Locala 
finantate din masura  Leader 

• Deschiderea finanŃărilor prin Fondul 
pentru Mediu pe bază de aplicaŃii: 

o Reciclarea şi depozitarea 
deşeurilor provenite din activităŃi 
industriale şi gospodării 
individuale (DispoziŃia AFM 
nr.15/18.10.2007) 

o Gestionarea deşeurilor lemnoase 
şi a rumeguşului provenite de la 

• Procedura de infringement pentru siturile 
Natura 2000 incluse în lista Siturilor de 
Interes Comunitar, dar nesatisfăcător 
prezentate sub aspectul regimului de 
proprietate 

• Cadru legislativ inadecvat pentru situatia 
specifica a judetului, care conduce la 
neacordarea de compensaŃii pentru 
aplicarea servituŃilor de conservare 

• Lipsa acŃiunilor de împădurire în zonele de 
formare a viiturilor în zonele inundabile şi în 
luncile râurilor 

• Accenturea riscurilor climatice si 
geomorfologice si / sau aridizarii in anumite 
zone ale judetului, datorita fenomenului de 
incalzire globala 
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exploatările forestiere şi 
pomicole şi din industria de 
prelucrare a deşeurilor 
(DispoziŃia AFM nr.68/4.05.2007) 

o Procesarea deşeurilor de sticlă 
în vederea reciclării (DispoziŃia 
nr.6/4.05.2007) 

o Reciclarea deşeurilor de 
ambalaje din mase plastice 
(Decizia AFM 6.05.2007) 

o Programul NaŃional de 
îmbunătăŃire a calităŃii mediului 
prin realizarea de spaŃii verzi în 
localităŃi – OUG 59/2007 
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1.2 Analiza SWOT – Accesibilitate 

 
PUNCTE  TARI PUNCTE  SLABE 

• situarea directa pe coridor  IX  pan-
european, care asigura conexiunea 
la standarde ridicate pe axa N-S in 
zona estica de campie a judetului 

• pondere ridicata a DN din reteaua 
totala de drumuri 

• dispunerea unica  a 4 DN pe directia 
V-E  

• densitatea retelei de drumuri 
nationale si a retelei de drumuri 
publice mai ridicate decat media 
nationala 

• gradul ridicat de maturitate al 
proiectelor locale de dezvoltare 

• axele principale de acces si tranzit E-
V modernizate sau in curs de 
modernizare 

• transport auto de marfa şi pasageri 
intensiv in judet 

• experienta in proiecte cu finantare 
externa 

• proximitate terminale transport 
Intermodal 

• existenta drumurilor forestiere 
practicabile pt turism 

 

• situatia geomorfologica periculoasa, 
slaba dezvoltare si intretinere a 
infrastructurii de protectie a retelelor 
de transport fata de riscurile naturale 
specifice judetului (in special 
inundatiile)  

• nr mare de comune/sate raspandite 
teritorial 

• timpi ridicati de transport in zona 
colinara / sub-montana datorita 
degradarii drumurilor judetene de pe 
axa N-S si a existentei unor portiuni 
de drumuri nationale inchise 
circulatiei publice 

• stare avansata de degradare a 
drumurilor judetene care leaga 
centrele urbane secundare 
(Odobesti, Panciu, Marasesti) 

• reŃeaua rutieră comunala este 
degradata 

• conlucrare scazuta a autoritati locale 
si nationale pt lucrari CES si alocare 
neclara a reponsabilitatilor 
institutionale 

• slaba dezvoltare a surselor de 
energie alternative 

• slaba dezvoltare a retelei de 
telecomunicatii in anumite zone ale 
judetului (in special in zona colinara 
si montana), lipsa acoperiririi 100% a 
suprafetei judetului de catre retelele 
de telefonie mobila 

 
OPORTUNITĂłI AMENINłĂRI 

• programele integrate  in pregatire la 
nivel judetean si regional  

• finantarile din fondurile EU post-
aderare si cooperarile institutionale  

• modernizarea si extinderea 
armonioasa a retelei de autostrazi 

• mobilitatea crescută în Romania si 
Europa 

 

• pericol extins de inundatii, eroziunea 
solului, alunecari de teren 

• iniŃiative inconsistente de transport 
multimodal 

• cadru legislativ si instrumente 
regulatorii instabile 

• intârziere în realizarea proiectelor 
prioritare. 

• alocatii bugetare nationale 
insuficiente 
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1.3 Analiza SWOT – Competitivitate 

 
PUNCTE  TARI PUNCTE  SLABE 
• Evolutii demografice pozitive pe termen 

mediu, care conduc la cresterea fortei de 
munca 

• Existenta unui bazin considerabil de forta 
de munca inca disponibila si relativ ieftina, 
in special in mediul rural 

• Structura economica flexibila, reprezentata 
predominant de IMM-uri 

• Absenta intreprinderilor mari 
neperformante, care sa necesite 
restructurare 

• Economie cu o buna capacitate de 
absorbtie a fortei de munca, inclusiv a fortei 
de munca feminine 

• Existenta unor industrii competitive la 
export, care valorifica potentialul natural si 
uman al judetului 

• Evolutia pozitiva a sectorului constructiilor 
si a industriei extractive legate de aceasta, 
in contextul unei cereri crescande in acest 
domeniu 

• Cresterea puternica a numarului de IMM-uri 
din turism, care pot valorifica potentialul 
specific remarcabil al judetului 

• Existenta in judet a unui lider de piata 
national care valorifica potentialul judetean 
specific (viticultura) si poate constitui un 
exemplu de buna practica 

• Capacitate demonstrata a AJOFM Vrancea 
de a atrage in procesul de formare 
profesionala a unor grupuri defavorizate 
(someri din mediul rural, comunitati 
defavorizate – rroma) 

• Bune practici in invatamantul profesional si 
tehnic – constituirea retelelor de unitati de 
IPT centrate in jurul unitatilor beneficiare 
ale programului Phare TVET 

• Grad satisfacator de calificare al cadrelor 
didactice din invatamantul profesional si 
tehnic 

• Existenta parteneriatelor institutionale 
dedicate integrarii invatamantului 
profesional si tehnic cu piata muncii 

• Performanta ridicata a invatamantului liceal 
din judet 

• Localizare favorabila a judetului, care 
faciliteaza accesul la piete nationale si 
internationale 

 
 

• Structura economica a judetului 
reprezentata predominant de ramuri 
economice cu valoare adaugata scazuta 
(agricultura, industria usoara) 

• Sectorul de servicii slab dezvoltat, datorita 
cererii interne limitate 

• Densitate relativ scazuta a IMM-urilor, 
comparativ cu zonele mai puternic 
urbanizate 

• Capacitate scazuta de a atrage investitiile 
straine, datorita retelei subdezvoltate de 
centre urbane 

• Absenta unui pol de crestere urban major 
in judet 

• Infrastructura de afaceri practic inexistenta 
• Slaba dezvoltare a sectorului de 

Cercetare-Dezvoltare si evolutie negativa 
a acestui sector 

• Stoc educational relativ redus al populatiei, 
specific mediului rural 

• Rata scazuta de cuprindere in invatamant 
si rata ridicata a abandonului scolar (in 
special in IPT si invatamantul post-
liceal/de maistri), care reduc 
competitivitatea fortei de munca  

• Interes relativ scazut al populatiei scolare 
pentru invatamantul profesional si tehnic 

• Interes limitat al agentilor economici de 
cooperare cu unitatile de IPT 

• Structuri patronale sectoriale relativ slab 
dezvoltate, care limiteaza capacitatea de 
cooperare al agentilor economici pentru 
interesele comune/pentru dezvoltarea de 
clustere sectoriale 

• Numar relativ redus de furnizori autorizati 
de formare profesionala, care nu acopera 
suficient toate domeniile in care judetul are 
un potential ridicat de dezvoltare (in 
special turismul si agricultura) 

OPORTUNITĂłI AMENINłĂRI 
Accesarea Fondurilor Structurale: 
• POS DRU 
• POR 
• PNDR 
• POS CCE 

• Localizarea intr-o zona a tarii in care polii 
potentiali de crestere (orasele mari, peste 
300,000 locuitori) nu functioneaza inca 
adecvat pentru atragerea investitiilor si 
absorbtia fortei de munca 
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Accesul la pietele europene pentru produsele 
locale 
 
Imbunatatirea accesului la piete, prin 
construirea autostrazii Bucuresti-Focsani 

 

• Tendinta de delocalizare a industriei 
confectiilor 

• Pierderea competitiei pentru atragerea 
investitiilor in fata unor centre urbane mai 
dezvoltate / judete cu o infrastructura de 
afaceri mai bine dezvoltata 

• Reducerea fortei de munca (in special a 
celei calificate) datorita emigrarii 
temporare pentru munca 
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1.4 Analiza SWOT – Dezvoltarea economiei rurale 

 
PUNCTE  TARI PUNCTE  SLABE 

• Mediu rural viu si atractiv pentru 
populatie, dens populat si cu o 
populatie rurala aflata in crestere 
pana in 2004 (spre deosebire de 
tendinta nationala de descrestere 
puternica a populatiei rurale 
incepand din 1992), in special 
datorita trendului migrator pozitiv 
catre sate 

• Existenta unei forte de munca 
semnificative si relativ ieftine 
(comparativ cu judetele vecine si cu 
celelate judete ale regiunii) in mediul 
rural 

•  Puternica dezvoltare a sectorului 
viticulturii, in conditiile existentei unei 
traditii indelungate, a conditiilor pedo-
climatice favorabile si a bunei 
structuri a tipurilor de culture viticole: 
Suprafete viticole extinse, cu 
productie de struguri si vinuri ce 
ocupa primele locuri pe tara 

• Structura a culturilor vegetale care 
conduce la o productivitate agricola 
mai ridicata decat in celelalte judete 
ale regiunii (in termeni de valoare a 
productiei), in conditiile unei 
intensitati ridicate in forta de munca 
utilizata in agricultura 

• Industria vinului este puternic 
reprezentată, cu 3 firme mari 
producătoare, din cele 16 firme 
majore existente în România 

• ExistenŃa unor produse alimentare 
tradiŃionale deosebite, in special in 
domeniul branzeturilor, vinurilor, 
produselor din carne/peste 

• Nu exista poli de poluare sau 
probleme majore in degradarea 
mediului si se pastreaza traditia 
utilizarii ingrasamintelor naturale, 
creand premisele pentru dezvoltarea 
agriculturii ecologice 

• Diversitate etnoculturală bine 
conservata in mediul rural 

• Existenta unor zone rurale 
diversificate economic (in special in 
proximitatea oraselor), cu o buna 
reprezentare a industriei alimentare 
in mediul rural 

• Infrastructura de utilitati publice si 
infrastructura sociala dezvoltate 
relativ echilibrat in mediul rural, cu 
exceptia infrastructurii de 
management al apei uzate 
(canalizare, epurare) si al retelelor de 
alimentare cu gaz 

• SuprafaŃă agricolă redusă, faŃă de 
restul judetelor din regiune 

• Fragmentarea foarte ridicată a 
exploataŃiilor agricole, caracterizată 
de prezenŃa predominant a 
exploataŃiilor de subzistenŃă şi semi-
subzistenŃă şi de un număr mic de 
exploataŃii agricole comerciale/mari 

• Nivel scăzut de asociativitate al 
micilor producători agricoli, reticenta 
la procesul de asociere 

• Suprafata efectiv irigata redusa 
• ExistenŃa unor suprafeŃe 

semnificative de teren degradat 
(exces de umiditate, acid, saraturat, 
nisipos, erodat, poluat, cu alunecări) 

• Lipsa unor eforturi organizate de 
marketing si promovare a marcilor 
locale specifice 

• Neconformitatea unei bune parti a 
industriei alimentare la standardele 
UE 

• Absenta retelelor de canalizare din 
mediul rural 

• Absenta pietelor de gros 
• Numar redus al firmelor de prelucrare 

a fructelor si legumelor, care conduce 
la o integrare scazuta a productiei 
agricole din judet cu industria 
alimentara locala 

• Structura demografica mai putin 
favorabila dezvoltarii economice 
decat in mediul urban, cu o pondere 
mai scazuta a populatiei in varsta de 
munca 

• Rata somajului rural mai ridicata 
decat rata somajului urban 

• Existenta unor grupari zonale de 
comune (in special in zona sub-
montana) dependente exclusiv de 
agricultura, cu o diversificare foarte 
redusa a economiei locale 

• Existenta unui numar semnificativ de 
sate foarte mici, pentru care 
asigurarea unei infrastructuri 
adecvate presupune costuri pe 
locuitor/beneficiar ridicate 
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OPORTUNITĂłI AMENINłĂRI 
• Localizarea judetului in relativa 

proximitate a unor mari piete urbane si 
a terminalelor de transport intermodal, 
existenta unor coridoare de transport 
care pot facilita accesul la pietele 
nationale si internationale pentru 
produsele agricole si alimentare 

• Re-introducerea în exploatare a 
terenurilor ale căror caracteristici 
permit acest lucru, prin irigaŃii, 
împăduriri 

• Promovarea producŃiei viticole 
• Promovarea, prin măsuri PNDR, a 

dezvoltării fermelor de semi-
subzistenŃă, către producŃie şi vânzări 

• Promovarea, prin măsuri PNDR, a 
formării profesionale a fermierilor 

• Promovarea, prin PNDR, a integrării 
tinerilor în viaŃa rurală, atât prin 
acordarea unor stimulente pentru tinerii 
fermieri, căt şi pentru retragerea 
bătrânilor fermieri (proprietari) din 
activitate. 

• Promovarea prin finantari PNDR a 
agriculturii ecologice 

• Promovarea prin PNDR a diversificarii 
economice in mediul rural, inclusiv a 
initiativelor cu impact asupra calitatii 
vietii in mediul rural (dezvoltarea 
serviciilor pentru populatie) 

• Compensatiile financiare pentru 
comunele definite ca zone montane 
defavorizate 

• Introducerea recenta in Romania de 
catre MADR a sistemului de certificare 
a marcilor de origine protejate 

• Posibilitatea, prin POS CCE / BERD de 
certificare a IMM-urilor / produselor lor 

• Oportunitati de afaceri considerabile in 
domeniul productiei vinului, 
branzeturilor si a alimentelor ecologice, 
in conditiile existentei unei cereri 
crescande pentru aceste produse 

 

• Lipsa interesului proprietarilor de 
pământ de a accepta restructurarea 
fermelor de dimensiuni mici 

• Dificultati in obtinerea certificarilor de 
marci de origine protejate datorita 
reticentei la asociere a producatorilor 
agricoli si alimentari 

• InsuficienŃa forŃei calificate de muncă in 
mediul rural 

• Nivel scăzut al informaŃiei privind 
fondurile structurale 

• Competitia la nivel national din partea 
firmelor mari din industria alimentara 

• CompetiŃia mondială / europeana in 
domeniul alimentar, care poate 
conduce la creşterea importurilor 

• Disponibilitate inadecvată a capitalului 
pentru InvestiŃiile necesare pentru 
conformarea la standardele UE/ 
îndeplinirea cerinŃelor de piaŃă 

• Conştientizare insuficientă a 
standardelor UE/cerinŃele pieŃei in 
domeniul alimentar 

• Riscul de a se diminua importante 
suprafeŃe de păşunat datorită 
standardelor sanitar – veterinare 
impuse recent care afectează sisteme 
tradiŃionale de păşunat 

• Poluarea apei datorită lipsei 
infrastructurii de colectare şi epurare a 
apelor reziduale in mediul rural 

• Destabilizarea microclimatelor datorită 
schimbărilor climatice 

• ReŃeaua rutieră comunala degradata, 
care ingreuneaza accesul la piete a 
produselor agricole si alimentare din 
unele zone ale mediului rural din 
Vrancea 

• Reticenta la schimbare specifica 
spatiului rural 
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1.5 Analiza SWOT – Turism 

 
PUNCTE  TARI PUNCTE  SLABE 

- atractivitate culturala, inclusiv 
manastiri, biserici, muzee si locuri 
memoriale datand din Primul Razboi 
Mondial 

- Potential pentru dezvoltarea 
“Drumurilor”/Circuitelor turistice: al 
vinului, al manastirilor, al 
mausoleelor, Drumului lui Stefan cel 
Mare 

- Experienta dovedita si capacitatea de 
a organiza targuri si festivaluri 

- Traditii inca vii in judetul Vrancea 
- Natura de o frumusete deosebita 
- Produse traditionale specifice zonei 

(vinuri si branzeturi) 
- Prezenta Centrul Regional Antrec 

pentru Regiunea Sud-Est, cu 
experienta demonstrata si confirmata 
in certificarea / promovarea / 
formarea resurselor umane pentru 
turismul rural 

- infrastructura slaba, constand in 
drumuri necorespunzatoare, lipsa 
informatiei turistice si a marcajelor 
turistice, etc. 

- Lipsa unei abordari integrate privind 
dezvoltarea si promovarea turismului 

- Proceduri pentru finantarea 
proiectelor considerate dificile de 
potentialii aplicanti 

- Nivelul actual al implicarii populatiei 
in turism este foarte scazut; 

- un mic numar de persoane sunt 
instruite pentru a oferi servicii legate 
de turism 

- Serviciu de Salvamont inexistent 

OPORTUNITĂłI AMENINłĂRI 
- finantari prin Fonduri Structurale 
- Intoarcerea migrantilor cu bani si idei, 

uneori cu o noua mentalitate 
- Tendinta de dezvoltare a turismului 

alternativ si natural 
- Schimburi culturale cu alte tari aduc 

regiunea in contact cu tari din Vestul 
Europei 

- Judetul este recunoscut pentru zona 
impadurita si pentru muntii sai 

- vizitatorii vad Vrancea ca pe o 
destinatie pentru vacante de scurta 
durata 

- traditiile satului vor disparea la un 
moment dat 

- cadrul legal nu favorizeaza turismul 
de mica anvergura 

- nu exista protectie pentru arhitectura 
traditionala (atat in ceea ce priveste 
distrugerea cladirilor existente, cat si 
pentru construirea altora noi, in stil 
traditional) 

- dezastre naturale  
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1.6 Analiza SWOT – Dezvoltare sociala 

 
PUNCTE  TARI PUNCTE  SLABE 
 
Majoritatea indicatorilor de sinteza releva o situatie 
relativ buna (in comparatie cu judetele limitrofe)  
� speranta de viata ridicata 
� rate ale divortialitatii si ale sinuciderilor 

scazute 
� incidenta sub media nationala a “bolilor 

mizeriei” 
� “boom imobiliar” 
� situatie comparativ buna a dotarilor cu 

infrastructuri edilitare in mediul rural 
� rata scazuta a somajului 
� pastrarea unor traditii cu potential de atractie 

turistica 
 
 

Capacitatea institutionala demonstrata a autoritatilor 
judetene de profil in planificarea strategica si/sau 
implementarea proiectelor pentru grupurile 
defavorizate: 

� comunitatea rroma – imbunatatirea sanatatii, 
planificarea familiala, accesul la educatie; 

� protectia copilului; 
� persoanele cu handicap. 

