PROIECTE FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 2014-2020
CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI ȘI INSTITUȚIILE SUBORDONATE
-

Nr.
Crt

1

Titlul proiectului

Sursa de
finanţare

Programul
Fazarea Proiectului „Sistem
Operational
integrat de management al
Infrastructura
deseurilor solide in judetul
Mare
Vaslui”
2014-2020

situație la 27.08.2019

Valoarea totală,
Finanțare
Perioada de
lei
nerambursabila implementare
(inclusiv TVA)
PROIECTE IN DERULARE

23.818.734,78

17.545.561,22

28.07.2017
30.09.2020

Aplicant,
parteneri

Stadiul
proiectului

- CL1 - Construirea Centrului de
Management al Deşeurilor - a avut loc
recepția finală;
- CL2 - Construirea staţiilor de transfer
Vaslui, Bârlad, Huşi şi Negreşti şi a
platformelor de colectare selectivă a
deşeurilor - a avut loc recepția finală;
- CL3 - Închiderea depozitelor
existente: a avut loc recepția la
terminarea lucrărilor pentru depozitul
Bârlad și depozitul Negrești.
Pentru depozitul Huși vor fi executate
lucrări de consolidare a bazei
depozitului afectat de alunecările de
Judeţul Vaslui
teren. După efectuarea acestora, vor fi
(CJ Vaslui)
executate lucrările de remediere a
corpului depozitului și apoi demarate
procedurile privind recepția la terminare
a lucrărilor.
Contracte de operare C+T +CMID
SIMDS (6 – contracte):
- a fost semnat contractul de delegare
pentru depozitul Roșiești si a stațiilor de
transfer din Vaslui, Bârlad, Huși și
Negrești;
- au fost semnate patru contracte de
colectare și transport deșeuri.
Este în curs de elaborare documentația
de atribuire pentru zona 5 - Roșiești.

2

3

4

Regiunea Nord-Est-Axa
Rutiera Strategica 4: Vaslui
„Reabilitare si Modernizare
Drum Strategic Judetean
Birlad – Laza – Codaesti (Dj
245, Dj 245m, Dj 247, Dj
246)”

Programul
Operational
Regional
2014-2020

222.001.842,03

213.074.058,3
1

30.12.201730.06.2022

Aplicant-Jud.
Vaslui (CJ
Vaslui)
Parteneri:
comunele
Zorleni, Bacani,
Al. Vlahuta,
Poienesti, Laza,
Balteni, Stefan
Cel Mare,
Zapodeni,
Danesti,
Codaesti,
Miclesti

CALITATE SI
PERFORMANTA: strategie
de management la Consiliul
Judetean Vaslui

Programul
Operational
Capacitate
Administrativa
2014-2020

609.991,90

597.792,06

29.01.201829.07.2019

Judeţul Vaslui
(CJ Vaslui)

Etica si integritate la
Consiliul Judetean Vaslui

Programul
Operational
Capacitate
Administrativa

399.610,00

391.617,80

18.06.201817.10.2019

Judeţul Vaslui
(CJ Vaslui)

Au fost semnate următoarele contracte:
-servicii de informare și publicitate;
-servicii de consultanță în management
de proiect ;
- servicii de verificare tehnica a
proiectelor;
-servicii dirigintie de santier;
-proiectare + executie a lucrarilor.
S-a organizat conferinta de lansare
proiect.
S-au publicat un comunicat de presa si
2 anunturi.
S-au tiparit mapele si pliantele de
promovare a proiectului.
S-au amplasat 21 de panouri
temporare de informare si publicitate
S-a obtinut majoritatea avizelor
solicitate prin CU
Proiectare- realizat 95%.
FINALIZAT
Rezultate obtinute:
-Sistemul de management al calității
implementat la nivelul instituției
Consiliului Județean Vaslui în
conformitate cu standardul ISO
9001:2015;
-BSC implementat la nivelul instituției
Consiliului Județean Vaslui;
- Cunoștințe și abilități îmbunătățite la
nivelul a 50 de participanți la sesiunile
de instruire și formare legate de
domeniul managementului calității și
performanței.
-s-au finalizat achizitiile de bunuri și
servicii;
- s-au finalizat serviciile de formare,
- in prezent sunt in derulare serviciile

