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 10.03.2020

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

23.818.734,78

17.545.561,22

01.01.201430.09.2020

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 finală a
lucrărilor pentru depozitul Bârlad și
depozitul Negrești.
Pentru depozitul Huși sunt demarate
procedurile privind recepția la terminare
Judeţul Vaslui a lucrărilor (luna martie 2020).
(CJ Vaslui)
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 – contractul este în fază de
operare;
- au fost semnate patru contracte de
colectare și transport deșeuri – contracte
aflate în fază de operare;
Documentația de atribuire pentru zona
5 – Roșiești este pregătită pentru a fi
scoasă la licitație de către ADIV (luna
martie 2020).

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare a deșeurilor cu reducerea impactului asupra mediului în județul Vaslui, prin îmbunătățirea
serviciului de gestionare a deșeurilor și reducerea numărului de depozite neconforme existente, în conformitate cu practicile și politicile Uniunii Europene.
Rezultatele ce vor fi obținute la finalizarea proiectului sunt:
- construirea a 4 staţii de transfer în Vaslui, Bârlad, Huşi şi Negreşti şi a platformelor de colectare selectivă a deşeurilor;
- închiderea depozitelor existente de la Bârlad, Huşi şi Negreşti;
- introducerea unor sisteme de tratare a deșeurilor, in acord cu cerințele legislației naționale si europene si reducerea cantității de deseuri depozitate;
- asigurarea unei rate de colectare a deșeurilor de 100% in zonele urbane si de 95% in zonele rurale;
- promovarea colectării selective a deșeurilor reciclabile si biodegradabile in conformitate cu cerințele naționale si ale UE;
- protejarea sănătății populației si a mediului, prin îmbunătățirea serviciului de gestionare a deșeurilor;
- conformarea cu cerințele Directivei de depozitare a deșeurilor cu privire la deșeurile biodegradabile.
Au fost semnate toate contractele din
cadrul proiectului, respectiv: servicii de
informare și publicitate, consultanță în
management de proiect, verificarea
proiectelor tehnice prin verificatorii
tehnici
atestați
pe
diferite
specialități/domenii,servicii de proiectare
Aplicant-Jud.
și execuție lucrări- lotul 1, lotul 2 si lotul
Vaslui (CJ
3 si servicii de dirigenție de șantier, pe
Vaslui)
cele 3 loturi.
Parteneri:
Regiunea Nord-Est-Axa
Toate contractele menționate mai sus au
comunele
Rutiera Strategica 4: Vaslui
primit ordinul de începere si s-au derulat
Programul
Zorleni, Bacani,
„Reabilitare si Modernizare
conform graficului de activități.
Operational
222.001.842,03 213.074.058,3
30.12.2017Al. Vlahuta,
2
Drum Strategic Judetean
Activitatea de proiectare s-a derulat
Regional
1
30.06.2022 Poienesti, Laza,
Birlad – Laza – Codaesti (Dj
diferit de la un lot la altul. Antreprenorii,
2014-2020
Balteni, Stefan
245, Dj 245m, Dj 247, Dj
prin proiectanții de specialitate, de la
Cel Mare,
246)”
toate loturile, au elaborat documentația
Zapodeni,
tehnica necesara obținerii avizelor/
Danesti,
acordurilor/autorizațiilor -faza PTh, au
Codaesti,
fost obținute toate avizele. S-au obținut
Miclesti
autorizațiile pentru organizare de
șantier si autorizația de construire
pentru cele 3 loturi. Antreprenorii de la
Loturile 1 si 2 au depus documentația
tehnica elaborată la faza PTh pe format
letric, care a fost verificata de
verificatorii tehnici atestați si depusă la

supervizor spre avizare. A fost
transmisă documentația la loturile 1 si 2
pentru verificare la finanțator.
Pentru lotul 3 a fost depusă
documentația in format letric si este
transmisa la verificator.
Proiectare- realizat 95%.

Au fost depuse sapte cereri de
rambursare.
Au fost realizate și tipărite materialele
de informare și publicitate (mape și
pliante).
Au fost amplasate 21 de panouri
temporare.
Obiectivul general al proiectului urmărește: facilitarea accesului populației, bunurilor și serviciilor din județul Vaslui pe piața regională și națională în vederea stimulării dezvoltării
socio - economice durabile, ca urmare a îmbunătățirii conexiunii la rețeaua de drumuri naționale și la rețeaua TEN-T (rețeaua trans-europeană de transport).
Obiectivul specific îl reprezintă: modernizarea și reabilitarea pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți (creșterea vitezei de deplasare, a portanței si a siguranței rutiere) a
traseului Axei Rutiere Strategice 4 Vaslui: Bârlad – Laza – Codăești.
Principalele rezultate ale proiectului sunt:
- Lungimea de drum județean reabilitat/modernizat conectat la TEN-T – 82,649 km;
- Lungimea de pistă de biciclete nou construită – 1.710 m;
- Lungime trotuare pietonale modernizate/realizate – 23.460 ml;
- Stații de transport public construite/modernizate – 24 buc;
- Poduri noi, care înlocuiesc podurile existente – 7 buc;
- Poduri reabilitate - 6 buc;
Podețe pentru scurgerea apelor:
- Podețe noi -15 buc;
- Înlocuirea podețelor existente cu podețe noi – 127 buc;
- Reparații la podețele existente - 62 buc;
Amenajarea trecerii la nivel cu calea ferata – 1 buc.
Programul
CALITATE SI
Operational
PERFORMANTA: strategie
29.01.2018Judeţul Vaslui
3
Capacitate
609.991,90
597.792,06
FINALIZAT
de management la Consiliul
29.07.2019
(CJ Vaslui)
Administrativa
Judetean Vaslui
2014-2020
Obiectivul general al proiectului presupune optimizarea proceselor orientate către beneficiari prin conformarea calităţii serviciilor publice furnizate de Consiliului Judeţean Vaslui
la cerinţele standardului ISO 9001:2015 şi raportarea la managementul performanţei bazat pe instrumentul Balanced Scorecard (BSC).

