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Pro TV întreabă, noi răspundem! 
 

Ca urmare a campaniei de promovare a emisiunii ”România te iubesc”, difuzată de 
canalul de televiziune Pro TV sub genericul ”Județe la stăpân” – sugerându-se din 
imagini și texte că unele județe sunt mai puțin dezvoltate, dorim să prezentăm opiniei 
publice o serie de date statistice, date care reprezintă răspunsul pe care Consiliul Județean 
Vrancea l-a transmis către Pro TV, ca urmare a unei solicitări. Considerăm că prin 
furnizarea acestui răspuns către publicul interesat, datele statistice care se regăsesc în 
răspunsul nostru au șanse mai mari de a fi inserate în documentarul realizat de către Pro 
TV despre Județul Vrancea. 

 
1 Cat au costat manifestarile dedicate evenimentului Vrancea Eroica? 

 

Răspuns: ”Vrancea Eroică” este un proiect realizat de Consiliul Județean Vrancea, ce a 
debutat în anul 2015, născut din dorința de a onora eroii care au plătit cu prețul vieții lor 
desăvârșirea României Mari, în Primul Război Mondial. Totodată, prin organizarea 
acestui eveniment, administrația publică județeană a urmărit creșterea potențialului 
turistic, cultural și istoric al județului Vrancea, element ce îl aduce mai aproape de 
atingerea obiectivului de a face această regiune una preferată de turiști. 

 

Evenimentele reunite sub egida ”Vrancea Eroică” au însumat 2.520.370 lei și s-au 
desfășurat pe parcursul a 4 zile, în localitățile Focșani, Mărăști, Soveja, Mărășești și 
Tișița, la monumentele și mausoleele aflate pe ”Drumul de Glorie al Armatei Române în 
Primul Război Mondial”. Programul a cuprins servicii militare și religioase, momente 
artistice și evocatoare susținute de nume dintre cele mai valoroase ale scenei culturale 
românesti. In acest an ”Vrancea Eroică” s-a bucurat de participarea unui mare numar 
mare de tineri din tara si din Republica Moldova, care au pictat cel mai mare steag al 
României în vecinătatea Mausoleului Mărășești, cu scopul de a aduce un omagiu eroilor 
căzuți în luptele din 1917 și de a crea o strânsă legătură intre românii de pe ambele 
maluri ale Prutului. 
 

Tocmai pentru că administrația județeană urmarește să accentueze și să valorifice 
potentialul istoric al județului, au fost reabilitate toate cele 4 mausolee aflate în această 
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zonă, din totalul de 11 răspândite pe teritoriul României. Totodată, s-au realizat 
demersurile necesare pentru a le include pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. 
Acțiunile desfășurate nu au rămas fără impact în economia județului, așa cum arată 
datele oficiale primite de la Muzeul Vrancei, în anul 2018 numărul persoanelor care au 
trecut pragul unui muzeu a fost de 385 de mii, ceea ce înseamnă o creștere cu 137 % 
numai într-un singur an. 
 
2. Cati kilometri de drumuri judetene au fost asfaltate? Cati kilometri mai sunt de 
asflatat? 

Răspuns: Consiliul Judetean Vrancea are in administrare drumuri judetene in lungime 
totala de 730 km, din care drumuri judetene asfaltate 447 km si in curs de asfaltare 168 
km. Incepand cu anul 2008, s-au modernizat 259 km la standarde europene. Pentru 168 
de km sunt deja semnate contractele de finantare si contractele de executie lucrari, iar 
pentru alti 87 km au fost intocmite documentatiile tehnico-economice. La momentul 
prezentei, pentru lucrari de modernizari, reabilitari si consolidari la drumurile judetene 
administratia judeteana are incheiate 35 contracte de finantare in valoare totala de 
109.216.476,11 euro (4 contracte pe POR 2014-2020 si 31 contracte pe PNDL 1 si 2) 

3. Cati locuitori ai judetului Vrancea sunt racordati la reteaua de apa curenta? 

Răspuns: In Judetul Vrancea 70,01% (271.635 locuitori) din populatie este conectata la 
serviciul public de alimentare cu apa, insa la finalul anului 2022, 96% din populatia 
judetului va beneficia de serviciul public de alimentare cu apa, datorita proiectului 
finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare in valoare de 246.357.909 euro 
care se afla in implementare/executie la aceasta data si la care, cofinantarea judetului 
Vrancea este 2%. 

