PROIECTE FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 2014-2020
CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI ȘI INSTITUȚIILE SUBORDONATE
situație la 30.07.2021
Nr.
Crt

Titlul proiectului

Valoarea totala in
lei (inclusiv TVA),
din care finantare
nerambursabila

Fazarea Proiectului
„Sistem integrat de
management al
deseurilor solide in
judetul Vaslui”
Cod SMIS 104600
1

Sursa de finantare POIM 2014-2020
Perioada de
implementare
01.01.2014 31.12.2021
Aplicant Judetul Vaslui
(CJ Vaslui)

23.818.734,78
nerambursabil:
17.545.561,22

Rezultate propuse

Rezultate atinse

- 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.

- 4 staţii de transfer în Vaslui,
Bârlad, Huşi şi Negreşti şi a
platformelor de colectare selectivă
a deşeurilor construite;
- Cele 3 depozite de la Bârlad, Huşi
şi Negreşti, inchise;
- 1 sistem de tratare a deșeurilor, in
acord cu cerințele legislației
naționale si europene si reducerea
cantității de deseuri depozitate,
introdus;
- O rata de colectare a deșeurilor
asigurata, de 100% in zonele
urbane si de 95% in zonele rurale;
- O promovar a colectării selective
a deșeurilor reciclabile si
biodegradabile in conformitate cu
cerințele naționale si ale UE,
realizata;
- 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.

Stadiul
proiectului

Proiectul este realizat
100%,
insa
finalizarea
proiectului este in data de
31.12.2021 cand se va face
plata finala a contractelor de
servicii
Proiectare,
Dirigentie de santier si
Audit, la 12 luni de la
receptia finala.

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)”
Cod SMIS 108704
Sursa de finanțare – POR
2014-2020
Cod SMIS 108704
2
Perioada de
implementare
30.12.2017-30.06.2022
Aplicant Judetul Vaslui
(CJ Vaslui)
Parteneri: Zorleni,
Bacani, Al. Vlahuta,
Poienesti, Laza, Balteni,
Stefan Cel Mare,
Zapodeni, Danesti,
Codaesti, Miclesti

Grantul pentru
acțiuni se
prezintă sub
Sursa de finantare – forma unei sume
Comisia Europeană, prin forfetare anuale
Reprezentanta sa din în valoare de:
Romania.
- pentru 2021:
23.467 EUR;
Program „ED-RO-2020 - - pentru 2022Centrul Europe Direct
Vaslui 2021-2025
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- 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;
222.001.842/
- Poduri noi, care înlocuiesc podurile
nerambursabil:
existente – 7 buc;
213.074.058
- 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.

- promovarea politicilor europene,
întreținerea unui dialog proactiv și
constant cu cetățenii județului
Vaslui, sensibilizarea acestora cu
privire la beneficiile care le sunt
aduse de UE în fiecare zi, facilitarea
comunicării între cetățeni și UE.
- oferirea unui serviciu de informare
european, nondiscriminatoriu și

Proiectare - realizat 100 %.
- au fost obținute autorizațiile
de construire pentru cele trei
loturi;
- lucrarile sunt in executie pe
cele trei loturi:
Lotul 1 - 42,45 % din valoarea
contractului încheiat cu
antreprenorul;
Lotului 2 - 49,88 % din
valoarea contractului încheiat
cu antreprenorul
- )Lotul 3 - 36,64% din valoarea
contractului încheiat cu
antreprenorul.

- au fost stabilite aspectele
organizatorice
pentru
participarea la festivalul Open
Camp;
- au fost desfășurate 13
activități
de
informare
europeană, în afara Planului
Anual de Comunicare.

Lucrari executate si
decontate:
- Lotul 1 = 42,45 %,
- Lotul 2 = 49,88 %,
- Lotul 3 = 40,51 %.
Cheltuielile
efectuate
până la 31.07.2021,
pentru contractele din
cadrul proiectului, sunt
în valoare totală de
77.780.515,77 lei, din
care 77.543.480,93 lei
cheltuială eligibilă și
237.034,84 lei cheltuială
neeligibilă, plătită din
bugetul județului

SELECTAREA DE
PARTENERI ÎN
VEDEREA
DESFĂȘURĂRII DE
ACTIVITĂȚI ÎN
CALITATE DE
CENTRE DE
INFORMARE EUROPE
DIRECT (2021-2025)”
Durata Acordului Cadru
este de 5 ani, de la
01.05.2021-31.12.2025.
Anual sunt semnate
acorduri specifice de
grant pentru punerea în
aplicare
a
planului
anual de comunicare. În
acest sens, pentru anul
2021, a fost semnat
Acordul
de
Grant
Specific, cu perioada de
valabilitate
între
01.05.2021 – 31.12.2021.

2025: 30.400
EUR/an.
Pentru anul
2021 Centrul
Europe Direct
Vaslui
beneficiază de
un buget total de
307.219 lei din
care 113.111 lei
finanțare
nerambursabilă
de la UE şi
194.108 lei
contribuţia
Consiliului
Judeţean Vaslui.
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Sursa de finantare - POR

Pentru perioada 01 mai - 31
decembrie 2021, au fost stabilite 5
evenimente majore, in Planul Anual
de Comunicare, precum:
- Open-minded, Europa – concurs și
stand
informativ
în
cadrul
festivalului de muzică Open Camp;
- PICKnic Europa! – eveniment
outdoor de ecologizare, socializare și
împădurire;
- Drumul investițiilor cu fonduri
europene – tur de ciclism;
- HI5! Hai alături de 9 generație
europeană! – conferință și Ziua
porților deschise;
- Curs online - Valori europene prin
instrumente digitale în dezvoltarea
personală.

Au fost semnate Acordurile
Cadru și Specific, iar
activitățile de informare
sunt în derulare permanentă,
conform Planului anual de
comunicare aprobat de
Comisia Europeană

Pe parcursul acestei perioade vor fi
publicate 4 numere ale newsletterului electronic, „Europa în Direct”.