Obiectivele specifice ale proiectului:
- Implementarea sustenabilă a sistemului unitar de management al calităţii şi performanţei, ISO 9001 şi BSC, la nivelul Consiliului Judeţean Vaslui.
- Îmbunătăţirea cunoştinţelor şi abilităţilor a 50 de persoane (personal de conducere şi execuţie din cadrul Consiliului Judeţean Vaslui şi factori de decizie la nivel politic)
în domeniul managementului calităţii şi al performanţei pentru optimizarea proceselor orientate către beneficiari.
Rezultatele obtinute la nivel de proiect:
- Sistemul de management al calităţii implementat la nivelul instituţiei Consiliului Judeţean Vaslui în conformitate cu standardul ISO 9001:2015;
- BSC implementat la nivelul instituţiei Consiliului Judeţean Vaslui;
- Cunoştinţe şi abilităţi îmbunătăţite la nivelul a 50 de participanţi la sesiunile de instruire şi formare legate legate de domeniul managementului calităţii şi performanţei.
Programul
Operational
Etica si integritate la
18.06.2018Judeţul Vaslui -Finalizat.
4
Capacitate
399.610,00
391.617,80
Consiliul Judetean Vaslui
17.10.2019
(CJ Vaslui)
Administrativa
2014-2020
Obiectiv general al proiectului, presupune creșterea capacității de implementare a măsurilor de prevenire a corupției la nivelul județului Vaslui (Consiliul județean și instituțiile
subordonate).
Obiectivele specifice ale proiectului, vizează:
- Sprijinirea CJ Vaslui pentru dezvoltarea unui sistem unitar de etica, integritate si prevenire a corupției prin elaborarea si adoptarea de proceduri operaționale, ghiduri și
instrumente suport, conform SNA 2016‐2020.
- Imbunatatirea cunostintelor si competentelor in ceea ce priveste prevenirea coruptiei a minim 150 persoane (angajati cu functii de conducere si executie) din aparatul de
specialitate al CJ Vaslui si institutiilor publice subordonate si alesi locali.
Rezultate obținute la finalizarea proiectului sunt:
- Îmbunătăţirea cunoştinţelor şi a competenţelor personalului din autorităţile şi instituţiile publice în ceea ce priveşte prevenirea corupţiei, prin participarea unui număr de
minim 150 de persoane la cursurile de formare profesională.
- Aplicarea unitară a normelor, mecanismelor şi procedurilor în materie de etică şi integritate în autorităţile şi instituţiile publice prin realizarea şi distribuirea unui manual
cadru care să cuprindă un set de proceduri şi instrumente suport în materie de etică şi integritate cu minim 3 proceduri în domeniul eticii şi integrităţii, 1 cod etic şi de
integritate, 1 ghid conflicte de interese şi incompatibilităţi.
- Grad crescut de implementare a măsurilor referitoare la prevenirea corupţiei şi a indicatorilor de evaluare în autorităţile şi instituţiile publice prin implementarea a 2
acţiuni din Strategia Naţională Anticorupţie, una referitoare la identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie şi un instrument de planificare instituţională pentru
asigurarea integrităţii-plan de integritate.
Reprezentanta
Comisiei
In derulare activitatile conform
Centrul de Informare Europe
01.01.2018Judetul Vaslui
5
Europene in
1.002.993,00
350.941,00
Planurilor anuale de comunicare
Direct Vaslui 2018-2020
31.12.2020
(CJ Vaslui)
Romania
aprobate de Comisia Europeană
Obiectivul general al proiectului constă în stabilirea de legături cu publicul județului Vaslui astfel încât toți cetățenii judeţului, din zonele rurale şi urbane, să beneficieze de un
acces facil la informaţii în toate domeniile activităților UE și să-și facă auzite opiniile.
Obiectivele specifice pentru perioada 2018-2020 sunt următoarele:

