
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 12409/30.08.2021 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 118/2021 
privind aprobarea Planului Local de Acțiune pentru Mediu al Județului Vaslui, 

 pentru perioada 2021 – 2025 
 

 
Având în vedere: 

 - referatul de aprobare nr. 12409 din 30.08.2021 al președintelui Consiliului Județean 
Vaslui; 
 - adresa Agenției pentru Protecția Mediului Vaslui nr.6830/24.08.2021, înregistrată la 
Consiliul Județean Vaslui sub nr. 12101/24.08.2021, prin care s-a înaintat Nota de 
fundamentare pentru aprobarea Planului Local de Acțiune al Județului Vaslui; 
 - raportul de specialitate nr. 12420 din 30.08.2021 al Direcției Tehnice din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului județean; 
 - avizele comisiilor de specialitate al consiliului județean: Comisia juridică şi de 
disciplină, administrație publică locală şi coordonarea consiliilor locale; Comisia de dezvoltare 
urbanistică și amenajarea teritoriului, protecția mediului înconjurător și turism, 
administrarea domeniului public și privat de interes județean; 

în conformitate cu prevederile: 
- art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- O.U.G. nr. 195/2005 pentru protecția mediului, cu modificările și completările 

ulterioare; 
- art. 8 alin.(2) lit.ț) H.G. nr.1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției 

Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- ”Ghidul Practic al Planificării de Mediu” elaborat de Agenția Națională Pentru 
Protecția Mediului – Direcția Dezvoltare Durabilă; 
          în temeiul 182 și al art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Judeţean Vaslui 
 

                                                            HOTĂRĂŞTE: 
 
       Art.1. – (1) Se aprobă Planul Local de Acțiune pentru Mediu al Județului Vaslui, pentru 
perioada 2021 – 2025, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
  (2) Măsurile cuprinse în documentul părevăzut la alin.(1) vor fundamenta politicile și 
planurile investiționale în domeniul protecției mediului și dezvoltării durabile în Județul 
Vaslui. 
          Art.2. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui nr.5/2008 privind aprobarea ”Planului Local de Acţiune pentru Mediu” al 
judeţului Vaslui se abrogă. 
          Art.3. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege, 
prezentul act administrativ Instituţiei Prefectului - Judeţul Vaslui, Agenției pentru Protecția 



Mediului Vaslui, Direcţiei Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean 
și va asigura publicarea acestuia pe site-ul www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial Local. 
 

Vaslui, ______________ 2021  
  

                    PREŞEDINTE,                 
                  Dumitru Buzatu       
 
 
                                                                                    Avizează pentru legalitate: 

                                                                    SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                 Diana-Elena Ursulescu 

 
 
 

                                                                  DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
                                                                          Am luat la cunoştinţă de acest înscris oficial 
                                                                    şi îmi asum responsabilitatea asupra legalităţii. 
                                                          Director  executiv, 
                                                                                            Mihaela Dragomir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre 
         este necesar votul majorității simple.                                                   
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1. INTRODUCERE  

1.1. PLANIFICAREA DE MEDIU  

 
O îmbunătăţire continuă a calităţii vieţii atât pentru generaţiile prezente, cât şi pentru cele 

viitoare este scopul dezvoltării durabile a comunităţilor. Dar acest lucru nu se poate obţine decât în 
cadrul unor comunităţi capabile să utilizeze resursele în mod raţional şi eficient şi să descopere 
potenţialul ecologic al economiei, asigurând prosperitate, protecţia mediului şi coeziune socială. 

 Dezvoltarea durabilă nu poate fi realizată fără o corelare a tuturor politicilor sectoriale ce 
privesc, pe de-o parte, dezvoltarea economică şi socială şi, pe de altă parte, protecţia mediului.  

Cea mai cunoscută definiţie a dezvoltării durabile este aceea dată de Comisia Mondială 
pentru Mediu şi Dezvoltare (WCEF) în raportul "Viitorul nostru comun", cunoscut şi sub numele de 
"Raportul Bruntland" (1986): "dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmăreşte satisfacerea 
nevoilor prezentului, fără a compromite posibilităţile generaţiilor viitoare de a-şi satisface 
propriile nevoi".  

La nivel global, evenimentul care a consacrat asumarea politică de către state a rolului 
fundamental al politicilor de mediu, în cadrul politicilor generale de dezvoltare socio-economică, a 
fost Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Mediu şi Dezvoltare (Rio de Janeiro, 1992).  

Pentru atingerea obiectivelor stabilite la Conferinţa de la Rio este necesară o reconsiderare şi 
restructurare a proceselor actuale, a procedurilor şi aranjamentelor instituţionale după propriile 
nevoi, priorităţi şi resurse. Important în acest sens este acordul asupra principiilor de bază ale unei 
planificări strategice, precum şi utilizarea unui set comun de mecanisme în măsură să asigure 
implementarea obiectivelor stabilite.  

O direcție pe termen mai lung, respectiv o viziune a Uniunii Europene până în anul 2050 a 
fost oferită de al 7-lea Program de Actiune pe Mediu, care a stat la baza politicilor de mediu până in 
2020: ,,În 2050, vom trăi bine, în limitele ecologice ale planetei. Prosperitatea noastră şi mediul 
înconjurător sănătos provin de la o economie inovativă, circulară în care nimic nu este irosit şi 
toate resursele naturale sunt gestionate sustenabil, iar biodiversitatea este protejată, valorificată şi 
utilizată în moduri care sporesc rezistenţa societăţii noastre. Creşterea scazută de emisii de carbon 
a fost de mult timp decuplată de la utilizarea resurselor, stabilind ritmul pentru o societate globală 
sigură şi durabilă.”  Programul de Acţiune pe Mediu a identificat 3 obiective cheie:  
 protejarea, conservarea şi sporirea capitalului natural al Uniunii;  
 transformarea Uniunii într-o economie verde, eficientă din punct de vedere al resurselor şi 

competitivă din punct de vedere al nivelului scăzut al carbonului;  
 salvarea cetăţenilor Uniunii de presiunile legate de mediu şi riscurile asupra sănătăţii şi 

bunăstării.  
Obiectivele şi priorităţile de acţiune ale României sunt fundamentate pe baza principiilor 

dezvoltării durabile ale unei comunităţi, într-un areal şi un timp bine definite, având în vedere atât 
stadiul actual al progreselor înregistrate de România, cât şi aplicarea unor măsuri concrete în baza 
unei planificări strategice la nivel local, regional şi naţional.  

În strânsă corelaţie cu obiectivele dezvoltării durabile a fost elaborat Planul Naţional de 
Acţiune pentru Protecţia Mediului, care reprezintă o abordare a problemelor de protecție a mediului, 
specifice țării noastre.  

La nivel regional şi local au fost elaborate strategii naţionale cu obiective ce işi propun 
soluţionarea pe termen lung a problemelor cu care societatea se confruntă în prezent. Începând cu 
noiembrie 2018, România are o nouă Strategie Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României 
2030.  
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România, în calitate de stat membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) şi Uniunii 
Europene (UE), şi-a exprimat adeziunea la cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale 
Agendei 2030, adoptată prin Rezoluţia Adunării Generale a ONU A/RES/70/1, în cadrul Summit-
ului ONU pentru Dezvoltare Durabilă din septembrie 2015. Concluziile Consiliului UE, adoptate în 
data de 20 iunie 2017, "Un viitor durabil al Europei: răspunsul UE la Agenda 2030 pentru 
Dezvoltare Durabilă" reprezintă documentul politic asumat de statele membre ale UE privind 
implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. Prin această strategie, România îşi 
stabileşte cadrul naţional pentru susţinerea Agendei 2030 şi implementarea setului de 17 ODD. 
Strategia susţine dezvoltarea României pe trei piloni principali, respectiv economic, social şi de 
mediu.  

Strategiile/Planurile/Programele naţionale, planurile naţionale/regionale/judeţene de acţiune 
în domeniul protecţiei mediului sunt elaborate şi actualizate în scopul asigurării unei viziuni 
coerente asupra politicii de mediu din România. Ţinând cont de resursele limitate pentru 
soluţionarea tuturor problemelor de mediu, comunităţile trebuie să-şi definească priorităţile şi să-şi 
planifice implementarea acestora în mod eficient.  

Planificarea de mediu este un proces sistematic prin care sunt stabilite anumite priorităţi 
esenţiale pentru soluţionarea problemelor de mediu la nivel local/regional/naţional, prin abordarea 
principiilor dezvoltării durabile, şi care implică participarea tuturor factorilor interesaţi din aria 
respectivă. Realizarea efectivă a procesului de planificare se face prin evaluarea calităţii factorilor 
de mediu la un moment dat, prin identificarea presiunilor asupra mediului generate de procesul de 
dezvoltare şi stabilirea celor mai potrivite măsuri/acţiuni pentru prevenirea, diminuarea sau 
eliminarea acestora. Totodată acesta implică actualizarea permanentă a acţiunilor în relaţie cu 
evoluţia ştiinţifică şi tehnologică, precum şi cu realitatea economică şi socială. 