Aplicant Judetul Vaslui
(CJ Vaslui)
Cresterea eficientei
energetice a imobilului
"CSEI Elisabeta
Polihroniade" Vaslui
Cod SMIS 115186

gratuit cetățenilor din jud. Vaslui
- organizarea de evenimente pe teme
europene pentru comunitatea locală.

3.464.963,93/
nerambursabil:
2.238.489,85

Reabilitarea clădirii Centrului Școlar
de Educatie Incluzivă Elisabeta
Polihroniade prin realizarea
următoarelor lucrări de intervenție:
- refacerea șarpantei și a învelitorii
pe întreaga suprafață a clădirii;
- hidroizolarea fundațiilor;

Au fost incheiate toate
contractele de achizitie din
42% - activitati realizare
cadrul proiectului si a fost dat
4,66% procent valoric
ordinul de incepere pentru
contractul de lucrari.

- refacerea trotuarului perimetral;
- executarea unei rigole în care să fie
conectat sistemul de preluare a
apelor pluviale și care să se reverse
în sistemul de canalizare;
- stabilirea clasei energetice a clădirii
în urma întocmirii unui audit
energetic;
- introducerea unui sistem de
iluminat economic,
alimentat/sustinut de la panouri
fotovoltaice;
- 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).

2014-2020
Perioada de
implementare
23.07.2018- 31.12.2022
Aplicant Judetul Vaslui
(CJ Vaslui)
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Reabilitare si
modernizare drum
judetean DJ 245E: DN
24(Bulboaca) - Zizinca Deleni - Moreni - DJ
245L (Costesti)
Cod SMIS 126274
Sursa de finantare - POR
2014-2020
Perioada de

16.550.275,59/
nerambursabil:
15.991.882,95

- 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.
- marcaje longitudinale și verticale,
- parapeți metalici.

- tronsonul 1 – 1,473 km, a fost
receptionat
- tronsolul 2 - lucrările sunt in
curs de execuție, s-a pus stratul
de uzura si se lucreaza la
realizarea podetelor si
drumurilor laterale

- 100 % - tronsonul 1 –
1,473 km
- 56,15 % - tronsolul 2.

implementare
27.11.2018 - 26.01.2022
Aplicant Judetul Vaslui
(CJ Vaslui)
Partener UAT Deleni

Reabilitare, modernizare
si dotare Scoala
Profesionala Speciala
"Sfanta Ecaterina"
Husi
Cod SMIS 121046
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Sursa de finantare - POR
2014-2020
Perioada de
implementare
01.04.2019-30.04.2023

7.721.767,45/
nerambursabil:
7.082.769,68

Aplicant Judetul Vaslui
(CJ Vaslui)

7

Dotarea Ambulatoriului
Integrat al Spitalului
Județean de Urgență
Vaslui
Cod SMIS 125305
Sursa de finanțare –
POR 2014-2020

10.360.254,16/
nerambursabil:
10.153.048,49

- un campus modernizat cu spații de
recuperare, recreere, socializare,
cazare și masă care respectă
standardele în vigoare;
- 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
Proiectul tehnic a fost finalizat
spații
destinate
recuperării,
si se afla in etapa de avizare 0,63 % - procent valoric
socializării, recreerii și cazării,
ISU
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.
- au fost finalizate procedurile
achiziție
din
cadrul
Echipamente medicale achiziționate de
– 197 bucăți;
proiectului;
Unități medicale dotate (pentru
- au fost livrate echipamentele
medicale pentru 21 de loturi 78,45% - procent valoric
servicii medicale comunitare şi
ambulatorii) – 1 unitate;
din totalul de 23;
Beneficiari de infrastructură dotată – -cheltuielile
efectuate
și
67.053 persoane.
decontate prin cereri de
rambursare/plată,
până
la

31.07.2021, sunt in sumă de
7.788.899,68 lei

Perioada de
implementare
19.07.2019- 31.10.2021
Aplicant Judetul Vaslui
(CJ Vaslui)
Partener SJU Vaslui
Extindere Unitate de
Primiri Urgente si
Realizare Heliport
Cod SMIS 121069

13.321.989,67/
nerambursabil:
6.369.179,95
- 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.

Sursa de finantare - POR
2014-2020
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Perioada de
implementare
Martie 2019- 31 mai
2023
Aplicant Judetul Vaslui
(CJ Vaslui)
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Cresterea capacitatii de
gestionare a crizei
COVID-19 la nivelul
serviciilor publice sociomedicale subordonate
UAT Judetul Vaslui
Cod SMIS 139495
Sursa de finantare POIM 2014-2020
Perioada de
implementare

4.452.860,49 /
nerambursabil:
4.452.860,49

Dotarea celor trei entitãți publice
care coordoneazã centrele sociale
rezidențiale
pentru
categorii
vulnerabile cu echipamente de
protecție specializate, dispozitivele
ce au drept scop sporirea nivelui de
protecție și alte materiale și solutii
necesare
asigurãrii
igienii
și
dezinfecției,
asigurȃnd
asftel
obținerea unui rãspuns în timp util și
eficient al sistemului medical public
în criza COVID-19.

- a fost aprobat actul adițional
la contractul de finanțare prin
care s-a eliminat din proiect
construirea heliportului;
- au fost finalizate achizitiile de
servicii informare si publicitate
17% - activitati realizate
si consultanta in managementul
proiectului.
- s-a atribuit contractul pentru
serviciile de proiectare si
asistenta tehnica.
- proiectul tehnic este in lucru.

S-au finalizat achizitiile la 3
parteneri, iar la al 4 lea 65,93% progres financiar
partener (CAMS Codaesti) proiect
achizitia este in derulare.