Trebuie mentionat ca o prima etapa care a rezolvat aglomerarile urbane cu servicii de 
canalizare si apa s-a inchis in 2016 si a avut o valoare de 107 milioane euro. In afara 
retelelor efective executate au fost construite si 5 statii de epurare mari pentru 4 orase si 
o comuna (Homocea). In anul 2017 a fost demarat actualul program cu finantare din 
POIM prin care rezolvam problema canalizarii in toate aglomerarile cu peste 2000 
locuitori, si in cadrul caruia se vor mai construi alte 3 statii mari de epurare (Lepsa-
Gresu, Gugesti si Maicanesti). Precizam ca judetul Vrancea este pe primul loc in tara la 
implementare prin inceperea efectiva a lucrarilor.  
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Judetul Vrancea a accesat toate finantarile disponibile pentru serviciile de canalizare si 
apa din 2007 pana in prezent. De mentionat ca inclusiv pe programele de preaderare (ex - 
ISPA) cu finantare BERD, judetul Vrancea a construit la Focsani cea mai moderna statie 
de epurare la vremea constructiei din sud estul Europei conform statisticilor. 

4. Cati locuitori ai judetului Vrancea sunt racordati la reteaua de canalizare? 
 

Răspuns: In acest moment 37,72% (146.344 locuitori) din populatia judetului este 
conectata la reteaua publica de canalizare, urmand ca la sfarsitul anului 2022, prin 
Programul Operational Infrastructura Mare, peste 65% din populatie sa fie racordata la 
reteaua de canalizare. 
Reiteram faptul ca, POIM a finantat proiecte pentru unitatile administrativ teritoriale mai 
mari de 2000 de locuitori. Normele europene recomanda pentru unitatile administrativ 
teritoriale mai mici de 2000 de locuitori, solutii individuale de deversare a apelor uzate in 
sisteme individuale cu vidanjare. 
 
5. Cati locuitori ai judetului Vrancea sunt racordati la reteaua de gaz? 
 
Răspuns: Pe raza judetului Vrancea, ENGIE -DISTRIGAZ SUD RETELE detine licenta 
de distributie, situatia consumatorilor racordati la reteaua de gaz, prezentandu-se in felul 
urmator: 
- consumatori casnici:      29.488 
- asociatii de proprietari:    1.190 
- consumatori non casnici: 1.560 
 
6. Cati turisti au vizitat Vrancea in 2018? 

 
Răspuns: Conform Directiei Judetene de Statistica Vrancea, numarul de turisti in anul 
2018 a fost de 49.643, din care 1.739 cetateni straini, Vrancea situandu-se pe locul II din 
tara in anul 2018, cu cea mai mare crestere a numarului de turisti, innoptarile in 
structurile de primire turistica fiind de aproximativ 74.800. Pe langa turistii existenti in 
statistici, sunt si turisti care nu folosesc unitatile de cazare si care astfel nu pot fi 
cuantificati. Vrancea este o destinatie turistica, ecumenica, viticola, montana, preferata de 
locuitorii din judetele Galati, Braila,  Bacau,Tulcea, Constanta. Drumul Vinului (DJ 205 
B), unul dintre destinatiile turistice ale judetului Vrancea, va intra in reablitare si 
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modernizare in cursul lunii septembrie a.c., ordinul de incepere al lucrarilor urmand a fi 
semnat in aceste zile ca urmare a semnarii contractului de executie. 
 