 
O serie de factori negativi pot ingreuna dezvoltarea 
sociala pe termen mediu si lung:  

� venituri relativ mai mici decat in alte judete 
(populatie ocupata predominant intr-o 
agricultura de subzistenta, salarii mai mici, 
pensii mai mici, pondere ridicata someri 
neindemnizati in total someri); 

� valori reduse ale cuprinderii in invatamant si 
rate ridicate ale abandonului scolar, evolutii 
marcat negative ale acestor indicatori, atat in 
mediul rural cat si in cel urban; 

� cresterea decalajului dintre rata de succes in 
invatamantul liceal (localizand aproape 
exclusiv in mediul urban) si cea inregistrata in 
alte forme de invatamant; disparitati 
crescande dintre zonele performante ale 
sistemului de invatamant pre-universitar si 
majoritatea sistemului; 

� dificultati persistente in recuperarea 
decalajului de stoc educational al Vrancei fata 
de media nationala si regionala;  

� abandonul scolar dupa terminarea claselor 
primare frecvent in comunitatea rroma; 

� rata ridicata a bolilor nutritionale si 
neurologice pe fundalul saraciei si a 
consumului de alcool;  

� existenta zonelor de saracie si acces limitat la 
servicii de baza, grupate in special in ariile cu 
o accesibilitate mai redusa si in zonele cu 
populatie minoritara (rroma); 

� deficit de personal medico-sanitar ca efect al 
emigratiei; 

� insuficienta spatiilor de locuit pentru 
comunitatea rroma sau conditiile insalubre ale 
celor existente, cu impact direct asupra starii 
de sanatate a acesteia; 

� acces dificil la servicii de sanatate al 
comunitatii rrome, datorita lipsei asigurarilor 
medicale, infrastructurilor insuficiente sau a 
accesului dificil la cadre medicale de 
specialitate, a perceptiei diferite asupra 
relatiei medic-pacient  

� lipsa identitatii legale a multor persoane de 
etnie rroma 

� cea mai ridicata rata a persoanelor cu 
handicap din tara; 

� formele alternative de servicii pentru 
persoanele cu handicap insuficiente sau 
limitate ca raspandire 

� infrastructura serviciilor de sanatate invechita 
OPORTUNITĂłI AMENINłĂRI 
Existenta a noi surse de finantare pentru proiecte in 
domeniu: 

� POS DRU, POR, PNDR 
� actiuni si programe ale unor organizatii 

(inter)nationale in favoarea minoritatii rrome 
� alte programe care vizeaza finantarea 

Manifestarea unor factori de risc care pot accentua 
problemele existente: 

� riscuri naturale (fenomene meteorologice, 
cutremure etc.) ce pot afecta comunitati rurale 
deja sarace 

� inchiderea unor societati comerciale in zone 
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constructiei / modernizarii unor drumuri de 
acces - legaturi vitale pentru unele comunitati 
izolate 

 
Noi surse de venit pentru cetateni si comunitati: 

� investitiile si/sau revenirea in tara a 
persoanelor care au muncit in strainatate si 
si-au imbunatatit astfel situatia materiala 

� cresterea atractivitatii Romaniei ca destinatie 
turistica si cresterea cererii pentru turism 
rural 

 

avand deja probleme de somaj 
� accentuarea emigrarii personalului medical 

 
Accentuarea unor tendinte negative din prezent: 

� depopularea unor sate sub limita critica de 
rezistenta, in conditiile existentei unui numar 
ridicat de sate mici si foarte mici; 

� efecte negative ale migratiei externe – spre 
exemplu, asupra copiilor de varsta scolara 
ramasi in grija rudelor; 

� pierderea de forta de munca prin emigratie in 
domenii cheie pentru dezvoltarea judetului – 
ex. constructii; 

� pierderea competitiei cu alte judete pentru 
atragerea de investitori straini; 

� tendinta pe plan mondial de delocalizare catre 
est/tarile mai slab dezvoltate a ramurilor bine 
reprezentate in judet (ex. confectii) – potential 
generatoare de somaj; 
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2. Analiza SWOT integrata 

 
PUNCTE  TARI PUNCTE  SLABE 
• 39 % din suprafaŃa judeŃului acoperite cu 

pădure; naturalitatea arboretelor forestiere, 
pluriene, de tip natural-fundamental din 
zona montana si colinara unde daunele 
produse de factorii meteo-climatici si 
biologici sunt nesemnificative 

• Biodiversitate ridicata; 37 % din ariile 
protejate (exceptand Rezervatia Biosferei 
Delta Dunarii) din Regiunea SE se află în 
Jud.Vrancea 

• Emisiile în atmosferă sub plafonul maxim 
admis 

• Nu exista poli de poluare sau probleme 
majore in degradarea mediului si se 
pastreaza traditia utilizarii ingrasamintelor 
naturale, creand premisele pentru 
dezvoltarea agriculturii ecologice 

• situarea directa pe coridor  IX  pan-
european, care asigura conexiunea la 
standarde ridicate pe axa N-S in zona 
estica de campie a judetului 

• axele principale de acces si tranzit E-V 
modernizate sau in curs de modernizare 

• proximitate terminale transport Intermodal; 
Localizare favorabila a judetului, care 
faciliteaza accesul la piete nationale si 
internationale 

• densitatea retelei de drumuri nationale si a 
retelei de drumuri publice mai ridicate decat 
media nationala 

• existenta drumurilor forestiere practicabile 
pt turism 

• Evolutii demografice pozitive pe termen 
mediu, care conduc la cresterea fortei de 
munca 

• Existenta unui bazin considerabil de forta 
de munca inca disponibila si relativ ieftina, 
in special in mediul rural 

• Structura economica flexibila, reprezentata 
predominant de IMM-uri 

• Economie cu o buna capacitate de absortie 
a fortei de munca, inclusiv a fortei de 
munca feminine 

• Existenta unor industrii competitive la 
export, care valorifica potentialul natural si 
uman al judetului 

• Cresterea puternica a numarului de IMM-uri 
din turism, care pot valorifica potentialul 
specific remarcabil al judetului 

• Mediu rural viu si atractiv pentru populatie, 
dupa cum demonstreaza trendul migrator 
pozitiv catre sate 

• Puternica dezvoltare a sectorului viticulturii, 
in conditiile existentei unei traditii 
indelungate, a conditiilor pedo-climatice 
favorabile si a bunei structuri a tipurilor de 

• Managementul defectuos si nesustenabil 
al zonelor forestiere de stat si private;  

• StaŃii de epurare puŃine şi/sau ineficiente; 
Grad avansat de uzura si retele insuficient 
extinse pentu distributia apei potabile si 
canalizare 

• Management precar si necorespunzator 
normelor, al deşeurilor menajere, toxice şi 
periculoase.  

• Capacitate institutionala redusa pentru 
urmarirea si aplicarea  legislaŃiei privind 
utilizarea terenurilor în zonele inundabile şi 
în cele cu risc de alunecări, comunicarea 
interinstituŃională defectuoasa, conlucrare 
scazuta a autoritati locale si nationale pt 
lucrari CES; 

• situatia geomorfologica periculoasa, slaba 
dezvoltare si intretinere a infrastructurii de 
protectie a retelelor de transport fata de 
riscurile naturale specifice judetului (in 
special inundatiile)  

• timpi ridicati de transport in zona colinara / 
sub-montana datorita degradarii drumurilor 
judetene de pe axa N-S si a existentei 
unor portiuni de drumuri nationale inchise 
circulatiei publice 

• stare avansata de degradare a drumurilor 
judetene care leaga centrele urbane 
secundare (Odobesti, Panciu, Marasesti), 
reŃeaua rutieră comunala este degradata 

• slaba dezvoltare a surselor de energie 
alternative 

• Structura economica a judetului 
reprezentata predominant de ramuri 
economice cu valoare adaugata scazuta 
(agricultura, industria usoara) 

• Capacitate scazuta de a atrage investitiile 
straine, datorita retelei subdezvoltate de 
centre urbane 

• Absenta unui pol de crestere urban major 
in judet 

• Infrastructura de afaceri practic inexistenta 
• Slaba dezvoltare a sectorului de 

Cercetare-Dezvoltare si evolutie negativa 
a acestui sector 

• Stoc educational relativ redus al 
populatiei, specific mediului rural 

• Rata scazuta de cuprindere in invatamant 
si rata ridicata a abandonului scolar (in 
special in IPT si invatamantul post-
liceal/de maistri), care reduc 
competitivitatea fortei de munca  

• Interes relativ scazut al populatiei scolare 
pentru invatamantul profesional si tehnic 

• Interes limitat al agentilor economici de 
cooperare cu unitatile de IPT 
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culture viticole: Suprafete viticole extinse, 
cu productie de struguri si vinuri ce ocupa 
primele locuri pe tara 

• ExistenŃa unor produse alimentare 
tradiŃionale deosebite, in special in 
domeniul branzeturilor, vinurilor, produselor 
din carne/peste 

• Existenta unor zone rurale diversificate 
economic (in special in proximitatea 
oraselor), cu o buna reprezentare a 
industriei alimentare in mediul rural 

• Diversitate etnoculturală bine conservata 
in mediul rural, traditii inca vii in judetul 
Vrancea, experienta dovedita si 
capacitatea de a organiza targuri si 
festivaluri 

• atractivitate culturala, inclusiv manastiri, 
biserici, muzee si locuri memoriale 
datand din Primul Razboi Mondial 

• Potential pentru dezvoltarea 
“Drumurilor”/Circuitelor turistice: al 
vinului, al manastirilor, al mausoleelor, 
Drumului lui Stefan cel Mare 

• Natura de o frumusete deosebita 
Majoritatea indicatorilor de sinteza releva o 
situatie relativ buna (in comparatie cu 
judetele limitrofe)  
� speranta de viata ridicata 
� incidenta sub media nationala a 

“bolilor mizeriei” 
� situatie comparativ buna a dotarilor 

cu infrastructuri edilitare in mediul 
rural 

� rata scazuta a somajului 
 

• Fragmentarea foarte ridicată a 
exploataŃiilor agricole, caracterizată de 
prezenŃa predominant a exploataŃiilor de 
subzistenŃă şi semi-subzistenŃă şi de un 
număr mic de exploataŃii agricole 
comerciale/mari 

• Nivel scăzut de asociativitate al micilor 
producători agricoli, reticenti la procesul de 
asociere 

• Suprafata efectiv irigata redusa 
• ExistenŃa unor suprafeŃe semnificative de 

teren degradat (exces de umiditate, acid, 
saraturat, nisipos, erodat, poluat, cu 
alunecări) 

• Lipsa unor eforturi organizate de 
marketing si promovare a marcilor locale 
specifice 

• Neconformitatea unei bune parti a 
industriei alimentare la standardele UE 

• Existenta unor grupari zonale de comune 
(in special in zona sub-montana) 
dependente exclusiv de agricultura, cu o 
diversificare foarte redusa a economiei 
locale 

• Existenta unui numar semnificativ de sate 
foarte mici, pentru care asigurarea unei 
infrastructuri adecvate presupune costuri 
pe locuitor/beneficiar ridicate; nr mare de 
comune/sate raspandite teritorial 

• infrastructura slaba, constand in drumuri 
necorespunzatoare, lipsa informatiei 
turistice si a marcajelor turistice, etc. 

• Lipsa unei abordari integrate privind 
dezvoltarea si promovarea turismului 

• Nivelul actual al implicarii populatiei in 
turism este foarte scazut; 

• Serviciu de Salvamont inexistent 
� venituri relativ mai mici decat in alte judete 

(populatie ocupata predominant intr-o 
agricultura de subzistenta, salarii mai mici, 
pensii mai mici, pondere ridicata someri 
neindemnizati in total someri); 

� existenta zonelor de saracie si acces 
limitat la servicii de baza, grupate in 
special in ariile cu o accesibilitate mai 
redusa si in zonele cu populatie minoritara 
(rroma); 

� infrastructura serviciilor de sanatate 
invechita; deficit de personal medico-
sanitar ca efect al emigratiei; 

 
 

OPORTUNITĂłI AMENINłĂRI 
• Accesarea Fondurilor Structurale; 
• Constituirea Grupurilor de Actiune 

Locala finantate din masura  Leader 
• Accesul la pietele europene pentru 

produsele locale 
• Imbunatatirea accesului la piete, prin 

construirea autostrazii Bucuresti-

• Accenturea riscurilor climatice si 
geomorfologice si / sau aridizarii in 
anumite zone ale judetului, datorita 
fenomenului de incalzire globala; pericol 
extins de inundatii, eroziunea solului, 
alunecari de teren 

• cadru legislativ si instrumente regulatorii 
instabile 
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Focsani 
Noi surse de venit pentru cetateni si 
comunitati: 

• investitiile si/sau revenirea in tara a 
persoanelor care au muncit in 
strainatate si si-au imbunatatit astfel 
situatia materiala 

• cresterea atractivitatii Romaniei ca 
destinatie turistica si cresterea cererii 
pentru turism rural 

 
 

instabile 
• Localizarea intr-o zona a tarii in care polii 

potentiali de crestere (orasele mari, peste 
300,000 locuitori) nu functioneaza inca 
adecvat pentru atragerea investitiilor si 
absorbtia fortei de munca 

• Tendinta de delocalizare a industriei 
confectiilor 

• Pierderea competitiei pentru atragerea 
investitiilor in fata unor centre urbane mai 
dezvoltate / judete cu o infrastructura de 
afaceri mai bine dezvoltata 

• Reducerea fortei de munca (in special a 
celei calificate) datorita emigrarii 
temporare pentru munca 

• Lipsa interesului proprietarilor de pământ 
de a accepta restructurarea fermelor de 
dimensiuni mici 

• Dificultati in obtinerea certificarilor de 
marci de origine protejate datorita 
reticentei la asociere a producatorilor 
agricoli si alimentari 

• InsuficienŃa forŃei calificate de muncă in 
mediul rural 

• Nivel scăzut al informaŃiei privind fondurile 
structurale 

• cadrul legal nu favorizeaza turismul de 
mica anvergura 

Accentuarea unor tendinte negative din 
prezent: 

� depopularea unor sate sub limita 
critica de rezistenta, in conditiile 
existentei unui numar ridicat de sate 
mici si foarte mici; 

� efecte negative ale migratiei externe 
– spre exemplu, asupra copiilor de 
varsta scolara ramasi in grija rudelor; 
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D. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDETULUI VRANCEA 

 
 

1. Obiectivul general de dezvoltare 
 
 
 
Cresterea accelerata a Produsului Intern Brut judetean, pe baza unei rate 
de crestere economica superioara mediei regionale, prin valorificarea 
durabila a avantajelor competitive ale judetului referitoare la capitalul 
natural, cultural si uman.  
 
 
 
OBIECTIVE SPECIFICE: 
 
� Dezvoltarea echilibrata a infrastructurii coordonata cu 

implementarea sistemelor adecvate de management al capitalului 
natural si de prevenire si gestionare a riscurilor naturale;  

 
� Mentinerea unui mediu rural viu, atractiv si curat, strans integrat 

cu mediul urban, simultan cu cresterea valorii adaugate si 
diversificarea activitatilor economice din mediul rural; 

 
� Crearea unui mediu favorabil investitiilor si spiritului 

antreprenorial, dezvoltarea resurselor umane in vederea cresterii 
productivitatii acestora si infiintarii de locuri de munca bine 
platite; 

 
� Crearea unui mediu social incluziv, care sa sprijine eficient 

integrarea tuturor grupurilor defavorizate in viata socio-
economica a judetului. 
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2. Axe prioritare de dezvoltare 

 
2.1 Imbunatatirea infrastructurii fizice pentru sprijinirea dezvoltarii 

socio-economice durabile 
 
 
Justificare 
 
Pentru un judeŃ a cărui acoperire cu vegetaŃie forestieră se ridică la aproape 40 % şi ale cărui 
arii protejate reprezintă 37 % din ariile protejate ale regiunii şi pentru o zonă care aspiră la 
ocuparea unui loc de frunte în gradul de atractivitate pentru turismul montan rural, 
conservarea capitalului natural şi asigurarea standardelor de calitate europeană a vieŃuirii 
pentru localnici şi pentru potenŃialii turişti devin priorităŃi ale strategiei de dezvoltare durabilă a 
judeŃului. Implementarea adecvata a mecanismelor de management al capitalului natural si 
promovarea utilizarii energiilor regenerabile sunt esentiale pentru valorificarea durabila a 
potentialului semnificativ al judetului. 
 
Managementul deseurilor este nesatisfacator, iar managementul apei nu se ridica la 
standardele necesare, reducand capacitatea de a valorifica adecvat resursele de apa 
generoase existente si avand un impact negativ asupra calitatii vietii locuitorilor si a 
potentialului de dezvoltare economica in zona rurala. 
 
Incidenta riscurilor naturale specifice (inundatii, alunecari de teren, eroziunea solului) este 
frecventa si afecteaza zone extinse din judet, avand un impact semnificativ in special asupra 
retelei de transport terestru si secundar asupra zonelor locuite. Capacitatea actorilor locali de 
reducere a incidentei acestor fenomene este diminuata semnificativ de slaba coordonare si 
de neclaritatea alocarii responsabilitatilor pentru lucrarile de diminuare a riscurilor naturale (in 
special CES). 
 
Reteaua densa de drumuri nationale care traverseaza judetul pe axa est-vest este conectata 
transversal in mod satisfacator doar in zona de campie – unde sunt localizate de asemenea 
centrele urbane ale judetului – prin drumul European E85, care faciliteaza transportul rapid 
intre localitatile din zona de est a judetului. Buna dezvoltare a retelei de drumuri nationale pe 
axa est-vest nu este complementata de o dezvoltare similara a retelei de drumuri pe directia 
nord-sud in zona colinara / sub-montana din vestul judetului, drumurile nationale, judetene si 
comunale din aceasta arie fiind degradate semnificativ de actiunea factorilor de risc natural. 
In conjunctie cu existenta in aceasta zona a unor portiuni de drumuri nationale inchise 
circulatiei publice, aceasta situatie defavorabila a drumurilor judetene si comunale orientate 
nord-sud duce la dificultati de acces si timpi mari de transport intre localitatile rurale din 
aceasta zona, in ciuda densitatii ridicate de asezari, a importantei strategice, a potentialului 
economic ridicat si a atractivitatii turistice deosebite a acestei arii geografice. 

 
Conexiunile directe dintre Odobesti, Panciu si Marasesti se fac prin drumuri judetene 
(DJ204E si DJ205B) aflate intr-o stare avansata de degradare, ceea ce limiteaza posibiltatile 
de dezvoltare sinergica a acestor centre urbane secundare. 
 
In judet exista grupari zonale de comune cu un grad ridicat de saracie si o slaba dezvoltare 
socio-economica, localizate in special in ariile cu o accesibilitate redusa. Avand in vedere ca 
amenajarea unui drum asfaltat reduce rata saraciei in aria rurala traversata cu 6-7 procente 
iar in prima decada de functionare cu circa 1% anual, imbunatatirea retelei de transport rutier 
este importanta - mai ales in zona de Sud si parti din zona sub-montana a judetului, zone ce 
raporteaza cele mai mari rate ale indicatorilor ce definesc saracia. 
 
Investitiile in amenajarea drumurilor sunt dintre cele mai rentabile din punct de vedere socio-
economic. De exemplu, rata economica medie de randament  pentru proiectele Bancii 
Mondiale dintre anii 1983-1992 a fost de 29 de procente comparativ cu, de exemplu, 
proiectele de electrificare unde rata a fost de numai 11%. Data fiind situatia specifica a 
judetului Vrancea: pagube masive nerecuperate dupa inundatii, se poate usor previziona ca 
asemenea proiecte de infrastructura rutiera vor beneficia de rate de randaments socio-
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economic inca si mai ridicate si, prin aceasta, de sanse sporite de a accede la finantari 
externe. 
 