01.02.2020 – 31.10.2021
Aplicant Judetul Vaslui
(CJ Vaslui)
Parteneri:
DGASPC Vaslui
CAMS Codãești
CAMS Bãcești
Conservarea,
securitatea
și
valorizarea comună a monumentelor
și obiectelor culturale și istorice
Sursa de finantare comune;
Programul Operational
- Rețele ale instituțiilor culturale care
Comun Romaniaau ca scop promovarea patrimoniului
Republica Moldova
cultural și istoric; Acordarea de
2014-2020
suport
pentru
activități
Perioada de
meșteșugărești
tradiționale,
implementare
importante
pentru
conservarea
Muzeul
24 luni
Judetean Vaslui- identității culturale locale;
Aplicant
- Promovarea activităților specifice
31.539,71/
Judetul Vaslui (CJ
nerambursabil:
tradiționale în aria eligibilă (inclusiv N/A
Vaslui)
evenimente
culturale
28.385,74
Parteneri:
transfrontaliere);
Consiliul raional Hincesti Com. Muntenii
- Conservarea, promovarea și
(RM),
de Jos –
dezvoltarea patrimoniului cultural și
Muzeul Judetean Vaslui, 65.755,12/
istoric, mai ales prin intermediul
Comuna Muntenii de Jos nerambursabil:
evenimentelor culturale locale cu
59.179,61
dimensiune transfrontalieră;
Valorificarea patrimoniului istoric și
cultural prin dezvoltarea de strategii
de promovare comune, produse și
servicii turistice comune.
Pe urmele lui Stefan cel
Mare
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Stefan cel Mare - istorie
comuna, patrimoniu

7.647.954 /
nerambursabil:
6.883.158,45
din care
CJ Vaslui6.671.371,00/
nerambursabil:
6.004.233,84

8.199.943,42/
nerambursabil:

- executarea lucrărilor de restaurare
N/A
necesare la Ansamblul Monumental

A fost semnat contractul de
finanțare in data de 30 iunie
2021 și a demarat
implementarea proiectului
cu data de 1.07.2021.

.
Au fost demarate achizițiile

comun, Soroca- Vaslui
Sursa de finantare Programul Operational
Comun RomaniaRepublica Moldova
2014-2020
Perioada de
implementare 24 luni
Aplicant:
Consiliul Raional Soroca
(RM)
Parteneri:
Judetul Vaslui
(CJ Vaslui)
Muzeul Judetean Vaslui,
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Sprijin la nivelul regiunii
Nord-Est pentru
pregătirea de proiecte
finanțate din perioada de
programare 2021-2027
pe domeniile mobilitate
urbană, regenerare
urbană, centre de
agrement/baze turistice(
tabere școlare),

„Statuia ecvestră a domnitorului
Ștefan cel Mare”, situat în satul
Bacaoani, județul Vaslui, pentru a
CJ Vasluiîmbunătăți
potențialul
turistic
1.519.728,51/
transfrontalier.
nerambursabil:
Din cele trei pãrți componente ale
1.367.755,66
ansamblului monumental, proiectul
prevede restaurarea și conservarea
Muzeul
platoului de recreere de la baza
Judetean Vaslui- grupului statuar cu cele două fantani
834.573,83/
arteziene de mari dimensiuni, care se
nerambursabil:
întinde de la limita cu drumul
751.116,45
național DN 24 până la baza scărilor,
precum și a obeliscului din bronz
aflat pe axa monumentului pe partea
opusă a drumului național DN 24.
Pentru punerea în valoare a
ansamblului
monumental
și
valorificarea sa în scop turistic, pe
platou va fi construit un punct de
informare turistică. Toate aceste
investiții au drept scop creșterea
competitivitãții economice și a
atractivității turistice la nivelul
județului Vaslui.

de informare și publicitate
în cadrul proiectului și a fost
semnat contractul de servicii
pentru achiziția de catering.
Urmează să fie demarate
achizițiile
de
execuție
lucrări și dirigenție de
șantier în cadrul proiectului.

7.379.949,07
din care:

Valoarea totală a
proiectului (lei):
52.450.999,31
lei

- Elaborarea documentațiilor tehnicoeconomice pentru investiția ,,Axa
rutieră strategică Sud-Vest a
județului Vaslui”
verificarea
tehnică
a
Valoarea
documentațiilor tehnico- economice
cofinanțării UE elaborate pentru investiția ,,Axa
(lei):
rutieră strategică Sud-Vest a
42.292.662,95
județului Vaslui”
lei

- se verifica de catre ADR
documentatia de achizitie
pentru elaborarea documentaiei
tehnico-economice in vederea
lansării licitației

A fost semnat contractul de
finanțare
în
data
de
13.07.2021 și a început
implementarea cu data de
14.07.2021

infrastructura si servicii
publice de turism,
inclusiv obiectivele de
patrimoniu cu potențial
turistic și infrastructură
rutieră de interes
județean, inclusiv
variante ocolitoare și /
sau drumuri de legătură.
Cod
SMIS
145313/ Cod
1.1.152

2014+
proiect:

Sursa de finantare PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
ASISTENȚĂ TEHNICĂ
2014-2020
Perioada
de
implementare 14.07.2021
– 31.12.2022
BENEFICIAR:
ADR
Nord-Est în parteneriat
cu Județul Botoșani,
Județul Iași, Județul
Neamț, Județul Suceava,
Județul
Vaslui,
Municipiul Piatra Neamț,
Municipiul
Moinesti,
Orasul Flămânzi, Orasul
Liteni
și
Ministerul
Tineretului și Sportului

Suma alocată
UAT
Judetul
Vaslui
4.864.818,33 lei

Aplicant DGASPC Vaslui

Servicii sociale integrate
pentru persoanele adulte
cu dizabilități
Cod SMIS 121848
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Sursa de finantare - POR
2014-2020
Perioada de
implementare
01.11.2018-30.10.2021