2014-2020

5

Reprezentanta
Comisiei
Centrul de Informare Europe
Europene in
Direct Vaslui
Romania

6

Spitalul Judetean de
Urgenta Vaslui- Centru de
excelenta pentru instruirea
personalului medical implicat
in implementarea
programelor prioritare de
sanatate in context
transnational inovativ

Programul
Operational
Capital Uman
2014-2020

7

Fazarea proiectului
Reabilitarea sistemului de
alimentare cu apă, a
sistemului de canalizare și a
stațiilor de epurare în
aglomerările Vaslui, Bârlad,
Huși și Negrești

Programul
Operational
Infrastructura
Mare
2014-2020

de consultanta si expertiza in vederea
dezvoltarii unui set de proceduri si
instrumente în materie de etică,
integritate și prevenire a corupției,
finalizându-se Manualul precum si
Planul de Integritate asumate prin
cererea de finanțare.
352.041

117.562,50

01.01.201931.12.2019

10.942.376,54,
din care SJU
Vaslui9.137.889,26

9.239.232,69, din
care SJU Vaslui8.955,131,64

11.12.201710.12.2020

420.316.815,52

380.386.718,05

05.12.2016
30.06.2020

Judetul Vaslui
(CJ Vaslui)

In derulare activitatile conform
calendarului

A fost finalizata dotarea salii
multimedia;
A fost finalizata achizitia
APLICANTechipamentelor informatice;
Spitalul
A fost finalizata achizitia
Judetean de
echipamentelor medicale.
Urgenta Vaslui
A fost finalizata achizitia kiturilor de
Partenerpractica.
Consorzio
A fost finalizata achizitia serviciilor de
Italiano Par la
formare profesionala.
Ricerca in
A fost demarata activitatea de formare.
Medicina
Au urmat cursurile de formare
profesionala un numar de 9 grupe a
cate 15 persoane.
„Reabilitarea Stațiilor de tratare Vaslui,
Bârlad și Husi”; SCADA pe rețele de
apă și canalizare din Vaslui, Bârlad,
Huși
și
Negrești”-VS-CL-G-01:
Recepție finală pentru componenta
„Reabilitarea
stațiilor
de tratare
AQUAVAS
Vaslui, Bârlad, si Huși;
„Reabilitarea Stațiilor de epurare
S.A.
Vaslui, Bârlad și Husi”-VS-CL-G-02: A
fost semnat Procesul verbal de
Receptie finala ;

”Rețele de apă și canalizare, stații de
pompare, stații pompare apă uzată în
Vaslui”-VS-CL-VS-R01:
-Lucrarile
sunt in derulare;
”Rețele de apă și canalizare, stații de
pompare, stații pompare apă uzată în
Bârlad”-VS-CL-BD-R02: Procedura de
achizitie este in derulare, data limita de
depunere a ofertelor fiind 16.09.2019.
”Rețele de apă și canalizare, stații de
pompare, stații pompare apă uzată în
Huși și Negreşti”-VS-CL-HU&NE-R03:
Lucrarile sunt in derulare atat pe lotul
1 Husi cat si pe lotul 2 Negresti
„Stația de tratare și Statia de epurare
Negreşti”-VS-CL-NE-R04: A fost emis
Ordinul de incepere a lucrarilor in data
de 19.08.2019 atat pentru lotul 1 STAP
Negresti cat si pentru lotul 2 SEAU
Negresti.
”Surse, aducțiuni, stații de pompare
apa bruta și rezervoare, refulări în
Vaslui și Bârlad”-VS-CL-VD&BD-R05:
Procedura de achizitie este in derulare
si se afla in faza de analiza oferte.
”Proiectare și asistență tehnică din
partea
proiectantului;
elaborare
documentații de atribuire și sprijin
pentru beneficiar pe parcursul derulării
procedurilor de atribuire a contractelor
de lucrări”-VS-CS-ATMP-02.1Contractul se afla în derulare;
„Supervizare lucrari”-VS-CS-ATMP02.2.- Contractul se afla in derulare
„Sprijin pentru beneficiar în derularea
unei campanii eficiente de publicitate și