 
Obiective specifice 
 
 
� Imbunatatirea accesului in zonele rurale si a conexiunii dintre zonele urbane prin 

reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene si comunale in vederea 
dezvoltarii turismului si diversificarii economiilor locale 

 
� Dezvoltarea infrastructurii adecvate si a sistemelor de prevenire si management a 

riscurilor naturale specifice (in special inundatii, eroziunea solului si alunecari de 
teren) in zonele cele mai expuse la risc, corelat cu implementarea sistemelor 
adecvate de management al capitalului natural, in contextul imbunatatirii 
infrastructurii de acces, a dezvoltarii turismului si a dezvoltarii rurale 

 
� Ameliorarea proprietăŃilor mediului fizic ca suport al vieŃii din zonele rurale şi urbane 

prin extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in mediul rural si 
urban, prin dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor la nivel 
judetean/regional si prin promovarea utilizării energiilor regenerabile şi a eficienŃei 
energetice 

 
� Intarirea capacitatii institutionale de coordonare participativa a initiativelor de mediu si 

a  investitiilor in infrastructura 
 
 
Linii de interventie prioritare 

 
 

1. Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene si comunale  
 

2. Managementul riscurilor geomorfologice şi climatice şi utilizarea raŃională a  
resurselor biologice regenerabile 

 
3. Ameliorarea proprietăŃilor mediului fizic ca suport al vieŃii din zonele rurale şi urbane 

 
4. Întărirea capacităŃilor de abordare integrată a obiectivele prioritare ale judeŃului in 

contextul protectiei mediului si conservarii naturii 
 
 
 
Activitati si operatiuni 
 
 

1. Pentru Linia de Interventie “Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri 
judetene si comunale” 
 
Masura 1.1: dezvoltarea si ameliorarea retelei de drumuri pentru sustinerea 
dezvoltarii si diversificarii economice 
 
Operatiuni orientative:  

 
� constructia/reabilitarea/modernizarea retelelor de drumuri  nationale/judetene/locale 

care faciliteaza accesul in zonele rurale cu atractivitate turistica ridicata; 
� constructia/reabilitarea/modernizarea retelelor de drumuri  nationale/judetene/locale 

care contribuie la completarea unui circuit turistic sau economic; 
� construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje rutiere şi pasarele care faciliteaza 

accesul la obiective turistice istorice, religioase, culturale; 
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� constructia/reabilitarea/modernizarea retelelor de drumuri  judetene/locale care 
faciliteaza accesul la obiective turistice istorice, religioase, culturale; 

� constructia/reabilitarea/modernizarea retelelor de drumuri  nationale/judetene/locale 
care contribuie la diminuarea gradului de izolare al zonei rurale respective, cu 
prioritate in zonele rurale sarace; 

� constructia/reabilitarea/modernizarea retelelor de drumuri  judetene/locale care 
contribuie la cresterea atractivitatii economice a zonei si faciliteaza diversificarea 
economiei zonelor rurale; 

� Modernizarea/amenajarea unor drumuri forestiere pentru acces in zone de interes 
turistic; 

� Initierea si promovarea de propuneri legislative care sa permita transmiterea facila 
catre consiliile locale interesate a drumurilor forestiere care la data actuala deservesc 
in totalitate terenuri forestiere private, in vederea reabilitarii acestora prin accesarea 
de fonduri comunitare.  

 
 
 

 
Masura 1.2: dezvoltarea si ameliorarea retelei de drumuri pentru fluidizarea 
traficului 
 
 
Operatiuni orientative:  

 
� constructia/reabilitarea/modernizarea retelelor de drumuri  judetene/locale care reduc 

timpul de acces necesar din mediile suburbane sau rurale in centrele urbane sau 
intre variate zone de interes; 

� Reabilitarea şi modernizarea reŃelei de drumuri judeŃene si locale care fac legatura cu 
/ intre reteaua de drumuri nationale, contribuind la reducerea timpului de acces dintre 
localitati; 

� reabilitarea/modernizarea drumurilor puternic degradate si/sau afectate de incidenta 
riscurilor naturale specifice (inundatii, alunecari de teren);  

� Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de poduri şi podeŃe; 
� Amenajări pentru protecŃia mediului / protectia fata de riscurile naturale aferente 

retelei existente de drumuri nationale/judetene/locale; 
 
 
Criterii indicative de prioritizare pentru linia de interventie: 
 

• Populatia (Numarul de locuitori) direct deservita de respectivul drum 
• Numarul de agenti economici deserviti de respectivul drum 
• Numarul de obiective de interes turistic, istorice, religioase, culturale sau de agrement 

deservite simultan de respectivul drum 
• Valoarea Economica Neta Actualizata si Rata Interna a Rentabilitatii rezultate din 

partea Socio-Economica a Analizei Cost-Beneficiu din Studiile de Fezabilitate 
• Stadiul de degradare a acoperirilor drumurilor in procente 
• VELD (Viteza Echivalenta in Linie Dreapta179) cea mai mica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
179 VELD este prescurtarea pentru Viteză Echivalentă În Linie Dreaptă, şi măsoară uşurinŃa accesului 
dintr-un punct în altul, oricare ar fi distanŃa dintre aceste puncte. Se calculează prin împărŃirea distanŃei 
în linie dreaptă între două puncte la durata celei mai rapide deplasări posibile între ele. 
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Indicatori 

 
Indicator Unitate de masura 

Indicatori de realizare  

-lungimea carosabilului drumurilor judetene, comunale si 
locale nou construite Km 

-lungimea carosabilului drumurilor judetene, comunale si 
locale  modernizate Km 

-suprafata acoperirilor de drumuri reparate cu plombe 
asfaltice, pavele sau prin asternerea de covoare asfaltice mp 

-suprafata drumurilor comunale sau locale reparate prin 
pietruire mp 

-volumul lucrarilor de protectie a drumurilor judetene, 
comunale si locale fata de efectele inundatiilor, eroziunii 
solului si a altor riscuri naturale 

mc 

-numarul de pasaje rutiere, pasarele pietonale, poduri şi 
podeŃe nou construite, modernizate sau reabilitate 

Unitate 

-lungimea drumurilor forestiere modernizate sau amenajate 
pentru acces in zone de interes turistic Km 

Indicatori de rezultat  

- Câştigul in accesibilitate exprimat prin cresterea VELD Km/h si % 
- Timpul de transport economisit (diferenta in durata 

transportului x volumul de mărfuri / nr. de pasageri)  Ore-tona, Ore-om si % 

- Costurile de transport economisite (diferenta in costuri 
unitare x volumul de mărfuri / nr. de pasageri) Suma in kRON si % 

- Creşterea numărul locuitorilor deserviŃi  Număr şi % din populaŃie 
- Creşterea numărul agentilor economici deserviti  Număr şi % 
- Creşterea stadiului de modernizare al reŃelei de drumuri % 

Indicatori de impact  

-Cresterea traficului de vehicule după 1 an Numar si % 
-Creşterea fluxului de pasageri / mărfuri după 1 an  Numar si % 
-Creşterea siguranŃei traficului exprimata prin scaderea 
numărul de accidente de circulaŃie după 1 an Numar si % 

-Cresterea atractivitatii turistice reflectata in numarul de 
sosiri turisti in zonele deservite Număr şi % 

-Cresterea cheltuielii medii zilnice/totale facuta de fiecare 
turist in zonele deservite  

Suma in EUR si % 

-Cresterea gradului de satisfactie al populatiei afectate 
referitor la accesibilitate % 

-Cresterea gradului de satisfactie al agentilor economici din 
zonele afectate referitor la accesibilitate % 

-Diversificarea economiei locale prin cresterea numarului 
de IMM-uri, micro-intrep. si PFA-uri nou infiintate dupa 1 an Număr şi % 

-Dezvoltarea economiei locale prin cresterea cifrei de 
afaceri a IMM-uri, micro-intrep.  si PFA-urilor din zonele 
afectate 

Număr şi % 

-Cresterea atractivitatii economice reflectata in 
Întreprinderile / activităŃile comerciale care se instalează in 
zonele afectate 

Număr şi % 

-Locuri de muncă în firme sau instituŃii nou - create sau 
păstrate ca rezultat al proiectelor de transport 

Număr şi % din totalul locurilor 
de muncă (bărbaŃi / femei) 
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2. Pentru Linia de Interventie “Managementul riscurilor geomorfologice şi climatice 
şi utilizarea raŃională a  resurselor biologice regenerabile” 

 
 
Masura 2.1: managementul riscurilor geomorfologice şi climatice 

 
Operatiuni orientative:  

 
� Elaborarea si punerea in aplicare a unei strategii integrate de diminuare a 

manifestarilor de tip torential pe cursurile de apa care strabat judetul Vrancea prin 
finantarea si executarea de lucrari de corectare a torentilor incepand din zona 
muntoasa a judetului. 

� consolidarea malurilor de rau, regularizarea cursurilor de apa şi consolidarea 
falezelor; 

� acŃiuni ferme de împădurire în zonele de formare a viiturilor în zonele inundabile şi în 
luncile râurilor 

� Elaborarea si punerea  in aplicare a unui program la nivel judetean prin care sa 
se urmareasca ameliorarea intinselor suprafete de terenuri degradate si sa se redea 
in circuitul productiv o suprafata cat mai insemnata.  

� lucrări de combatere a eroziunii solului si de amenajare a terenurilor în zonele cu risc 
de alunecări (ale terenului) 

� infiintarea perdelelor forestiere de protectie a cailor de comunicatii, localitatilor si 
campului 

� valorificarea durabila (prin culturi mixte de arbori si arbusti fructiferi si forestieri) a 
terenurilor agricole degradate, ineficiente exploatatiilor agricole, in special a 
terenurilor slab productive din zona subcarpatica (de deal)  

� îmbunătăŃirea sistemelor de avertizare si de management al riscului 
� Intarirea unitatilor de monitorizare a riscurilor naturale si de interventie rapida, inclusiv 

prin dotarea serviciilor existente;  
� elaborarea unor harti de pericol si risc al inundatiilor / alunecarilor de teren; 

 
 
Masura 2.2: ameliorarea şi utilizarea raŃională a  resurselor biologice 
regenerabile in domeniul conservării vegetaŃiei forestiere 

 
Operatiuni orientative:  
 

� implementarea cadastrului forestier în cadrul cadastrului general; punerea la 
dispoziŃie a ortofotoplanurilor; 

� Stimularea micilor proprietari de terenuri, inclusiv de terenuri forestiere, in vederea 
asocierii pe unitati teritorial - administrative astfel incat sa se poata 
asigura mentinerea si dezvoltarea cadrului natural actual si sa se diminueze cat mai 
mult taierile ilegale de arbori si bracuirea padurilor proprietate privata.  

� Initierea de demersuri in vederea certificarii tuturor padurilor existente la nivelul 
judetului Vrancea indiferent de forma de proprietate.  

� intensificarea controlului privind stadiul încheierii de către proprietar şi unităŃile silvice 
a contractelor de administrare sau de asigurare a serviciilor silvice; 

� identificarea  zonelor de risc şi intensificarea controalelor în zonele expuse tăierilor 
ilegale; 

� atragerea, informarea şi formarea ONG-urilor şi a societăŃii civile în acŃiunile de 
combatere a tăierilor ilegale şi pentru schimbul de informaŃii utile; 

� crearea unei baze de date care să cuprindă toŃi proprietarii de pădure şi 
amplasamentul suprafeŃelor deŃinute de aceştia; 

� elaborarea unui plan de acŃiune ITRSV, Administratori de pădure şi MAI  
 
 
 

 
Masura 2.3: Consolidarea şi extinderea reŃelei de arii protejate 

 
Operatiuni orientative 
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� atragerea activă a specialiştilor pentru identificarea patrimoniului natural din siturile 
reŃelei Natura 2000 şi din reŃeaua judeŃeană a ariilor protejate 

� crearea de centre de informare; 
� identificarea de noi zone naturale de interes conservativ; 
� realizarea de planuri de management pentru zonele apartinand Retelei Natura 2000 

si a celorlaltor arii protejate; 
� demararea acŃiunilor de încheieri de contracte pentru servituŃile de conservare, cu 

calcularea exactă a compensaŃiilor cuvenite 
� activitati de mentinere si imbunatatire a starii de conservare a habitatelor in ariile 

protejate  
� activitati privind mentinerea si imbunatatirea starii de conservare favorabila a speciilor 
� marcarea corespunzatoare, constructia de platforme de observare, achizitionarea de 

echipamente specifice activitatilor de management, monitorizare si supraveghere a 
ariilor naturale protejate, reabilitarea cailor de acces catre si in interiorul ariilor 
protejate 

 
 
Indicatori 

 

Managementul riscurilor geomorfologice şi climatice 
Indicator Unitate de masură 
Indicatori de realizare  

1.volumul de lucrări contractate  lungimea (metri) malurilor  de râu consolidate; 
lungimea (metri) cursurilor de apă regularizate. 

2.acŃiuni de prevenire 

suprafaŃa (ha) de zone împădurite în zonele de formare a 
viiturilor, şi în luncile inundabile ale râurilor; 
nr.lucrări de combatere a eroziunii solului în zonele cu risc de 
alunecări ale terenului.  
număr de emisiuni radio locale destinate măsurilor de 
prevenire pe care trebuie să le ia populaŃia 
număr de cetăŃeni angajaŃi voluntar în acŃiuni de avertizare 

Indicatori de rezultat  
1.amploarea inundaŃiilor 
2.apărarea localităŃilor 

suprafeŃele (ha) acoperite cu apă la inundaŃii  
suprafeŃe (ha) consolidate în interiorul localităŃilor 

Indicatori de impact  
1.nivelul de siguranŃă pentru 
populaŃie 

numărul de gospodării afectate de inundaŃii pe ansamblul 
judeŃului Vrancea faŃă de un nivel de referinŃă 

2. nivelul de siguranŃă pentru 
populaŃie 

numărul de gospodării afectate de alunecări pe ansamblul 
judeŃului Vrancea faŃă de un nivel de referinŃă 

 
În domeniul conservării vegetaŃiei forestiere 

Indicator Unitate de masură 
Indicatori de realizare  

1.Definitivarea regimului de 
proprietate – indicator de 
proces  
 

stadiul implementării cadastrului forestier în cadrul cadastrului 
general (%);  
identificarea suprafeŃelor (ha) puse ilegal în posesie;  
numărul de certificate de proprietate eliberate / lună 
stadiul încheierii de către proprietar şi unităŃile silvice a 
contractelor de administrare sau de asigurare a serviciilor 
silvice (%). 

2.Indicator de bună 
administrare  
 

suprafeŃele de păduri (ha) puse sub pază; 
numărul de paznici / ha de pădure din domeniul public; 
numărul de paznici / ha de pădure din domeniul privat; 
numărul de înregistrări în baza de date cu toŃi proprietarii de 
pădure şi cu amplasamentul suprafeŃelor deŃinute de aceştia; 

Indicatori de rezultat  

1. Împlinire 
nr.de proprietari individuali şi asociaŃi cu personalitate juridică 
recunoscută  
volum de tăieri (m3) alocat prin amenajament respectat 
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Indicator Unitate de masură 

2.Calitatea serviciului 
numărul de persoane satisfăcute de simplificarea procedurilor şi de 
posibilitatea de a cunoaşte din vreme cum îşi pot valorifica bunurile; 
numărul de proprietari satisfăcuŃi de exerciŃiul de pază a pădurii. 

Indicatori de impact  
1.Consumul volumul total al tăierilor legale efectuate (m3) faŃă de volumul aprobat 

2.Calitatea serviciului 
volumul   contractelor de muncă şi economice încheiate (nr.); 
nivelul contribuŃiei la PIB-ul judeŃului din valorificarea legală a 
masei lemnoase 

 
Consolidarea şi extinderea reŃelei de arii protejate 

Indicator Unitate de masura 
Indicatori de realizare  

1.Extindere 

număr de centre de informare pe lângă ariile protejate şi 
siturile Natura 2000  
suprafeŃe de noi zone naturale de interes conservativ 
identificate (ha); 
număr de contracte pentru servituŃile de conservare, cu 
calcularea exactă a compensaŃiilor cuvenite, încheiate 
număr de planuri de management pentru zonele aparŃinând 
ReŃelei Natura 2000; 
număr de contracte de muncă cu specialişti pentru 
identificarea patrimoniului natural din siturile reŃelei Natura 
2000 şi din reŃeaua judeŃeană a ariilor protejate; 
număr de proiecte de conservarea naturii propuse şi aprobate; 

Indicatori de rezultat  

1.Nivelul de conformare la 
cerinŃele convenŃiilor la care 
România este parte şi la 
Directivele "Păsări" şi "Habitate" 

număr de arii protejate cu finanŃarea asigurată pentru toate 
nevoile identificate în planurile de management; 
suprafeŃe de arii protejate sau situri Natura 2000 extinse 
fundamentat 
număr de arii protejate şi situri Natura 2000 noi 

Indicatori de impact  

1.Atractivitate 

număr situri de interes comunitar validate ca arii speciale de 
conservare; 
% din suprafaŃa judeŃului acoperit de arii protejate 
% de vizitatori ai ariilor protejate din numărul total de turişti 
(români şi străini) 

 
 
3. Pentru Linia de Interventie “Ameliorarea proprietăŃilor mediului fizic ca suport al 
vieŃii din zonele rurale şi urbane” 
 

 
Masura 3.1: Managementul deşeurilor 

 
Operatiuni orientative 
 
� extinderea şi supravegherea colectării selective a deşeurilor gospodăreşti si campanii 

de informare cu privire la colectarea selectiva  
� recondiŃionarea sistemelor de depozitare a deşeurilor menajere 
� crearea condiŃiilor stimulative pentru eliminarea şi/sau valorificarea deşeurilor de 

ambalaje, electrice şi electronice, din construcŃii şi demolări  
� crearea condiŃiilor stimulative pentru recuperarea bateriilor şi uleiurilor uzate 
� extinderea contractuală cu servicii de salubrizare pentru zonele rurale 
� crearea/modernizarea statiilor de tratare si eliminare a deseurilor si a apelor poluate; 
� Reducerea cantitatii deseurilor periculoase (inclusiv spitaliceşti) si elaborarea unor 

tehnologii de eliminare în siguranŃă a acestora; 
� Reducerea drastică a compuşilor organici volatili rezultaŃi din procesele de incinerare 

a deşeurilor şi din manipularea benzinelor în depozite şi terminale. 
� extinderea facilităŃilor pentru colectarea, stocare şi valorificarea rumeguşului 
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� campanii de constientizarea in randul persoanelor care lucreaza in intreprinderi de 
prelucrare a lemnului cu privire la gradul de poluare al depozitelor necorespunzatoare 
de rumegus, precum si cu privire la posibilitatile de valorificare a acestuia 

 
 

 
Masura 3.2: Managementul resurselor de apă 

 
Operatiuni orientative 
 
� Modernizarea echipamentelor pentru alimentarea cu apă şi reabilitarea staŃiilor de 

tratare pentru apa potabilă; 
� Găsirea soluŃiilor eficiente de distribuire a apei potabile în sistem centralizat şi 

restrângerea treptată a alimentărilor individuale cu apă din subteran 
� Acordarea unei ponderi mai mari alimentării cu apă din apele de suprafaŃă 
� Extinderea retelelor de distributie apa potabila si a sistemelor de canalizare; 
� Constructia / reabilitarea statiilor de epurare a apelor uzate; 
� Constructia/ reabilitarea facilitatilor de epurare a namolurilor; 
� Masuri de protectie a apelor de suprafata si a panzelor freatice impotriva poluarii 

cauzate de utilizarea in agricultura a fertilizatorilor si a pesticidelor; 
� Amenajarea complexa (cu lucrari hidrotehnice) a bazinelor hidrografice torentiale si 

impadurirea terenurilor degradate(in scopul reducerii pierderilor de apa si a pagubelor 
cauzate de scurgerile torentiale) 

 
 
 
 

 
Masura 3.3: Promovarea unor tehnologii alternative de  generare a energiei şi 
de eficienŃă energetică 

 
Operatiuni orientative 
 
 
� Realizarea infrastructurii de generare si distribuire a surselor de energie alternative; 
� aplicarea legală a auditului energetic pentru clădirile instituŃiilor publice 
� promovarea culturilor energetice 
� promovarea proiectelor de hidroenergie, energie eoliana, alte tipuri de energie 

regenerabila (biomasa, energie solara) 
� identificarea adecvata a zonelor cu potential eolian 
 

 
 
 
 
Indicatori 

În domeniul managementului deşeurilor 
Indicator Unitate de masură 
Indicatori de realizare  

1.Capacitatea de colectare şi 
de eliminare ale deşeurilor 

numarul de statii de colectare/depozitare/transfer realizate; 
număr de contracte individuale, colective şi organizaŃionale încheiate 
cu unităŃile de salubrizare; 
suprafata de statii/platforme de deseuri proiectate şi realizate; 
număr de crematorii (incineratoare) pentru deşeurile periculoase 
cantitatea (tone) maximă de deşeuri tratate / an 

2.Capacitatea de recuperare şi 
refolosire ale deşeurilor 

număr de containere pentru colectare selectivă instalate;  
nr de persoane angajate (elevi, voluntari) pentru supravegherea 
colectării selective; 
număr de distribuitori care au adoptat sisteme de recuperare; 
număr de valorificatori ai deşeurilor recuperate; 
număr de filiere de colectare şi valorificare a rumeguşului. 