Procesul de planificare de mediu este aşadar un proces ciclic pentru planificarea, 
implementarea şi revizuirea acţiunilor de mediu la diferite niveluri (naţional, regional, judeţean). 
Acesta nu se finalizează odată cu elaborarea unui plan de acţiune, ci continuă cu implementarea 
măsurilor stabilite şi evaluarea periodică a stadiului atins în realizarea obiectivelor vizate.  

 

1.2. PLANUL LOCAL DE ACȚIUNE PENTRU MEDIUL AL JUDEȚULUI VASLUI 

 
Planul Local de Acțiune pentru Mediu (PLAM) reprezintă un instrument de 

implementare a politicilor de mediu la nivel județean pe termen scurt, mediu și lung necesar pentru 
soluționarea problemelor de mediu prin abordarea principiilor dezvoltării durabile și în deplină 
concordanță cu planurile, strategiile și alte documente legislative specifice, existente la nivel local, 
regional și național.  

Planul Local de Acțiune pentru Mediu (PLAM) : 
 presupune dezvoltarea unei viziuni comunitare, evaluarea aspectelor de mediu, stabilirea 

priorităţilor, identificarea celor mai adecvate strategii de rezolvare a celor mai importante 
probleme şi realizarea de acţiuni constând în îmbunătăţiri reale ale situaţiei mediului şi 
aspectelor de sănătate publică.  

 reprezintă un mijloc deosebit de eficient pentru soluţionarea problemelor şi aspectelor de 
mediu la nivel local, respectiv una dintre cele mai eficiente modalităţi de participare a 
publicului în procesul de decizie al autorităţilor locale.  

 vizează în general diminuarea poluării, utilizarea eficientă a resurselor naturale regenerabile 
şi neregenerabile, dezvoltarea educaţiei ecologice şi promovarea activităţilor social-
economice cu impact minim asupra mediului natural.  

 accentuează, de asemenea, importanţa respectării cerinţelor economice prezente, ţinând cont 
de necesitatea respectării principiilor de coabitare cu mediul natural.  
 
Realizarea unui plan de acțiune este un proces ciclic, ce cuprinde ca etape: planificarea, 

implementarea, monitorizarea și actualizarea la nivel județean/regional și național. Acest proces are 
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ca obiectiv elaborarea unui document complet și realist care să stea la baza activității privind 
îmbunătățirea stării mediului, a utilizării durabile a resurselor naturale și a implementării acțiunilor 
necesare.  

Elaborarea PLAM presupune în principal planificarea măsurilor în domeniul mediului, 
aplicabile la nivel județean și regional, pe baza ciclului planificării strategice de mediu. 

Ţinând cont de resursele limitate pentru soluţionarea tuturor problemelor de mediu, 
comunităţile trebuie să-şi definească priorităţile şi să-şi planifice implementarea acestora în mod 
eficient pentru următorii ani.  

Prin soluționarea problemelor de mediu actuale printr-un cadru strategic coerent, planul de 
acţiune pentru mediu contribuie la dezvoltarea în ansamblu a comunităţilor si determină o 
îmbunătăţire a calităţii mediului. Elaborarea şi implementarea acestuia reprezintă o cerinţă 
indispensabilă a conceptului de dezvoltare durabilă pentru fiecare comunitate.  

Etapele procesului de planificare de mediu urmărite în elaborarea/actualizarea planului 
local de acțiune pentru mediu pentru județul Vaslui sunt ilustrate în următorul tabel: 

 
ETAPA I 

 

Organizare Inițierea procesului de planificare 
Identificarea participanților 
Stabilirea structurii organizatorice 
Instituționalizarea planului de acțiune pentru mediu (PLAM) 

ETAPA a II-a 

 

Profilul de mediu Evaluarea potențialului și a limitărilor comunității 
Starea mediului în județul Vaslui 
Identificarea și evaluarea problemelor de mediu 
Stabilirea problemelor prioritare 

ETAPA a III-a 

 

Programul de acțiune Elaborarea planului de acțiune 
Definirea obiectivelor generale strategice specifice de mediu 
Definirea țintelor și a indicatorilor de mediu 
Definirea acțiunilor necesare realizării obiectivelor stabilite 
Elaborararea matricei plan de acțiune 
Aprobarea planului de acțiune pentru mediu (PLAM) 
Implementarea și monitorizarea planului de acțiune pentru mediu 
(PLAM) 
Analiza și evaluarea rezultatelor implementării planului de acțiune 
pentru mediu (PLAM) 

ETAPA a IV-a 

 

Actualizare Actualizarea planului de acțiune pentru mediu (PLAM) - se reiau 
etapele I, II și III 

 
Procesul PLAM este un proces ciclic şi permanent, care are rolul nu numai de a 

soluţiona problemele de mediu existente la un moment dat, ci şi de a identifica, preveni, 
diminua/elimina presiunile asupra mediului generate de dezvoltare. 

În conformitate cu prevederile H.G. nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia 
corelat cu recomandările Ghidului practic al planificării de mediu elaborat în cadrul Agenţiei 
Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu sprijinul experţilor colaboratori, în cadrul Proiectului de 
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Twinning RO 2006/IB/EN/09 Implementation and Enforcement of the Environmental Acquis at 
National Level and Coordination of the 8 Regional Twinning Projects și Manualul pentru 
elaborarea și implementarea planurilor locale de acțiune pentru mediu la nivel județean, Agenția 
pentru Protecția Mediului Vaslui a iniţiat a treia actualizare/revizuire a PLAM-ului judeţului Vaslui. 
(PLAM pentru județul Vaslui a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.15/ 
28.02.2005, apoi PLAM revizuit a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 5/31.01.2008 
și apoi actualizat în 2013). 

În conformitate cu atribuțiile și responsabilitățile ce revin autorităților teritoriale pentru 
protecția mediului inițierea/actualizarea PLAM pentru județul Vaslui a fost demarată de către 
directorul executiv al Agenției pentru Protecția Mediului Vaslui, Mihaela BUDIANU– Coordonator 

PLAM Vaslui, conform Deciziei ANPM nr. 427/24.06.2010 privind numirea drept coordonatori 
pentru actualizarea/revizuirea Planurilor Locale de Acțiune pentru Mediu a directorilor executivi ai 
Agențiilor Județene pentru Protecția Mediului. A fost emisă Decizia nr. 5/19.01.2021 prin care au 
fost desemnați specialiști din cadrul APM Vaslui cu atribuții în cadrul procesului de actualizare a 
PLAM: GĂGEANU Anne Mary Cristina - șef serviciu Monitorizare și Laboratoare, DĂNILĂ 
Ramona Nicoleta – consilier serviciu Avize, Acorduri, Autorizații, POPA Mariana Magdalena - 
consilier compartimentului Calitatea Factorilor de Mediu, PULPAN Ovidiu - consilier 
compartimentului Calitatea Factorilor de Mediu,  CÎRJAN Constantin- consilier Relații Puplice și 
Tehnologia Informației și BURLACU Mihaela - consilier serviciului Monitorizare și Laboratoare. 

Întrucât Planul Local de Acţiune pentru Mediu are implicații intersectoriale a fost necesară, 
în faza de actualizare/revizuire, cooptarea mai multor instituţii şi autorităţi locale (Comitetul de 
Coordonare), totodată stabilindu-se şi componența echipei care elaborează PLAM-ul (Grupul de 
Lucru), structuri aprobate și actualizate prin Ordinul nr. 22/21.01.2021 - emis de Instituţia 
Prefectului - judeţul Vaslui.  

Procesul de actualizare/revizuire a avut în vedere Starea mediului în judeţul Vaslui la nivelul 
anului 2019, situaţia socio-economică, tehnologiile de producţie şi de protecţie a mediului, legislaţia 
privind protecţia mediului, documentul PLAM 2008 revizuit, prioritățile și obiectivele naționale 
prevăzute în strategii, programe, planuri locale, județene, regionale, naționale, precum şi Raportul 

final de evaluare a rezultatelor implementării PLAM 2008. Ca și metodologie s-au utilizat 
recomandările Ghidului practic al planificării de mediu, elaborat în anul 2009 de către ANPM și 
Manualului pentru elaborarea și implementarea planurilor locale de acțiune pentru mediu la nivel 
județean. 

Structura organizatorică a PLAM actualizat pentru judeţul Vaslui a cuprins structura 
decizională pentru coordonarea şi validarea PLAM Comitetul de Coordonare (CC) - şi structura 
operaţională respectiv Grupul de Lucru (GL) pentru elaborarea/actualizarea/implementarea 
PLAM. 

Comitetul de Coordonare (CC) PLAM reprezintă componenta de decizie a structurii 
organizatorice căreia îi revin, ca principale responsabilităţi, coordonarea, analiza şi aprobarea 
activităţilor şi documentelor PLAM. În cadrul Comitetului de Coordonare participă reprezentanţi ai 
principalelor instituţii de la nivel judeţean, persoane cu putere de decizie, pornindu-se de la ideea că 
şansele de succes ale PLAM-ului cresc, pe măsură ce componenţa Comitetului de Coordonare 
reflectă mai obiectiv interesele diferite ale diverselor grupuri din comunitatea locală.  