Promovarea unei cetățenii active la nivelul judeţului Vaslui prin utilizarea diferitelor instrumente de comunicare şi transmiterea către publicul larg a cel puţin o informație
europeană de interes local pe săptămână (website, platforme de socializare, comunicare directă, newsletter, producerea și distribuirea de materiale informative și
promoționale);
- Creșterea gradului de implicare a publicului vasluian în dezbaterea temelor europene astfel încât numărul de participanţi la activităţile Centrului să crească cu cel puţin
15% până la sfârşitul anului 2020 comparativ cu anul 2017;
- Creșterea gradului de conștientizare al cetățenilor din județul Vaslui asupra elementelor de bază ale UE și politicilor de interes direct pentru public;
- Creșterea cu 20% a numărului de persoane defavorizate expuse la informația europeană.
A fost finalizata dotarea salii
multimedia;
A fost finalizata achizitia
APLICANTSpitalul Judetean de
echipamentelor informatice;
Spitalul
Urgenta Vaslui- Centru de
A fost finalizata achizitia
Judetean de
excelenta pentru instruirea
Programul
10.942.376,54,
echipamentelor medicale.
9.239.232,69, din
Urgenta Vaslui
personalului medical implicat Operational
din care SJU
11.12.2017A fost finalizata achizitia kiturilor de
6
care SJU VasluiPartenerin implementarea
Capital Uman
Vaslui10.12.2020
practica.
8.955,131,64
Consorzio
programelor prioritare de
2014-2020
9.137.889,26
A fost finalizata achizitia serviciilor de
Italiano Par la
sanatate in context
formare profesionala.
Ricerca in
transnational inovativ
A fost demarata activitatea de formare.
Medicina
Au urmat cursurile de formare
profesionala un numar de 25 grupe a
cate 15 persoane.
Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea nivelului de competențe pentru un număr de 870 de profesioniști implicați în domeniile prioritare de sănătate, pentru a
asigura creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate în domeniul asistenței medicale.
Principalele rezultate ce vor fi obținute la finalizarea proiectului sunt:
- Organizarea a 122 de programe de formare profesională, respectiv 122 de grupe a câte 15 cursanți;
- Înființarea unui centru multi-media care va fi dotat cu mobilier nou, video proiector, tablă inteligentă, 40 de laptopuri și imprimante, două multifuncționale performante, un
ecograf, două manechine de simulare, opt rucsaci de prim ajutor și două defibrilatoare.
„Reabilitarea Stațiilor de tratare Vaslui,
Bârlad și Husi”; SCADA pe rețele de
Fazarea proiectului
apă și canalizare din Vaslui, Bârlad,
Reabilitarea sistemului de
Programul
Huși
și
Negrești”-VS-CL-G-01:
alimentare cu apă, a
Operational
Recepție finală pentru componenta
7
sistemului de canalizare și a Infrastructura
„Reabilitarea
stațiilor
de tratare
stațiilor de epurare în
Mare
05.12.2016
AQUAVAS
353.207.408
266.170.901
Vaslui, Bârlad, si Huși;
aglomerările Vaslui, Bârlad, 2014-2020
30.06.2020
S.A.
„Reabilitarea Stațiilor de epurare
Huși și Negrești
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:
-Lucrările
sunt in derulare;
”Rețele de apă și canalizare, stații de
pompare, stații pompare apă uzată în
Bârlad”-VS-CL-BD-R02- procedura de
atribuire în derulare (documentație
incarcată in SICAP in 06.03.2020);

”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:
A fost publicat in SEAP anuntul de
participare la data de 16.02.2019.
Procedura de achizitie a fost anulata.
S-a refacut documentatia tehnica prin
reevaluarea valorii contractului .Avand
in vedere ca aceasta valoare este mult
superioara celei din proiect, se cauta
surse de finantare, urmand ca pana la
31.03.2020 documentatia de atribuire
sa fie reincarcata in SEAP.
Nu s-a finalizat procedura de atribuire a
contractului .
”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
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. Este nelansat in
momentul de fata.
„Achizitia de bunuri si echipamente
necesare implementarii proiectului”Obiectivul principal al proiectului este creșterea gradului de acoperire a populației cu servicii de alimentare cu apă și canalizare până la 100% în cele patru aglomerări selectate.
Rezultate asteptate: Realizarea de lucrari pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești din județul Vaslui, după cum
urmează:
- stații de tratare reabilitate în Vaslui, Bârlad și Huși;
- stații de epurare reabilitate în Vaslui, Bârlad și Huși;
- Rețele de apă (extindere 54,63 km și reabilitare 11,594 km) și rețele de canalizare (extindere 56,37 km și reabilitare 9,93 km) în municipiul Vaslui;
- Rețele de apă (extindere 36,295 km și reabilitare 8,821 km) și rețele de canalizare (extindere 29,287 km și reabilitare 10,536 km) în municipiul Bârlad;
- Rețele de apă (extindere 15 km și reabilitare 6,6 km) și rețele de canalizare (extindere 24,268 km și reabilitare 3,4 km) în municipiul Huși;
- Rețele de apă (extindere 12,156 km și reabilitare 1,20 km) și rețele de canalizare (extindere 17,073 km) în orașul Negreşti;
Construire stație de tratare și stație de epurare în orașul Negreşti.
Sprijin pentru pregătirea
Programul
Procedura de achizitie pentru
aplicației de finanțare și a
Operational
atribuirea contractului de servicii cu
documentațiilor de atribuire Infrastructura
obiect “Sprijin pentru pregătirea
25.585.390,
15.08.2017/
AQUAVAS
8
pentru proiectul regional de Mare
26.119.586,20
aplicatiei de finanțare și a
34
31.12.2023
S.A.
dezvoltare a infrastructurii
2014-2020
documentațiilor de atribuire pentru
de apă și apă uzată din
proiectul regional de dezvoltare a
județul Vaslui, în perioada
infrastructurii de apa si apa uzata din