Indicatori de rezultat  
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Indicator Unitate de masură 

1.Acoperire 
 

număr de gospodării potenŃial acoperite de serviciile de colectare şi 
de reciclare a deşeurilor 
cantităŃile (tone) de deşeuri colectate  de la populaŃie; 
cantităŃile (tone) de deşeuri spitaliceşti eliminate; 

2.Amploarea iniŃiativelor de 
recuperare, reciclare, refolosire 

cantităŃile (tone) de rumeguş valorificat; 
număr de organizaŃii beneficiare ale diminuării taxelor pe poluare. 

Indicatori de impact  

1.Volum global 

Cantitate de deşeuri tratate (în tone ) după 1 an;  
% de deşeuri colectate care sunt reciclate, în zonele cu proiecte 
finanŃate, după 1 an;  
% de descărcări neautorizate închise / reabilitate în zonele cu 
proiecte finanŃate 

2.Efect economic indirect venituri (lei) realizate din reciclarea şi refolosirea deşeurilor 
raportate la total venituri ale judeŃului Vrancea 

 
În domeniul managementului resurselor de apă 

Indicator Unitate de masură 
Indicatori de realizare  

1.Capacitate alimentare cu apă 
potabilă 
 

numărul de proiecte de alimentare cu apă al căror termen de 
execuŃie a fost respectat; 
stadiul de realizare (%) a staŃiilor de tratare a apei pentru apa 
potabilă; 
lungimea (Km) noilor reŃele de distribuŃie a apei construite 
şi/sau reabilitate; 

2.Acoperirea cu reŃele de 
canalizare şi cu staŃii de 
epurare  
 

lungimea (Km) noilor retele de canalizare;  
număr de gospodării conectate la reŃeaua de canalizare şi la 
staŃiile de epurare 

Indicatori de rezultat  

1. Acoperire 

număr de gospodării potenŃial servite de reŃele noi / ameliorate;  
% de gospodării deservite de reŃelele de distribuŃie;  
număr de zile de furnizare a apei de calitate sau cantitate 
nesatisfăcătoare (număr mediu de zile pe an la 1000 de gospodării). 

2.Calitatea serviciului 

număr de staŃii de epurare construite 
debit maxim anual (în m3) 
% de gospodării din zonă care suferă din cauza distribuŃiei  unei ape 
de calitate nesatisfăcătoare sau cantitate insuficientă 

Indicatori de impact  

1.Consumul 
volumul consumului de apă via reŃelele noi / ameliorate de distribuŃie 
( în m3 / an) după 1 an de la darea în folosinŃă;  
consumul de apă medie pe persoană şi pe an 

2.Calitatea serviciului 

Număr de unităŃi economice (întreprinderi, exploataŃii agricole etc.) 
care declară că noul sistem de distribuŃie a apei a dezamorsat o 
constrângere majoră care le îngreuna dezvoltarea; 
% de apele uzate ale judeŃului care sunt supuse unei tratări primare 
% de apele uzate care sunt supuse unei tratări secundare 
% de probe de ape uzate prelevate din surse punctuale din judeŃ cu 
un nivel specific de reducere a poluanŃilor identificaŃi; 
% de Km de râuri controlate pentru care poluarea depăşeşete o 
normă specificată. 

 
 
In domeniul tehnologiilor alternative de generare şi distribuire a surselor de energie şi 
de eficienŃă energetică 

Indicator Unitate de masura 
Indicatori de realizare  
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Indicator Unitate de masura 

1.Acoperire 

suprafeŃe cultivate cu plante tehnice (ha); 
număr de proiecte propuse pentru valorificarea biomasei; 
număr de proiecte de microhidrocentrale pe unele ape 
curgătoare ale judeŃului; 
număr de proiecte de mori eoliene pentru energie electrică; 
numărul de instalaŃii de panouri solare instalate pentru energie 
calorică şi / sau pentru energie electrică foto-voltaică  
costul unitar de investiŃie pe kw de putere instalată 

2.EficienŃă număr de instituŃii publice cu reabilitări de izolaŃii termice; 
număr de şcoli cu reabilitări de izolaŃii termice 

Indicatori de rezultat  

1.Capacitate 
2.PopulaŃia servită 
3.Calitatea serviciului 
4. Costul pentru utilizatorii finali 

cantităŃi de biocombustibili (tone) utilizaŃi în traficul din judeŃ; 
puterea instalată a capacităŃilor pentru valorificarea surselor 
energetice regenerabile (Kw) - biogaz. 
număr estimat de utilizatori pe baza coeficienŃilor  medii ai 
consumului energetic pentru o folosire domestică şi ai producŃiei 
anuale a centralei (kWh) 
numărul şi durata întreruperilor de furnizare de electricitate pentru 
utilizatorul mediu racordat la reŃeaua alimentată de noua centrală 
reducerea estimată în cost unitar de cumpărare de energie, exprimat 
în euro / kW 

2.Economisire economii realizate la plata facturii pentru o gigacalorie (lei) 
Indicatori de impact  

1.Valoarea adăugată 

% procentul de biocombustibil faŃă de total cobustibili fosili 
folosiŃi în traficul din judeŃ (tone); 
% de energie electrică (Kw) obŃinută din surse regenerabile 
faŃă de total energie electrică generată în judeŃ; 
valoarea adăugată generată de centrală (în euro / an) 

2.Valoare adăugată % de creştere a randamentului folosirii energiei de către 
utilizatorii finali, raportat la suprafaŃa întregului judeŃ 

 
 
 
4. Pentru Linia de Interventie “Întărirea capacităŃilor de abordare integrată a obiectivele 
prioritare ale judeŃului in contextul protectiei mediului si conservarii naturii” 
 

 
Masura 4.1: Întărirea capacităŃilor de abordare integrată a obiectivelor prioritare 
ale judeŃului 

 
Operatiuni orientative 
 
� Crearea unui Comitet Judetean de Prioritizare a Investitiilor; 
� Crearea unui sistem inter-institutional de consultare formala si informala asupra 

calendarului de interventie in cazurile de inundatii si alunecari de teren care 
afecteaza infrastructura; 

� Dezvoltarea unei practici de consultari publice in cadrul procesului de planificare a 
lucrarilor de infrastructura;  

 
 
Masura 4.2: Întărirea capacităŃii  institutionale inter-sectoriale in domeniul 
protectiei mediului si conservarii naturii  

 
Operatiuni orientative 
 
 
� Organizarea de cursuri de formare profesionala de calificare a persoanelor care 

lucreaza in domeniului protectiei mediului, protectiei civile si administratia locala; 
� Cursuri de perfecŃionare, in special în domeniul forestier; 
� Dezvoltarea unui sistem de inregistrare, procesare, interpretare, transmitere si 

supervizare a datelor, alcatuit din echipamente de masura si control; 
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� Crearea de unitati de monitorizare a mediului si de interventie rapida, inclusiv prin 
dotarea serviciilor de protectie civila; 

� Întarirea capacităŃii instituŃiilor cu responsabilităŃi in domeniul administrării ariilor 
protejate şi a siturilor din ReŃeaua Natura 2000; 

� Promovarea parteneriatelor cu organizaŃii ale societăŃii civile în domeniul conservării 
naturii 

� Campanii de informare  
 
 

Indicatori 

 
Indicator Unitate de masura 
Indicatori de realizare  

Nivel de colaborare instituŃii număr de şedinŃe ale instituŃiilor din judeŃ în care s-au luat, 
prin consens,  decizii intersectoriale 

Indicatori de rezultat  
coerenŃă număr de decizii agreate si de deŃinătorii de interese 
Indicatori de impact  
 % de decizii de conservare a naturii din totalul deciziilor CJ  

 
 
Indicator Unitate de masura 
Indicatori de realizare  

Ofertă 
Volumul de instruire 
Numărul de stagiari la început 
Gradul de acoperire 

Număr de locuri de stagiu oferite (din care un număr pentru femei); 
Număr de ore de stagiu livrate (ore x stagiari) finanŃate 
Numărul de stagiari intraŃi (din care femei) 
Număr de stagiari intraŃi în procent faŃă de numărul de şomeri cu 
vechime din zonă 

  
Indicatori de rezultat  

Nivelul de succes  
Nivelul de plasament imediat 

Procentajul de stagiari care au dobândit o calificare cu capacitatea 
cerută (din care femei)  
Nivelul de angajare în timpul cursului  de instruire (din care femei) 

  
Indicatori de impact  

 

% de stagiari care au avut acces la o instruire de un nivel mai 
ridicat, după 12 luni 
% de stagiari care au găsit un loc de muncă după 1 an 
% de stagiari angajaŃi după 12 luni şi care ocupă în continuare 
locul de muncă după 24 de luni (din care femei) 
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2.2 Valorificarea potentialului rural, natural si etno-cultural al 

judetului 
 
Justificare 
 
Spatiul rural reprezinta in judetul Vrancea 93,5% din suprafata totala si 62,1% din populatia 
totala (01.01.2007), cifre care evidentiaza importanta sa deosebita pentru dezvoltarea 
echilibrata  a judetului, ponderea resurselor naturale si umane localizate in acest spatiu fiind 
covarsitoare. De asemenea, mediul rural detine o proportie majora in economia judetului, atat 
prin sectorul agriculturii si industriile legate de acestea, cat si prin alte activitati economice 
localizate in mediul rural. 
 
Spatiul rural este de asemenea important prin potential sau turism generos – atat prin mediul 
natural de o inalta valoare ecologica, prin atractivitatea naturii antropice/cultivate (podgoriile), 
cat si prin valoarea cultural-etnografica si prin obiectivele de patrimoniu localizate in acest 
mediu. 
 
In conditiile in care resursele subsolului, traditia industriala si gradul de urbanizare / sectorul 
de servicii ale judetului sunt limitate, principalul potential de dezvoltare al judetului Vrancea 
este localizat in sau legat de mediul rural. 
 
In aceste conditii, judetul Vrancea poate opta intre doua linii majore de dezvoltare: 
� Modificarea abrupta a liniei de evolutie socio-economica actuala si intrarea in 

competitie directa cu marile centre industriale si /sau de servicii (urbane) ale tarii, 
incercand sa atraga investitii masive si re-calificand marea majoritate a fortei de 
munca existente; 

SAU 
 
� Pastrarea liniei de evolutie actuala si valorificarea maximala a potentialului rural, 

natural si etno-cultural al judetului, prin dezvoltarea si/sau cresterea valorii adaugate 
sectoriale prin abordarea inovativa a turismului, agriculturii, industriei alimentare si 
diversificarii economiilor rurale. 

 
Avand in vedere constrangerile mediului extern si specificul actual al judetului, prezenta 
strategie se concentreaza pe a doua optiune de dezvoltare, pentru a maximiza beneficiile 
investitiilor financiare, umane si informationale intr-o perioada de timp limitata. 
 
Cresterea valorii adaugate in aceste sectoare traditionale – intensive in forta de munca, dar 
mai putin intensive in capital / tehnologie – in conditiile unei competitii acerbe pe plan 
european pe aceste piete, depinde insa de crearea unei imagini de marca a “produsului 
Vrancea / din Vrancea” cu o serie de caracteristici: clar identificabile, usor de recunoscut de 
consumator si care sa creeze asocieri pozitivce cu specificul judetului (o 
“insula”/”oaza”/”refugiu” de viata traditionala, revigoranta, relaxanta si “savuroasa”), care sa 
determine grupul-tinta vizat sa prefere respectivele produse unor altor produse alternative 
(mai putin “originare” / mai putin ecologice / mai putin organice etc) si sa il determine sa 
plateasca un pret adecvat unui produs-premium (versus produselor care sunt “marfuri 
anonime”).  
 
In acest sens, o importanta deosebita a fost acordata in cadrul acestei axe masurilor care sa 
conduca la definirea imaginilor de marca, atat pentru produsele turistice cat si pentru 
produsele agricole/alimentare de origine/traditionale garantate.  
 
Acest proces de construire a imaginilor de marca trebuie abordat integrat – ceea ce justifica 
incadrarea turismului si dezvoltarii rurale in aceeasi axa prioritara, deoarece produsele 
agricole/alimentare de origine/traditionale pot fi valorificate drept atractii turistice, iar influxul 
de turisti din zone puternic urbanizate si/sau din Europa poate constitui un excelent canal de 
comercializare a produselor agricole/alimentare de marca.  
 
In acest context, revitalizarea si exploatarea comerciala a mestesugurilor traditionale 
urmeaza aceeasi logica de integrare mutual benefica in raport cu dezvoltarea turismului ca si 
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pentru produsele agricole/alimentare. Mai mult, mestesugurile traditionale pot constitui – in 
masura in care sunt integrate in circuite comerciale – excelente vehicule pentru diversificarea 
economiilor rurale dependente de agricultura, contribuind la cresterea veniturilor populatiei 
rurale si la stabilizarea acesteia, precum si modalitati cu valoare adaugata ridicata de 
valorificare a produselor agricole si forestiere locale. 
 
Obiective specifice 
 
� Dezvoltarea turismului rural, uval, eco-turism, cultural-istoric-etnografic si balneo-

climateric/de regenerare  
 
� Dezvoltarea agriculturii si Ccresterea competitivitatii IMM-urilor din industria agro-

alimentara care valorifica produsele agricole locale, cu accent pe produsele 
traditionale si/sau ecologice, prin crearea si promovarea coordonata a imaginii 
marcilor de calitate/origine specifice judetului Vrancea precum si prin sprijinirea 
accesului la noi piete, cu precadere europene; 

 
� Diversificarea economiilor rurale, cresterea calitatii vietii si revitalizarea 

mestesugurilor traditionale prin sprijinirea IMM-urilor, PFA-urilor si asociatiilor de 
producatori din mediul rural, cu accent pe revitalizarea mestesugurilor traditionale 

 
� Cresterea capacitatii de dezvoltare endogena a zonelor rurale prin sprijinirea 

initiativelor de tip Leader 
 
 
 
Linii de interventie prioritare 
 
1. Dezvoltarea turismului  

 
2. Modernizarea exploatatiilor agricole si cresterea competitivitatii IMM-urilor din industria 

agro-alimentara, crearea / promovarea marcilor de calitate/origine specifice judetului 
Vrancea  

 
3. Sprijinirea activitatilor neagricole din mediul rural  
 
4. Sprijinirea initiativelor de tip Leader 
 
 
Activitati si operatiuni 
 
 
1. Pentru Linia de Interventie “Dezvoltarea turismului” 
 

 
Masura 1.1: Crearea si promovarea unei identitati turistice judetene 

 
Operatiuni orientative 
 

� Realizarea unei forme organizatorice de armonizare a intereselor actorilor locali 
interesati in sectorul turismului intr-un cadru unitar de reprezentare a turismului 
judetean, prin infiintarea unei Asociatii Judetene de Turism (ONG fara scop 
patrimonial); 

� Infiintarea esalonata de Centre de Informare Turistica, localizate in principalele 
puncte de acces in judet (etapa 1: pe E85, de preferinta in proximitatea 
Mausoleului Marasesti si la intrarea in municipiul Focsani; etapa 2: pe DN2D, 
ulterior reabilitarii acestuia, de preferinta in zona Lepsa si la Vidra) si in 
principalele zone de atractie turistica (etapa 1: Odobesti si Panciu pentru 
turismul uval, etapa 2: Nereju pentru turismul etnografic – ulterior reabilitarii si 
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modernizarii DJ205D si Soveja pentru turismul balneoclimateric/de relaxare, 
ulterior relansarii statiunii); 

� Crearea unei capacitati judetene unitare si coordonate de informare si 
promovare interna si internationala a capacitatilor turistice si a serviciilor de 
profil existente in judetul Vrancea, prin integrarea centrelor de informare 
integrate in retea intr-o retea on-line unitara; 

� Elaborarea si diseminarea de materiale de promovare a ofertei turistice 
judetene, inclusiv harti turistice; 

� Crearea unui site multilingv de prezentare a ofertei turistice a judetului, legat cu 
site-urile institutionale reprezentative la nivel judetean, regional, national; 

� Crearea unei harti electronice interactive si a unui catalog de produse si servicii 
turistice judetene, editat pe suport electronic. 

 
 

 
Masura 1.2: Dezvoltarea si ridicarea standardului ofertei turistice judetene 

 
Operatiuni orientative 
 

� Dezvoltarea si restructurarea ofertei de cazare din judet, in special in mediul 
rural, prin accesarea finantarilor pentru pensiuni turistice si agro-turistice si 
acreditarea pensiunilor existente; 

� Rebilitarea, modernizarea si ridicarea standardului unitatilor de cazare 
existente (in special in zona Soveja);  

� Dezvoltarea de unitati de alimentatie publica in zonele turistice ale judetului – in 
special in zona rurala – cu un accent pe unitatile care ofera produse locale / 
traditionale; 

� Pregatirea profesionala in domeniul turismului / industria ospitalitatii, ridicarea 
standardului de calificare a personalului existent, imbunatatirea competentelor 
lingvistice; 

� Pregatirea de ghizi turistici si de vanatoare profesionisti, imbunatatirea 
competentelor lingvistice ale acestora; 

� Dezvoltarea atractiilor turistice si a infrastructurii necesare pentru acestea 
(partii de ski, terenuri de golf, terenuri de sport, alte facilitati de petrecere a 
timpului liber, etc.) 

