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Anunț referitor la elaborarea unui proiect de act normativ 
 

Astăzi, 19.01.2023, Consiliul Județean Vaslui anunţă deschiderea procedurii de 
transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind 
aprobarea Programului Județului Vaslui pentru finanțarea nerambursabilă a românilor de 
pretutindeni, pentru anul 2023. 

Unitatea administrativ – teritorială Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui,  
dorește să  sprijine activitatea românilor de pretutindeni din comunitățile românești de 
peste hotare în baza: 

- art. 7 alin. (12) din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de 
pretutindeni, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia ”drepturile 
persoanelor prevăzute în prezenta lege pot fi realizate si prin intermediul autorităților 
administrațiilor publice locale, în raport cu specificul lor. Acestea pot acorda sprijin material, 
inclusiv financiar, romanilor de pretutindeni, in condiții ce vor fi stabilite de organul 
deliberativ local, în limita a 5% din buget.”; 

- Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru 
programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni 
si a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum si a modului de repartizare si de 
utilizare a sumei prevăzute in bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru aceasta 
activitate, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

    Potrivit art. 1 alin. (2) din Legea nr. 299/2007, din categoria românilor de 
pretutindeni fac parte: 

    a) persoanele aparţinând minorităţilor naţionale, minorităţilor lingvistice sau 
grupurilor etnice autohtone române sau care aparţin filonului cultural şi etnic românesc, 
existente în statele din vecinătatea României şi alte state, care îşi asumă identitatea etnică, 
lingvistică şi culturală română faţă de autorităţile române, indiferent de etnonimul folosit; 

    b) românii emigranţi, fie că au păstrat sau nu cetăţenia română, descendenţii 
acestora, precum şi cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate; 

    c) etnicii care se recunosc de origine română, aflaţi în afara graniţelor ţării, 
înregistraţi ca altă minoritate în statul de reşedinţă, care îşi asumă, prin autoidentificare, 
apartenenţa la spaţiul cultural şi identitar românesc. 

 Scopul Programului este sprijinirea si consolidarea comunităților locuite de 
românii de  pretutindeni, cu activitate în domeniul culturii, educației si culte. 

Obiectivele specifice ale Programului: 
 Educație - sprijinirea procesului de integrare a românilor care îşi au 

domiciliul/reședința în străinătate în paralel cu păstrarea şi afirmarea identității lingvistice 
a românilor de pretutindeni şi formarea noii generații, care să reprezinte România şi 
interesele românești în străinătate; 

 Cultură - păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identității etnice, culturale, 
religioase şi lingvistice a românilor din vecinătate şi din diaspora, precum şi întărirea 
legăturilor dintre România şi comunitățile românești din afara granițelor țării; 



 Culte (Spiritualitate şi tradiție) - păstrarea identității spirituale şi respectarea 
libertății religioase a românilor de pretutindeni.  

 Acest sprijin se dorește a fi dat în limita unui bugetului alocat anual, cu 
respectarea principiilor liberei concurențe, eficacității utilizării fondurilor publice, 
transparenței și a tratamentului egal. 

 Beneficiarii direcţi ai Programului sunt: 
a) asociațiile, fundațiile, organizațiile neguvernamentale ale românilor de 

pretutindeni cu domenii de activitate educație, cultură și culte (spiritualitate si tradiție) din 
România sau din străinătate, în măsura în care finanțările nerambursabile sunt utilizate 
pentru derularea de proiecte sau acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni; 

b)  unităţile de cult ale românilor de pretutindeni. 
Beneficiarii indirecţi ai Programului sunt  participanţii la activităţile desfășurate 

de aplicanți. 
Proiectele pentru care se propune acordarea finanțării nerambursabile sunt: 
a) construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea unităţilor de învăţământ şi a 

cluburilor culturale ale românilor de pretutindeni; 
b) construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea bisericilor şi altor unităţi de cult 