2014-2020

judetul Vaslui, in perioada 20142020”, a fost finalizata prin atribuirea
contractului Asocierii: RAMBOLL
SOUTH EAST EUROPE SRL
Bucuresti– RAMBOLL DANMARK A/S
Copenhaga – SC
INTERDEVELOPMENT SRL
Bucuresti, semnat la data de
31.10.2017.
S-au predat:
-Studiu de fezabilitate, inclusiv
elemente suplimentare;
-Organizarea primului workshop pentru
prezentarea Studiului de Fezabilitate a
proiectului regional de dezvoltare a
infrastructurii de apa si apa uzata din
judetul Vaslui, in perioada 2014-2020;
-Modelare hidraulica;
-Documentații avize, acorduri,
autorizații la nivel de SF;
-Strategie gestionare nămol actualizată;
-Strategie privind descărcările de ape
uzate industriale ;
-Plan de coordonare;
-Strategia de achizitii
-Analiza cost-beneficiu;
-Analiza institutionala;
-Documente EIM, Natura 2000,
schimbari climatice;
-Aplicatia de finantare.
Obiectivul general al proiectului de sprijin consta în dezvoltarea documentatiilor tehnico-economice necesare pentru continuarea implementarii strategiei locale pentru
dezvoltarea sectorului de apa si apa uzata, în perioada 2014-2020, în vederea atingerii tintelor asumate de Romania prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeana, inclusiv
asigurarea suportului de specialitate necesar pe parcursul procesului de aprobare a Aplicatiei de Finantare.
Cresterea eficientei
Programul
S-a finalizat achiziţia de servicii de
energetice a imobilului
Operational
23.07.2018Judeţul Vaslui informare si publicitate;
9
3.464.963,93
2.238.489,85
"CSEI Elisabeta
Regional
31.01.2021
(CJ Vaslui)
S-a finalizat achizitia de servicii
Polihroniade" Vaslui
2014-2020
consultanta in management de proiect;

A fost elaborat proiectul tehnic.
In derulare obtinerea avizelor ISU si
ISC
Obiectivul general al proiectului presupune creșterea eficienței energetice în clădirile publice aflate în patrimoniul județului Vaslui.
Obiectivul specific al proiectului constă în creșterea eficienței energetice a imobilului “CSEI ELISABETA POLIHRONIADE” prin reabilitarea termica si introducerea utilizarii
energiei solare.
Principalele rezultate ale proiectului sunt:
- Reabilitarea clădirii Centrului Școlar de Educatie Incluzivă Elisabeta Polihroniade prin realizarea următoarelor lucrări de intervenție:
o refacerea șarpantei și a învelitorii pe întreaga suprafață a clădirii;
o hidroizolarea fundațiilor;
o refacerea trotuarului perimetral;
o executarea unei rigole în care să fie conectat sistemul de preluare a apelor pluviale și care să se reverse în sistemul de canalizare;
o stabilirea clasei energetice a clădirii în urma întocmirii unui audit energetic;
o introducerea unui sistem de iluminat economic, alimentat/sustinut de la panouri fotovoltaice;
o introducerea unui sistem cu panouri solare, interconectat cu centrala termică existentă, care să furnizeze partial sau total consumul de apă caldă de consum.
- Scădere a consumului anual de energie primară a clădirilor publice;
- Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră;
- Scaderea consumului anual specific de energie primară (utilizând surse neregenerabile).
-s-au depus două cereri de rambursare;
-s-au finalizat achizitiile de servicii
informare si publicitate, servicii
consultanță in management de proiect,
servicii de dirigenție, servicii de
Judetul Vaslui proiectare, asistenta tehnica si execuție
lucrări la obiectivul de investiții
Reabilitare si modernizare
(Consiliul
(tronsonul 2), precum și
drum judetean DJ 245E: DN Programul
Judetean
27.11.2018achiziția de servicii de verificare
24(Bulboaca) - Zizinca Operational
Vaslui)10
16.550.275,59
15.991.882,95
26.01.2022
tehnică;
Deleni - Moreni - DJ 245L
Regional
Aplicant
- s-a publicat comunicatul de presă la
(Costesti)
2014-2020
Comuna
lansarea proiectului;
Deleni- s-au amplasat panourile temporare (4
partener
buc);
- lucrările sunt in curs de execuție
(88,22 %%-tronsonul 1)
- au fost demarate lucrările de execuție
pentru tronsolul 2.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea accesului populației, bunurilor și serviciilor din județul Vaslui pe piața regională și națională în vederea stimulării
dezvoltării socio-economice durabile, ca urmare a îmbunătățirii conexiunii la rețeaua de drumuri naționale și la rețeaua TEN-T.
Obiectivul specific al proiectului il reprezinta modernizarea si reabilitarea pentru îmbunătăţirea parametrilor relevanţi (cresterea vitezei de deplasare, a portantei si a sigurantei
rutiere) a drumului judetean 245E: DN 24(Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ 245L (Costesti) pe o lungime 7,140 km.
Principalele rezultate ale proiectului sunt:
- modernizarea si reabilitarea pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți a 7,14 km de drum județean.
- podete pentru scurgerea apelor -10 podețe transversale noi.
- categorii de elemente de sigurantă a drumului realizate: număr-2.
o marcaje longitudinale și verticale,
o parapeți metalici.
- s-au depus cinci cereri de rambursare
(inclusiv cele aferente cererilor de
Județul Vaslui
Reabilitare și modernizare
plată) și două cereri de plată;
(Consiliul
- s-au finalizat achizițiile de servicii
drum județean DJ244I:
Programul
Județean
informare și publicitate, servicii
Murgeni (DN 24A) - Sărățeni Operational
8.239.368,51
27.11.2018Vaslui)11
9.273.439,09
consultanță în management de proiect;
- Mălușteni - DC 67, km
Regional
30.10.2020
aplicant
- s-a publicat comunicatul de presă la
4+600-9+100 (L=4,500 km), 2014-2020
Mălușteni,
lansarea proiectului;
județul Vaslui
Murgeni- s-au amplasat și recepționat panourile
parteneri
temporare (4 buc);
- lucrările sunt in curs de execuție.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea accesului populației, bunurilor și serviciilor din județul Vaslui pe piața regională și națională în vederea stimulării
dezvoltării socio-economice durabile, ca urmare a îmbunătățirii conexiunii la rețeaua de drumuri naționale și la rețeaua TEN-T.
Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă modernizarea și reabilitarea pentru îmbunătăţirea parametrilor relevanţi (creșterea vitezei de deplasare, a portantei și a siguranței
rutiere) a drumului județean 244 I – Sărățeni – Mălușteni pe o lungime de 4,640 km.
Principalele rezultate ale proiectului sunt:
- modernizarea si reabilitarea pentru îmbunătățirea parametrilor relevanți a 4,64 km de drum județean.
- podețe pentru scurgerea apelor - 12 (din care 10 podețe transversale și 2 podețe tubulare Ia drumuri laterale).
- categorii de elemente de siguranțã rutieră – 3, după cum urmează:
o marcaje rutiere longitudinale simple duble cu întreruperi sau continue;
o indicatoare rutiere;
o parapete deformabile tip semigreu din elemente metalice.
Programul
- au fost realizate achizițiile programate
Servicii sociale integrate
17.10.2018DGASPC
pana la aceasta data
pentru persoanele adulte cu Operational
12
3.599.811,52
3.389.656,08
Regional
16.10.2020
Vaslui
- fost elaborat Proiectul tehnic si este in
dizabilități SMIS 121848
2014-2020
faza de verificare
SCOPUL PROIECTULUI: Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități din cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru Persoana cu Handicap Huși și

dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viața independentă și integrare în cadrul comunitații prin înființarea a 3 locuințe protejate și crearea unui centru de zi - în
comuna Oltenești, județul Vaslui.
Autoritatea
Nationala
-au fost angajati cei 20 AMP prevazuti
pentru
2.657.162.612,3 2.575.949.904,76,
pentru anul 2019 si 10 AMP am fost
Programul
protectia
TEAM-UP- Progres in
2, din care:
din care:
angajati din cei 30 de AMP prevazuti
08.11.2018Drepturilor
calitatea îngrijirii alternative Operational
13
DGASPC Vaslui
DGASPC Vaslui
pentru anul 2020
Capital Uman
07.11.2023
Copilului si
a copiilor SMIS 127169
202.767.005,23
198.711.657,00
- au fost depuse 9 cereri de rambursare
2014-2020
Adoptie- Lider
Parteneri- cele
47 DGASPC
din Romania
Scopul proiectului îl constituie creșterea calității sistemului de asistență socială și a numărului de asistenți maternali la nivelul comunității, prin introducerea de instrumente și
proceduri și prin îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sistem.
Rezultatele așteptate sunt următoarele:
- un set de proceduri de lucru destinat activității desfășurate de asistenții maternali elaborat;
- 42 de seminarii de diseminare și instruire organizate în scopul aplicării unitare a setului de proceduri create;
- platformă digitală creată și dezvoltată la nivel național, conținând module de tip e-learning, module de educație digitală și baze de date relevante pentru rețeaua de
asistență maternală și personalul specializat din sistem;
- 15.000 de persoane selectate în vederea participării la cursul de formare continua;
- un program de formare profesională și suport de curs elaborate;
- un program de formare profesională susținut pentru 15.000 de asistenți maternali;
- campanie de informare și conștientizare derulată;
- rețea de asistență maternală dezvoltată.
-s-au finalizat toate
achizițiile(10):achizițiile de servicii
publicitate, realizare materiale
promoționale, catering ,consumabile,
echipamente IT, de birou, fotografice,
Planificare strategică pentru Programul
Operational
mobilier, produse personalizate, servicii
dezvoltarea durabila a
06.12.201814
Capacitate
816.478,00
800.148,44
Judetul
Vaslui
consultanță pentru elaborarea
judetului Vaslui
05.06.2020
Administrativa
strategiei,
2014-2020
servicii privind organizarea de sesiuni
de instruire si formare profesionala și
cea de servicii traducere materiale
elaborate în cadrul proiectului
Au fost depuse patru cereri de