 
 

 
Masura 1.3: Crearea si promovarea circuitelor turistice judetene – turismul uval 
si cultural-istoric-religios 

 
Operatiuni orientative 

 
� Integrarea cramelor din zona viticola – in special a celor traditionale - a judetului in 

circuite turistice si coordonarea acestora cu reabilitarea obiectivelor de patrimoniu din 
aceasta zona, imbunatatirea accesului la aceste obiective;  

� Crearea de centre educationale deschise turistilor si muzee ale vinului; 
� Integrarea obiectivelor religioase de patrimoniu ale judetului in circuite turistice, 

imbunatatirea cailor de acces la acestea, promovarea coordonata a acestor circuite; 
� Reabilitarea obiectivelor de patrimoniu de interes national din judet, in special a celor 

cu o imagine bine cunoscuta (mausoleele legate de Primul Razboi Mondial) si 
corelarea dezvoltarii de activitati care sa extinda durata vizitelor turistice si sa creasca 
volumul cheltuielilor pe turist, imbunatatirea accesului la aceste obiective, 
valorificarea acestor locatii pentru diseminarea de informatii privitoare la oferta 
turistica a judetului,  integrarea in acest circuit a locurilor memoriale de pe teritoriul 
judetului; 

� Amenajarea, marcarea de trasee turistice /itinerarii culturale la obiectivele reabilitate; 
� Refacerea si amenajarea cailor de acces la principalele obiective turistice naturale si 

culturale / de patrimoniu; 
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Masura 1.4: Dezvoltarea si promovarea turismului etnografic  

 
Operatiuni orientative 

 
� Promovarea sistematica a festivalurilor traditionale din judet si valorificarea 

acestora ca prime puncte de atractie in zona rurala a judetului; 
� Valorificarea mestesugurilor traditionale vii din judet, prin organizarea de 

scoli/tabere/cursuri de vara pentru turisti, promovarea acestor oportunitati de 
petrecere a timpului liber (in special in zonele Nereju, Spulber-Nistoresti, Valea 
Ramnicului-Vintileasca, Vidra, Soveja);    

� Promovarea muzeelor etnografice din judet, reorientarea acestora catre 
interesele turistilor moderni (in special a celor straini); 

� Studii privind patrimoniul cultural (material şi imaterial) din spaŃiul rural cu 
posibilitatea de valorificare a acestora şi punerea acestora la dispoziŃia 
comunităŃii; 

� AchiziŃionare de echipamente pentru expunerea şi protecŃia patrimoniului 
cultural-etnografic din mediul rural. 

 
 

 
 
Masura 1.5: Dezvoltarea si promovarea turismului montan, a eco-turismului si 
valorificarea durabila pentru turism a zonelor protejate 

 
Operatiuni orientative 

 
� Dezvoltarea coordonata a turismului de vanatoare / foto safari / bird watching in 

zonele impadurite ale judetului si in Valea Siretului; 
� Proiecte care vizeaza valorificarea turistica a zonelor protejate; 
� Proiecte care vizeaza amenajarea obiectivelor turistice naturale cu potential 

turistic (Muntii Vrancei, Valea Siretului); 
� Amenajarea punctelor de observare/ filmare /fotografiere; 
� Proiecte care vizeaza valorificarea potentialului turistic montan prin constructia 

infrastructurii necesare: reabilitarea si amenajarea cailor de acces catre 
principalele obiective turistice naturale, refugii alpine, marcarea traseelor 
turistice, panouri informative, platforme de campare, posturi Salvamont etc); 

� Infiintarea unei structuri SALVAMONT si amenajarea de posturi SALVAMONT; 
� Amenajarea si dotarea platformelor de campare, inclusiv utilitatilor specifice 

(grupuri sanitare,apa curenta,iluminat etc); 
� Amenajarea punctelor de colectare a gunoiului menajer in zonele turistice; 
� Amenajarea si construirea de refugii montane pentru asigurarea sigurantei si a 

primului ajutor in caz de accidente; 
� Marcarea/re-marcarea traseelor montane;  
� Amenajarea de refugii si puncte de cazare in zona montana a judetului, 

utilizand in acest sens infrastructura existenta in zona.  
� Amplasarea de panouri informative; 

 
 

 
Masura 1.6: Dezvoltarea si promovarea turismului balneoclimateric/de relaxare  

 
Operatiuni orientative 
 

� Proiecte care vizeaza dezvoltarea turismului balnear / de regenerare si 
reintinerire, in special in zona Soveja si ulterior zonele Vizantea, Vintileasca, 
Jitia  – imbunatatirea / modernizarea / dotarea / crearea bazelor de tratament, 
dezvoltarea retelelor de captare si transport a izvoarelor minerale si saline etc.; 

� Refacerea si/sau amenajarea aleilor de acces la resursele minerale, a traseelor 
pentru cura de teren, a spatiilor de recreere si popas, a facilitatilor de utilizare a 
izvoarelor minerale. 
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Indicatori 

Indicator Unitate de masura 
Indicatori de realizare  
Unitati economice turistice construite/ modernizate 
 mp construiti 

Atractii / facilitati turistice create / modernizate – parcuri, 
trasee turistice, puncte salvamont, partii, etc 

Nr pachete trasee turistice;        
Km drumuri turistice marcate;      
Nr unitati de divertisment create; 
Nr facilitati consiliere/ghidare 
turisti  
Nr stabilimente care ofera servicii 
turistice   
Capacitate (nr. Max. de 
vizitatori/zi) etc 

Facilitati de cultura/ arta create / modernizate sau extinse – 
muzee, monumente culturale, etc 

Nr unitati create/modernizate 
Mp construiti (extindere) 

Nr, proiecte de creare puncte de informare turistica, marcare 
sit-uri turistice/ monumente/altele   Nr.  

Capacitate cazare Nr. locuri de cazare create 
(paturi) 

Unitati de alimentare publica construite/ extinse in zonele 
turistice mp 

Nr. de festivaluri si evenimente ce primesc finantare Nr. 
Initiative de marketing si promovare finantate  Nr 
Conferinte/ expozitii organizate Nr 

Volumul cursurilor  Nr cursuri;  
Nr ore de curs 

Indicatori de rezultat  
Capacitatea de cazare în funcŃiune dupa 1 an de la 
finantare;  număr de camere 

Innoptari in hoteluri si unitati similare / an in unitatile 
construite/modernizare dupa  1 an  Nr. Nopti 

Costul mediu al vizitei in facilitatea de turism  Euro/persoana 

Cresterea cheltuielilor vizitatorilor 
% Incasari ale unitatilor turistice 
fata de anul anterior finantarii 

Lungimea vizitei in facilitatea turistica (muzeu, pct de 
informare, etc) Nr ore 

Lungimea medie a sederii turistilor Nr. Nopti 
Persoane care absolva cursuri de calificare cu certificat % 

Periodicitatea 
Numarul turistilor intr-o luna de 
varf 

Varietatea atractiilor 
Procentajul stabilimentelor care 
ofera servicii turistice pe intreaga 
perioada a anului 

Contracte comerciale pentru firmele locale ca urmare a 
activitatilor de promovare, dupa un an 

Nr contracte; 
 % valoare contracte fata de anul 
anterior 

Rata satisfactiei cursantilor %din cursanti satisfacuti 
Nr de persoane pregatite in cadrul cursurilor  
Indicatori de impact  
Crestearea numarului de turisti Nr de turisti / an in unitate  
Locuri de munca create stabil dupa 2 ani  nr si % din nr total lori de munca 

Impactul social  % Nr turistilor raportat la numarul 
localnicilor in perioadele de varf 

Cursanti care se angajeaza in activ de turism dupa un an % 
Crestere vanzari;  % 
Gradul de ocupare % 
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Indicator Unitate de masura 
Valoarea adaugata generata/an % Euro 
Imaginea regiunii Nivelul satisfactiei localnicilor 

 
2.  Pentru Linia de Interventie “Modernizarea exploatatiilor agricole si cresterea 

competitivitatii IMM-urilor din industria agro-alimentara, crearea / promovarea 
marcilor de calitate/origine specifice judetului Vrancea” 

 
 

 
Masura 2.1: Modernizarea exploatatiilor agricole si cresterea competitivitatii 
produselor agricole 

 
Operatiuni orientative 
 
� Adaptarea exploataŃiilor la noile standarde comunitare; 
� Ajustarea profilului, nivelului şi calităŃii producŃiei obŃinute în fermă la cerinŃele pieŃei; 
� Dezvoltarea serviciilor pentru agricultura; 
� Investitii in vederea îmbunătăŃirea calităŃii produselor agricole (de exemplu: achiziŃia 

de maşini şi utilaje care pot influenŃa creşterea/scăderea conŃinutului în anumite 
substanŃe în produsele obŃinute, achiziŃia de instalaŃii de muls şi tancuri de răcire a 
laptelui care conduc la reducerea numărului de germeni din lapte); 

� Realizarea de investiŃii în noi tehnologii şi îmbunătăŃirea imobilizărilor corporale 
existente (de exemplu: construirea/modernizarea platformelor de dejecŃii, staŃii de 
epurare, racordare la utilităŃi); 

� Diversificarea producŃiei, realizarea de noi produse şi introducerea de noi tehnologii 
� InvestiŃii în exploataŃiile care practică agricultura ecologică 
� Sprijin pentru obtinerea certificatelor de agricultura ecologica 
� Adaptarea la standardele sanitar-veterinare, de igienă şi de bunăstare a animalelor, 

fitosanitare, ecologice şi altele  
� Sporirea oportunităŃilor de producere şi valorificare a produselor agricole care 

îndeplinesc standardele comunitare prin achiziŃia de echipamente pentru depozitarea 
produselor agricole; 

� creşterea gradului de utilizare a resurselor naturale regenerabile şi îmbunătăŃirea 
eficacităŃii folosirii acestora (de exemplu: achiziŃionarea de instalaŃii pentru utilizarea 
energiei din surse regenerabile). 

� Investitii in vederea cresterii valorii economice a padurii 
� InvestiŃii în producerea de material forestier de reproducere de calitate 
� Creşterea eficienŃei sectorului de procesare şi marketing a produselor forestiere şi 

creşterea calităŃii produselor rezultate; 
� InvestiŃii în scopul obŃinerii de combustibil ecologic din biomasă forestieră; 
� Introducerea de noi tehnologii şi inovaŃii în domeniul procesării produselor forestiere; 
� Încurajarea intrării pe piaŃă a unui număr cât mai mare de ferme de semi-subzistenŃă. 
� MenŃinerea şi sporirea biodiversităŃii şi a valorii peisagistice a pajiştilor, îndeosebi a 

pajiştilor cu Înalta Valoare Naturală care sunt ameninŃate de schimbarea utilizării 
terenului, intensificarea agriculturii şi/sau abandon; 

� ÎmbunătăŃirea gospodăririi resurselor de apă şi sol de către fermieri, inclusiv în acele 
zon afectate de procese severe de eroziune a solului şi expuse riscului de pierdere a 
nutrienŃilor. 

� Diseminarea informatiilor referitoare la oportunitatile de plati de agro-mediu (PNDR) 
si a cerintelor care trebuie indeplinite. 

 
 
Masura 2.2: Cresterea competitivitatii IMM-urilor care valorifica produsele 
agricole locale si forestiere (inclusiv fructe de padure si plante medicinale) 

 
Operatiuni orientative 
 

� Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee pentru obŃinerea de 
noi produse agricole şi forestiere competitive 

� Adaptarea întreprinderilor la noile standarde comunitare atât în etapa de 
procesare cât şi în cea de distribuŃie a produselor obŃinute 
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� Creşterea calităŃii produselor obŃinute, a siguranŃei alimentare şi a celei 
ocupaŃionale precum şi protejarea mediului 

� ÎmbunătăŃirea şi optimizarea fluxurilor de producŃie, prelucrare şi marketing 
a produselor agricole şi forestiere  

� Crearea şi/sau modernizarea reŃelelor locale de colectare, a capacităŃilor 
de recepŃionare, depozitare, condiŃionare, sortare şi ambalare a produselor 
agricole şi forestiere  

� Introducerea de tehnologii şi procedee pentru obŃinerea de noi produse, 
care să satisfacă diferitele cerinŃe ale consumatorilor (de exemplu: instalaŃii 
pentru producerea biocombustibililor); 

� ÎmbunătăŃirea producŃiei, procesării şi marketingului produselor cu 
standarde de calitate superioare, inclusiv produsele ecologice; 

� ÎmbunătăŃirea controlului intern al calităŃii materiei prime, semifabricatelor, 
produselor şi subproduselor obŃinute în cadrul unităŃilor de procesare şi 
marketing  

� InvestiŃii pentru prelucrarea subproduselor; 
� ImbunătăŃirea cooperării orizontale între procesatori, unităŃile care 

furnizează materii prime şi sectorul de desfacere. 
� Reducerea emisiilor poluante şi a deşeurilor în scopul protecŃiei mediului, 

investiŃii pentru tratarea, reciclarea şi eliminarea produşilor reziduali şi 
deşeurilor nocive; 

� Creşterea gradului de utilizare a energiei din surse regenerabile 
(achiziŃionarea de instalaŃii pentru producerea energiei din surse 
regenerabile) ; 

� InvestiŃii pentru implementarea standardelor de securitate alimentară; 
� ÎmbunătăŃirea calităŃii produselor prelucrate şi a calităŃii produselor 

alimentare cu respectarea cerinŃelor de siguranŃă alimentară precum şi a 
trasabilităŃii  

 
Indicatori 

 
Indicator Unitate de masura 
Indicatori de realizare  
Investitii in echipamente, tehnologii  
 

nr de IMM-uri care primesc sprijin 
financiar 

Capacitatea de procesare / distributie la standarde 
comunitare  

% tone (pe produse) fata de anul 
anterior finantarii 

Nr de proiecte ce primesc finantare pentru introducerea de 
tehnologii nepoluante nr 

Nr. IMM-uri ce obtin standarde recunoscute de calitate  nr 
Crestearea cifrei de afaceri in IMM-urile asistate Euro 
Indicatori de rezultat  
Intreprinderi certificate ISO/EMAS Nr. 
crestearea veniturilor/ vanzarilor in 2 ani dupa realizarea 
investitiei (%) 

Cresterea exporturilor (%) 
Total investitii/unitate asistata  capital investit (Euro) 
Indicatori de impact  
Nr locuri de munca create dupa un an Nr; % 
valoarea adaugata (cresterea preturilor la producator) % 
venit mediu/angajat in unitate Euro 

 
 

 
Masura 2.3: Crearea si promovarea marcilor de calitate/origine specifice 
judetului Vrancea 

 
Operatiuni orientative 
 
� încurajarea înfiinŃării şi funcŃionarii administrative a grupurilor de producători, 

recunoscute în conformitate cu prevederile legislaŃiei naŃionale în vigoare, in vederea: 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDEłULUI VRANCEA 2007-2013 180 

    

a) Adaptarii producŃiei la cerinŃele şi exigenŃele pieŃei; 
b) Asigurarii comercializării în comun a produselor, inclusiv pregătirea pentru 
vânzare, centralizarea vânzărilor şi distribuŃia produselor cu ridicata; 
c) Creşterii valorii adăugate a producŃiei obŃinute în comun şi o mai bună 
gestionare economica a resurselor şi rezultatelor obŃinute; 
d) Stabilirii unor reguli comune în ceea ce priveşte informaŃiile asupra 
producŃiei, în special cu privire la cantitate, calitate şi tipul ofertei, acordându-
se o atenŃie deosebită produselor obŃinute în cantităŃi corespunzătoare pentru 
industria prelucrătoare şi pentru reŃeaua de comercializare. 

� Protejarea produselor locale specifice/traditionale prin obtinerea marcilor 
europene de origine protejate / produs traditional garantat; 

� Diseminarea informatiilor privitoare la cerintele si procedurile care trebuie 
indeplinite pentru obtinerea marcilor de origine garantate, avantajele utilizarii 
acestor marci, cazuri de buna practica europeana; 

� Sprijinirea utilizarii acestor marci in actiuni sistematice de marketing pe plan national 
si european 

� Crearea unui catalog electronic al produselor locale specifice; 
� Integrarea promovarii produselor locale / traditionale cu activitatile de promovare 

turistica; 
� Comercializarea produselor specifice locale / traditionale (in special a celor care obtin 

certificatul de marca protejata) in zonele/punctele/la evenimentele de atractie 
turistica; 

� Investitii pentru firmele care produc/comercializeaza produse tipice locale. 
 
Indicatori 

 
Indicator Unitate de masura 
Indicatori de realizare  

Marci de calitate/origine inregistrate nr produse specifice regiunii 
ingregistrate ca marca 

Nr de proiecte ce primesc finantare pentru dezvoltarea de 
tehnologii noi Nr 

Nr. IMM-uri care primesc servicii de consiliere Nr 
Nr de proiecte ce primesc finantare pentru ridicarea 
standardelor de calitate a produselor Nr 

Indicatori de rezultat  
Nr intreprinderi care isi modernizeaza procesul de productie Nr 
Cresterea ponderii exportului în cifra de afaceri a IMM Valoare/nr contracte export 
Cresterea vanzarilor in 2 ani dupa realizarea investitiei % 

Rata satisfactiei IMM-urilor consiliate % din recipienti satisfacuti de 
calitatea consilierii 

Indicatori de impact  
Valoarea adaugata dupa 1 an % 
Locuri de munca infiintate, dupa 1 an nr 

 
 

 
Masura 2.4: Dezvoltarea resursei umane localizata in zonele rurale 
 

 
Operatiuni orientative 
 
� Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte pentru: 

o îmbunătăŃirea cunoştinŃelor tehnice şi economice generale specifice pentru 
agricultură, silvicultură şi industria alimentară 

o pregătire generală pentru managementul şi administrarea fermelor 
o respectarea condiŃiilor de eco-condiŃionalitate şi a Standardelor PieŃei 

Agricole Comune, diversificarea sau restructurarea producŃiei fermelor 
(introducerea de noi produse şi sisteme de procesare) 

o promovarea şi respectarea standardelor de calitate a produselor agricole şi 
silvice precum şi a condiŃiilor de mediu 
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o educarea şi conştientizarea proprietarilor de păduri (dobândirea conştiinŃei 
forestiere) în vederea asigurării gospodăririi durabile a pădurilor coroborat cu 
valorificarea superioară a resurselor forestiere şi creşterea procentului de 
păduri la nivel naŃional ce reprezintă obiective principale ale politicii naŃionale 
forestiere 

o informări privind introducerea de noi tehnologii informaŃionale şi de 
comunicare (IT) 

� Instalarea tinerilor fermieri 
� Retragerea din activitate a fermierilor in varsta 
� Dezvoltarea programelor integrate pentru formare, ocupare şi alte măsuri de sprijin 

pentru populaŃia din zonele rurale, care urmăresc reducerea agriculturii de 
subzistenŃă; 

� Măsuri pentru promovarea mobilităŃii ocupaŃionale şi geografice a forŃei de muncă din 
mediul rural, pentru a beneficia de toate oportunităŃile de ocupare existente şi pentru 
creşterea coeziunii regionale; 

 
 

3. Pentru Linia de Interventie “Sprijinirea activitatilor neagricole din mediul rural”  
 

 
Masura 3.1: Sprijinirea diversificarii economice in spatiul rural si al revitalizarii 
mestesugurilor traditionale 

 
Operatiuni orientative 
 
� InvestiŃii în activităŃi non-agricole cum ar fi: 

o în activităŃi de obŃinere a produselor non-agricole (uleiuri aromatice, articole 
de pielărie, încălŃăminte, tricotaje, produse de uz gospodăresc, ambalaje 
etc); 

o în activităŃi de procesare industrială a produselor lemnoase - începând de la 
stadiul de cherestea, precum mobilier; 

� investiŃii pentru dezvoltarea activităŃilor precum cele meşteşugăreşti, de artizanat şi a 
altor activităŃi tradiŃionale non-agricole cu specific local (prelucrarea artistica a 
lemnului, lânii, tesaturi si cusaturi traditionale, cergi de lana, confectionare mastri, 
olărit, obiecte de metal, confecŃionare instrumente muzicale tradiŃionale), precum şi 
marketingul acestora, sprijin pentru infiintarea de mici magazine de desfacere a 
propriilor produse obŃinute din aceste activităŃi – in special in zonele cu potential 
turistic, participarea la targuri si evenimente, acordarea de consultanta si sprijin 
pentru e-marketingul produselor mestesugaresti traditionale; 

� Servicii pentru populaŃia rurală: 
o servicii de croitorie, frizerie, cizmărie etc.; 
o servicii de conectare şi difuzare internet; 
o etc. 