4.381.088,82
nerambursabil:
3.389.656,08

Aplicant DGASPC
Vaslui

Servicii sociale destinate
persoanelor adulte cu
dizabilități
Cod SMIS 121847
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Sursa de finantare - POR
2014-2020
Perioada de
implementare
01.11.2018-31.01.2022
Aplicant DGASPC
Vaslui

4.335.749,68
nerambursabil:
3.127.054,84

1
Documentaţie
tehnico
economică realizată
1 proiect tehnic realizat
1 centru de zi şi 3 locuinţe
protejate înfiinţate: (1 procedură
de achiziţie pentru lucrări de
construcţii, 1 centru de zi
reabilitat, 3 locuinţe protejate
construite)
1 strategie de implementare a
proiectului (inclusiv flow-chart)
1 Plan de informare şi mediatizare
Audit extern al proiectului

1
Documentaţie
tehnico
economică realizată
1 proiect tehnic realizat
1 centru de zi şi 3 locuinţe
protejate înfiinţate: (1 procedură
de achiziţie pentru lucrări de
construcţii, 1 centru de zi
reabilitat, 3 locuinţe protejate
construite)
1 strategie de implementare a
proiectului (inclusiv flow-chart)
1 Plan de informare şi mediatizare
Audit extern al proiectului

1 Documentaţie tehnico
economică realizată
1 proiect tehnic realizat
1 procedură de achiziţie pentru
lucrări de construcţii în
desfășurare
1 strategie de implementare a
proiectului (inclusiv flowchart)
1 Plan de informare şi
mediatizare
Audit extern al proiectului

1 Documentaţie tehnico
economică realizată
1 proiect tehnic realizat
1 procedură de achiziţie
pentru lucrări de construcţii
în desfășurare
1 strategie de implementare
a proiectului (inclusiv flowchart)
1 Plan de informare şi
mediatizare
Audit extern al proiectului

Activitati:
1. Elaborarea documentației
tehnico-economice la faza
SF mixt – 100%
2. Elaborarea documentației
tehnico-economice la faza
PT, CS, DE – 100%
3. Achiziție și execuție
lucrări de construcții, dotări
– 10%
4.
Managementul
Proiectului – 65%
5.
Promovarea
si
mediatizarea proiectului –
65%
6. Auditul proiectului – 65%
Buget cheltuit: 2,74%
Elaborarea
documentației
tehnico-economice la faza
SF mixt – 100%
2. Elaborarea documentației
tehnico-economice la faza
PT, CS, DE – 100%
3. Achiziție și execuție
lucrări de construcții, dotări
– 10%
4.Managementul Proiectului
– 65%
5.Promovarea
si
mediatizarea proiectului –
65%
6. Auditul proiectului – 65%
Buget cheltuit: 2,72%

GIPO-comunitati
incluzive pentru
persoane cu dizabilitati
Cod SMIS 130289
Sursa de finantare POCU 2014-2020
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Perioada de
implementare
07.04.2020 - 06.06.2023

7.645.442,70,
nerambursabil:
7.492.278,33

48 beneficiari ai serviciilor de sprijin
pentru asistenta si ingrijire
48 beneficiari ai serviciilor de
abilitare / reabilitare in cadrul
centrelor de zi
6 proceduri inovative dezvoltate:
minim 6 actiuni comune cu
reprezentantii comunitatilor locale

N/A

Aplicant DGASPC
Vaslui
Tutova&Poganacomunitati incluzive
pentru persoane cu
dizabilitati
Cod SMIS 130561
4

Sursa de finantare POCU 2014-2020
Perioada de
implementare
07.04.2020 - 06.06.2023

7.645.806,32
nerambursabil:
7.492.071,95

48 beneficiari ai serviciilor de sprijin
pentru asistenta si ingrijire
48 beneficiari ai serviciilor de
abilitare / reabilitare in cadrul
N/A
centrelor de zi
6 proceduri inovative dezvoltate:
minim 6 actiuni comune cu
reprezentantii comunitatilor locale

7.645.708,16
nerambursabil:
7.491.973,79

48 beneficiari ai serviciilor de sprijin
pentru asistenta si ingrijire
48 beneficiari ai serviciilor de
abilitare / reabilitare in cadrul
centrelor de zi
6 proceduri inovative dezvoltate:

Aplicant DGASPC
Vaslui

5

Murgeni & Banca comunități incluzive
pentru persoane cu
dizabilități
Cod SMIS 130562

N/A

A1. Managementul
proiectului – 5%
A2 Furnizarea de
servicii/activități integrate
de sprijin în vederea
tranziției de la servicii de
îngrijire instituționalizată
către servicii la nivelul
comunității – 0%
A3. Asigurarea calității în
furnizarea serviciilor – 0%
A4.Informare și publicitate
– 0%
Buget cheltuit: 0%
A1. Managementul
proiectului – 5%
A2 Furnizarea de
servicii/activități integrate
de sprijin în vederea
tranziției de la servicii de
îngrijire instituționalizată
către servicii la nivelul
comunității – 0%
A3. Asigurarea calității în
furnizarea serviciilor – 0%
A4.Informare și publicitate
– 0%
Buget cheltuit: 0%
A1. Managementul
proiectului – 5%
A2 Furnizarea de
servicii/activități integrate
de sprijin în vederea
tranziției de la servicii de

Sursa de finantare POCU 2014-2020

îngrijire instituționalizată
către servicii la nivelul
comunității – 0%
A3. Asigurarea calității în
furnizarea serviciilor – 0%
A4.Informare și publicitate
– 0%
Buget cheltuit: 0%

minim 6 actiuni comune cu
reprezentantii comunitatilor locale
Campanie
de
informare
şi
conştientizare derulată

Perioada de
implementare
07.04.2020 - 06.06.2023
Aplicant DGASPC
Vaslui

Găgesti-comunitate
incluzivă pentru
persoane cu dizabilitati
Cod SMIS 131403

6

Sursa de finantare POCU 2014-2020
Perioada de
implementare
07.04.2020 - 06.06.2023