8

Sprijin pentru pregătirea
aplicației de finanțare și a
documentațiilor de atribuire
pentru proiectul regional de
dezvoltare a infrastructurii
de apă și apă uzată din
județul Vaslui, în perioada
2014-2020

Programul
Operational
Infrastructura
Mare
2014-2020

28.523.041,62

28.237.811,2

15.08.2017/
31.12.2023

AQUAVAS
S.A.

promovare a proiectului”-VS-CS-ATMP02.3: Contractul se afla in derulare.
„Sprijin
pentru
beneficiar
in
implementarea
proiectului”-VS-CSATMP-02.4: Documentatia de Atribuire
este in pregatire
„Achizitia de bunuri si echipamente
necesare implementarii proiectului”VS-CS-ATMP-02.5Documentatia de Atribuire este in
pregatire
S-a semnat contractul de servicii
nr.3739/31.10.2017:
-au fost predate studiile si expertizele
tehnice:
-a fost aprobat in data de 11.12.2018
Studiul de Fezabilitate aferent
proiectului regional de dezvoltare a
infrastructurii de apa si apa uzata din
judetul Vaslui, in perioada 2014-2020”
-au fost inaintate documentatiile
aferente Subactivitatii 3 din cadrul
Activitatii 3 constand in documentatii
de atribuire finala pentru contractele
de proiectare si executie lucrari VSCL-G01,VS-CL-G02,VS-CL-G03, VSCL-G04.
--au fost inaintate documentatiile
aferente Subactivitatii 2.1. din cadrul
Activitatii 2-Proiecte tehnice si detalii
de executie pentru proiectele de tip
FIDIC Rosu.
-au fost inaintate documentatiile
aferente subactivitatii 3.2 (Activitatea
3)-Documentatii de atribuire pentru
contractele de executie de tip FIDIC
Rosu.

9

10

Cresterea eficientei
energetice a imobilului
"CSEI Elisabeta
Polihroniade" Vaslui

Reabilitare si modernizare
drum judetean DJ 245E: DN
24(Bulboaca) - Zizinca Deleni - Moreni - DJ 245L
(Costesti)

Programul
Operational
Regional
2014-2020

Programul
Operational
Regional
2014-2020

3.464.963,93

16.550.275,59

11

Reabilitare si modernizare
drum judetean DJ244I:
Murgeni (DN 24A) - Sarateni
- Malusteni - DC 67, km
4+600-9+100 (L=4,500 km),
judetul Vaslui

Programul
Operational
Regional
2014-2020

9.273.439,09

12

Servicii sociale integrate
pentru persoanele adulte cu

Programul
Operational
Regional

3.599.811,52

2.238.489,85

15.991.882,95

8.239.368,51

3.389.656,08

23.07.201831.01.2021

27.11.201826.01.2022

Judeţul Vaslui
(CJ Vaslui)