� crearea de noi micro-întreprinderi în sectorul non-agricol 
� extinderea şi modernizarea micro-întreprinderilor existente în sectorul non-agricol 

 
 
Indicatori 

 
Indicator Unitate de masura 
Indicatori de realizare  
Nr de IMM-uri din sectorul non-agricol ce primesc asistenta 
financiara Nr 

Nr de IMM-uri infiintate/ extinse/modernizate in sectorul non-
agricol Nr 

Nr de produse nou create/dezvoltate Nr. 
Indicatori de rezultat  
Nr afaceri noi lansate ca urmare a finantarii (barbati) Euro 
Nr afaceri noi lansate ca urmare a finantarii (femei) Nr 
Venituri IMM-uri finantate, din sectorul non-agricol  
Indicatori de impact  
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Indicator Unitate de masura 
Locuri de munca in IMM-urile infiintate, dupa 1 an Nr 
Rata de supravietuire a IMM-urilor infiintate dupa 2 ani % 

 
 
 
 

4. Pentru Linia de Interventie “Sprijinirea initiativelor de tip Leader”  
 

 
Masura 4.1: Sprijinirea initiativelor de dezvoltare endogena 

 
Operatiuni orientative 
 
� stimularea formării de parteneriate, pregătirea şi asigurarea implementării strategiilor 

de dezvoltare locală  
� construcŃia de parteneriate reprezentative de dezvoltare locală 
� participarea membrilor comunităŃilor rurale la procesul de dezvoltare locală 
� realizarea studiilor privind teritoriul 
� elaborarea strategiilor integrate de dezvoltare 
� intocmirea dosarelor de candidatură în vederea participării la procedura de selecŃie a 

GALurilor 
� încurajarea actorilor de la nivel local de a lucra împreună cu reprezentanŃii altor 

comunităŃi din interiorul sau exteriorul Ńării  
� implementarea strategiilor integrate de dezvoltare locală în vederea creşterii 

competitivităŃii sectoarelor agricol şi forestier, 
� implementarea strategiilor integrate de dezvoltare locală în vederea îmbunătăŃirii 

mediului şi a spaŃiului rural, 
� implementarea strategiilor integrate de dezvoltare locală în vederea creşterii calităŃii 

vieŃii şi diversificării activităŃilor economice din spaŃiul rural. 
� încurajarea acŃiunilor inovative (spre exemplu, soluŃii noi la probleme vechi, 

introducerea şi dezvoltarea unor produse noi, noi sisteme de piaŃă, modernizarea 
activităŃilor tradiŃionale prin aplicarea de noi tehnologii, etc.) 

� Instruirea managerilor/animatorilor implicaŃi în implementarea strategiei de dezvoltare 
locală; 

� Animarea teritoriului prin organizarea de evenimentelor promoŃionale destinate 
informării şi promovării strategiei locale în spaŃiul rural precum şi prin alte metode 
specifice fiecărui teritoriu. 

 
Indicatori 

 
Indicator Unitate de masura 
Indicatori de realizare  
Nr proiecte de constructii parteneriale sustinute prin 
finantare nr 

Nr proiecte de dezvoltare locala (prin GAL) finantate nr 
Indicatori de rezultat  
Nr parteneriate PP infiinatate nr 
Nr strategii locale dezvoltate de PPP nr 
Indicatori de impact  
Valoare fonduri atrase de PPP nr 
Nr proiecte implementate de catre structura creata in PPP nr 
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2.3 Cresterea atractivitatii pentru investitii a economiei judetului 

Vrancea 
 
 
Justificare 
 
Desi capitalul fizic si financiar ale judetului Vrancea sunt limitate – datorita evolutiei 
economice specifice – capitalul uman reprezinta un punct tare semnificativ, datorita profilului 
/evolutiilor demografice mai pozitive decat ale judetelor invecinate si aprezentei unei forte de 
munca – inca – relativ ieftine, dupa cum s-a evidentiat in capitolele A.1.3 si A.3.1. Valoarea 
acestui capital uman poate fi insa limitata drastic fara o investitie adecvata in formarea 
profesionala – initiala si continua – care sa compenseze stocul educational traditional scazut 
si sa ridice nivelul calitativ al acestei forte de munca si sa o pregateasca pentru initiativa 
antreprenoriala si productivitate crescuta. 
 
Axa Prioritara III este destinata in buna masura sprjinirii acestei investitii in resursa umana a 
judetului, pentru a permite implementarea adecvata a primelor doua axe prioritare. Astfel, 
aceasta axa focalizeaza formarea resurselor umane catre: 

- sectoarele potential competitive, care valorifica potentialul natural-cultural al judetului: 
turism, industrie alimentara, agricultura; 

- sectoarele care pregatesc cadrul infrastructural necesar dezvoltarii, simultan cu 
prezervarea / imbunatatirea / exploatarea durabila a potentialului natural: constructii, 
imbunatatiri funciare, silvicultura, ecologie. 

 
In acest sens, principalul risc pentru ocupare este cauzat – pentru perioada de programarea 
data – de posibila tendinta de relocalizare a industriei confectiilor catre tari cu forta de munca 
mai ieftina, ceea ce ar conduce la o rata de somaj disproportionat mai ridicata in randul 
femeilor. 
 
Acest risc poate fi insa compensat eficient de implementarea strategiei propuse – si in special 
a Axei Prioritare II – deoarece dezvoltarea turismului si a industriei alimentare vor absorbi o 
forta de munca predominant feminina. 
 
In mod complementar, implementarea Axei Prioritare I poate contribui eficient – in special 
daca este sustinuta adecvata de actiunile propuse in cadrul Axei Prioritare III – la reducerea 
ratei de somaj a populatie masculine, prin absorbtia mai ridicata a acestei in activitati de 
constructie / imbunatatiri funciare / silvicultura – ecologizare. 
 
Una din principalele provocari ale investitiei in resursele umane pentru aceste sectoare – 
percepute ca traditionale – este imaginea neatractiva a acestora din momentul actual, ele 
fiind vazute ca sectoare cu oportunitati reduse de dezvoltare si care venituri limitate. Pentru a 
schimba aceasta imagine si a disemina eficienta intelegerea legaturii stranse dintre investitia 
in foramre profesionala si accesarea Fondurilor Structurale, strategia propune constituirea de 
“centre de excelenta”/”marci de calitate in invatamantul si formarea profesionala” pentru 
sectoarele selectateb in care judetul prezinta avantaje competitive. 
 
Strategia de dezvoltare propusa pentru judetul Vrancea se centreaza in jurul ideii de 
valorificare a potentialului traditional al judetului (natural, rural, chiar traditional – “arhaic”) – 
dar intr-o modalitate inovativa, care sa permita tranzitia de la subzistenta catre piata 
europeana, cu un accent deosebit pe ideea de marketing/promovare, tehnici moderne de 
comercializare (e-business) si internationalizare. Factorul cheie in abordarea inovativa a 
sectoarelor traditionale in reprezinta educatia si formarea profesionala, carora le este 
dedicata Axa III, cu un accent deosebit de gandirea antreprenoriala, marketing, adoptarea 
standardelor de calitate europene, etc.  
 
Sprijinirea initiativei antreprenoriale nu se poate limita insa la formarea spiritului 
antreprenorial, in conditiile in care judetul s-a caracterizat pana acum printr-o capacitate 
redusa de a atrage investitiile si printr-o dezvoltare inadecvata a infarstructurii de afaceri. De 
aceea, prima linie de interventie din cadrul acestei axe prioritare (investitia in resursa umana 
prin formare profesionala initiala si continua) este completata de a doua linie de interventie, 
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destinata sprjinirii directe a initiativei antreprenoriale si a cresterii densitatii populatiei de IMM-
uri a judetului – prin facilitarea accesului la finantarea din Fonduri Structurale a IMM-uri, prin 
consultanta si prin crearea infrastructurii de afaceri care sa se constituie in centre de 
dezvoltare ale mediului antreprenorial din judet. 
 
 
 
Obiective specifice 
 
� Reorientarea invatamantului profesional si a formarii profesionale catre sectoarele 

competitive ale economiei judetene si crearea polilor de excelenta pentru industria 
alimentara, industria confectiilor, silvicultura/industria lemnului, viticultura si turism 

 
� Sprijinirea spiritului antreprenorial si atragerea investitiilor straine greenfield prin 

facilitarea accesului la finantare a IMM-urilor si dezvoltarea infrastructurii de afaceri  
 
 
Linii de interventie prioritare 
 
1 Dezvoltarea resurselor umane pentru sectoarele competitive ale judetului 
 
2 Facilitarea accesului la finantare a IMM-urilor si dezvoltarea infrastructurii de afaceri  
 
 
 
Activitati si operatiuni 
 

1. Pentru Linia de Interventie “Dezvoltarea resurselor umane pentru sectoarele 
competitive ale judetului” 

 
 
Masura 1.1: Crearea polilor de excelenta pentru sectoarele competitive ale 
judetului - industria alimentara si viticultura  (centru recomandat: Grupul Scolar 
Agricol Odobesti), industria confectiilor (centru recomandat: Grupul Scolar de 
Industrie Usoara Focsani), silvicultura/industria lemnului si agro-turism (centru 
recomandat: Grupul Scolar “Simion Mehedinti” Vidra) 

 
Operatiuni orientative 
 

� Crearea de structuri parteneriale grupand intreprinderi, centre selectate de 
invatamant profesional, structuri de formare profesionala si statiunile/institutele 
de cercetare in domeniile economice competitive specifice judetului Vrancea; 

� Formare iniŃială şi continuă a cadrelor didactice şi a resurselor umane din 
educaŃie şi formare profesională iniŃială, inclusiv formare în parteneriat cu 
companii; 

� Formarea şi perfecŃionarea profesorilor instructori şi formatorilor în FPC; 
� Sprijinirea programelor de învăŃare la locul de muncă pentru elevi şi studenŃi; 
� Sprijinirea iniŃiativelor de parteneriat între şcoli, universităŃi şi întreprinderi; 
� Dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de orientare, consiliere şi îndrumare în 

sprijinul tranziŃiei de la şcoală la viaŃa activă; 
� Monitorizarea inserŃiei tinerilor absolvenŃi pe piaŃa muncii; 
� Dezvoltarea acŃiunilor inovative în vederea îmbunătăŃirii tranziŃiei de la şcoală 

la viaŃa activă. 
� AsistenŃă şi sprijin pentru elaborarea planurilor de acŃiune pentru încurajarea şi 

dezvoltarea parteneriatelor in sectoarele competitive ale judetului; 
� Identificarea şi implementarea modalităŃilor de accentuare a interesului 

angajatorilor şi al altor actori relevanŃi pentru creşterea investiŃiilor în resursele 
umane; 

� Dezvoltarea capacităŃii interne a partenerilor sociali de a promova dezvoltarea 
resurselor umane, cu accent pe standarde şi certificare, in sectoarele 
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competitive selectate; 
� Imbunatatirea invatamantului profesional orientat catre sectoarele competitive 

ale judetului, prin diseminarea exemplelor de buna practica, a oportunitatilor si 
cerintelor de formare profesionala legate de accesarea Fondurilor Structurale. 

 
 
Masura 1.2: Dezvoltarea resurselor umane prin cresterea accesului la formare 
profesionala initiala – in special in sectoarele: agricultura; industrie alimentara; 
silvicultura; turism; constructii; industria confectiilor 

 
Operatiuni orientative 

� Formarea continua a cadrelor didactice implicate in invatamantul initial si 
profesional si tehnic 

� Promovarea programelor de studiu conforme cu prioritatile sectoriale 
locale 

� Promovarea parteneriatelor scoala – intreprindere si dezvoltarea 
serviciilor de orientare si consiliere 

 
 
Masura 1.3: Dezvoltarea resurselor umane prin cresterea accesului la formare 
profesionala continua, in contextul invatarii pe tot parcursul vietii  

 
Operatiuni orientative 
 
� Formare continua si promovarea adaptabilitatii si mobilitatii angajatilor pe piata muncii 

o Dezvoltarea antreprenoriatului, prin formare in domeniul initierii afacerilor si 
prin dezvoltarea / actualizarea competentelor in administrarea afacerilor, 
vanzari, managementul resurselor umane 

o cresterea nivelului de specializare a angajatilor, prin participarea la cursuri de 
formare, certificari, urmarind dezvoltarea competentelor lor tehnice si 
personale 

o promovarea parteneriatelor intre parteneri sociali si ONG – uri pentru 
furnizarea de servicii pentru sprijinirea si dezvoltarea comunitatii (educatie 
pentru protectia mediului, controlul poluarii, egalitate de sanse, incluziune) 

� Aplicarea instruirii profesionale selective, orientata catre sectoare cu potential ridicat 
de dezvoltare si/sau care valorifica resursele locale; 

� Corelarea programelor de instruire cu cererea de pe piata muncii 
� Furnizarea de cursuri de instruire care sa raspunda mediului de lucru actual (IT, 

marketing/management, limbi straine) 
� Cursuri de instruire pentru dezvoltarea tehnicilor de managementul calitatii 
� Instruirea pentru cresterea productivitatii, furnizare de cursuri de calificare şi 

recalificare a angajaŃilor; 
� Acordare de sprijin şi stimulente angajaŃilor în vederea participării la FPC; 
� Sprijinirea angajaŃilor pentru validarea cunoştinŃelor dobândite anterior; 
� Sprijinirea furnizorilor de FPC pentru  dezvoltarea şi diversificarea ofertelor de FPC; 
� Acordare de facilităŃi pentru indivizii „greu de motivat” (adulŃii necalificaŃi sau cu un 

nivel scăzut de calificare); 
� Sprijinirea angajatorilor pentru a  încuraja participarea la FPC a angajaŃilor, inclusiv 

prin subvenŃii; 
� Sprijinirea campaniilor de conştientizare şi informare precum şi a serviciilor de 

consiliere în carieră; 
� Sprijinirea activităŃilor inovative privind accesul şi participarea la FPC şi dobândirea 

de noi competenŃe 
� creşterea conştientizării şi promovarea atitudinii pozitive faŃă de cultura 

antreprenorială; 
� implementarea de programe şi servicii inovative pentru încurajarea antreprenoriatului 

şi dezvoltarea culturii antreprenoriale; 
� formarea abilităŃilor manageriale, în special pentru micro-întreprinderi şi IMM-uri; 
� încurajarea antreprenoriatului prin servicii de sprijin pentru iniŃierea unei afaceri. 
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2. Pentru Linia de Interventie “Facilitarea accesului la finantare a IMM-urilor si 
dezvoltarea infrastructurii de afaceri” 

 
 
Masura 2.1: Facilitarea accesului la finantare al IMM-urilor  

 
Operatiuni orientative 
 
� Sprijin acordat IMM-urilor pentru dezvoltarea, promovarea şi internaŃionalizarea 

activităŃilor economice; 
� Sprijin pentru crearea de produse de marcă si pentru respectarea standardelor 

internaŃionale de calitate; 
� Sprijin pt. IMM-uri în scopul achizitionarii de echipamente si tehnologii moderne 

pentru activitati de productie, servicii, inclusiv accesul la internet; 
� Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile 

si intangibile; 
� Sprijin pentru achizitia de servicii calificate pentru implementarea standardelor 

europene; 
� Consultanta pentru IMM-uri; 
� Sprijin pentru integrarea intreprinderilor in cadrul lanturilor de furnizori si clusterelor; 
� AchiziŃionarea sistemelor IT (software şi echipamente); 
� Utilizarea de noi tehnologii în activităŃile curente ale microîntreprinderii; 
� ConstrucŃia/ extinderea/ reabilitarea/ modernizarea spaŃiilor de producŃie a 
� microîntreprinderilor; 
� ActivităŃi specifice de dezvoltare. 

 

 
 

 
Masura 2.2: Dezvoltarea infrastructurii de afaceri 

 
Operatiuni orientative 
 
� Crearea, extinderea, modernizarea infrastructurii incubatoarelor si a altor centre de 

afaceri (spatii de productie pentru IMM-uri, relocalizarea IMM-urilor in aceste structuri 
de afaceri); 

� Construirea/reabilitarea/extinderea de clădiri, exclusiv pentru activităŃi de producŃie, 
servicii – centre de afaceri, incubatoare de afaceri, parcuri tehnologice, etc. 

� Relocalizarea microîntreprinderilor în structurile de afaceri; 
� Reabilitarea/extinderea sistemului de străzi din interiorul structurii de afaceri şi a 

drumurilor de acces; 
� Crearea/reabilitarea/modernizarea/extinderea utilităŃilor de bază (staŃii de tratare a 

apei, unităŃile de furnizare a energiei şi a gazului, sistemul de canalizare) 
� Cablare, reŃele de internet broadband, etc.; 
� Demolare clădiri dezafectate si planarea terenului; 
� ActivităŃi de promovare; 
� Alte activităŃi adiacente necesare creării/dezvoltării structurilor de afaceri; 
� CurăŃarea suprafeŃelor site-urilor industriale poluate şi neutilizate şi îmbunătăŃirea 

terenurilor; 
� Infiintarea unor centre de standardizare/certificare a produselor; 
� Crearea unor centre de instruire teoretica si practica plurispecializate; 
� Sprijin pentru infiintarea unor centre de proba/testare a noilor tehnologii si 

echipamente inovative; 
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2.4 Imbunatatirea substantiala a accesului la serviciile publice 

fundamentale  
 
 
Justificare 
 
Accesul la serviciile de baza: sanatate, educatie si servicii sociale reprezinta una dintre 
conditiile unei dezvoltari echilibrate si incluzive; in judetul Vrancea, identificarea unei prioritati 
pe aceasta tema este cu atat mai necesara cu cat exista intrunite mai multe premise pentru 
aparitia si intretinerea excluziunii sociale:  

� profilul accentuat rural al judetului, pe fundalul unor conditiile de relief specifice (mai 
ales in zona de munte) – de natura a ingreuna accesul unor comunitati la servicii 
publice; 

� ponderea semnificativa in totalul populatiei a minoritatii rrome, concentrata in anumite 
localitati confruntate cu rate ridicate de saracie, abandon scolar si acces dificil la 
servicii de sanatate; 

� consumul de alcool, asociat cu o rata a bolilor nutritionale si neurologice si respectiv 
a criminalitatii peste media pe tara si peste media judetelor limitrofe; 

� ponderea alarmanta in totalul populatiei a persoanelor cu handicap, corelata cu 
incidenta bolilor de nutritie (in principal diabet). 