rambursare.
În derularea activitatea de formare
profesională(au fost susținute două
cursuri de instruire).
Elaborarea strategiei- in curs.
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea capacităţii de formulare a politicilor publice de către Consiliul Judeţean Vaslui pentru dezvoltarea economică şi socială a
judeţului, prin implementarea unui proces participativ de planificare strategică.
Rezultate aşteptate:
- un document de planificare strategică cu orizontul de timp 2021-2027, elaborat și asumat într-un cadru larg participativ și reprezentativ, de către o instituție a
administrației publice locale de nivel județean;
- minim 50 de persoane cheie, de la nivelul aparatului de specialitate al instituției Consiliului Județean Vaslui, cu competente îmbunătățite pentru elaborarea și
implementarea politicilor publice locale până la finalizarea proiectului.
Ministerul
Asigurarea accesului la
Valoare totala,
Sanatatii24.726.950,62 lei
servicii de sanatate in regim Programul
25.231.582,27
aplicant
din care:
ambulatoriu pentru populatia Operational
lei din care:
dec. 2018-dec.
Parteneri15
2.577.709,87 lei
finalizat
judetelor Vaslui, Bacau si
Regional
2.630.316,20 lei
2019
spitalele din
Spitalele din
Neamt
2014-2020
Spitalele din
judetele Vaslui,
Birlad si Husi
Birlad si Husi
Bacau si
Neamt
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiţii în dotari sau lucrari necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea
operationalitatii la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate publica si îmbunătăţind accesul la serviciile medicale de calitate.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Cresterea numarului de beneficiari de infrastructură medicală dotată ( pentru servicii medicale comunitare şi ambulatorii).
2. Dotarea infrastructurii ambulatoriilor (inclusiv cu echipamente şi dispozitive medicale destinate sectiilor suport care deservesc ambulatoriile)
3. Imbunatarirea accesului la servicii medicale a persoanelor din regiunea de implementare prin cresterea starii de sanitate publica.
Rezultatele așteptate la finalizarea proiectului sunt următoarele:
- Un număr crescut de persoane care beneficiază de serviciile medicale desfăşurate în unităţile dotate.
- Dotarea ambulatoriilor din cadrul Regiunii de Dezvoltare cu aparatură medicală de specialitate.
- Creşterea numărului de persoane care beneficiază de acces la servicii medicale de tip ambulatoriu, în cadrul Regiunii.
Valoare totala, 25.737.421,48 lei
Ministerul
Imbunatatirea accesului
Programul
26.262.674,98
din care:
Sanatatiipopulatiei din judetele
Operational
lei din care:
2.028.995,66 lei dec. 2018-dec
aplicant
Finalizat
16
Vaslui, Bacau si Neamt la
Regional
Spitalele din
spitalele din
2019
Parteneriservicii medicale de urgenta 2014-2020
Vaslui, Birlad si
Vaslui, Birlad si
spitalele din
Husi
Husi, din care
judetele Vaslui,

2.070.403,74 lei,
din care:
SJU Vaslui –
1.505.555,13

SJU Vaslui
1.475.444,02

Bacau si
Neamt

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiţii în dotari sau lucrari necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea
operationalitatii la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate publica si îmbunătăţind accesul la serviciile medicale de calitate.
Obiectivele specifice ale proiectului
- Dotarea infrastructurii unităţilor de primiri urgenţe şi a compartimentelor de primiri urgenţe (inclusiv cu echipamente pentru terapie intensivă – ATI, precum şi
echipamente destinate sectiilor support care deservesc UPU).
- Imbunatarirea accesului la servicii medicale a persoanelor din regiunea de implementare prin cresterea starii de sanitate publica.
Rezultate așteptate la finalizarea proiectului:
- Un număr crescut de Unităţi / Compartimente de Primiri Urgenţă cu echipamente medicale de specialitate noi.
- Creşterea numărului de persoane care beneficiază de acces la servicii medicale de tip urgenţă, în cadrul Regiunii.
Agenția
Națională
49,608,552.06 din
51,080,375.72
VENUS – împreună pentru o Programul
pentru
care DGASPC
din care
Operational
04.03.2019- au fost depuse 3 cereri de rambursare
viață
în
siguranță
SMIS
17
Egalitate de
Vaslui
DGASPC
Vaslui
Capital
Uman
04.03.2023
128038
Șanse-aplicant
1.137.174,76
2014-2020
1.114.431,26
DGASPC –
partener
Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea și dezvoltarea măsurilor și serviciilor sociale în scopul prevenirii și combaterii violenței domestice, prin crearea și dezvoltarea
unei rețele naționale inovative integrate care va cuprinde 42 de locuințe protejate, precum și servicii integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere
vocațională.
Extindere Unitate de Primiri Programul
- au fost finalizate achizitiile de servicii
informare si publicitate, consultanta in
Urgente si Realizare Heliport Operational
managementul proiectului, verificare
Regional
tehnica a proiectului tehnic;
Judetul Vaslui -achizitia de servicii proiectare si
(Consiliul
asistenta tehnica a fost finalizata;
Martie 201918
13.321.989,67
6.369.179,95
Judetean
rezultatul procedurii a fost contestat, se
31 mai 2023
Vaslui)asteapta solutionarea contestatiei;
aplicant
- a fost aprobat actul adițional la
contractul de finanțare prin care s-a
eliminat din proiect construirea
heliportului;
- a fost depusă o cerere de rambursare.

Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea calitatii si eficientei serviciilor medicale de urgenta furnizate cetatenilor de Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului
Judetean de Urgenta Vaslui.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt urmatoarele:
- dezvoltarea capacitatii si calitatii serviciilor medicale furnizate de Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui, prin extinderea spatiului actual cu
un corp nou de cladire;
- imbunatatirea dotarii Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui cu aparatura medicala.
Rezultatele asteptate, la finalizarea proiectului, sunt:
- unitate de primiri urgente extinsa, prin construirea unui corp de cladire, in scopul conformarii cu legislatia aplicabila si al asigurarii circuitelor functionale;
- 84 buc dotari medicale achizitionate, instalate si puse in functiune, pentru echiparea Unitatii de Primiri Urgente extinse a Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui, conform
prevederilor legale.
Programul
Servicii sociale destinate
- au fost realizate achizițiile programate
Operational
persoanelor adulte cu
14.12. 2018 –
DGASPC
pana la aceasta data
19
3.544.484,27
3.340.931,26
Regional 2014dizabilități SMIS 121847
31.10.2020
Vaslui
- fost elaborat Proiectul tehnic si este in
2020
faza de verificare
Scopul proiectului este dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități din cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare pentru Persoana cu Handicap Huși și
dezvoltarea serviciilor alternative de sprijin pentru viața independentă și integrare în cadrul comunitații prin înființarea a 3 locuințe protejate și crearea unui centru de zi - în
comuna Găgești, județul Vaslui.
Au fost realizate achizițiile programate
pana la aceasta data: informare și
publicitate, consultanță în
Reabilitare, modernizare si
managementul de proiect;
Programul
dotare Scoala Profesionala
A fost finalizată achiziția de realizare
Operational
01.04.2019Judeţul Vaslui
20
Speciala "Sfanta Ecaterina"
7.721.767,45
7.082.769,68
proiect tehnic de execuție și asistență
Regional
31.01.2022
(CJ Vaslui)
Husi
tehnică,
2014-2020
Finalizată achizitia de servicii verificare
proiect tehnic.
În curs de recepție proiect tehnic și
achizitie servicii de expertiză tehnică.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic al tinerilor cu cerințe educaționale speciale prin asigurarea
unei infrastructuri educaționale de calitate adecvată nevoii acestora.
Obiectivul specific al proiectului este:
- Reabilitarea, modernizarea și dotarea spațiilor de recuperare, recreere, socializare, cazare și masă oferite de Școala Profesională Specială „Sfânta Ecaterina” Huși (în
spațiile căminului internat și cantinei) tinerilor cu cerințe educative speciale (CES) din județul Vaslui care doresc sa învețe o meserie și să se integreze pe piața muncii.
Rezultatele așteptate la finalizarea proiectului sunt:
- un campus modernizat cu spații de recuperare, recreere, socializare, cazare și masă care respectă standardele în vigoare;

-

21

1 corp cantină cu o capacitate de 90 de elevi/serie, modernizat și dotat cu bunuri;
1 corp cămin internat cu o capacitate de cazare de 111 locuri, cu spații destinate recuperării, socializării, recreerii și cazării, reabilitate, recompartimentate și modernizate;

132 elevi cu CES participanți la procesul educațional în Școala Profesională Speciala "Sfânta Ecaterina" care beneficiază de condiții îmbunătățite de recuperare,
recreere, socializare, cazare și masă/ pe an.
APLICANTProgramul
Spitalul
Patogenii nu cunosc granite
1.020.890.77
970.218,17
Operațional
Judetean de
imbunatatirea prevenirii,
din care Spitalul
din care Spitalul
Comun România6.03.2020Urgenta Vaslui
Județean de
Județean de
controlul si supravegherea
Republica
6.09.2021
Partenerurgență Vaslui
urgență Vaslui
infectiilor nozocomiale pe
Moldova
Spitalul
506.966,92
506.966,92
ambele maluri ale Prutului
Republican
2014-2020
Chisinau

Obiectivul general al proiectului este achizitionarea de sisteme de dezinfectie totala a microflorei de spital si reducerea numarului de infectii nozocomiale
S-au finalizat achizițiile de servicii
informare și publicitate, servicii
consultanță în management de proiect,
servicii consultanță achiziții.
Județul Vaslui
Programul
S-au depus două cereri de rambursare;
Dotarea Ambulatoriului
(CJ Vaslui)Operațional
19.07.2019S-a publicat și recepționat comunicatul
22
Integrat al Spitalului
10.360.254,16
10.153.048,49
Aplicant
Regional
31.10.2021
de presă la lansarea proiectului;
Județean de Urgență Vaslui
SJU Vaslui2014-2020
Se va amplasa și recepționa panoul
partener
temporar;
Este în pregătire caietul de sarcini
pentru achiziția de echipamente
medicale.
Obiectivul general al proiectului este creșterea accesibilității serviciilor de sănătate in regim ambulatoriu pentru cetățenii județului Vaslui prin dezvoltarea capacitații de diagnostic
si tratament a Ambulatoriului Integrat al SJU Vaslui.
Obiectivul specific al proiectului este: dotarea a 23 de cabinete medicale din structura Ambulatoriului Spitalului Județean de Urgenta Vaslui cu un număr de 197 echipamente
medicale pe parcursul a 27 luni.
Rezultatele așteptate la finalizarea implementării proiectului sunt:
- Echipamente medicale achiziționate – 197 bucăți;
- Unităţi medicale dotate (pentru servicii medicale comunitare şi ambulatorii) – 1 unitate;
- Beneficiari de infrastructura dotata – 67.053 persoane.