ale românilor de pretutindeni şi a centrelor educaţionale şi spirituale; 
c) construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea bibliotecilor românilor de 

pretutindeni; 
d) proiecte educaţionale pentru românii de pretutindeni; 
e) organizarea manifestărilor culturale, în ţară şi în străinătate, destinate 

românilor de pretutindeni; 
f) organizarea şi participarea la seminare, colocvii, simpozioane, conferinţe, mese 

rotunde, congrese, reuniuni şi altele asemenea, în ţară şi în străinătate; 
g) înfiinţarea, recuperarea, restaurarea şi întreţinerea de: muzee, case 

memoriale, monumente istorice, monumente de artă, monumente funerare, plăci 
comemorative, cimitire şi altele asemenea, protejarea şi revitalizarea tradițiilor şi 
obiceiurilor românești; 

h) colaborarea cu alte instituţii şi organizaţii, din ţară şi din străinătate, pentru 
realizarea de proiecte în beneficiul românilor de pretutindeni; 

 Anexa nr.1 la proiectul de hotărâre reglementează regulile de depunere, 
selecţie şi implementare a proiectelor pentru programul sus-menţionat. 

Finanțările nerambursabile se acordă pe baza evaluării proiectelor de către o 
Comisie de evaluare și se realizează efectiv prin acorduri de finanțare (contracte).  

În anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre este reglementată Metodologia de evaluare 
și selecție a propunerilor de proiecte depuse în cadrul Programului Județului Vaslui pentru 
finanțarea nerambursabilă a românilor de pretutindeni, pentru anul 2023. 

Documentaţia aferentă proiectului de hotărâre include (după caz): • nota de 
fundamentare a proiectului; • expunerea de motive; • referatul de aprobare privind 
necesitatea adoptării actului normativ propus; • studiile de fundamentare (studiul de 
impact/fezabilitate etc.) şi datele brute care au stat la baza lor; • textul complet al 
proiectului actului respectiv: • alte documente considerate relevante. 

Documentaţia poate fi consultată: 
- pe site-ul Consiliului Județean Vaslui - www.cjvs.eu; 
- la avizierul Consiliului Județean Vaslui, strada Ștefan cel Mare, nr. 79; 
- proiectul de act normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la 

Biroul Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni din cadrul 
consiliului județean, etaj IV, camera 417. 



Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act 
normativ supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune până la data de 
30.01.2023: 

- prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei la linkul 
https://cjvs.eu/formular-pentru-colectare-de-propuneri-opinii-si-recomandari-legea-52-
2003/; 

- ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: dezbateri@cjvs.eu; 
- prin poştă, pe adresa Consiliului Județean Vaslui, strada Ștefan cel Mare, nr.79;  
- la sediul Consiliului Județean Vaslui, la Registratură, la adresa: Consiliul Județean 

Vaslui, strada Ștefan cel Mare, nr.79, între orele 0800 - 1600. 
Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind <Proiectul de 

hotărâre privind aprobarea Programului Județului Vaslui pentru finanțarea 
nerambursabilă a românilor de pretutindeni, pentru anul 2023>“. 

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe 
pagina de internet a instituţiei, la următorul link: https://cjvs.eu/transparenta-decizionala-
2/ - Secțiunea Consultări publice. 

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris. 
Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se 

dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de 
către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la 
data de 06.03.2023. 

Pentru informaţii suplimentare, vă stăm la dispoziţie la următoarele date de 
contact: telefon: 0235/361090, interior 220; e-mail: marilena.andronic@cjvs.eu; persoană de 
contact: Șef birou Marilena-Eugenia Andronic. 

 
 

 
                                               PREŞEDINTE, 
                  Dumitru Buzatu 
 
 
 
 

                                                             SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                           Diana-Elena Ursulescu 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabil de aplicarea Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională 
 în administraţia publică, republicată, cu modificările ulterioare 

 
Biroul Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni 

      Șef birou – Marilena - Eugenia Andronic 
                                      e-mail: marilena.andronic@cjvs.eu 

 