 
Eliminarea efectelor negative ale acestei stari de fapt se poate realiza prin cateva mari tipuri 
de interventii: 
� investitii in infrastructura-suport si echipamente, menite sa generalizeze accesul si sa 

amelioreze calitatea serviciilor oferite; 
� proiecte vizand cresterea capacitatii institutionale, restructurarea sau imbunatatirea 

managementului institutiilor prestand servicii publice;  
� campanii de informare si educare a populatiei, vizand schimbarea mentalitatilor. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 Infrastructura – suport     Echipamente 
 
 
 
 
 
 
 Mentalitati       Capacitate 
institutionala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poli de saracie 
Grupuri 

defavorizate 
Persoane aflate in 
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sociale 
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servicii de 
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Obiective specifice 
 

� Asigurarea accesului tuturor categoriilor de locuitori la serviciile de sanatate de baza;  
� Cresterea egalitatii de sanse si reducerea dificultatilor de integrare pe piata muncii a 

grupurilor defavorizate, prin reducerea abandonului scolar si dezvoltarea 
competentelor si calificarilor de baza ale grupurilor vulnerabile si prin continuarea 
imbunatatirii educatiei incluzive  

� Imbunatatirea accesului tuturor grupurilor aflate in dificultate la serviciile de asistenta 
sociala in familie si comunitate 

 
 
 
Linii de interventie prioritare 

 
1. Sanatate: imbunatatirea accesului la serviciile de sanatate de baza;  
2. Invatamant: cresterea sanselor educationale ale zonelor si segmentelor sociale 

defavorizate educational - mediu rural, saraci sever, romi, 
3. Asistenta sociala: asigurarea unei acoperiri substantiale cu servicii de asistenta 

sociala in familie si comunitate 
 

 
Activitati si operatiuni 
 

Masura 1.1. reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii 
serviciilor de sanatate 
  
Operatiuni orientative:  

■ reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii 
spitalelor judetene 

■ reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii 
spitalelor municipale si orasenesti 

■ reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii 
spitalelor comunale 

■ reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii 
cabinetelor medicilor de familie, in special in mediul rural si in zonele 
locuite de grupuri defavorizate  

■ reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii 
ambulatoriilor de spital si a centrelor de sanatate  

■ imbunatatirea retelei de asistenta medicala scolara, componenta 
decisiva si obligatorie a profilaxiei si preventiei la tineri si copii; 

■ atragerea si promovarea investitiilor sectorului privat; 
■ s.a. 

 
 Surse de finantare accesibile: POR, fonduri locale, investitii private 
 
 Indicatori de output:  

� Numar de unitati medicale reabilitate, modernizate, dezvoltate sau echipate 
� Numar de unitati medicale private nou construite 
� Volum investitii private atrase in judet 

 
 Indicatori de rezultat: 

� Acces mai bun la servicii de sanatate de calitate superioara (%) 
 

Masura 1.2: imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru  
interventii in situatii de urgenta  

  
Operatiuni orientative: 

■ organizarea de noi substatii de ambulanta; 
■ imbunatăŃirea condiŃiilor de acordare a asistentei medicale de 

urgenŃă în camerele de garda la spitalele din teritoriu, 
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■ investitii in echipamente de interventie in situatii medicale de urgenta 
(mijloace de transport, echipamente medicale specifice); 

■ investitii in echipamente de interventie in situatii de urgenta generate 
de dezastre naturale (inundatii, cutremure, alunecari de teren etc.) - 
mijloace de transport, echipamente specifice; 

■ investitii in echipamente de interventie pentru servicii de salvamont; 
■ s.a. 

  
 Surse de finantare accesibile: POR, fonduri locale, donatii si sponsorizari  
 

 Indicatori de output:  
� Numar de noi substatii de ambulanta – indicator de maxim; 
� Numar de unitati mobile echipate pentru interventii de urgenta – indicator de 

maxim 
� Numar de echipamente si alte mijloace tehnice achizitionate pentru interventii 

de urgenta in caz de inundatii, cutremure, alunecari de teren etc. – indicator 
de maxim 

� Numar de statii salvamont dotate corespunzator – indicator de maxim 
 

 Indicatori de rezultat: 
� Timp mediu de raspuns in situatii de urgenta (minute) – indicator de minim 
 

Masura 1.3: pastrarea si atragerea de cadre medicale pentru asistenta 
primara, de specialitate si pentru servicii pre-ambulatorii de urgenta (consultatii 
la domiciliu) 
 
 Operatiuni orientative:  

■ constructia de locuinte pentru medicii rezidentii, atat in mediul urban, 
cat si in mediul rural 

■ facilitati de transport  
■ stimulare financiara din partea comunitatii locale 
■ s.a. 

 
 Surse de finantare accesibile: programe ANL, fonduri locale 
 
 Indicatori de output:  

� Numar de locuinte date in folosinta medicilor rezidenti – indicator de maxim 
� Volum facilitati de transport acordate cadrelor medicale – indicator de maxim 
� Volum asistenta financiara suplimentara oferita cadrelor medicale de catre 

comunitatea locala – indicator de maxim 
 

 Indicatori de rezultat: 
� Numar de plecari din sistem – indicator de minim 
 

Masura 4: managementul eficient al spitalelor 
  
Operatiuni orientative: 

■ sprijinirea autoritatilor administratiei publice locale in procesul de 
preluare si gestionare a spitalelor  

■ implementarea sistemelor informatizate in spitale 
■ implementarea unor sisteme de management a calitatii in spitale 
■ imbunatatirea activitatii manageriale si in special a componentei de 

verificare si control la nivelul cabinetelor medicale individuale 
■ s.a. 

  
 Surse de finantare accesibile: POS DRU, fonduri locale 

 
 Indicatori de output:  

� Numar de traininguri si programe de formare pentru personalul din 
administratia publica – indicator de maxim 

� Numar de personal din administratia publica, insarcinat cu relatia cu spitalele, 
participant la traininguri si programe de formare 

� Numar de unitati medicale informatizate si cu acces la internet – indicator de 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDEłULUI VRANCEA 2007-2013 190 

    

maxim 
� Numar de spitale avand implementat un sistem de management al calitatii – 

indicator de maxim 
 

 Indicatori de rezultat: 
� Grad de cunoastere a situatiei din spitale de catre personalul din 

administratia publica locala (%) – indicator de maxim 
� Numar de non-conformitati – indicator de minim 
� Rata satisfactiei pacientilor (%) – indicator de maxim 

 
 

Prioritatea 2: Invatamant:  
Masura 2.1: prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii 
 
Aceasta prioritate are ca obiectiv maximizarea numarului de absolventi cu minim 8 
clase (preferabil si cu liceu/scoala profesionala), prin doua mari tipuri de actiuni: 
sprijinirea (re)incorporarii in invatamant si prevenirea abandonului scolar. 
 
 Operatiuni orientative: 

■ cresterea ratei de incorporare in invatamantul prescolar, primar si 
gimnazial prin: 

■ oferirea de sprijin financiar pentru familiile aflate in dificultate; 
■ microbuze transport scolar pentru elevii din mediul rural; 
■ promovarea invatamantului in limba minoritatii rromani; 
■ atribuirea de burse sociale si burse de merit elevilor din 

grupuri defavorizate; 
■ prevenirea abandonului scolar prin: 

■ furnizarea serviciilor integrate de orientare şi consiliere 
pentru persoanele expuse riscului de părăsire timpurie a 
şcolii 

■ campanii de informare si constientizare a parintilor; 
■ implicarea liderilor formali si informali ai comunitatilor 

defavorizate in eforturile de prevenire a abandonului scolar; 
■ sprijinirea cu profesori itineranŃi / de sprijin a elevilor cu 

probleme de învăŃare şi adaptare şcolară, proveniŃi din 
fgrupuri defavorizate, precum şi a copiilor cu nevoi speciale 
integraŃi în şcolile de masă  

■ implementarea programelor de tip „scoala după scoala”, educatie 
remediala si invatare asistata; introducerea programului de servire a 
unei mese sau gustari si pregatirea temelor la scoala pentru elevii 
care provin din familii foarte sarace; 

■ reintegrarea in educatie a celor care au parasit timpuriu scoala 
(inclusiv programe de educaŃie de „a doua sansa”); sprijinirea 
cursurilor de alfabetizare, completarea studiilor si pregatirea 
profesionala a tinerilor din grupuri defavorizate care au depasit varsta 
scolarizarii, prin organizarea cursurilor cu frecventa redusa in scolile 
din mediu rural din comunitati foarte sarace  

■ creşterea accesului copiilor romi la forme alternative de educaŃie, 
precum învăŃământul la distanŃă, educaŃia cu frecvenŃă redusă, 
alfabetizarea la domiciliu; 

■ s.a. 
  
 Surse de finantare accesibile: POS DRU, fonduri locale 
  
 Indicatori de output:  

� Număr de participanŃi la programe de tipul educaŃie „de a doua şansă”, din 
care -femei – indicator de maxim 

� Numar de elevi care beneficiaza de servicii integrate de orientare si 
consiliere, precum si de programe de tip „şcoala după şcoală”, educaŃie 
remedială, invăŃare asistată – indicator de maxim 

� Numar de parinti informati asupra beneficiilor continuarii studiilor pentru copiii 
lor – indicator de maxim 

� Numar de microbuze scolare pentru copiii din mediul rural – indicator de 
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maxim 
 

 Indicatori de rezultat: 
� Grad de alfabetizare a persoanelor din grupurile defavorizate (%) - indicator 

de maxim 
� Rata absolvenŃilor de programe de educaŃie de tip „a doua şansă”  (%) - 

indicator de maxim 
� Numar de elevi care parasesc scoala inainte de absolvirea studiilor – 

indicator de minim 
� Numar de copii din grupuri defavorizate integrati in invatamant, la diferite 

niveluri: prescolar, primar, gimnazial, liceal, invatamant profesional si tehnic – 
indicator de maxim 

 
 
 
Masura 2.2: reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii 
educationale 

 
 Operatiuni orientative: 

■ reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea scolilor din 
invatamantul primar si gimnazial (clasele I-VII), in special in mediul 
rural si zonele locuite de grupuri defavorizate; 

■ reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii de 
educatie incluziva; 

■ construirea si dezvoltarea de campusuri scolare pre-universitare in 
zonele locuite de grupuri defavorizate; 

■ informatizarea invatamantului pre-universitar, prin dotari cu retele de 
calculatoare si asigurarea conectarii la internet; 

■ s.a. 
 Surse de finantare accesibile: POR, fonduri locale 

  
 Indicatori de output:  

� Număr de scoli din invatamantul primar si gimnazial reabilitate, modernizate 
si echipate – indicator de maxim 

� Numar de scoli dotate pentru educatie incluziva – indicator de maxim; 
� Numar de campusuri scolare pre-universitare construite / dezvoltate – 

indicator de maxim; 
� Numar de elevi din grupuri defavorizate invatand in scoli primare sau 

gimnazial modernizate si dotate corespunzator – indicator de maxim; 
� Numar de elevi cu handicap invatand in scoli modernizate si echipate pentru 

educatie incluziva – indicator de maxim. 
 

 Indicatori de rezultat: 
� Acces sporit al elevilor provenind din grupuri defavorizate la invatamant 

primar si gimnazial de calitate (%) – indicator de maxim; 
� Integrare sporita a elevilor cu handicap in sistemul de invatamant (%) – 

indicator de maxim. 
 
 
 
Masura 2.3: acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate  
 
Aceasta masura va stimula, cu precadere, dezvoltarea si modernizarii invatamantului 
TVET, ca solutie viabila pentru continuarea studiilor pentru elevii cu 8 clase provenind 
din grupuri defavorizate. Operatiunile orientative propuse vor urma structura actiunilor 
incluse in PRAI Sud-Est si PLAI-ul judetului Vrancea. 

 Operatiuni orientative: 
■ reabilitarea, modernizarea si  
■ dezvoltarea rationala a retelei scolare TVET 
■ adaptarea ofertei educationale a scolilor TVET la cerintele pietei 

muncii 
■ asigurarea conditiilor de infrastructura si dotare a scolilor TVET 
■ dezvoltarea resurselor umane ale scolilor TVET 
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■ cresterea calitatii sistemului de informare si consiliere profesionala si 
dezvoltarea programelor de tranzitie de la scoala la piata muncii 

■ s.a. 
 Surse de finantare accesibile: POS DRU, fonduri locale 
 
 Indicatori de output:  

� Număr de scoli TVET reabilitate si echipate corespunzator – indicator de 
maxim; 

� Numar de elevi invatand in scoli modernizate si echipate corespunzator – 
indicator de maxim 
 

 Indicatori de rezultat: 
� Acces sporit al elevilor provenind din grupuri defavorizate la pregatire in 

sistem TVET (%) – indicator de maxim 
� Integrare sporita a absolventilor TVET pe piata muncii (%) – indicator de 

maxim 
 

Masura 2.4: imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe 
piata muncii prin programe de formare pentru dezvoltarea competentelor si 
calificarilor de baza:  

  
 Operatiuni orientative: 

■ traininguri si programe de calificare/recalificare/perfectionare in 
profesii solicitate pe piata muncii; 

■ identificarea unor modalitati de atestare si valorificare pe piata muncii 
a abilitatilor si competentelor dezvoltate prin practicarea unor profesii 
traditionale (ex. cazul comunitatii rroma) 

■ s.a. 
 Surse de finantare accesibile: POS DRU, fonduri locale 
 

 Indicatori de output:  
� Număr de traininguri si programe de calificare/recalificare/perfectionare 

realizate – indicator de maxim 
� Numar de persoane provenind din grupuri defavorizate care au participat la 

traininguri si programe de calificare/recalificare/perfectionare – indicator de 
maxim 

� Numar de practicanti ai unor meserii traditionale atestati – indicator de maxim 
 

 Indicatori de rezultat: 
� Integrare sporita a absolventilor de training si programe de calificare / 

recalificare / perfectionare, provenind din grupuri defavorizate, pe piata muncii 
(%) – indicator de maxim 

� Mai buna integrare pe piata muncii a practicantilor unor meserii traditionale (%) 
– indicator de maxim 

 
Prioritatea 3: Asistenta sociala:  

Masura 3.1: reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
serviciilor sociale  

  
Operatiuni orientative: 

■ InvestiŃii pentru dezvoltarea şi îmbunătăŃirea serviciilor sociale 
comunitare pentru grupurile vulnerabile si persoanele aflate in nevoie 
prin: cantine sociale, adăposturi de noapte pentru persoanele fără 
casă, servicii de îngrijire la domiciliu, centre de zi pentru oameni 
nevoiaşi, centre pentru recuperare socială, găzduire temporară, 
centre de consiliere, ajutor la domiciliu, locuinte protejate, centre de 
respiro, centre de primire in regim de urgenta, servicii de ingrijire la 
domiciliu etc.) 

■ înfiinŃarea unor servicii sociale de tip alternativ pentru persoanele cu 
handicap (centre de zi, cluburi, ateliere protejate, etc.)  

■ crearea conditiilor de disponibilitate, respectiv de transport, 
infrastructura, retele de comunicare, a serviciilor medicale si 
sociomedicale pentru persoanele cu handicap; masuri specifice de 
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asigurare a transportului in comun pentru persoanele cu handicap; 
■ infiintarea si sustinerea centrelor de reabilitare specializate pe tipuri 

de handicap; 
■ dezvoltarea serviciilor sociale existente destinate bătrânilor si 

dezvoltarea unor servicii noi (cămin de bătrâni, centru de zi, centru 
de tip rezidenŃial, servicii medicale la domiciliu)  

■ dotarea unitatilor prestatoare de servicii sociale cu echipament 
special (medical, social, terapie reparatorie) 

■ dezvoltarea de servicii sociale pentru violenta domestica (centre de 
consiliere pentru victime ale violentei domestice, centre de consiliere 
pentru agresor  etc.) 

■ dezvoltarea de servicii comunitare pentru persoanele aflate in situatii 
de risc, precum si pentru copiii/tinerii ce parasesc sistemul de 
protectie; 

■ centre educative pentru copii proveniti din familii sarace (ex., centru 
educativ pentru copii saraci care au abandonat scoala sau sunt in 
pericol de abandon scolar); 

■ cluburi educative pentru tineri aflati in situatii de risc care sa 
desfasoare activitati diferite de serviciile publice sau organizate in 
comunitatile izolate unde nu exista servicii publice de natura 
educativa; 

■ amenajarea si dotarea unor cluburi publice de arta, cultura si/ sau 
sport pentru copii si tineri.  

■ s.a. 
  
 Surse de finantare accesibile: POR, fonduri locale, donatii si sponsorizari 

 
 Indicatori de output:  

� Cladiri construite / reabilitate / modernizate / echipate: numar, suprafata, 
volum investitii  – indicatori de maxim 

� Numar de noi servicii sociale oferite – indicator de maxim 
� Numar si tipuri de echipamente achizitionate – indicatori de maxim 
� Numar de beneficiari ai noilor servicii sociale – indicator de maxim 

 
 Indicatori de rezultat: 

� Acces mai bun la servicii sociale (%) - indicator de maxim 
� Adaptarea serviciilor sociale la nevoile individuale (% rata satisfactie 

beneficiari) – indicatori de maxim 
 

Masura 3.2: cresterea capacitatii institutionale in domeniul serviciilor sociale  
  
Operatiuni orientative: 

■ restructurari si reorganizari: 
� proiectarea si implementarea noului sistem institutional de 

asistenta sociala la nivel judetean;  
� cresterea eficientei si calitatii serviciilor de asistenta sociala prin 

restructurarea institutiilor de tip residential si crearea de servicii 
alternative, de tip familial, care sa raspunda nevoilor individuale 
si de grup ale persoanelor cu handicap  

� deconcentrarea serviciilor de asistenta sociala prin implicarea 
comunitatilor la nivel local in managementul de caz si prin 
transferul si/sau concesionarea serviciilor catre consiile locale si 
institutii publice private;  

� cresterea eficientei interventiilor sociale prin dezvoltarea 
serviciilor in regim de urgenta; 

■ imbunatatirea managementului: 
� dezvoltarea unui manual practic, stabilirea si implementarea 

procedurilor si practicilor de lucru ale noului sistem judetean de 
asistenta sociala 

� Implementarea standardelor specifice de calitate, controlul 
calitatii serviciilor si diseminarea informatiei privind dreptirile si 
obligatiile beneficiarilor 

� utilizarea unor sisteme moderne de management al informatiei 
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pentru monitorizarea, evaluarea si informarea publica 
� implementarea unor planuri de management al performantei 

■ formare si perfectionare: 
� dezvoltarea programelor de formare pentru specialiştii implicaŃi 

în sistemul serviciilor sociale (lucrători sociali, asistenŃi personali, 
asistente comunitare, mediatori familiali, mediatori sanitari, 
asistenŃi maternali, îngrijitori, personal din instituŃii rezidenŃiale) 

� dezvoltarea sistemului de asistenta maternala prin formarea de 
asistenti maternali; formarea de asistenti maternali pentru copiii 
infectati HIV / SIDA  

■ s.a. 
  
 Surse de finantare accesibile: POS DRU, POR, fonduri locale 
 
 Indicatori de output:  

� Numar de proceduri / manuale de calitate elaborate – indicatori de maxim 
� Numar de noi sisteme de management a calitatii implementate – indicator de 

maxim 
� Numar de traininguri si programe de formare – indicatori de maxim 
� Numar de beneficiari de traininguri si programe de formare – indicator de 

maxim 
 

 Indicatori de rezultat: 
� Eficientizarea activitatii in institutiile furnizoare de servicii sociale, masurata prin 

intermediul: 
■ reducerii cheltuielilor (%) – indicator de maxim 
■ reducerea non-conformitatilor (%) - indicator de maxim 
■ rata satisfactie beneficiari (%)  – indicator de maxim 

 
Masura 3.3: imbunatatirea conditiilor de locuit ale grupurilor defavorizate 

 
 Operatiuni orientative: 

■ identificarea şi rezolvarea situaŃiilor juridice privind documentele 
legale (certificate de nastere, acte de identitate, etc) necesare în 
vederea perfectării dreptului de proprietate asupra terenurilor şi 
locuinŃelor deŃinute de romi; 

■ constructia de locuinte sociale; 
■ asigurarea participării directe a beneficiarilor la proiectarea, 

reabilitarea şi construirea efectivă a obiectivelor, atât ca voluntari cât 
şi ca angajaŃi; 

■ sprijinirea financiara sau cu materiale a membrilor comunitatilor 
defavorizate pentru a-si repara locuintele; 

■ demararea unor programe de sensibilizare a comunităŃilor de rromi 
prin antrenarea acestora în acŃiuni de reabilitare şi salubrizare a 
locuinŃelor 

■ consolidarea cladirilor cu risc seismic in care locuiesc grupuri 
defavorizate. 

