Prezentarea proiectului
Proiectul „Reactualizarea Strategiei de dezvoltare economicosocială a judeţului Vaslui, cu orizontul de timp 2013 – 2020” este
finanţat de Uniunea Europeană, prin Programul Operaţional
Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Fondul Social European.
Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 553.572 lei, din care
470.536,2 lei reprezintă contribuţia Uniunii Europene, 71.964,36
lei a Guvernului României şi 11.072,44 lei contribuţia Consiliului
judeţean Vaslui.
Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta capacitatea
de formulare a politicilor publice pentru dezvoltarea socială şi
economică la nivelul judeţului Vaslui, prin intermediul
implementării unui proces participativ de planificare strategică.
Scopul proiectului este reprezentat de elaborarea „Strategiei
de dezvoltare a judeţului Vaslui, perioada 2009 – 2013, cu
orizontul de timp 2013-2020 ”.
Strategia a fost realizată în urma unor analize specifice şi a
consultării factorilor locali interesaţi. Acest proces include
generarea de scenarii de dezvoltare a judeţului şi stabilirea unor
priorităţi de intervenţie sectoriale, care să răspundă
problemelor, necesităţilor şi constrângerilor identificate la nivel
judeţean şi să fie conforme cu documentele programatice
naţionale şi regionale.
Grupul ţintă al proiectului este format din reprezentanţii
Consiliului Judeţean Vaslui, şi anume:
• Nivelul de management superior al Consiliului Judeţean
Vaslui, reprezentat de preşedinte, vicepreşedinţi, secretarul
judeţului – 4 persoane;
• Nivelul de management mediu, reprezentat din directorii de
direcţii de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Vaslui,
şefii de servicii şi din cadrul instituţiilor subordonate
Consiliului Judeţean Vaslui – 13 persoane;
• Nivelul operaţional din cadrul direcţiilor şi serviciilor din
Consiliul Judeţean Vaslui – reprezentanţi – 37 persoane.

Rezultate principale în urma implementării proiectului:
• o strategie de dezvoltare a judeţului;
• un portofoliu de proiecte;
• capacitate crescută de a lucra în parteneriat şi de a asigura
consultarea publică;
• un „Raport asupra consultării publice a Strategiei” elaborat;
• 8 întâlniri de consultare publică a Strategiei desfăşurate;
• un „Raport de evaluare ex – ante a Strategiei de dezvoltare
economico-socială a judeţului Vaslui, 2009 – 2013, cu orizontul
de timp 2013 – 2020” elaborat;
• un „Profil socio-demografic şi economic al judeţului Vaslui”
elaborat;
• 48 de angajaţi instruiţi în domenii relevante;
• instalarea unui infochioşc de uz extern;
• 200 exemplare tipărite şi distribuite din „Strategia de dezvoltare
economico-socială a judeţului Vaslui, 2009 – 2013, cu orizontul
de timp 2013 – 2020”;
• 200 exemplare tipărite şi distribuite din pliantul proiectului;
• 100 exemplare tipărite şi distribuite din broşura de diseminare a
lecţiilor învăţate şi a experienţei .
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Harta proiectelor de investiţii

Portofoliul de proiecte

(localizarea investiţiilor propuse)
1. Completarea sistemului integrat de management al deşeurilor
solide din judeţul Vaslui

Tăcuta

3. Reabilitarea şi extinderea reţelei de

Judeţul Vaslui se va dezvolta prin valorificarea
superioară a resurselor pe care le deţine, în special prin
fructificarea potenţialul agricol de care dispune. Judeţul
Vaslui va deveni un spaţiu atractiv pentru investitori, va
oferi şanse reale de dezvoltare locuitorilor săi, condiţii
decente pentru a trăi şi a munci în localităţile vasluiene.

„

Obiectivul general

alimentare cu apă şi canalizare în localităţile

•Dumeşti •

•

urbane din judeţul Vaslui
5. Promovarea turistică a judeţului Vaslui

7. Construcţia şi dotarea unei nou sediu pentru

•

Cozmeşti

•

Pungeşti

Deleşti

•
Laza

Ivăneşti

•

•

•

Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui

•
Bogdana

Ghergheşti

9. Înfiinţarea unui centru rezidenţial pentru persoane

O1. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii fizice şi
sociale, în vederea îmbunătăţirii accesibilităţii
judeţului Vaslui şi a creşterii calităţii vieţii;
O2. Reducerea disparităţilor dintre localităţile rurale şi
cele urbane din judeţul Vaslui prin dezvoltarea si
diversificarea economiei rurale;
O3. Dezvoltarea activităţilor economice din judeţul
Vaslui, prin valorificarea superioară a resurselor de
care dispune, inclusiv a resurselor de energie
alternativă;
O4. Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi protejarea
mediului înconjurător;
O5. Dezvoltarea turismului prin valorificarea
potenţialului turistic local;
O6. Creşterea ocupării şi a incluziunii sociale;
O7. Creşterea calităţii serviciilor publice;
O8. D e z v o l t a r e a c a p a c i t ă ţ i i a d m i n i s t r a t i v e a
administraţiilor publice locale din judeţ;
O9. Dezvoltarea cooperărilor internaţionale şi
transfrontaliere.