Comitetul de Coordonare PLAM a semnat un Memorandum de cooperare prin care părţile 
se angajează în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu atribuţiile ce le revin să asigure 
eficienţă şi responsabilitate în scopul elaborării/implementării/monitorizării cu succes a celei de a 
doua variante revizuite a PLAM-ului, să răspundă cu promptitudine solicitărilor reciproce de sprijin 
şi informaţii, să manifeste iniţiativă pe parcursul procesului de revizuire a PLAM şi să respecte 
confidenţialitatea legală a schimbului de date şi informaţii sau a măsurilor întreprinse. S-au stabilit 
roluri şi responsabilităţi specifice, pentru asigurarea unei derulări fluente a procesului PLAM.  

   Componența actualizată a COMITETULUI DE COORDONARE  al Planului Local de 
Acțiune pentru Mediu (PLAM) conform Ordinului nr. 22/21.01.2021, este: 
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1. Instituția Prefectului - Județul Vaslui - Prefect 
2. Consiliul Județean Vaslui – Președinte 
3. Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui – Director Executiv 
4. Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Vaslui – Comisar Șef 
5. Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Podul Înalt" al Județului Vaslui – Inspector Șef 
6. Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad - Sistemul de Gospodărire a Apelor Vaslui - 

Director 
7. Direcția de Sănătate Publică Vaslui – Director Executiv 
8. Direcția pentru Agricultură Județeană Vaslui – Director Executiv  
9. Oficiul Județean pentru Studii Pedologice și Agrochimice Vaslui - Director 
10. Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare - Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare 

Vaslui - Director 
11. Direcția Silvică Vaslui - Director 
12. Direcția Județeană pentru Cultură Vaslui – Director Executiv 
13. Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui – Director Executiv 
14. Primăria Municipiului Vaslui - Primar 
15. Primăria Municipiului Bârlad - Primar 
16. Primăria Municipiului Huși - Primar 
17. Primăria Orașului Negrești – Primar 

 

Coordonatorul Actualizării Planului Local de Acţiune pentru Mediu județul Vaslui, a 
fost Directorul Executiv al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vaslui – Mihaela BUDIANU.  
          Coordonatorul procesului de planificare de mediu a avut următoarele atribuţii:  
 organizarea procesul de planificare de mediu la nivel judeţean;  
 întreprinderea de demersuri în vederea instituţionalizării şi aprobării PLAM de către 

autorităţile competente;  
 conducerea şedinţele Comitetul de Coordonare;  
 reprezentarea Comitetul de Coordonare în relaţiile cu terţii;  
 luarea de decizii numai dacă nu există prevederi contrare în acest sens şi membrii 

comitetului nu se pot reuni pentru a lua decizii din motive legate de timp.  
Comitetului de Coordonare i-au revenit următoarele atribuţii:  
 validarea componenţei Grupului de Lucru;  
 coordonarea activităţii de elaborare/actualizare a PLAM;  
 analiza şi validarea documentelor elaborate de Grupul de Lucru;  
 aprobarea PLAM;  
 desemnarea Echipei de Monitorizare şi Evaluare (EME);  
 stabilirea metodologiei de monitorizare şi evaluare;  
 analiza şi validarea Rapoartelor anuale şi a Raportului final de evaluare a stadiului 

implementării PLAM;  
 stabilirea modalităţii de informare a publicului referitoare la procesul de planificare de 

mediu (afişare pe site, comunicate de presă, întâlniri publice, sondaje, evenimente publice)  
Grupul de lucru (GL) PLAM reprezintă principala componentă cu responsabilităţi privind 

activităţile cu aspect tehnic implicate de acest proces. Grupul de Lucru a fost format din persoane 
cu expertiză tehnică în domeniul protecţiei mediului. Alcătuirea grupului de lucru s-a făcut în urma 
propunerilor unităţilor implicate în procesul PLAM.  
     Componența actualizată a GRUPULUI DE LUCRU pentru elaborarea/ actualizarea 

Planului Local de Acțiune pentru Mediu (PLAM): 
1. Instituția Prefectului - Județul Vaslui –expert Cocuz Vasile; 
2. Consiliul Județean Vaslui –ing. Bocăneț Claudiu; 
3. Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui –sef serv. Găgeanu Anne Mary Cristina, consilier 

Dănilă Ramona Nicoleta, consilier Popa Mariana Magdalena, consilier Pulpan Ovidiu, 
consilier Cîrjan Constantin,  consilier Burlacu Mihaela; 
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4. Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Vaslui – comisar Hadarag Anca Liliana, 
comisar Lupașcu Livioara; 

5. Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Podul Înalt" al Județului Vaslui –  lt.col. dr.ing. 
Ursachi Veronica; 

6. Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad - Sistemul de Gospodărire a Apelor Vaslui -  
ing. Pricop Doina, ing. Cârmaciu Luiza-Alexandra; 

7. Direcția de Sănătate Publică Vaslui –  dr. Szenti Luminița Reasilvia; 
8. Direcția pentru Agricultură Județeană Vaslui – ing. Angheluță Gabriela; 
9. Oficiul Județean pentru Studii Pedologice și Agrochimice Vaslui – ing. Chișcă Claudia 

Melania; 
10. Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare - Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare 

Vaslui – ing. Enache Alina Paraschiva; 
11. Direcția Silvică Vaslui –ing. Iftene Vlad; 
12. Direcția Județeană pentru Cultură Vaslui –  consilier Crețu Elena Crristina; 
13. Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui –  dr. Rumanescu 

Carmen; 
14. Primăria Municipiului Vaslui -  consilier Idriceanu Minodora; 
15. Primăria Municipiului Bârlad – consilier Ardeleanu Maricica; 
16. Primăria Municipiului Huși – consilier Popa Ioana-Roxana; 
17. Primăria Orașului Negrești – consilier Vlad Adrian Marius. 

Grupul de Lucru, constituit pentru desfăşurarea procesului de planificare de mediu, a avut 
următoarele atribuţii:  
 stabilirea graficului de desfăşurare a activităţilor;  
 stabilirea metodologiei de lucru;  
 elaborarea sintezei Raportului privind starea mediului în judeţul Vaslui;  
 identificarea problemelor de mediu pe baza sintezei Raportului de mediu şi a Raportului 

final de evaluare în cazul actualizării PLAM şi gruparea acestora pe categorii de probleme;  
 stabilirea metodologiei de evaluare a problemelor de mediu;  
 evaluarea problemelor de mediu şi stabilirea problemelor de mediu prioritare;  
 stabilirea obiectivelor generale şi specifice pentru fiecare problemă şi categorie de 

probleme;  
 identificarea indicatorilor de mediu necesari monitorizării stadiului de implementare al 

PLAM;  
 identificarea unor posibile surse de finanţare;  
 elaborarea planului de acţiune şi implementare;  
 actualizarea PLAM;  
 elaborarea concluziilor şi a recomandărilor care vor fi supuse Comitetului de Coordonare 

pentru aprobare;  
 aplicarea deciziilor Comitetului de Coordonare.  
Documentele elaborate de Grupul de Lucru au fost supuse spre analiză şi aprobare Comitetului 

de Coordonare.  
Structura organizatorică a PLAM îşi va continua activitatea şi după finalizarea documentului 

PLAM, respectiv în cadrul etapelor celor mai importante pentru succesul procesului de planificare 
de mediu la nivelul judeţului: implementarea, monitorizarea, evaluarea rezultatelor şi actualizarea 
(atunci când se impune). 

Planul Local de Acţiune pentru Protecţia Mediului reprezintă o abordare a problemelor de 
protecţie a mediului specifice judetului nostru, în strânsă corelaţie cu obiectivele dezvoltării 
durabile, o concretizare a politicii româneşti în domeniul mediului la nivel local.  
Scopul elaborării unui plan de acţiune pentru mediu constă în:  

 prezentarea unui set de acţiuni care să stea la baza implementării proiectelor de 
îmbunătăţirea calităţii mediului, a armonizării proiectelor cu strategiile sectoriale de mediu;  
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 stimularea iniţiativelor de realizare a proiectelor de mediu care vizează îmbunătăţirea 
calităţii mediului şi reducerea impactului negativ al activităţilor antropice asupra sănătaţii 
populaţiei;  

 asigurarea complementarităţii surselor de finanţare (fiecare acţiune propusă pentru a fi 
finanţată prin programele naţionale sau internaţionale trebuie să aibă la bază consensul 
publicului din zona căreia i se adresează).  
Definirea unor obiective ambițioase în tranziția către o economie circulară și, respectiv, 

către practici mai durabile în ceea ce privește energia, mobilitatea, consumul și producția de 
alimente, trebuie sa constituie punctul de plecare. 
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2. PROFILUL DE MEDIU  

2.1. CARACTERISTICI JUDEŢ  

2.1.1. Caracteristici fizice şi geografice  
 
Localizare: judeţul Vaslui face parte din regiunea de dezvoltare Nord-Est (regiunea NUTS 2, 
conform clasificării UE), alături de județele Iași, Bacău, Botoşani, Neamţ şi Suceava – toate acestea 
făcând parte (alături de județele Vrancea și Galați) din regiunea istorică a Moldovei. 
  