Judetul Vaslui
(Consiliul
Judetean
Vaslui)Aplicant
Comuna
Delenipartener

27.11.201830.10.2020

Judetul Vaslui
(Consiliul
Judetean
Vaslui)aplicant
Malusteni,
Murgeniparteneri

17.10.201816.10.2020

DGASPC
Vaslui

S-a finalizat achiziţia de servicii de
informare si publicitate;
s-a finalizat achizitia de servicii
consultanta in management de proiect;
a fost elaborat proiectul tehnic.
In derulare obtinerea avizelor ISU si
ISC
-s-a depus prima cerere de
rambursare;
-s-au finalizat achizitiile de servicii
informare si publicitate, servicii
consultanță in management de proiect,
servicii de dirigenție, precum si achiziția
de servicii de proiectare, asistenta
tehnica si execuție lucrări la obiectivul
de investiții (tronsonul 2);
-în derulare achiziția de servicii de
verificare tehnica;
- s-a publicat comunicatul de presa la
lansarea proiectului;
- s-au amplasat panourile temporare (4
buc);
- lucrările sunt in curs de execuție
(83,25%-tronsonul 1)
- s-au depus doua cereri de rambursare
si o cerere de plata;
- s-au finalizat achizițiile de servicii
informare si publicitate, servicii
consultanță in management de proiect;
- s-a publicat comunicatul de presa la
lansarea proiectului;
- s-au amplasat si receptionat panourile
temporare (4 buc);
- lucrarile sunt in curs de executie
- au fost realizate achizițiile programate
pana la aceasta data
- fost elaborat Proiectul tehnic si este in

dizabilități

13

14

15

16

TEAM-UP- Progres in
calitatea ingrijirii alternative
a copiilor

Planificare strategică pentru
dezvoltarea durabila a
judetului Vaslui

2014-2020

Programul
Operational
Capital Uman
2014-2020

Programul
Operational
Capacitate
Administrativa
2014-2020

Asigurarea accesului la
servicii de sanatate in regim
ambulatoriu pentru populatia
judetelor Vaslui, Bacau si
Neamt

Programul
Operational
Regional
2014-2020

Imbunatatirea accesului

Programul

faza de verificare

2.657.162.612,3
2, din care:
DGASPC Vaslui
202.767.005,23

816.478,00

2.575.949.904,76,
din care:
DGASPC Vaslui
198.711.657,00

800.148,44

08.11.201807.11.2023

06.12.201805.06.2020

Autoritatea
Nationala
pentru
protectia
Drepturilor
Copilului si
Adoptie- Lider
Parteneri- cele
47 DGASPC
din Romania

Judetul Vaslui

Ministerul
Valoare totala,
Sanatatii24.726.950,62 lei
aplicant
25.231.582,27
din care:
lei din care:
dec. 2018-dec.
Parteneri2.577.709,87 lei
2.630.316,20 lei
2019
spitalele din
Spitalele din
Spitalele din
judetele Vaslui,
Birlad si Husi
Birlad si Husi
Bacau si
Neamt
Valoare totala, 25.737.421,48 lei dec. 2018-dec
Ministerul

-au fost recrutati cei 20 AMP prevazuti
pentru anul 2019
- au fost depuse 5 cereri de rambursare

-s-au finalizat achizițiile de servicii
publicitate, realizare materiale
promoționale, catering ,consumabile,
echipamente IT, de birou, fotografice,
mobilier, produse personalizate, servicii
consultanță pentru elaborarea strategiei
-achiziția de servicii privind organizarea
de sesiuni de instruire si formare
profesionala este in curs de lansare.
Au fost depuse doua cereri de
rambursare.
În curs de pregătire achiziția de servicii
traducere materiale elaborate în cadrul
proiectului
Se pregătesc documente în vederea
demarării elaborării strategiei.
s-a depus prima cerere de rambursare
prin care s-au rambursat cheltuielile
aferente dotarilor medicale;
in derulare activitatea de informare si
publicitate (s-au finalizat achizitiile de
servicii);
s-a depus prima cerere de rambursare

populatiei din judetele
Vaslui, Bacau si Neamt la
servicii medicale de urgenta

17

Operational
Regional
2014-2020

Programul
VENUS – împreună pentru o Operational
viață în siguranță
Capital Uman
2014-2020

26.262.674,98
lei din care:
Spitalele din
Vaslui, Birlad si
Husi
2.070.403,74 lei,
din care:
SJU Vaslui –
1.505.555,13

51,080,375.72
din care
DGASPC Vaslui
1.137.174,76

din care:
2.028.995,66 lei
spitalele din
Vaslui, Birlad si
Husi, din care
SJU Vaslui
1.475.444,02

49,608,552.06 din
care DGASPC
Vaslui

2019

04.03.201904.03.2023

1.114.431,26

Extindere Unitate de Primiri Programul
Urgente si Realizare Heliport Operational
Regional