10. Introducerea în circuitul turistic a obiectivelor de patrimoniu

Puieşti

•

•

•Iana

dizabilităţi în oraşul Negreşti

•

localitatea Mălăeşti, comuna Vutcani

Albeşti

•

14. Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Centrului de asistenţă
medico-socială Ghermăneşti
Urgenţă Vaslui
de

educaţie incluzivă în municipiul Huşi şi oraşul Negreşti

•
3, 19 18

•

•
Găgeşti

•

20

Şuletea

•
•
Epureni

Zorleni

Fălciu

MURGENI

•
Fruntişeni

•

•

•

•
• Dodeşti

•

Griviţa

Pogoneşti

15. Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Spitalului Judeţean de

Banca

•

BÂRLAD

•

Vetrişoaia

Vutcani

Viişoara

Băcani

Iveşti

• 12

• 20

Ibăneşti

•
Ciocani

•

Roşieşti

Berezeni

• •
Perieni
Coroieşti

13. Înfiinţarea unui incubator de întreprinderi sociale

•

•
Dimitrie
Cantemir

Hoceni

•

Pogana

12. Înfiinţarea unui Centru de Integrare prin Terapie Ocupaţională în

Pădureni

Lunca
Banului

Deleni

Costeşti
Bogdăniţa
Alexandru •
•
Bogdăneşti
Vlahuţă

Mănăstirea Pârveşti, Mănăstirea Floreşti şi Mănăstirea Fâstâci

16. Reabilitarea, modernizarea şi dotarea centrelor şcolare

•

•

Stănileşti

•

•
Olteneşti

• 10

vârstnice în municipiul Vaslui

•

Creţeşti

Muntenii de
17 Jos

•

•

•
2,3,19 HUŞI
16

•

••

•
Voineşti

Drânceni

Tătărăni

6,7,8

Lipovăţ

•

14

Duda -Epureni

VASLUI15
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11. Construcţia şi dotarea unei case de tip familial pentru copiii cu

Obiectivele strategice

•

Arsura

•

Boteşti

•
Tanacu
9,13 3, 19
•

Puşcaşi

Poieneşti

•Soleşti

22

•

BuneştiAvereşti

•

Muntenii de Sus

Bălteni

10
Dragomireşti

•

Fereşti

Ştefan
Zapodeni Văleni
•
cel Mare •

6. Reabilitarea şi modernizarea Muzeului Judeţean
„Ştefan cel Mare” Vaslui

Micleşti

•
•

•

•

Dăneşti Codăeşti

•

•
Vultureşti

Oseşti

•
Gârceni

8. Înfiinţarea Centrului Cultural „Casa Artelor”

Reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi
socială dintre judeţul Vaslui şi celelalte judeţe din România,
precum şi a decalajelor intrajudeţene dintre mediul rural şi
urban

•

•
Rafaila

Băceşti

4. Înfiinţarea drumurilor secundare/paralele

NEGREŞTI
3, 19
11, 16

•
Tutova
Pochidia

•

3, 19

•

Măluşteni
Vinderei

Blăgeşti

•

•
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„

•

Rebricea

Todireşti

•

pentru dezvoltarea judeţului Vaslui

Viziunea de dezvoltare

•

2. Reabilitarea şi modernizarea drumurilor de interes strategic

•

Strategia de dezvoltare economicosocială a judeţului Vaslui, cu
orizontul de timp 2013-2020

17. Complexul muzeal Satul Moldovenesc
18. Extinderea Centrului de Afaceri Tutova Bârlad pentru activităţi
agroalimentare
19. Construcţia şi reabilitarea centurilor municipiilor din judeţul
Vaslui
20. Centru de transport intermodal Fălciu
21. Sprijinirea înfiinţării GAL-urilor
22. Centrul balnear Ghermăneşti

LEGENDA
mediu
infrastructură
cultură
turism
sănătate
social
sprijinirea
activităţilor
economice

3, 19 localizarea proiectelor cu

numerele 3 şi 19 din
categoria „infrastructură“
drumuri naţionale / europene
drumuri judeţene
drumuri judeţene prevăzute
a fi modernizate prin
proiectul nr. 2 din Portofoliu