7.082.097,95
nerambursabil:
6.940.455,99

Aplicant DGASPC
Vaslui

7

TEAM-UP- Progres in
calitatea îngrijirii
alternative a copiilor
Cod SMIS 127169
Sursa de finantare POCU 2014-2020

202.767.005,23
nerambursabil:
198.711.657,00

2 Planuri anuale de asigurare a
îngrijirii şi protecţiei adulţilor cu
handicap grav sau accentuat prin
asistenţi personali profesionişti,
20 contracte de furnizare de servicii
de îngrijire prin asistent personal
profesionist
N/A
24 beneficiari ai serviciilor de sprijin
pentru asistenta si ingrijire
24 beneficiari ai serviciilor de
abilitare / reabilitare in cadrul
centrelor de zi
minim 3 actiuni comune cu
reprezentantii comunitatilor locale

- 1623 de persoane selectate în
vederea participării la cursul de
formare
- Un program de formare
profesională şi suport de curs
elaborat

Reţea de asistenţă maternală
dezvoltată
Cheltuieli salariale aferente
remuneraţiei asistenţilor
maternali în curs de finanţare

A1. Managementul
proiectului – 5%
A2. Crearea și dezvoltarea
unui sistem complex de
management al calității
serviciilor sociale acordate
beneficiarilor – 0%
A3. Crearea și dezvoltarea
unei rețele locale inovative
de îngrijire la domiciliu prin
intermediul a 20 asistenți
personali profesioniști – 0%
A4. Furnizarea de
servicii/activități integrate
de sprijin în vederea
tranziției – 0%
A5. Informare și publicitate
– 0%
Buget cheltuit: 0%
A1 N/A
A2 Susținerea programului
de formare profesională
destinat asistenților
maternali și personalului
specializat – 0%
A3 Dezvoltarea rețelei de

Perioada de
implementare
08.11.2018-07.11.2023
Aplicant : Autoritatea
Nationala pentru
Drepturile Persoanelor cu
Dizabilități, Copii și
Adopții
Partener: DGASPC
Vaslui

VENUS – Împreună
pentru o viață în
siguranță!
Cod SMIS 128038
Sursa de finantare POCU 2014-2020
8

Perioada de
implementare
04.03.2019-04.03.2023
Aplicant: Agentia
Nationala pentru
Egalitate de Sanse
Partrener: DGASPC
Vaslui

asistenți maternali – 40%
A4 Managementul
proiectului – 40%

- Un program de formare
profesională susţinut pentru 1623 de
asistenţi maternali din jud Vaslui şi
minim 80% de persoane participante
la cursul de formare certificate
Reţea de asistenţă maternală
dezvoltată
Cheltuieli
salariale
aferente
remuneraţiei asistenţilor maternali
finanţate

1.137.174,76
nerambursabil:
1.114.431,26

- 1 locuință protejată creată,
amenajată si dotată
- servicii integrate pentru 18 victime
ale
violentei
domestice
- furnizarea de măsuri complexe de
sprijin vocaţional şi orientare
profesională pentru 100 de femei în
vederea depăşirii situaţiilor de criză
legate de violenta domestică
- 2 specialişti informaţi şi
conştientizaţi care vor face parte din
reţeaua naţională de cabinete de
consilere
vocaţională
pentru
victimele
violenţei
domestice
- 5 profesionişti din cadrul
autorităţilor publice centrale şi locale
care vor fi informaţi şi conştientizaţi
în legătură cu activităţile proiectului
şi cu măsurile de sprijin şi noile
prevederi legislative în domeniul
violenţei domestice.

Buget cheltuit: 86,40%

- 1 locuință protejată creată,
amenajată si dotată
- servicii integrate pentru 10
victime ale violentei domestice
furnizarea
de
măsuri
complexe de sprijin vocaţional
şi orientare profesională pentru
27 de femei în vederea
depăşirii situaţiilor de criză
legate de violenta domestică

A1- N/A
A2Operaţionalizarea
reţelei naţionale inovative
integrate
de
locuinţe
protejate – 100%
A3- Crearea si dezvoltarea
unei retele nationale de
grupuri de suport pentru
victimele
violentei
domestice – 37%
A4. Creşterea nivelului de
integrare socio-profesională
a
victimelor
violenţei
domestice prin furnizarea de
servicii
de
consiliere
vocaţională – 37%
A5. N/A
A6. N/A
A7 Managementul
proiectului 35%
Buget cheltuit:33,30%

Aplicant Aquavas Vaslui
Fazarea proiectului
Reabilitarea sistemului
de alimentare cu apa, a
sistemului de canalizare
si a statiilor de epurare in
aglomerarile Vaslui,
A.
Barlad, Husi si Negresti
– judetul Vaslui

Valoare proiect
428.232.148 lei
85 %
nerambursabile
din FC
230.862,516 lei

Obiectivul principal al proiectului a
fost creșterea gradului de acoperire a
populației cu servicii de alimentare
cu apă și canalizare până la 100% în
cele patru aglomerări selectate.
PROIECT FAZAT

Proiectul se afla in derulare

Progres fizic
64,78%

Aplicant Aquavas

1.

Contract nr.
3230/15.09.2017
-VS-CS-ATMP-02.1
Proiectare si Asistenta
tehnica din partea
proiectantului

Valoare
contractata
3.575.615,28 lei

Elaborare Documentatii de Atribuire
si sprijin pentru Beneficiar pe
parcursul derularii procedurilor de
atribuire a contractelor de lucrari,
fiind incheiat contractul cu
asocierea SC PRO TOBY SRL Iasi –
B-Act Sp. Z.o.o (SRL) Bydgoszcz
(Polonia).