Vecinătăţi: judeţele Iași și Neamț (N), Bacău (V), Vrancea (S-V), Galați (S) şi râul Prut – care 
reprezintă granița naturală cu Republica Moldova, context în care județul este și granița estică a 
Uniunii Europene (E). 
  
Suprafaţa: 5.318 km2, ceea ce reprezintă 14,4% din suprafața regiunii (locul 5/6, depășind doar 
județul Botoșani) și 2,2% din suprafața României (locul 27/41 – intrând, așadar, în categoria 
județelor cu o suprafață medie). Raportat la coordonatele de amplasare, Județul Vaslui se 
poziționează la 46°35′ latitudine Nordică 27°46′ longitudine estică. 
 

Relieful: Județul Vaslui are un relief predominant de deal și podiș, cu pante reduse ale versanților, 
diferențe mici de altitudine, interfluvii relativ netede, brăzdate de văi largi ale cursurilor de apă. 
Unitatea majoră de relief peste care se suprapune teritoriul județului este Podișul Moldovei. 
Trăsăturile dominante ale acestuia sunt:  

- relativă uniformitate geomorfologică, dată de prezenţa unei singure forme de relief 
dominantă, cea de platou, de podiş;  

- altitudini modeste (cea maximă atingând doar 484 m);  
- altitudine medie redusă (cca 250 m);  
- energie de relief moderată (100-300 m);  
- accesibilitate ridicată, determinată de extensiunea largă a suprafeţelor plane şi 

pseudo-plane, a versanţilor cu declivitate redusă, a culmilor aplatizate şi văilor largi;  
- valenţe turistice limitate la diversificarea peisajului de detaliu;  
- dinamică geomorfologică actuală accentuată, manifestătă prin deplasări în masă, 

torenţialitate şi eroziune. Procesele sunt subvenţionate de o constituţie litologică 
alcătuită preponderent din roci moi: argile, pietrişuri, nisipuri, dar şi de mişcările 
neotectonice actuale, cu valori cuprinse între 1-3 mm/an;  

- riscuri geomorfice variate: alunecări de teren, torenţialitate, eroziune.  
La nivel mai detaliat, subunitatea de relief din cadrul Podișului Moldovei care este prezentă pe 
teritoriul județului Vaslui este Podișul Bârladului, care are, la rândul său, cinci subdiviziuni, 
respectiv: Podişul Central Moldovenesc, Colinele Tutovei, Dealurile Fălciului, Depresiunea 
Elanului şi Valea Prutului, la care se adaugă și Culoarul Bârladului, cu un rol foarte important în 
dezvoltarea județului.Diferențele între acestea sunt relativ reduse:  

 Podișul Central Moldovenesc este amplasat în zona de nord a județului, de-a lungul 
graniței cu județul Iași, pe un depozit de calcare, gresii și marne, având un aspect de 
interfluvii mai înalte (până la 463 m), mărginite la nord de cueste relativ abrupte (vizibile pe 
teritoriul județului Iași – Coasta Iașiului, dar și pe malul stâng al râurilor Vaslui și Crasna, 
respectiv pe malul drept al Bârladului, în zona orașului Negrești, și al râului Buda), dar și de 
zone de tip depresionar (Negrești, Huși). Văile sunt relativ largi și plane, cu terase etajate, 
ceea ce face ca panta de scurgere a apelor de suprafață să fie redusă.  
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 Colinele Tutovei sunt amplasate în zona sud-vestică a județului, având aspectul unei 
succesiuni de intefluvii ce ajung până la 460-485 m în bazinul Racovei (dealurile 
Mângaralei, Răzești, Schitului), puternic fragmentate pe direcția NV-SE de afluenți ai râului 
Bârlad. Acestea au un fundament preponderent sedimentar, fiind astfel afectate de eroziune, 
care conduce la aluvionarea albiilor și la colmatarea acumulărilor, mai ales în cazul 
versanților despăduriți. Cueste cu pante mai abrupte se remarcă la limita nordică a 
subunității (Coasta Racovei).  

 Dealurile (Colinele) Fălciului sunt amplasate în partea estică a județului, având un aspect 
de interfluvii relativ netede, cu înălțimi modeste (maxim 380 m), fragemntate de văi largi. 
Spre valea râului Lohan, limita nordică a subunității, și spre vest (Culoarul Bârladului) 
Dealurile Fălciului se termică prin versanți abrupți, puternic afectați de alunecare și 
torențialitate, în timp ce spre est și sud trecerea către Depresiunea Elanului, respectiv către 
Podișul Covurlui se face mai lent, fără pante abrupte.  

 Depresiunea Elanului este așezată în estul județului, între Dealurile Fălciului și Valea 
Prutului, prezentându-se sub forma unor coline joase, ondulate, cu o înălțime de maxim 273 
m (Dealul Rediu Mârzac), cu văi largi, unde au fost amenajate iazuri artificiale.  

 Culoarul Bârladului are peste 150 km lungime și se desfășoară între Colinele Tutovei și 
Dealurile Fălciului. Acesta are aspectul unei zone de luncă largi, care crește în lățime de la 
1-2 km în nord la 3-4 km în sud, cu o succesiune de terase și care este mărginită de versanți 
relativ abrupți ai Colinelor Tutovei (în partea superioară, dreaptă) și ai Dealurilor Fălciului 
(în partea inferioară, stângă). Aceasta găzduiește cele mai importante două centre urbane ale 
județului, precum și principalul ax de comunicații rutiere și feroviare ale acestuia.  

 Valea Prutului, cu o lungime de peste 150 km, se află în extremitatea estică a județului, la 
granița cu Republica Moldova. Aceasta are are aspectul unui șes aluvionar larg, pe alocuri 
inundabil (ceea ce a impus lucrări de îndiguire și desecare), cu altitudini joase, de până la  
20 m.  

Din punct de vedere geologic, cea mai mare parte a teritoriului județean este așezat pe depozite 
sedimentare relativ noi și neconsolidate, provenind din perioada Neogenului, acoperite cu o 
cuvertură relativ subțire de formațiuni cuaternare, care se prezintă sub formă de prafuri și argile de 
consistență tare, plasticitate și compresibiltate medie și mare, la care se aduagă mici formațiuni 
calcaroase, roca de bază ce apare la circa 8-9 m adâncime fiind argilele marnoase. În plus, pe văile 
râurilor există depozite aluvionare de argile, praf și nisip. Prin urmare, din punct de vedere 
geotehnic, circa 90% din terenurile de fundare din județ sunt dificile, implicând necesitatea unor 
studii amănunțite înainte de a demara lucrări de construcție. 
 

Clima județului Vaslui este una de tip temperat-continental, cu unele influențe locale, provocate de 
masele de aer cald și uscat provenind din zona Asiei, care fac ca verile să fie foarte călduroase și 
secetoase, de cele atlantice care fac ca precipitațiile sub formă de ploaie să fie bogate în perioada 
mai-iunie, respectiv de masele de aer rece siberian care aduc ger și viscol în perioadele de iarnă.  
 
Temperaturile medii anuale cresc în general de la nord spre sud, variind între 7,5ºC și 9,5ºC. Cea 
mai călduroasă lună a anului este iulie unde valorile medii anuale se situează între 18º C și 21ºC, iar 
în luna ianuarie, care este cea mai răcoroasă, se înregistrează valori de -4ºC la Vaslui și 3,5ºC la 
Bârlad. Extremele termice, la nivelul Județului Vaslui, se situează între valorile de -32.6º C și 39ºC. 