18

19

10.713.264,54

Servicii sociale destinate
persoanelor adulte cu
dizabilități

Programul
Operational
Regional
2014-2020

3.544.484,27

6.699.421,58

Martie 2019martie 2023

3.340.931,26

14.12. 2018 –
31.10.2020

Sanatatiiaplicant
Partenerispitalele din
judetele Vaslui,
Bacau si
Neamt

prin care s-au rambursat cheltuielile
aferente dotarilor medicale;
in derulare activitatea de informare si
publicitate (s-au finalizat achizitiile de
servicii);

Agenția
Națională
pentru
- au fost depuse 2 cereri de rambursare
Egalitate de
Șanse-aplicant
DGASPC –
partener
-achizitia de servicii informare si
publicitate finalizata;
-achizitia de servicii consultanta in
managementul proiectului finalizata;
Judetul Vaslui
-achizitia de servicii proiectare si
(Consiliul
asistenta tehnica lansata a fost anulata
Judetean
intrucat nu a fost depusa nicio oferta;
Vaslui)-in curs de achizitie actualizarea
aplicant
studiului de fezabilitate, a
documentatiei pentru certificatul de
urbanism, avize si acorduri in vederea
reinnoirii acestora;
DGASPC
Vaslui

- au fost realizate achizițiile programate
pana la aceasta data
- fost elaborat Proiectul tehnic si este in
faza de verificare

20

21

Reabilitare, modernizare si
dotare Scoala Profesionala
Speciala "Sfanta Ecaterina"
Husi

Dotarea Ambulatoriului
Integrat al Spitalului
Judetean de Urgenta Vaslui

Programul
Operational
Regional
2014-2020

7.721.767,45

Programul
Operational
Regional
2014-2020

TOTAL PROIECTE IN IMPLEMENTARE**

7.082.769,68

10.360.254,16

10.153.048,49

979.809.604,59

911.674.763,41

01.04.201931.01.2022

Judeţul Vaslui
(CJ Vaslui)

19.07.201931.10.2021

Judetul Vaslui
(CJ Vaslui)Aplicant
SJU Vasluipartener

au fost realizate achizițiile programate
pana la aceasta data: informare și
publicitate, consultanță în
managementul de proiect;
a fost finalizată achiziția de realizare
proiect tehnic de execuție și asistență
tehnică,
in curs achizitia de servicii verificare
proiect tehnic

In pregatire achizitiile de servicii de
informare si publicitate si consultanta

PROIECTE DEPUSE, IN CURS DE EVALUARE- CONTRACTARE

1*

Pe urmele lui Stefan cel
Mare

Programul
Operational
Comun RomaniaRepublica
Moldova
2014-2020

2*

Arta non-figurativa
transfrontaliera

Programul
Operational
Comun RomaniaRepublica

7.647.954,
din care
CJ Vaslui6.671.371
Muzeul
Judetean Vaslui31.539,71
Com. Muntenii
de Jos –
65.755,12

6.883.158,45
din care
CJ Vaslui6.004.233,84
Muzeul Judetean
Vaslui- 28.385,74
Com. Muntenii de
Jos- 59.179,61

6.723.923,20,
6.051.520,47,
din care:
din care:
Muzeul V. Muzeul V. ParvanParvan4.420.814,50

24 luni

24 luni

AplicantJudetul Vaslui
(CJ Vaslui)
Parteneri:
Consiliul
raional
Hincesti (RM),
Muzeul
Judetean
Vaslui,
Comuna
Muntenii de
Jos
AplicantMuzeul V.
Parvan Birlad
Parteneri:

Proiectul a parcurs evaluarea tehnica si
financiara, fiind selectat provizoriu
pentru finantare; urmeaza depunerea
studiului de fezabilitate

Proiectul a parcurs evaluarea tehnica si
financiara, fiind inclus pe lista de
rezerva