Actiunile intreprinse: Au fost
urgentate finalizarea
documentatiilor de atribuire si
transmiterea acestora catre
Beneficiar pentru a fi publicate
in SEAP , avand in vedere ca
inceperea lucrarilor la
componenta SCADA din
cadrul contractului VS-CLG01 este direct conditionata de
intarzierile de lucrari pentru
executia retelelor. Au fost
finalizate si predate toate
documentatiile de atribuire
pentru contractele de lucrari si
transmise catre Beneficiar. Au
fost prestate servicii de
asistenta din partea
proiectantului pe parcursul
derularii executiei contractelor
de lucrari.
Au fost predate Rapoartele
lunare si trimestriale privind

Progres fizic
86 %.

situatia si progresul lucrarilor.

2.

Contractul nr.
2351/04.05.2018
VS-CS-ATMP-02.2
Supervizarea lucrărilor

valoare
contractata
2.378.320,0 lei

3.

Contractul
nr.
3766/03.11.2017 VS-CSATMP- 02.3
Publicitate

4.

Contractul VS-CSATMP-02.4
Management Proiect

5.

Contractul VS-CSATMP-02.5 Achizitie
echipamente

Valoare
contractata
256.600,0 lei

Supervizare lucrari pentru Fazarea
proiectului Reabilitarea sistemului de
alimentare cu apa, a sistemului de
canalizare si a statiilor de epurare in
aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si
Negresti – judetul Vaslui„ .A fost
semnat contractul de servicii cu SC
Medos Construct & Consulting SRL
Iasi.

Au fost predate Rapoartele
lunare si trimestriale cu situatia
actualizata si progresul fiecarui
contract de lucrari.

Contractul de servicii– „Sprijin
pentru Beneficiar in derularea unei
campanii eficiente de publicitate si
promovare a proiectului – Fazarea
proiectului Reabilitarea sistemului de
alimentare cu apa, a sistemului de
canalizare si a statiilor de epurare in
aglomerarile Vaslui, Barlad, Husi si
Negresti – judetul Vaslui” a fost
incheiat contractul cu SC FLAROM
ADVERSITING SRL Iasi.

În data de 21.12.2020 a fost
actualizat site ul Aquavas S.A
cu informatii privind stadiul si
progresul proiectului.
In data de 24.03.2021 a fost
organizata la Barlad o
conferinta de presa cu ocazia
semnarii contractului de lucrari
VS-CL-BD-R-02 Retele de apa
si canalizare, statii de
pompare, statii pompare apa
uzata in Barlad

”Sprijin pentru beneficiar in
implementarea proiectului”.
Valoare estimata Documentatia de Atribuire este in
2.426.691,36 lei proces de revizuire a Caietului de
Sarcini si reevaluare a valorii
estimate.
Achizitia de bunuri si echipamente
Valoare estimata
necesare implementarii proiectului.
3.839.718,69 lei
Documentatia de Atribuire este in
faza de pregatire.

Progres fizic 25 %

Progres fizic
80,5 %.

Progres fizic
0%

Progres fizic
0%

6.

Contractul de servicii nr.
865/13.02.2019 –
Servicii de audit
financiar

7.

Contractul de servicii nr.
980/19.02.2020 –
Servicii de audit
financiar

8.

Contractul de servicii nr.
874/12.02.2020 –
Servicii de audit
financiar

9.

10.

Contract VS-CL-G-01
„Reabilitarea Stațiilor de
tratare Vaslui, Bârlad și
Husi”; SCADA pe rețele
de apă și canalizare din
Vaslui, Bârlad, Huși și
Negrești”
Contract VS-CL-G-02
„Reabilitarea Stațiilor de

Valoare
contractata
29.100,0 lei

Valoare
contractata
32.000,0 lei

Valoare
contractata
32.000,0 lei

Valoare
contractata
44.611.695,89
lei
Valoare
contractata

Raportul de constatari factuale
preliminat pe semestrul I a fost
intocmit
in
perioada
01.01.2019 -30.06.2019.
A fost semnat contractul cu Cabinet
Raportul de constatari factuale
de Audit, Expertiza si Consultanta
preliminat pe semestrul II a
Financiara L.P.I. SRL Iasi.
fost intocmit in perioada
01.07.2019 - 31.12.2019.
Contract finalizat

A fost semnat contractul cu Cabinet
de Audit, Expertiza si Consultanta
Financiara L.P.I. SRL Iasi.

A fost semnat contractul cu Cabinet
de Audit, Expertiza si Consultanta
Financiara L.P.I. SRL Iasi.

Raportul de constatari factuale
preliminat pe semestrul I a fost
intocmit
in
perioada
01.01.2020 - 30.06.2020.
Raportul de constatari factuale
a fost intocmit pentru perioada
01.01.2020 - 31.12.2020.
Contract finalizat.
Raportul de constatari factuale
preliminat pe semestrul I a fost
perioada
intocmit
in
01.01.2021 - 30.06.2021.

SCADA – Retele.
Ca urmare a faptului ca
implementarea componentei
SCADA pe retelele de apa si
canalizare din Vaslui, poate fi
realizata numai dupa finalizarea
contractelor FIDIC Rosu, aceasta
componenta a fost suspendata.

S-a efectuat receptia finala
pentru componenta
“Reabilitarea Statiilor de
Tratare Vaslui, Barlad si
Husi”.
Urmeaza implementarea
SCADA.

Reabiliatrea statiilor de epurare in
Vaslui, Barlad si Husi.

A fost semnat Procesul Verbal
de Receptie Finala in data de

Progres fizic
100 %

Progres fizic
100 %

Progres fizic
50 %

Progres valoric
92 %

Progres fizic
100 %

epurare Vaslui, Bârlad și
Husi”

11.

Contract VS-CL-VSR01– „Retele de apa si
canalizare, statii de
pompare, statii pompare
apa uzata in Vaslui”

88.880.586,45
lei

Valoare
contractata
74.557.090,14
lei

12.