Raportat la precipitații, sezonul cald întâlnește cel mai multe precipitații, în lunile mai, iunie și 
iulie (peste 35%), cele mai puține fiind întâlnite în perioada februarie-martie. Precipitațiile tind să 
aibă o răspândire inegală, înregistrându-se în medie cantități  multianuale de 500-600 mm, fiind însă 
și ani în care se depășesc aceste cantități. 
Reţeaua hidrografică: Cea mai mare parte a rețelei hidrografice a județului Vaslui, în lungime 
codificată de circa 2.300 km, este tributară bazinului hidrografic al Siretului, singurul colector fiind 
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râul Bârlad, care este și afluentul său principal pe partea stângă. Pe o mică fâșie din extrema estică a 
județului, rețeaua hidrografică este tributară bazinului hidrografic al Prutului.  
Râul Bârlad are o lungime de peste 200 km (dintre care 149 km pe teritoriul județului Vaslui) și un 
bazin hidrografic de peste 7.000 km2, drenând majoritatea cursurilor de apă care au izvoare în 
Podișul Central-Moldovenesc. Râul are o pantă foarte redusă, implicit și o tendință de meandrare, 
iar debitul multianual al acestuia la ieșirea din județeste unul modest (circa 6 mc/s), ca și al 
principalilor săi afluenți, respectiv râurile Vaslui – 0,7 mc/s, Tutova – 0,5 mc/s, Sacovăț– 0,5 mc/s, 
Crasna – 0,4 mc/s și Racova – 0,4 mc/s. Alți afluenți mai mici sunt Simila, Stemnic, Jarovăț, 
Stavnic, Garboreta, Buda, Rebricea, Durduc, Vasluieț.  
Râul Prut are o lungime de 675 km (dintre care 174 km pe teritoriul județului Vaslui) și un bazin 
hidrografic de peste 28.000 kmp pe teritoriul a 3 țări. Debitul său mediu anual în dreptul județului 
Vaslui este de 102 mc/s, având ca afluenți cursuri de apă cu debit modesti (Pruteț, Sărata, Elan). 
(Sursa: Strategia de dezvoltare economico-socială a județului Vaslui cu orizontul de timp 2021-

2027) 

 

Resursele de apă freatică ale județului Vaslui sunt relativ bogate ca debit și diverse ca adâncime. 
Spre exemplu, în partea de sud a județului acestea pot fi accesate la adâncimi cuprinse între 5 și 30 
m, de-a lungul râurilor Bârlad și Elan fiind identificate chiar și pânze de ape freatice cu caracter 
ascendent și chiar artezian. În partea de nord apele de adâncime au fost identificate la circa 80 m 
adâncime și au un nivel ridicat de potabilitate. Așadar, județul beneficiază de rezerve importante de 
apă freatice / subterane, o resursă importantă pentru viitor. În schimb, alimentarea cu apă potabilă în 
regim continuu din surse de suprafață este relativ problematică (exceptând râul Prut și, eventual, 
cursul inferior al Bârladului), cele mai multe râuri având debite scăzute și chiar un regim de 
scurgere temporar (ajung să sece vara, după ce primăvară vor antrena viituri prin colectarea 
scurgerilor de pe versanții neîmpăduriți), ceea ce explică și numărul mare de acumulări amenajate 
în zonă. 
În acest context, resursele totale de apă de suprafață din spațiul hidrografic Prut-Bârlad au o valoare 
de aproximativ 3.661 mil. m3/an, dintre care resurse utilizabile sunt aproximativ 960 mil. m3/an. 
Acestea reprezintă circa 94 % din totalul resurselor, fiind formate, în principal, de râurile Bârlad, 
Prut şi afluenții acestora. ( Sursa: Planul Județean de Gestiune a Deșeurilor  al județului Vaslui 

2020-2025) 

Se identifică 65 de lacuri de acumulare, din care 27 au o suprafață de peste 0,5 km2, 44 dintre 
acestea având o funcțiune complexă și care au un volum total de 330,46 mil mc de apă. 
 
Vegetaţia naturală este specifică silvostepei, cu păduri de foioase, alternând cu terenuri agricole şi 
pajişti secundare (în zonele mai înalte) şi zăvoaie de plop şi salcie ce alterneaza cu pajişti de iarbă 
moale (în luncile râurilor).  
Pe fondul unui proces intens și de lungă durată de antropizare (intervenție umană), vegetația 
naturală de pe teritoriul județului Vaslui a fost înlocuită în cea mai mare parte cu culturi agricole, 
pășuni, căi de comunicații, suprafețe construite, care acoperă în prezent peste 80% din teritoriu. Prin 
urmare, suprafețele ocupate cu păduri, altădată predominante în zonă, s-au restrâns treptat, ajungând 
în prezent la o pondere de circa 15%, la jumătate față de media națională. Astfel, până la înălțimi de 
300 m apar insule de păduri de quercinee (stejar pufos, stejar brumăriu) în amestec cu arțar tătărăsc, 
iar pe culmile mai înalte regăsim păduri de amestec între stejar și alte specii de foioase, precum 
gorunul, teiul, carpenul, paltinul, ulmul și chiar fagul. În condițiile în care pădurile sunt puțin 
extinse și au adesea rol de protecție, activitatea de exploatare și prelucrare a lemnului nu are o 
tradiție foarte îndelungată și nici un rol central în sfera activităților industriale, precum în cazul 
județelor din zona de vest a Moldovei.  
Covorul vegetal este reprezentat, în cea mai mare parte a teritoriului de silvostepă (alternări de 
pajiști cu plante xerofile, precum păiuș, firuță, colilile, cu insule de pădure), în timp ce în zonele 
mai joase din partea de sud-est de stepă (ierburi și arbuști spinoși, specifici zonelor cu climat uscat). 
Așadar, pajiștiile din județau o valoare nutritivă relativ redusă, fiind mai degrabă favorabille 
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creșterii cornutelor mici (ovine, caprine) decât celor mari (bovine, bubaline). Totuși, potențialul 
apicol al zonei este unul ridicat. Prezenţa unor specii rare de plante, ierboase şi arborescente, a stat 
la baza instituirii unor rezervaţii botanice (Coasta Rupturile-Tanacu, Fânațul de la Glodeni, Movila 
lui Burcel) sau forestiere și botanice (Pădurea Bădeana, Pădurea Hârboanca, Pădurea Bălteni, 
Pădurea Seaca Movileni). Acestea reprezintă, cel puțin în prezent, mai degrabă atracții pentru 
localnici decât pentru turiștii din alte județe sau țări, dar pot sta la baza unor circuite axate pe 
turismul ecologic, o nișă de piață în creștere la nivel european și global. (Sursa: Strategia de 

dezvoltare economico-socială a județului Vaslui cu orizontul de timp 2021-2027) 

 
Fauna judeţului este reprezentată de specii diverse de animale (mistreţul, veveriţa, căpriorul, 
iepurele, lupul, vulpea etc.), păsări de penaj şi de baltă, iar fauna acvatică este favorabilă creşterii 
bibanului, crapului, cleanului şi somnului.  
Corelată strâns cu tipul de vegetaţie, fauna se dispune, tipologic, pe cele două etaje biogeografice, 
de pădure şi silvostepă (stepă). În pădurile judeţului vieţuieşte o faună mare, de mamifere (mistreţ, 
căprioară, cerb lopătar, lup, vulpe, jder), iar în cea de stepă şi silvostepă, pe lângă numeroase specii 
de rozătoare, specii de păsări mici, prepeliţe sau potârnichii. Dintre speciile cu valoare cinegetică se 
remarcă mistreţul şi căpriorul în zona pădurilor de foioase, iar în lunca Prutului se întâlnesc animale 
cu blana preţioasă, precum vidra, bizamul şi câinele enot (bursucul cu barbă). Apele Prutului sunt 
bogate în specii de pește precum crapul, știuca, bibanul, avatul etc., iar cele ale râurilor mai mici 
adăpostesc specii de biban, clean, caras, oblet etc.  (Strategia de dezvoltare economico-socială a 
județului Vaslui cu orizontul de timp 2021-2027) 

 
Solurile: Datorită diversităţii condiţiilor geografice şi alcătuirii litologice, teritoriul judeţului Vaslui 
este acoperit de o cuvertură de soluri variate. Răspândirea cea mai mare o au solurile zonale. Din 
această categorie se întâlnesc două grupe, şi anume: solurile de pădure şi solurile cernoziomice de 
stepă şi silvostepă.   
 
Utilizarea terenurilor: Fondul funciar, fie că este raportat la nivel de țară sau de județ, precum în 
cazul de față, este format din teren arabil, pășuni si fânețe naturale, vii si livezi, păduri și alte 
terenuri cu vegetație forestieră, construcții, drumuri și căi ferate, ape si bălți și alte suprafețe. 
În tabelul de mai jos se regăsește distribuția suprafeței fondului funciar al Județului Vaslui pe modul 
de folosință al acestuia. Din cauza nefinalizării procesului de cadastrare a țării, de către Agenția 
Națională de Cadastru si Publicitate Imobiliară, informațiile prezentate în tabel sunt din anul 2014, 
acestea fiind cele mai recente date. 

Tabel 2.1. Fondul funciar al Județului Vaslui, după modul de folosință, la nivelul anului 2014 

Modul de folosință al fondului funciar Suprafața (hectare) 
Total 531.840 
Agricolă 400.721 
Arabilă 291.759 
Pășuni 87.282 
Fânețe 7.918 
Vii si pepiniere viticole 11.401 
Livezi si pepiniere pomicole 2.361 
Terenuri neagricole total 131.119 
Păduri si alta vegetație forestieră 80.154 
Ocupată cu ape, bălți 8.251 
Ocupată cu construcții 15.442 
Căi de comunicații si căi ferate 10.681 
Terenuri degradate si neproductive 16.591 
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Sursa: Institutul Național de Statistică 

Cea mai mare parte din suprafața totală a Județului Vaslui este suprafața agricolă, constând 
în 75,35% din fondul funciar. În completare cu aceasta, terenurile neagricole reprezintă 24,65% din 
suprafața totală a județului. 