TOTAL PROIECTE IN IMPLEMENTARE**

913.412.433,70

794.983.250,79

PROIECTE DEPUSE, IN CURS DE EVALUARE- CONTRACTARE

1*

2*

3*

4*

Pe urmele lui Stefan cel
Mare

Programul
Operational
Comun RomaniaRepublica
Moldova
2014-2020

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

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

Programul
Operational
Comun RomaniaRepublica
Moldova
2014-2020

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

Programul
Operational
Comun RomaniaRepublica
Moldova
2014-2020

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

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

24 luni

512.653,12,

461.376,62,

18 luni

Cea mai buna șansa la viață
pentru nou-născuți îmbunătățirea situatiei nounascutilor în zona
transfrontaliera RomâniaRepublica Moldova
Conexiuni prin turism

Programul

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

24 luni

24 luni

AplicantJudetul Vaslui
(CJ Vaslui)
Parteneri:
Consiliul
raional
Hincesti (RM),
Muzeul
Judetean
Vaslui,
Comuna
Muntenii de
Jos
AplicantConsiliul
Raional
Soroca (RM)
Parteneri:
Judetul Vaslui
(CJ Vaslui)
Muzeul
Judetean
Vaslui
AplicantInstitutul Mama
si Copilul
Chisinau (RM)
Partener:
Spitalul
Judetean de
Urgenta Vaslui
Aplicant–

Proiectul a parcurs evaluarea tehnica si
financiara, fiind pe lista de rezerva
pentru finantare; a fost depus studiul de
fezabilitate, care este in curs de
evaluare

Proiectul a parcurs evaluarea tehnica si
financiara, fiind selectat provizoriu
pentru finantare; a fost depus studiul de
fezabilitate, care este in curs de
evaluare

Proiectul a parcurs evaluarea tehnica si
financiara, fiind selectat provizoriu
pentru finantare; a fost depus studiul de
fezabilitate, care este in curs de
evaluare
Proiect aflat in faza de contractare

cultural
COD: 2SOFT2.1.130

Operațional
Comun Romania
Republica
Moldova
2014-2020

5

Pasaport pentru viitor

Granturi SEE
2014-2020

6.

GIPO - comunități incluzive
pentru persoane cu
dizabilități SMIS 130289

Programul
Operațional
Capital Uman
2014-2020

7.

Murgeni & Banca comunități incluzive pentru
persoane cu dizabilitățI
130562

Programul
Operațional
Capital Uman
2014-2020

8.

Tutova & Pogana comunități incluzive pentru
persoane cu dizabilități
SMIS 130561

Programul
Operațional
Capital Uman
2014-2020

9.

Programul
Găgești - comunitate
incluzivă pentru persoane cu Operațional
Capital Uman
dizabilitățI 131403

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

din care
D.G.A.S.P.C.
Vaslui
230.527,49

D.G.A.S.P.C.
Vaslui
Partener –
Consiliul
Raional Leova

6.466.574
din care:
2.459.895 CJ
Vaslui
1.530.378
CJRAE Vaslui

6.466.574
din care:
2.459.895 CJ
Vaslui
1.530.378 CJRAE
Vaslui

36 luni

AplicantJudetul Vaslui
Parteneri- jud.
Iasi, CJRAE
Vaslui, CJRAE
Iasi, Asociatia
HoltIS

7,645,442.70

7,492,278.33

26 luni

DGASPC
Vaslui

Proiect aflat in faza de contractare

7,645,708.16

7,491,973.79

26 luni

DGASPC
Vaslui

Proiect aflat in faza de contractare

7,645,806.32

7,492,071.95

26 luni

DGASPC
Vaslui

Proiect aflat in faza de contractare

7,082,097.95

6,940,455.99

35 luni

DGASPC
Vaslui

Proiect aflat in faza de contractare

2014-2020

TOTAL PROIECTE AFLATE IN EVALUARE** 44.353.983,97

42.717.242,56

PROIECTE CE URMEAZA A FI DEPUSE PENTRU FINANTARE

Depus pentru finantare; proiect in curs
de evaluare

1*
Proiectul Regional de
Dezvoltare a infrastructurii
de apă si apă uzată din
județul Vaslui in perioada
2014-2020

Programul
Operational
Infrastructura
Mare
2014-2020

TOTAL PROIECTE AFLATE IN PREGATIRE

1.485.623.569,7
(308.861.449
EURO)

1.151.563.695,95
(239.410.331,80
euro)

1.485.623.569,7

1.151.563.695,95

AQUAVAS
S.A.

In data de 31.01.2020 s-au primit
observatii de la Jaspers privind
Aplicatia de Finantare si Studiul de
Fezabilitate a Proiectului, urmand ca in
perioada urmatoare Consultantul sa
implementeze aceste observatii si sa
transmita varianta revizuita catre AM
POIM.

*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)