Contract VS-CL-BDR02
” Retele de apa si
canalizare, statii de
pompare, statii pompare
apa uzata in Barlad

Valoare
contractata
66.095.452,92
lei

13.

Contract VS-CL-

Total contract:

18.02.2019.
Reabilitarea rețelei de apă – 9.895
ml;
Extinderea rețelei de apă – 56.356 m;
Reabilitarea rețelei de canalizare –
9.900 m;
Extinderea rețelei de canalizare –
57.529 m;
Extindere conducte de refulare ape
uzate – 5.715 m;
Stații de pompare noi pe rețeaua de
apă uzată – 16 bucăți;
Stații de hidrofor noi – 9 bucăți;
Reabilitarea SP apă uzată – 3 bucăți;
Stații intermediare de clorinare – 4
bucăți.

S-a emis Ordinul de incepere a
lucrarilor incepand cu data de
23.01.2019.
S-au executat 64.917 ml
conducte canalizare, 1491
camine de vizitare, 2039
racorduri, 55.335 ml conducte
distributie apa, 398 camine apa
si 1580 bransamente.

Reabilitarea a 12.869 km de reţea de
apă;
Extinderea cu 35.450 km reţea de
apă;
Reabilitarea a 10.900 km de reţea de
canalizare;
Extinderea a 24.640 km de
colectoare canalizare;
Extinderi conducte refulare ape uzate
0,819 km;
Stații de hidrofor - 11 bucăți;
Staţii de pompare noi pe reţeaua de
apă uzată – 5 bucăți;
Reabilitarea SP de apă uzată – 3
bucăți.

A fost incheiat contractul
executie lucrari nr.
1630/24.03.2021 cu SC
MOTRIS COMPANY SRL
BACAU.
A fost emis ordinul de incepere
in data de 10.05.2021

Creșterea gradului de acoperire a

Contractul este in derulare.

Progres fizic
79,87 %

Progres fizic
0%

HU&NE-R03: „ Retele
de apa si canalizare, statii
de pompare, statii
pompare apa uzata in
Husi si Negresti”
Lot 1 Husi + Lot 2
Negresti

13.1

13.2

Lotul 1 – „Retele de apa
si canalizare, statii de
pompare, statii pompare
apa uzata in Husi.

Lotul 2 – „Retele de apa
si canalizare, statii de
pompare, statii pompare
apa uzata in Negresti”

48.246.473,00
lei

Valoare
contractata
30.495.357,96
lei

Valoare
contractata
17.753.115,04
lei

populației cu servicii de alimentare
cu apă și canalizare.

Captare și Stație pompare apă brută
Poganești:
realizare zonă de protecție sanitară
cu regim sever la priza de apă;
reabilitare clădiri ;
Reabilitare 6.265 m aducțiuni apă;
Extinderea cu 14.409 m a reţelei de
apă;
Reabilitarea a 3.454 m rețea de apă;
Extinderea cu 23.744 m a canalizării;
Staţii de pompare pe reţeaua de apă
potabila – 1 bucată;
Staţii de pompare pe reţeaua de apă
uzată – 8 bucăți;
Conducte de refulare apă uzată 646
ml.

Contractul este in derulare.
Pana in prezent s-au executat:
5132 ml retele aductiune;
14193 ml retele distributie apa
21235 ml retele de canalizare,
SPAU si refulare 428m
Protectie surse 350m

Constituirea zonei de protecție în
jurul prizei de apă de la captarea
Căzănești;
Reabilitare conducta de aductiune
PEID, De 355,Pn 10- 1336 m
Dotarea SP apă brută Parpanita
(generator și debitmetru);
Extinderea cu 12.467 m a reţelei de
apă;
Staţii de pompare pe reţeaua de apă –
1 bucată;

Pana in prezent s-au executat:
1549 ml aductiune
12635 ml retele distributie apa,
58 camine apa
295 bransament;
15314 ml retele de canalizare,
412 camine de vizitare
514 racorduri;
3380 ml conducte refulare
6 camine refulare
8 SPAU

Progres fizic
83,3 %

Progres fizic
94 %

Extinderea cu 16.263 m a canalizării;
Staţii de pompare pe reţeaua de apă
uzată – 9 bucăți;
Extindere conducte de refulare ape
uzate 3.950 m.

14.

Contract VS-CL-NER04.-„Statiile de tratare
si de epurare Negresti”.
Lot 1 STAP + Lot 2
SEAU

14.1

Lotul 1-,,Statia de tratare
Negresti,,

14.2

Lotul 2-,,Statia de
epuarare Negresti,,

Total contract
12.115.979,02
lei

Statia de tratare si Statia de epurare
Negresti

Valoare contract
3.882.534,63 lei Statie de tratare apa potabila.

Valoare contract
8.233.444,39 lei

Statie de epurare ape uzate

Contractul este in derulare.

Cladire tehnologica constructii
98%, Echipamente: 50%
Decantoare apa bruta:
constructii 90%, Echipamente
100%
Rezervoare apa potabila:
constructii 70%, Echipamente:
100%
Bazin stocare apa limpezita:
constructii 100%
Bazin stocare si decantare
namol: constructii 100%
Echipamente: 100%
Paturi namol: constructii 100%
Retele incinta: retele apa
100%,
Retele canalizare 100%, retele
electrice 20%
Hala tehnologica: constructii
100%, echipamente 50%
Gratare rare: constructii 100%,
echipamente 50%
Bazin de compensare reactoare
biologice: constructii 100%,

Progres fizic
86 %

Progres fizic
81 %

echipamente 80%
Camin dezinfectie apa epurata:
constructii 100%, echipamente
90%.
Stabilizator Namol: constructii
100%, echipamente 80%.
Retele incinta: retele apa
100%, retele canalizare 90%,
retele electrice 20%.

15.