Tabel 2.2. Evoluția suprafeței cultivate a județului Vaslui (ha) pentru perioada 2015-2018,  

pe categorii de folosință 

Categoria de folosință 
Suprafață (hectare) 

2015 2016 2017 2018* 2019* 

Total suprafață  cultivată 224.847 228.130 203.690 * * 

Cereale pentru boabe 153.429 146.801 123.852 * * 

Grâu și secară 51.409 45.675 35.126 * * 

Orz și orzoaică 5.847 5.564 6.574 * * 

Porumb 92.644 92.197 79.357 * * 

Plante uleioase 44.555 54.065 52.581 * * 

Floarea soarelui 41.077 44.440 38.013 * * 

Sfeclă de zahăr 121 299 39 * * 

Cartofi 1.659 1.518 1.408 * * 

Legume 5.430 5.596 5.548 * * 
       *nu există date disponibile 

Sursa: Institutul Național de Statistică 

La nivelul anului 2017, ponderea majoritară a suprafeței terenului agricol al Județului Vaslui 
este utilizată în scopul cultivării acestuia, suprafața cultivată de 203.690 hectare reprezentând peste 
50% din totalul suprafeței agricole și aproximativ 38,30% din suprafața totală a județului.  

De asemenea, cea mai mare pondere a terenului cultivat este folosită pentru cultivarea 
cerealelor pentru boabe, cele 123.852 ha însemnând 60,70% din suprafața cultivată a județului 
Vaslui, urmată de cultivarea porumbului, cu 79.357 ha cu o pondere de 38,96% din suprafața 
cultivată. 
 

Resurse naturale: 
În ceea ce privește resursele naturale, din cauza reliefului specific, în județul Vaslui se întâlnește un 
nivel limitat de resurse, favorizând, în schimb, în mare parte dezvoltarea agriculturii și a creșterii 
animalelor. Resursele naturale de suprafaţă (fondul forestier, terenuri agricole, păşuni), la nivelul 
județului Vaslui, se prezintă astfel:  

- Suprafața fondului forestier se ridică la o valoare de 72.700 ha, dintre care la nivelul anului 
2019, se observă faptul că majoritatea pădurilor sunt de foioase, cele 70.800 de hectare 
reprezentând aproximativ 99% din totalul suprafeței fondului forestier (sursa: Institutul 

Național de Statistică) 

- Suprafața agricolă, la nivelul anului 2019, este de 401.335 ha teren agricol reprezentat: de 
terenul arabil 72,81%, de păşuni 21,64%, 1,95% fâneţe şi pajişti naturale, vii 2,95% şi 
0,65% de livezi. (sursa: Oficiul Judeţean de Studii Pedologice şi Agrochimice Vaslui) 

 
Resursele subsolului de care dispune județul Vaslui sunt destul de sărace, context în care 
dezvoltarea industriei prelucrătoare s-a produs mai lent ca în zona subcarpatică sau montană și a 
fost mai degrabă axată, tradțional, pe valorificarea materiilor prime agricole.  
Lucrările geologice de cercetare derulate de-a lungul timpului au indicat prezența la nivelul 
județului a unor rezerve de argilă comună, nisipuri și pietrișuri pentru materiale de construcții 
(Dealul Paiu-Vaslui, Coasta Baraj, Frâncești), ape subterane și freatice pentru alimentarea cu apă 
potabilă și irigații, ape balneoterapeutice clorurate-sulfuroase (zona Drânceni-Ghermănești, 
Pungești, Murgeni, Gura Văii, Dănești).  
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2.1.2. Caracteristici administrative şi teritoriale  
 

Unităţi administrativ teritoriale: 3 municipii (Municipiul Vaslui, Municipiul Bârlad și 
Municipiul Huși); 2 orașe (Orașul Negrești, Orașul Murgeni); 81 de comune, acestea cuprinzând 
un număr total de 449 de sate.  
 
Populaţia: 506.084 locuitori cu domiciliu în judet la 1 iulie 2020, din care 50,69 % în mediul urban 
şi 49,31 % în mediul rural, iar 50,83 % barbaţi şi 49,17 % femei.  
 
Dinamica populaţiei în anul 2019: născuţi vii 5108, decese 5669, sporul natural -561; rata (la 1000 
locuitori): spor natural -1,1% (născuți vii 10,2 %; mortalitate 15,1 %).  
 
Decese, pe cauze de deces, în anul 2019: Boli ale aparatului circulator 51,98%; Tumori 18,68%; 
Boli ale aparatului respirator 9,53%; Boli ale aparatului digestiv 8,11%; Leziuni traumatice, otrăviri 
şi alte consecinţe ale cauzelor externe 5,15%; Boli infecţioase şi parazitare 2,17%; Alte cauze 
(inclusiv malformaţii congenitale, anomalii cromozomiale): 1,94%; Boli ale sistemului nervos, boli 
ale ochiului și anexele sale, boli ale urechii și apofizei mastoide 0,94%; Boli endocrine, de nutriţie 
şi metabolism 0,65%; Boli ale aparatului genito-urinar 0,58%; Malformații congenitale, deformații 
și anomalii cromozomiale 0,14%; Unele afecțiuni a căror origine se situează în perioada perinatală 
0,11%; Tulburări mentale și de comportament 0,02%.  
 
Forţa de muncă - populaţia ocupată pe principalele activităţi ale economiei: agricultura, 
silvicultura, pescuit şi piscicultura – 46,82%; servicii - 32,60%; industrie - 16,99% şi construcţii 
3,59%.  
 
Reţea distribuţie apă potabilă în anul 2019 - 1292,7 km, o creştere considerabilă faţă de 975,6 km 
în anul 2012.  
Reţea conducte de canalizare în anul 2019 - 538,1 km, o creştere semnificativă faţă de 423,1 km 
în anul 2012.  
Reţea conducte de distribuţie gaze naturale în anul 2019 - 452,6 km, faţă de 299,5 km în anul 
2012.  
 
Suprafaţa spaţii verzi din municipii şi oraşe în anul 2019 – 369 ha.  
 
Transportul urban de pasageri în anul 2019: în autobuze şi microbuze: 6.695 mii pasageri. 
Autovehicule înmatriculate în circulație în anul 2019 82.273 din care 76.296 pentru persoane 
fizice.  
 
Produs intern brut (PIBR) - judeţul Vaslui – 8724,8 mil. lei (anul 2018). 
Produs intern brut pe locuitor – 17.626 lei (anul 2018).  
 

2.2. STAREA MEDIULUI ÎN JUDEŢUL VASLUI 

2.2.1. Calitatea aerului, monitorizare şi evaluare  
 

Calitatea aerului este caracterizată prin datele provenite din Reţeaua Locală de Monitorizare 
a Calităţii Aerului, administrată de Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui. Poluanţii monitorizaţi 
sunt cei prevăzuţi în legislaţia română, transpusă din legislaţia europeană, valorile limită impuse 
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prin Legea nr. 104/2011 având scopul de a evita, preveni şi reduce efectele nocive asupra sănătăţii 
umane şi a mediului în întregul său.  

Numărul staţiilor şi tipul locaţiilor au fost stabilite astfel încât să fie reprezentative pentru 
protecţia sănătăţii umane şi a mediului la nivelul judeţului Vaslui, după cum urmează: 

- staţia VS 1 – staţie de fond urban (Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr.56), amplasată astfel 
încât să evidenţieze gradul de expunere a populaţiei la nivelul de poluare urbană, 
poluanţii monitorizaţi fiind următorii: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx, NO, 
NO2), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), benzen, toluen, etil-benzen, o,m,p-xileni, 
pulberi în suspensie (PM10 nefelometric şi PM10 gravimetric); la aceştia se adaugă 
parametrii meteo (direcţia şi viteza vântului, presiune, temperatură, radiaţia solară, 
umiditate relativă, precipitaţii). 

-  staţia VS 2 - staţie de fond urban (Huşi, str. Recea, nr.1), care permite  evaluarea 
expunerii populaţiei la nivelul de poluare urbană şi care  monitorizează următorii 
poluaţi: dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx, NO, NO2), monoxid de carbon (CO), 
ozon (O3), benzen, toluen, etil-benzen, o,m,p-xileni, pulberi în suspensie (PM10 
nefelometric şi PM10 gravimetric), precum şi parametrii meteo (direcţia şi viteza 
vântului, presiune, temperatură, radiaţia solară, umiditate relativă, precipitaţii). 

 
Datele de monitorizare a calităţii aerului validate şi certificate sunt puse la dispoziţia 

publicului şi pot fi vizualizate şi descărcate ca medii orare, zilnice sau anuale de pe site-ul 
www.calitateaer.ro, secţiunea Monitorizare/Rapoarte.  