Moldova
2014-2020

3*

4*

5*

6*

Stefan cel Mare- istorie
comuna, patrimoniu comun,
Soroca- Vaslui

Programul
Operational
Comun RomaniaRepublica
Moldova
2014-2020

Sanatate pentru toti

Programul
Operational
Comun RomaniaRepublica
Moldova
2014-2020

4.912.020,06
CJ Vaslui19.149,44

CJ Vaslui17.233,57

7.757.287,92,
din care:
CJ Vaslui1.437.689,39
Muzeul
Judetean Vaslui789.521,24

6.981.559,13, din
care:
CJ Vaslui1.293.920,43
Muzeul Judetean
Vaslui710.569,13

24 luni

6.059.950,
din care:
CJ Vaslui888.113,64

24 luni

6.886.371,63,
din care:
CJ Vaslui986.792,94

Ingrijiti cu atentie: spitale
prietenoase pentru pacienții
din zona transfrontalieră
România-Republica
Moldova

Programul
Operational
Comun RomaniaRepublica
Moldova
2014-2020

8.000.089,61,
din care
CJ Vaslui1.106.197,26

6.059.950,
din care
CJ Vaslui837.928,17

Cea mai buna șansa la viață
pentru nou-născuți îmbunătățirea situatiei nounascutilor în zona

Programul
Operational
Comun RomaniaRepublica

6.623.851,66,
din care:
SJU Vaslui1.092.636,95

5.961.466,49,
din care:
SJU Vaslui983.373,26

24 luni

24 luni

Judetul Vaslui
(C.J. Vaslui)
Muzeul
National de
Arta al
Moldovei (RM)
AplicantConsiliul
Raional
Soroca (RM)
Parteneri:
Judetul Vaslui
(CJ Vaslui)
Muzeul
Judetean
Vaslui
AplicantConsiliul
raional
Hincesti (RM)
Partener:
Judetul Vaslui
(CJ Vaslui)
AplicantConsiliul
Raional Anenii
Noi (RM)
Parteneri:
Judetul Vaslui
(CJ Vaslui)
Judetul Galati
(CJ Galati)
AplicantInstitutul Mama
si Copilul
Chisinau (RM)

Proiectul a parcurs evaluarea tehnica si
financiara, fiind selectat provizoriu
pentru finantare; urmeaza depunerea
studiului de fezabilitate

Proiectul a parcurs evaluarea tehnica si
financiara, fiind inclus pe lista de
rezerva

Proiectul a parcurs evaluarea tehnica si
financiara, fiind inclus pe lista de
rezerva

Proiectul a parcurs evaluarea tehnica si
financiara, fiind selectat provizoriu
pentru finantare; urmeaza depunerea
studiului de fezabilitate

transfrontaliera RomâniaRepublica Moldova

Moldova
2014-2020

Patogeni fara granite:
imbunatatirea preventiei,
controlului si supravegherii
infectiilor nosocomiale pe
ambele maluri ale Prutului

Programul
Operational
Comun RomaniaRepublica
Moldova
2014-2020

1.011.218,03

Extinderea Serviciilor de
Recuperare Medicală în
Orașele Vaslui și Leova

Programul
Operațional
Comun Romania
Republica
Moldova
2014-2020

1.205.068,00,
din care
D.G.A.S.P.C.
Vaslui692.303,00

9*

Conexiuni prin turism
cultural

Programul
Operațional
Comun Romania
Republica
Moldova
2014-2020

10*

Creșterea accesibilității și
dezvoltarea serviciilor de
sănătate prin construirea
unor centre de terapie
alternativă in comuna
Băcești și orașul Bălți

7*

8*

Programul
Operațional
Comun Romania
Republica
Moldova
2014-2020

512.653,12,
din care
D.G.A.S.P.C.
Vaslui
256.142,43

6.517.686,41 lei,
din care
C.A.M.S.
Băcești
5.463.737,58 lei

813.491,18

923.300,00,
din care
D.G.A.S.P.C.
Vaslui466.150,00
461.376,62,
din care
D.G.A.S.P.C.
Vaslui
230.527,49