15.1

Contract VS-CLVS&BD-R05- ‘Surse,
aductiuni, statii de
pompare apa bruta si
rezervoare, refulari in
Vaslui si Barlad’

Lotul 1 – ‘Surse,
aductiuni, statii de
pompare apa bruta si
rezervoare, refulari in
Vaslui”

Anunt de participare CN
1029873 a fost publicat in
SEAP in 07.04.2021, data
limita de depunere a ofertelor
fiind 19.05.2021. La momentul
de fata, procedura de licitatie
se afla in etapa de evaluare a
ofertelor.

Valoare estimata
total contract
43.443.328,30
lei

Valoarea
estimata:
30.409.356,75
lei

Constituirea zonei de protectie in
jurul prizei de apa de la acumularile
Solesti, Puscasi si Rau Barlad;
Reabilitarea statiei de vid Solesti;
Reabilitare staţii de pompare pe
reţeaua de apă brută: 2 buc. (SP
Spital; SP Rediu) ;Rezervoare 2 x
5000 mc noi;
Rezervoare 2 x 600 mc noi;
Reabilitari rezervoare 2 x 3500 mc;
Reabilitare conducte refulare apa
bruta 4,458 km (SP Spital – ST
Delea; SP Rediu-ST Delea);
Extindere conducte aductiune apa
potabila 1,409 km (Rezervoare
2x5000mc- Rezervoare 2x600 mc,
Rezervoare 2x5000 mc-Castel apa
STAP Delea).

Progres fizic
0%

15.2

B.

Lotul 2 – ‘Surse,
aductiuni, statii de
pompare apa bruta si
rezervoare, refulari in
Barlad”

Contractul de Finantare
nr.135 din 26.10.2017
Sprijin pentru pregătirea
aplicatiei de finanțare și a
documentațiilor de
atribuire pentru proiectul
regional de dezvoltare a
infrastructurii de apa si
apa uzata din judetul
Vaslui, in perioada 20142020

Valoarea
estimata:
13.033.971,55
lei

Constituirea zonei de protectie in
jurul prizei de apa de la captarile
Cuibul Vulturilor si Rapa Albastra;
Inchidere puturi de pe teritoriul
municipiului Barlad;
Conservarea fronturilor de captare
din puturi subterane Tutova
Badeana;
Statie noua de pompare apa bruta, la
Rapa Albastra; Aducțiune nouă de la
Râpa Albastră la Stația de Tratare a
apei Crâng 6,742 km; Lucrari de
reabilitare statie pompare Cuibul
Vulturilor (reabiltare structuri SP,
echipament prevenire lovitura
berbec); Reabilitare si consolidare
camine pe aductiune Cuibul
Vulturilor-Statia de Tratare a apei
Crâng.

Valoare contract a fost atribuit contractu Asocierii:
20.141.968,50 RAMBOLL SOUTH EAST
lei
EUROPE SRL Bucuresti–
RAMBOLL DANMARK A/S
Valoare totala Copenhaga – SC
inclusiv AT
INTERDEVELOPMENT SRL
proiectant Bucuresti, semnat la data de
21.949.232,10 31.10.2017.
lei

Progres fizic
0%

S-au predat:
Studiu de fezabilitate, inclusiv
elemente
suplimentareOrganizarea
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;

Progres fizic 88 %

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.

Aplicant Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui
A fost finalizata dotarea salii
multimedia;

Spitalul Judetean de
Urgenta Vaslui- Centru
de excelenta pentru
instruirea personalului
medical implicat in
implementarea
programelor prioritare
de sanatate in context
transnational inovativ
1

Programul Operational
Capital Uman 2014-2020
11.12.2017-10.12.2020
In data de 01.04.2020
contractul a fost suspendat,
pe toata perioada starii de
urgenta si de alerta, urmand
a fi prelungit, dupa reluarea
activitatilor.

A fost finalizata achizitia
echipamentelor informatice;
A fost finalizata achizitia
echipamentelor medicale.

10.942.376,54
nerambursabil
9.239.232,69

A fost finalizata achizitia
Instruirea unui numar de 900 de
kiturilor de practica.
persoane implicate in domenii
prioritare de sanatate; actualizare A fost finalizata achizitia
serviciilor de formare
ghiduri si proceduri.
profesionala.
A fost demarata activitatea de
formare.
Au urmat cursurile de formare
profesionala un numar de 25
grupe a cate 15 persoane.

Activitati:
Instruirea personalului
Achizitia de echipamente
informatice, mobilier 100%
Promovare si mediatizare
100%
Buget 50%

2

Patogenii nu cunosc
granite imbunatatirea
prevenirii, controlul si
supravegherea
infectiilor nozocomiale
pe ambele maluri ale
Prutului
PROGRAMUL
OPERATIONAL
TRANSFRONTALIER
2014-2020

1.020.890.77
nerambursabil:
970.218,17

6.03.2020-6.09.2021

3

Cresterea capacitatii de
gestionare a crizei
COVID-19 la Spitalul
Judetean de Urgenta
Vaslui
Programul Operational
Infrastructura Mare
01.02.2020-31.12.2021

16.662.645,87
nerambursabil
16.662.645,87

Achizitiile din cadrul
proiectului realizate in procent
de 100%:
-11 nebulizatoare achizitionate
Imbunatatirea sanatatii populatiei si a -3000 litri solutie dezinfectanta
-materiale de informare si
conditiilor de spitalizare prin
publicitate
implementarea unor noi metode de
S-au desfasurat:
preventie si control al infectiilor
2 intalniri de lucru cu comitetul
nosocomiale pe ambele maluri ale
director;
raului Prut.
1 intalnire tehnica a echipei de
implementare;
1 sesiune de instruire comuna.

Dotarea SJU Vaslui cu echipamente
medicale si echipamente de protectie
personala in vederea consolidarii
capacitatii de reactie la criza de
sanatate publica cauzata de virusul
SARS COV 2

Contract de finantare semnat in
luna iulie 2021.

In derulare

In derulare