În vederea facilitării informării publicului, de pe site-ul www.calitateaer.ro se pot  obţine 
informaţii privind calitatea aerului înconjurător, provenite de la staţiile automate de monitorizare a 
calităţii aerului din judeţ, exprimate prin indici de calitate (de la 1 la 6) identificaţi prin culori 
distincte. Informaţiile privind calitatea aerului obţinute în staţiile de monitorizare sunt puse la 
dispoziţia publicului fie prin panoul exterior de informare, fie pe site-ul APM Vaslui, 
http://www.anpm.ro/web/apm-vaslui/buletine-calitate-aer respectiv la adresa: 
http://www.anpm.ro/web/apm-vaslui/informare-lunara-calitate-aer, unde sunt publicate zilnic 
buletine de informare şi, lunar, informări cu privire la indicii generali zilnici de calitate a aerului, 
conform Ordinului MMAP nr. 1818/2020 pentru aprobarea indicilor de calitate a aerului, aceştia 
reprezintând un sistem de codificare utilizat pentru informarea publicului privind calitatea aerului. 

Principalii indicatori monitorizaţi şi valorile aferente conform Legii nr. 104/2011 privind 
calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare, sunt prezentați în tabelul de mai jos: 

 
 Tabel 2.3. Valori limită ale indicatoririlor monitorizați în stațiile de calitatea aerului 

Valoare limită SO2 

(μg/m3) 
 

NO2 

(μg/m3) 
PM10 

(μg/m3) 
CO 

(mg/m3) 
O3 

(μg/m3) 
C6H6 

(μg/m3) 
Orară (1h) 350 200 50* - 180** 

(prag 
 de 
informare) 

 

- 

Zilnică (24h) 125 - - 10 (val. maxima 
zilnica
 a 

mediilor pe 8h) 
 

120 (val. max. 
zilnica a 

mediilor pe 8h) 

- 

Anuală 

 

- 40 40 - - 5 

*max 35 depăşiri/an  
** pragul de alerta (240μg/m3 măsurat timp de 3 ore consecutiv) calculat ca medie a concentraţiilor orare 
 
In anul 2020, valorile înregistrate în staţiile de monitorizare automată a calităţii aerului, care 

s-au validat pentru parametrii pentru care există valori limită şi/sau ţintă şi/sau informare prevăzute 
în Legea nr. 104/2011 cu actualizările ulterioare, sunt următoarele:  

- 7.881 valori medii orare de SO2; 
- 7.874 valori medii orare de NO2;  

http://www.calitateaer.ro/
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- 7.874 valori medii orare de NO; 
- 7.874 valori medii orare de NOx; 
- 7.969 valori medii orare de O3; 
- 318 valori medii zilnice de PM10 gravimetric;  
- 318 valori medii zilnice de Plumb; 
- 318 valori medii zilnice de Nichel; 
- 318 valori medii zilnice de Cadmiu; 
- 318 valori medii zilnice de Arsen. 
Măsurările efectuate pentru SO2 în stațiile de monitorizare VS-1 şi VS-2, în anul 2020, au 

pus în evidenţă concentraţii medii orare de SO2 care s-au situat mult sub valoarea limită orară pentru 
protecţia sănătăţii umane (350 µg/m

3
, a nu se depăşi mai mult de 24 de ori într-un an calendaristic), iar 

concentraţiile medii zilnice de SO2 s-au situat sub valoarea limită zilnică pentru protecţia sănătăţii 
umane (125 µg/m

3
, a nu se depăşi mai mult de 3 ori într-un an calendaristic).  

Măsurările efectuate pentru NO2, în anul 2020, au indicat faptul că, raportat la obiectivele de 
calitate stabilite de lege pentru acest indicator, concentraţiile medii orare de NO2 s-au situat sub 
valoarea limită orară pentru protecţia sănătăţii umane (200 µg/m

3, a nu se depăşi mai mult de 18 
ori într-un an calendaristic), respectiv concentraţiile medii anuale s-au situat sub valoarea limită 
anuală pentru protecţia sănătăţii umane de 40 μg/m3. 

Monitorizarea O3 în anul 2020 a indicat faptul că nicio concentraţie medie orară a O3 nu a 
atins pragul de informare a publicului sau pragul de alertă. În anul 2020, valoarea maximă zilnică a 
mediilor curente pe 8 ore, înregistrată la stația VS-1 a depășit valoarea ţintă pentru protecţia 
sănătăţii umane (120 µg/m3, a nu se depăşi în mai mult de 25 de zile pe an calendaristic, mediat pe 
3 ani) de două ori în cursul lunii aprilie. 

Concentraţiile de ozon din aerul înconjurător se evaluează folosind:  
- pragul de alertă (240 μg/m3 măsurat timp de 3 ore consecutiv) calculat ca medie a 

concentraţiilor orare;  
- pragul de informare (180 μg/m3) calculat ca medie a concentraţiilor orare;  
- valoarea ţintă pentru protecţia sănătăţii umane (120 μg/m3) calculată ca valoare maximă 

zilnică a mediilor pe 8 h (medie mobilă), care nu trebuie depaşită mai mult de 25 de ori/an.  
Monitorizarea pulberilor în suspensie PM10 prin metoda de referinţă (gravimetrică), arată 

faptul că nu a fost depăşită valoarea limită anuală pentru protecţia sănătăţii umane în staţii; deși în 
staţia VS-1 s-au înregistrat 10 depășiri ale valorii limită zilnice pentru protecţia sănătăţii umane (50 
µg/m3, a nu se depăşi mai mult de 35 ori într-un an calendaristic), numărul maxim admis de 
depășiri/an nu a fost depăşit. Depăşirile înregistrate se datorează încălzirii rezidenţiale din zonă şi 
traficului şi au apărut pe fondul unor condiţii meteorologice nefavorabile dispersiei poluantului, ce 
au favorizat acumularea poluanţilor la sol (pâclă deasă persistentă, umiditate ridicată, calm 
atmosferic, lipsă precipitaţii).  

Pentru restul poluanţilor monitorizaţi (plumb, cadmiu, nichel și arsen din fracția PM10), nu 
s-au înregistrat depăşiri ale valorilor limită/valorilor țintă prevăzute în Legea nr. 104/2011 privind 
calitatea aerului înconjurător. Concentraţiile de metale grele din aerul înconjurător se evaluează, 
conform Legii nr. 104/2011 republicată, astfel valorile limită sunt: 

- pentru Pb- 0,5 μg/ m3 valoarea limită anuală pentru protecţia sănătăţii; 
- pentru Ni- 20 ng/ m3 valoarea limită anuală pentru protecţia sănătăţii; 
- pentru Cd- 5 ng/ m3 valoarea limită anuală pentru protecţia sănătăţii; 
- pentru As- 6 ng/ m3 valoarea limită anuală pentru protecţia sănătăţii. 
Conform O.M. nr. 2202/2020, privind aprobarea listelor cu unităţile administrativ-teritoriale 

întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute 
în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, județul Vaslui a fost 
încadrat în regimul de gestionare II a ariilor din zone și aglomerări; aceasta înseamnă că, pe 
teritoriul județului, nivelul poluanţilor reglementaţi de lege sunt mai mici decât valorile-
limită/valorile-ţintă prevăzute de Legea nr. 104/2011.  
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Din analiza inventarului de emisii pentru anul 2019 (inventarul de emisii pentru anul 2020 
este în curs de elaborare) se constată o încadrare în trendul ultimilor zece ani, predominând la 
nivelul județului Vaslui, ca surse majore de poluare, încălzirea rezidențială și traficul. 

În celelalte inventare de poluanţi specificate au fost înregistraţi agenţii economici cu: 
autorizaţii integrate, cu anumite capacităţi de producţie şi/sau cu un anumit specific al activităţii, 
plan de gestionare a COV-urilor din industrie. Prin aceste inventare s-au monitorizat şi emisiile de 
poluanţi atmosferici, în funcţie de cerinţele prevăzute în legislaţia specifică fiecărui inventar.  

Buletinele de analiză prezentate de agenţii economici conform cerinţelor prevăzute în 
actele de reglementare au fost monitorizate atât de Serviciul AAA cât şi de Serviciul ML pentru a 
urmări respectarea valorilor limită prevăzute de legislaţia în vigoare pe domeniul calitatea aerului. 
În cazul în care sunt sesizate depăşiri ale valorilor limită admise, se notifică agenţii economici în 
cauză şi le sunt impuse măsuri în vederea încadrării în limitele legale.  

Rapoartele Anuale de Mediu depuse de agenţii economici ce deţin autorizaţii integrate de 
mediu, au fost analizate anual şi în cazul sesizării unor neconformităţi, s-au notificat agenţii 
economici în cauză şi le-au fost impuse măsuri în vederea încadrării în limitele legale.  