5.865.917,77 lei,
din care
C.A.M.S. Băcești
4.917.363,81 lei

18 luni

18 luni

18 luni

24 luni

Partener:
Spitalul
Judetean de
Urgenta Vaslui
Aplicant:
Spitalul
Judetean de
Urgenta Vaslui
Partener:
Spitalul Clinic
Republican
„Timofei
Moşneaga”
Chisinău
Aplicant–
Spitalul
Raional Leova
Partener D.G.A.S.P.C.
Vaslui
Aplicant–
D.G.A.S.P.C.
Vaslui
Partener –
Consiliul
Raional Leova
AplicantCentrul De
Asistenta
MedicoSociala
Bacesti
PartenerAsociația
Obștească

Depus pentru finantare; proiect in curs
de evaluare

Depus pentru finantare; proiect in curs
de evaluare

Depus pentru finantare; proiect in curs
de evaluare

Proiectul a parcurs evaluarea tehnica si
financiara, fiind inclus pe lista de
rezerva

11

Pasaport pentru viitor

Granturi SEE
2014-2020

12.

GIPO - comunități incluzive
pentru persoane cu
dizabilități

13.

Murgeni & Banca comunități incluzive pentru
persoane cu dizabilități

Programul
Operațional
Capital Uman
2014-2020

14.

Tutova & Pogana comunități incluzive pentru
persoane cu dizabilități

15.

Găgești - comunitate
incluzivă pentru persoane cu
dizabilități

Programul
Operațional
Capital Uman
2014-2020
Programul
Operațional
Capital Uman
2014-2020
Programul
Operațional
Capital Uman
2014-2020

6.466.574
din care:
2.459.895 CJ
Vaslui
1.530.378
CJRAE Vaslui

Centrul De
Asistenţă
SocioMedicală La
Domiciliu
„Casmed” Bălți
AplicantJudetul Vaslui
Parteneri- jud.
Depus pentru finantare; proiect in curs
Iasi, CJRAE
de evaluare
Vaslui, CJRAE
Iasi, Asociatia
HoltIS

6.466.574
din care:
2.459.895 CJ
Vaslui
1.530.378 CJRAE
Vaslui

36 luni

7,645,442.70

7,492,278.33

25 luni

DGASPC
Vaslui

Depus pentru finantare; proiect in curs
de evaluare

7,645,442.70

7,492,278.33

25 luni

DGASPC
Vaslui

Depus pentru finantare; proiect in curs
de evaluare

7,645,442.70

7,492,278.33

25 luni

DGASPC
Vaslui

Depus pentru finantare; proiect in curs
de evaluare

7,082,097.95

6,940,455.99

35 luni

DGASPC
Vaslui

Depus pentru finantare; proiect in curs
de evaluare

S.C.
AQUAVAS
S.A.

In pregatire aplicatia de finantare

TOTAL PROIECTE AFLATE IN EVALUARE** 58.544.773,20 55.078.848,35
PROIECTE CE URMEAZA A FI DEPUSE PENTRU FINANTARE
1*

Proiectul Regional de
Dezvoltare a infrastructurii
de apă si apă uzată din

Programul
Operational
Infrastructura

1.339.644.613,4

1.098.508.583,02

județul Vaslui in perioada
2014-2020
2*

Mare
2014-2020

Programul
National de
Dezvoltare Rurala
2014-2020
TOTAL PROIECTE AFLATE IN PREGATIRE

Dezvoltarea serviciului de
neutralizare a deseurilor de
origine animala

5

1.398.450,00

1.398.450,00

1.341.043.063,4

1.099.907.033,02

Judetul Vaslui
(CJ Vaslui)

Apel nelansat

*Bugetele proiectelor sunt in EUR si sunt convertite in lei la cursul inforeuro din luna mai 2018- 4,6615 lei/Euro
** Valoare aferenta aplicantilor/partenerilor din judetul Vaslui (nu sunt incluse sumele aferente aplicantilor/partenerilor care nu sunt din Judetul
Vaslui)