■ implementarea unor programe de reabilitare a locuinŃelor din zonele 
locuite de romi, prin asigurarea energiei electrice, a apei potabile, a 
canalizării, a gazului metan, a salubrităŃii; 

 
 Surse de finantare accesibile: POR, fonduri ANL, fonduri locale, donatii si 
 sponsorizari 
 
 Indicatori de output:  
� Număr de persoane carora li s-au intocmit acte de identitate – indicator de 

maxim 
� Numar de persoane intrate in legalitate in ceea ce priveste actele de 

proprietate asupra locuintelor sau terenurilor detinute – indicator de maxim 
� Numar de locuinte sociale construite si date in folosinta  – indicator de maxim 
� Numar de locuinte reabilitate in zonele locuite de grupuri defavorizate – 

indicator de maxim 
� Numar de cladiri cu risc seismic consolidate – indicator de maxim 
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� Cartiere / numar de locuinte ale grupurilor defavorizate conectate la  reteaua 
de utilitati – indicator de maxim 
 

 Indicatori de rezultat: 
� Calitate mai buna a locuirii pentru grupurile defavorizate (%) - indicator de 

maxim 
 

Masura 3.4: dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor pentru 
partenerii sociali şi societatea civila: 

 
Aceasta masura vizeaza completarea ofertei de servicii sociale a institutiilor 
publice cu servicii oferite de ONG-uri, companii, comunitati, familii sau indivizi 
particulari. 
 
 Operatiuni orientative: 

■ implicarea in oferirea de servicii sociale grupurilor defavorizate a unui 
spectru cat mai larg de actori, prin: 
� crearea si consolidarea de parteneriate intre autoritatile 

publice locale, institutiile descentralizate si deconcentrate ale 
statului, societatea civila, organizatiile religioase si caritabile 
si mediul economic 

� dezvoltarea parteneriatului public/privat si implicarea 
organizatiilor neguvernamentale ale persoanelor cu 
handicap, care reprezinta interesele acestora sau cu 
activitate in domeniu, in procesul decizional, la toate 
nivelurile, privind problematica handicapului, precum si in 
procersul de protectie a persoanelor cu handicap; 

■ cresterea capacitatii interne a partenerilor sociali de obtine finantari si 
de a oferi servicii sociale de calitate prin: 

� servicii de consultanta pentru ONG-uri 
� sprijinirea crearii sau aderarii la retele nationale si/sau 

europene 
■ sprijinirea initiativelor de responsabilitate corporatista a companiilor; 
■ sprijinirea organizarii de evenimente avand un scop filantropic: 

strangeri de fonduri, evenimente sportive demonstrative, concerte de 
binefacere etc. 

■ educatia civica si cresterea simtului civic prin: 
� campanii de constientizare 
� participarea la dezbateri publice şi facilitarea accesului la 

informaŃii publice 
� dezvoltarea colaborarii cu mass – media in vederea cresterii 

gradului de constientizare si/sau sensibilizare a comunitatii; 
■ Incurajarea si promovarea activitatilor de voluntariat; 
■ s.a. 

 
 Surse de finantare accesibile: POS DRU, POR, fonduri locale 
 
 Indicatori de output:  

� Număr de parteneriate nou incheiate – indicator de maxim 
� Numar de ONG-uri in domeniul social active in judet – indicator de maxim 
� Numar de companii responsabile social in judet – indicator de maxim 
� Volum donatii si sponsorizari pentru proiecte sociale in judet – indicator de 

maxim 
� Numar de campanii de informare si campanii mass-media pentru 

constientizarea populatiei asupra situatiei grupurilor defavorizate – indicator 
de maxim 

� Numar de voluntari activand in ONG-uri din domeniul serviciilor sociale – 
indicator de maxim 

� Numar de proiecte de intarire a capacitatii organizationale derulate de ONG-
urile din judet - indicator de maxim 

� Numar de ONG-uri membre in retele nationale / internationala activand in 
judet - indicator de maxim 
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 Indicatori de rezultat: 
� Mai buna reprezentare a intereselor grupurilor defavorizate (%) - indicator de 

maxim 
� Mai buna constientizare a problemelor cu care se confrunta grupurile 

defavorizate (%) - indicator de maxim 
� Cresterea satisfactiei beneficiarilor de servicii sociale (%)  – indicator de maxim 

 
 
 

 
 
 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE A JUDEłULUI VRANCEA 2007-2013 197 

    

 

3. Teme orizontale 
 
 

3.1 Incluziunea sociala 
 
 
Egalitatea de sanse 
 
Judetul Vrancea nu se confrunta cu probleme deosebite de egalitate de sanse - analiza 
indicatorilor nu evidentiaza existenta discrimarii de gen pe piata muncii, in domeniul 
educational sau la nivelul altor indicatori generali de dezvoltare umana. Piata muncii din 
judetul Vrancea are de altfel o capacitate mai ridicata de a absorbi forta de munca feminina 
(datorita specificului sau industrial), dupa acum arata rata de somaj semnificativ mai scazuta 
pentru popultatia activa feminina. 
 
Principalul risc pentru egalitatea de gen este cauzat – pentru perioada de progrmarea data – 
de posibila tendinta de relocalizare a industriei confectiilor catre tari cu forta de munca mai 
ieftina, ceea ce ar conduce la o rata de somaj disproportionat mai ridicata in randul femeilor. 
 
Acest risc poate fi insa compensat eficient de implementarea strategiei propuse – si in special 
a Axei Prioritare II – deoarece dezvoltarea turismului si a industriei alimentare vor absorbi o 
forta de munca predominant feminina. 
 
In mod complementar, implementarea Axei Prioritare I poate contribui eficient – in special 
daca este sustinuta adecvata de actiunile propuse in cadrul Axei Prioritare III – la reducerea 
ratei de somaj a populatie masculine, prin absorbtia mai ridicata a acestei in activitati de 
constructie / imbunatatiri funciare / silvicultura – ecologizare. 
 
 
Grupuri defavorizate 
 
Analiza din capitolul 3.2 a evidentiat importanta pentru judetul Vrancea a adresarii adecvatae 
a problematicii grupurilor defavorizate – in special a comunitatii rroma si a persoanelor cu 
handicap. In consecinta, prezenta strategie propune dedicarea uneia dintre cele 4 axe 
prioritare  - Axa IV: “Imbunatatirea substantiala a accesului la serviciile publice fundamentale”. 
Un accent special se pune – in masurile recomandate in cadrul acestei axe – pe dezvoltarea 
parteneriatului intre institutiile publice si societatea civila (Masura 3.4). 
 
Grupurile defavorizate vor fi de asemenea beneficiarii indirecti ale unora din masurile propuse 
in cadrul Axei I (Linia de Interventie Prioritara 3) si Axei III (Linia de Interventie Prioritara 1). 
 
Comunitati periferice 
 
Indicatorii prezentati in sectiunea A.4 “Analize detaliate la nivel de localitate” arata  
disparitatile semnificative existente intre gradul de saracie180  al comunelor localizate in zone 
mai putin accesibile – in special al comunelor localizate la terminatia vestica a drumurilor 
nationale de pe directia Est-Vest – si alte comune ale judetului. Datorita starii avansate de 
degradare a drumurilor judetene/locale/forestiere din anumite zone ale judetului (in special in 
zona sub-montana), un numar important de localitati se confrunta cu un efect de 
periferializare, in ciuda amplasarii lor geografice in zona mediana a judetului. Accesibilitatea 
redusa a condus la depedenta ridicata de agricultura si dezvoltarea redusa a turismului (in 
ciuda potentialului natural si etnografic remarcabil). 
 
Impactul major al gradului de accesibilitate asupra dezvoltarii economice – si implicit a 
bunastarii – unor comunitati din Vrancea a impus selectarea imbunatatirii accesibilitatii ca 
unul dintre cele mai importante linii de interventie propuse in aceasta strategie (Axa Prioritara 

                                            
180 Masurat indirect, prin rata de somaj, sporul migrator, numarul ajutoarelor sociale. 
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I, Linia de Interventie 1). Constructia/reabilitarea/modernizarea esalonata a drumurilor pe 
directia Nord-Sud din zona submontana (de la limita judetului Bacau – Soveja pana la 
Vintileasca – limita judetului Buzau), care sa conecteze cele patru Drumuri Nationale de pe 
directia Est-Vest, corespunde unei multitudini de criterii de prioritizare mentionate pentru 
aceasta linie de interventie si constituie raspunsul adecvat pentru problema comunitatilor 
periferice din judetul Vrancea. 
 
 

3.2 Protectia mediului si conservarea naturii 
 
Protectia mediului si conservarea naturii este o tema cu o prezenta masiva in Strategia de 
Dezvoltare propusa, datorita specificului judetului Vrancea, dominand Axa Prioritara I si fiind 
prezenta implicit in Axele Prioritare II (ca parte a dezvoltarii durabile a turismului si a 
dezvoltarii rurale) si III (ca parte a educatiei si formarii profesionale). De asemenea, datorita 
impactului potential al riscurilor climatice si geomorfologice asupra infrastructurii fizice din 
judetul Vrancea, se recomanda mecanisme de intarire a cooperarii inter-institutionale si de 
armonizareaa a investitiilor. O importanta notabila a fost dedicata de asemenea cresterea 
gradului de constientizare a problematicii mediului a populatiei generale si a gradului de 
pregatire profesionala a personalului din domeniu. 
 
 
 

3.3 Inovare 
 
 
Dupa cum se evidentiaza in capitolul A.1.3, sub-capitolul “Dezvoltarea Resurselor Umane: 
Cercetare-Dezvoltare”, sectorul de cercetare-dezvoltare al judetului are un potential limitat de 
sustinere a inovarii. Lipsa traditiei industriale, inexistenta cercetarii tehnologice, absenta unui 
centru universitar si marimea relativ redusa a principalului centru urban al judeteului constituie 
tot atatea provocari in adoptarea unui demers inovativ sistematic la nivel de judet.  
 
Inovarea nu se limiteaza insa la domeniile tehnologiei avansate. Strategia de dezvoltare 
propusa pentru judetul Vrancea se centreaza in jurul ideii de valorificare a potentialului 
traditional al judetului (natural, rural, chiar traditional – “arhaic”) – dar intr-o modalitate 
inovativa, care sa permita tranzitia de la subzistenta catre piata europeana, cu un accent 
deosebit pe ideea de marketing/promovare, tehnici moderne de comercializare (e-
business) si internationalizare. Factorul cheie in abordarea inovativa a sectoarelor 
traditionale in reprezinta educatia si formarea profesionala, carora le este dedicata Axa III, cu 
un accent deosebit de gandirea antreprenoriala, marketing, adoptarea standardelor de 
calitate europene, etc. Astfel, implementarea Axei III are rolul de a pregati resurselor umane 
pentru realizarea cu succes – intr-o maniera inovativa - a masurilor din cadrul Axei II: 
dezvoltarea turismului si dezvoltarea rurala. 
 
 

3.4 Cresterea capacitatii institutionale si a capacitatii de absorbtie a 
fondurilor europene 

 
 
Implementarea efectiva a strategiei de dezvoltare propusa depiunde in mod fundamental de 
capacitatea actorilor locali din judetul Vrancea de a atrage fondurile europene pentru a finanta 
actiunile selectate. Masurile propuse in strategie sunt coerente cu Programele Operationale si 
PNDR pentru perioada 2007-20013. Absorbtia fondurilor disponibile depinde insa – alturi de 
eligibilitatea actiunilor – de capacitatea institutionala a aplicantilor si de capacitatea acestora 
de a lucra in parteneriat pentru atingerea scopurilor strategice. 
 
Odata cu largirea UE de la 15 la 25 si ulterior la 27 de state member, disparitatile intre 
regiunile Europei largite au devenit mai vizibile, influentand semnificativ negocierile pentru 
Fondurile Structurale aferente perioadei 2007-2013. Reglementarile si acordurile privind 
distributia forndurilor intre state nu sunt suficiente. Cel mai important factor este capacitatea 
de absorbtie, in special atunci cand vorbim de noile state membre. 
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Capacitatea de absorbtie este definita ca fiind capacitatea unui stat de a cheltui resursele 
financiare alocate din fondurile UE, intr-un mod eficient.  
 
Din experientele trecute, Comisia a ajuns la concluzia ca tarile au o capacitate de absorbtie a 
fondurilor externe limitata  atat din partea cererii cat si a ofertei. Din partea cererii insemnand 
abilitatea potentialilor beneficiari de fonduri de a genera proiecte acceptabile si mature. 
Capacitatea de absorbtie din partea ofertei poate fi definita prin trei factori principali:  
 
����    capacitatea de absorbtie la nivel macro-economic -  masurata in termeni de PIB 

(asistenta financiara pe care un stat o poate primi din Fondurile Structurale si Fondul 
de Coeziune nu poate depasi 4% din PIB) 

 
����    capacitatea de absorbtie financiara – abilitatea de a cofinanta proiectele si 

programele finantate de catre UE 
 
����    capacitatea administrativa – abilitatea autoritatilor centrale si locale de a pregati 

programe si proiecte in timp util, de a coordona partenerii implicati si a urma 
procedurile; de asemenea capacitatea administrativa se refera la disponibilitatea 
resurselor umane, a pregatirii  si motivarii lor, structura organizationala si atribuirea 
responsabilitatilor intr-o organizatie. 

 
Dat fiind rolul multiplu al autoritatilor locale Vrancea: acela de programare a fondurilor la nivel 
local, aplicant/beneficiar de fonduri, initiator de parteneriate, implementator de proiecte, este 
important a-si dezvolta capacitatea administrativa si abilitatea de a genera proiecte mature 
pentru dezvoltarea locala. 
 
Pentru a atinge acest deziderent, capacitatea autoritatilor locale trebuie permanet dezvoltata 
prin instruiri, schimburi de experiente si consiliere.  
 
In acest context, Autoritatile de Management ale Programelor Operationale au dezvoltat axe 
de interventie ce includ programe de instruire dedicate dezvoltarii si consolidarii capacitatii 
institutiilor si autoritatilor responsabile de a propune si implementa proiecte si programe 
finantate din Fondurile Structurale. 
 
 
 
� Ministerul Economiei si Finantelor: Programul Operational pentru Asistenta 

Tehnica 2007-2013 (Finantare din FSE) 
 
Axa prioritara 1: Sprijin pentru implementarea instrumentelor structurale si coordonarea 
programelor  
Masura 1.1 Sprijin pentru managementul si implementarea Instrumentelor Strcuturale  
Masura 1.2 Instruiri orizontale in domeniul gestionarii programelor/ proiectelor 
 
Prin intermediul acestei axe, PO pentru AT va sprijini instruiri regulate ale functionarilor publici 
din institutiile implicate in sistemul Fondurilor Structurale, pe teme de programare, 
implementare, monitorizare, comunicare si evaluare a Instrumentelor Structurale ale UE.  
 
� Ministerul Internelor si Reformei Administrative:  Programul Operational 

Dezvoltarea Capacitatii administrative 2007-2013 (finantare din FEDER) 
 
Axa prioritara 1: Imbunatatiri structurale ale procesului de programare si implementare ale 
politicilor publice 
 
Masura 1: Imbunatatirea procesului de luare a deciziei la nivel politico-administrativ 
Masura 2: Intarirea cadrului de contabilizare  
Masura 3: Imbunatatirea eficientei organizationale  
 
Interventiile urmaresc atat imbunatatiri structurale cat si ale proceselor, precum si investitii 
semnificative in capitalul uman, prin instruiri. Rezultatele tintite sunt o mai puternica structura 
institutionala capabila sa sprijine procesul de elaborare a politiclor publice si initiativelor de 
investire.  
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Axa prioritara 2: Imbunatatirea calitatii si eficientei de a presta servicii publice, pe baze 
descentralizate  
Masura 1: Sprijinirea procesului de descentralizare a serviciilor sectoriale 
Masura 2: Imbuntatirea calitatii si eficientei prestarii de servicii publice  
 
Interventia urmareste cresterea eficientei administratiei publice prin investitii in instruiri ale 
personalului si redefinirea fisei postului. 
 
� Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintei: Programul Operational 

Regional 2007-2013 (finantare FEDER) 
 
Axa prioritara 6: Asistenta tehnica pentru sprijinrea implementarii POR  
Masura 2: Sprijin pentru activitati de informare si publicitate pentru POR  
 
Interventia urmareste organizarea de conferinte, forumuri, ateliere de lucru si seminarii pentru 
potentialii beneficiari ai fondurior structurale destinate dezvoltarii regionale.  
 
 
Actorii locali din judetul Vrancea (Consiliul Judetean, Consiliile Locale/Primariile, 
directiile deconcentrate, ONG-urile, alti potentiali solicitanti de Fonduri Structurale) nu 
pot accesa direct aceste fonduri si nu pot propune proiecte spre finantare din aceste 
surse, dar pot beneficia prin masurile descrise mai sus  de instruiri, transfer de 
cunostinte si informatii. O atitudine pro-activa a institutiilor si organizatiilor din judetul 
Vrancea in identificarea, urmarirea si participarea in aceste activitati de intarire a 
capacitatii de absorbtie organizate de Autoritatile de Management este importanta 
pentru maximizarea beneficiilor la nivel judetean/local a masurilor initiate la nivel 
national.  
 
Participarea in aceste activitati trebuie insa sustinuta prin masuri luate la nivel local de intarire 
a resurselor umane din institutiile publice: 

• Asigurarea unei inzestrari suficiente cu personal, astfel incat participarea in activitatile 
de instruire si informare sa nu duca la o incarcare excesiva a personalului cu 
activitati; 

• Motivarea adecvata a personalului instruit, pentru a se asigura o buna retentie in 
sistem a acestuia; 

• Valorificarea rapida a noilor cunostinte si informatii obtinute prin elaborarea dupa 
fiecare sesiune a “back home plans”/planurilor de utilizare la nivelul fiecarei institutii 
beneficiare a noilor cunostinte/informatii; 

• Diseminarea extinsa in organizatii a noilor cunostinte, aptitudini si informatii obtinute 
in urma activitatilor organizate de AM – prin activitatile de instruire interna si 
comunicare interna catre restul personalului, de catre persoanele participante in 
activitatile de instruire si informare. 

 
Aceste masuri interne de dezvoltare a resurselor umane din institutiile din judetul Vrancea 
trebuie sustinute de alocari financiare – din bugetele proprii – satisfacatoare si de o buna 
constientizare a beneficiilor pe termen lung a activitatilor de instruire si informare. 
 
Prezenta strategie are ca parte componenta anexele 1-5. 
 
 

PRESEDINTE, 
Marian Oprisan  

 
       Contrasemnează, 

                                                                            Secretar al judetului 
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