 
7. Cati investitori straini deruleaza afaceri in judetul Vrancea? 
 
Răspuns: In Judetul Vrancea, conform informatiilor detinute de catre Camera de 
Comert, Industrie si Agricultura Vrancea avem urmatoarea situatie a investitorilor straini: 

 

ȚARA 
Nr. 
Firme 

CAPITAL 

Grecia 4 13,260.00 lei 
Iordania 1 110.00 lei 
Iran 1 1,000.00 lei 
Israel 3 900.00 lei 
Liban 3 839,279.00 lei 
Macedonia 1 200.00 lei 
Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de 
Nord 

7 13,980.00 lei 

Panama 4 641,810.00 lei 
Polonia 2 643,250.00 lei 
Portugalia 1 100.00 lei 
Republica Arabă Siria 2 18,350.00 lei 
Rusia 1 4,000.00 lei 
S.U.A. 6 1,200.00 lei 
Serbia 1 200.00 lei 
Sudan 1 200.00 lei 
Suedia 3 21,162,654.50 lei 
Turcia 26 1,210,805.30 lei 
Ucraina 1 70.0 lei 

 

 
8. Cati agenti economici cu mai mult de 500 de angajati desfoasoara activitati in 
judetul Vrancea? 
Răspuns: Conform datelor transmise de catre Camera de Comert, Industrie si 
Agricultura Vrancea, agentii economici cu mai mult de 500 de angajati care isi 
desfasoara activitatea in judetul Vrancea sunt: 
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Numele firmei Număr de angajați 2017 Număr de angajați 2018 
ROSCA-CONF SRL 839 912 
PANDORA PROD SRL 896 837 
ARTIFEX SRL 1005 1215 
ZANFIR SNC 503 607 
VRANCART SA 1072 1133 
INCOM-VRANCO SA 531 531 

 

Mentionam ca microintreprinderile cu salariati intre 100-500 sunt in numar de 32, iar 
la nivelul judetului Vrancea sunt 14.893 persoane juridice inregistrate, conform 
datelor primite de la Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Galati, din care 
9 sunt gestionate ca mari contribuabili. 
 
9. Cati cetateni ai judetului Vrancea au migrat in strainatate din 2002 si pana in 
prezent? 
 
Răspuns: Cu privire la persoanele care au migrat in strainatate intre 2002-2019, 
Directia Judeteana de Statistica Vrancea, ne-a transmis urmatoarele date: 

 Emigranti definitivi: 
 

 
Judet 

Ani 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

UM: Numar persoane 
Vrancea 124 221 201 302 349 172 124 132 
 
 
Judet 

Ani 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

UM: Numar persoane 
Vrancea 104 196 161 178 171 212 332 316 413 

 
10. Care este rata somajului in judetul Vrancea? 
 
Răspuns: Starea economica a judetului Vrancea arata faptul ca rata somajului este 
sub media nationala de 4%,  fiind inregistrat un procent de 3,7% in luna mai 2019. 
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11. Cati asistati social cu drept de munca sunt in plata? 
 
Răspuns: La nivelul judetului Vrancea, in luna iulie 2019, conform Agentiei Nationale 
pentru Plati si Inspectie Sociala Vrancea, se aflau in evidente 3.763 persoane apte de 
munca provenind din familii beneficiare de ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat. Precizam ca ajutorul social se acorda acestor persoane, 
doar daca presteaza orele de munca stabilite in folosul comunitatii, conform unui 
program stabilit de primar. In caz contrar plata se suspenda incepand cu luna urmatoare. 
 
12. Cati angajati in sistemul privat exista in evidente in judetul Vrancea? 
 
Răspuns: Aplicatia REVISAL, in care se inregistreaza persoanele angajate prin 
incheierea unui contract individual de munca, arata ca la nivelul Judetului Vrancea sunt 
42.800 contracte individuale de munca la societatile comerciale cu capital privat. 
 
13. Cati angajati in sistemul de stat exista in evidente in judetul Vrancea? 
 
Răspuns: La nivelul sistemului de stat, in judetul Vrancea sunt incheiate 15.867 
contracte individuale de munca din care, exemplificam: 

- Cadre militare: aproximativ 2.300 ; 
- Politie, Jandarmi, ISU: aproximativ 2.000, 
- Sistem sanitar: aproximativ 2.200; 
- DGASPC: aproximativ 1.150; 
- Salariati ai Consiliului Judetean Vrancea: 136. 

 
 

Biroul de presă al Consiliului Județean Vrancea 
 