Ca urmare a prevederilor art. 21 alin 2. lit a) din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului 
înconjurător, a prevederilor H.G. nr. 257/2015 privind aprobarea metodologiei de elaborare a 
planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere a 
calităţii aerului şi a OMMAP nr.1206/2015 abrogat de Ordinul nr. 598/2018 privind aprobarea 
listelor cu unităţile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a 
ariilor din zone şi aglomerări, Consiliul Judeţean Vaslui a elaborat  Planul de Menţinere a 
Calităţii Aerului pentru judeţul Vaslui, plan prin care se va urmări menţinerea calităţii aerului în 
jud. Vaslui, respectând cerinţele prevăzute în legislaţia specifică acestui domeniu. 
(http://www.cjvs.eu/downloads/prhot/2020/ian_25/PrHot25ian19Plan_Calitate_aer.pdf) 

 

2.2.2. Poluarea fonică, monitorizare şi evaluare  
 
Zgomotul este un factor de mediu prezent în mod permanent în ambianţa în care omul 

trăiește şi îşi desfaşoară activitatea, având o tendinţă de creştere în special în mediul urban, 
principalul factor implicat fiind traficul rutier.  

Tehnicile actuale de construcţii în zonele ce grupează arii urbane şi industriale, ale căror 
caracteristici vibro–acustice favorizează propagarea zgomotului şi vibraţiilor, reprezintă ameninţări 
la sănătatea populaţiei. Cunoaşterea efectelor acestor fenomene asupra lumii vii în general şi asupra 
omului în special, evaluarea parametrilor caracteristici şi menţinerea lor în limite acceptabile, 
reprezintă o problemă importantă în lumea de azi. 

 
 Tabel 2.4. Nivelul de zgomot maxim măsurat pentru zonele de măsurare din judeţul Vaslui - 2019 

Tip măsurătoare zgomot Nr. puncte de 

măsurare 

 Număr 
măsurări* 

Nivel echivalent 

de zgomot maxim 

mãsurat dB(A) 

Depăşiri 
% 

Pieţe, spaţii comerciale, restaurante 
în aer liber  

3  36 71,8 52,77 

Incinte de şcoli şi creşe, grădiniţe, 
spaţii de joacă pentru copii 

6  72 69,9 0 

Parcuri, zone de recreere şi odihnă  9  108 70,2 100 
Incinta industrială -  - - - 
Zone feroviare   -  - - - 
Aeroporturi  -  - - - 
Parcaje auto (autogari) 4  48 74,3 12,50 
Stadioane, cinematografe în aer 
liber 

0  - - - 

http://www.cjvs.eu/downloads/prhot/2019/ian_25/PrHot25ian19Plan_Calitate_aer.pdf
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Trafic – străzi de categoria a II-a 16  192 74,8 42,70 
Trafic – străzi de categoria a III-a 2  24 71,5 70,83 
Altele - zone locuibile 0  - - - 

*măsurări  lunare  APM Vaslui 
 

         Impactul zgomotului asupra sănătăţii umane poate fi direct asupra auzului şi asupra întregului 
organism. Impactul asupra urechii poate conduce la tulburări acute rezultate în urma unor zgomote 
prelungite de mare intensitate, care provoacă traumatisme ale timpanului sau ale urechii medii, 
materializându-se prin înfundarea sau spargerea timpanului, hemoragii, surditate etc.  
          Reţeaua de monitorizare zgomot în județul Vaslui cuprinde un număr de 40 puncte de 
monitorizare zgomot. În anul 2019, APM Valui a efectuat un număr de 480 de măsurători în zonele 
care pot prezenta riscuri de afecţiuni pentru populaţia expusă: pieţe, spaţii comerciale, restaurante 
în aer liber, incinte de şcoli şi creşe, grădiniţe, spaţii de joacă pentru copii, parcuri, zone de recreere 
şi odihnă, parcări auto, trafic etc. Măsurătorile au fost efectuate respectând prevederile STAS 
6161/3-82, SR ISO 1996-1:2016, SR ISO 1996-2:2008 şi SR 10009-2017. 

În urma măsurătorilor efectuate în anul 2019, se constată că s-au înregistrat depăşiri ale 
nivelului de zgomot maxim admis conform SR 10009/2017 (tabelul 2.4). Cele mai multe depăşiri  
s-au datorat traficului rutier intens. 
 

 

2.2.3. Radioactivitatea mediului  

 

Monitorizarea radioactivităţii mediului se face prin supravegherea radioactivităţii 
componentelor mediului, prin măsurarea concentraţiei radioactive a substanţelor care „poartă” 
radionuclizi şi care produc expunerea externă şi internă a organismului: aerul, apa, vegetaţia şi 
solul.  

Principalele obiective practice ale monitorizării radioactivităţii mediului sunt:  
 detectarea surselor de radiaţii nucleare din mediu pentru a cuantifica impactul acestora 

asupra mediului şi sănătăţii umane;  
 asigurarea faptului că dozele de radiaţii din mediu sunt în conformitate cu prevederile şi 

normele naţionale şi internaţionale;  
 evaluarea eficacităţii programelor de radioprotecţie a mediului, crearea de baze de date care 

pot fi folosite ulterior pentru a estima severitatea unei potenţiale contaminări a mediului;  
 furnizarea de informaţii către public.  
   În cadrul programului standard de monitorizare desfăşurat de APM Vaslui, se urmăresc 

factorii de mediu:  
- aer – prin determinarea activităţii beta globale a aerosolilor şi a depunerilor atmosferice 

totale (umede şi uscate), precum şi măsurarea continuă a echivalentului debitului de doză 
gamma externă absorbită în aer;  

- apă – prin determinarea zilnică a activităţii beta globalea apelor din râul Bârlad, precum şi 
lunar pentru râul Prut și foraj Muntenii de Jos;  

- vegetaţie – (cu perioada de prelevare aprilie – octombrie), prin determinarea activităţii beta 
globale a vegetaţiei spontane;  

- sol – prin determinarea activităţii beta globale a solului necultivat.  
 
În cursul anului 2020 Stația de Supraveghere a Radioactivității Mediului a executat în cadrul 

Programului de supraveghere, analize beta globale pe un număr de 4490 probe de mediu, dintre care 
65% aerosoli, 16% depuneri atmosferice totale, 16% apă brută, 2% sol necultivat, 1% vegetație 
spontană. 
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Radioactivitate aer  

Sursele de radiaţie naturală sunt responsabile de cca.80% din doza medie de radiaţii încasată 
de populaţie şi se datorează în principal radiaţiei cosmice şi radiaţiei terestre. Restul de 20% provine 
din surse artificiale. Fluctuaţia sezonieră se datorează componentei naturale dată de radionuclizii 
telurici şi cosmogenici, a căror concentraţie este influenţată de climă şi altitudine.  

Echivalentul debitului dozei gamma absorbite în aer, prima informaţie în cazul unei 
contaminări, se măsoară cu contori gamma cu scintilaţie care afişează media orară, efectuându-se 
medii zilnice pe durata programului de lucru a S.S.R.M. Vaslui (11 h). La nivelul  județului Vaslui, 
sistemul automat de monitorizare a echivalentului debitului dozei gamma absorbite în aer a 
înregistrat valori înscrise sub limitele de atenționare/avertizare/alarmare legale.  

Măsurarea activitățtii beta globale imediate (la 20/25 ore) si dupa 5 zile pentru aerosoli 
atmosferici se realizează pentru probele de aerosoli aspirate la sediul APM Vaslui pe interval de 
câte 5 ore, respectiv aspirația 1 între orele 02-07 (program de iarnă) și 03-08 (program de vară), 
aspirația 2 între orele 08-13 (program de iarnă) si 09-14 (program de vară). Valorile înregistrate 
pentru activitatea beta globală imediată au fost sub limitele de avertizare/alarmare.  

Măsurarea activității beta globale imediate si după 5 zile pentru depunerile atmosferice 
totale se realizează pentru probele zilnice colectate de pe terasa sediului APM Vaslui. Valorile 
înregistrate pentru activitatea beta globală imediată au fost sub limitele de atenționare/ 
avertizare/alarmare.  
 

Radioactivitate ape  
În scopul supravegherii principalelor cursuri de apă din judeţ, se recoltează probe din Râul 

Bârlad-zilnic și râul Prut-lunar. Probele prelevate cu frecvenţă zilnică sunt pregătite pentru analiză 
şi se efectuează măsurări ale activităţii beta globale imediate şi după 5 zile. Proba lunară din Prut se 
măsoară doar la 5 zile de la colectare. Valorile înregistrate pentru activitatea beta globală imediată 
pentru râul Bârlad au fost sub limitele de atenționare/avertizare/alarmare. 
 

Radioactivitate sol 
Probele de sol sunt recoltate din zone necultivate de cel puţin 15 ani. Prelevarea probelor de 

sol se efectuează, săptămânal, din platforma amenajată la stația Meteo Vaslui în ziua de vineri, iar 
măsurarea beta globală a probelor se face după 5 zile. 
 

  
 

Figura II.1. Variaţia medie şi maximă anuală a activităţii beta globale a solului 
Sursa: Raport privind starea mediului în județul Vaslui-2019 

 
Valorile activităţilor specifice beta globale ale probelor de sol necultivat s-au situat în 

intervalul de variaţie al mediilor multianuale. 
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Radioactivitate vegetație 
Probele de vegetație sunt recoltate din zone necultivate de cel puţin 15 ani. Prelevarea 

probelor de vegetatie spontana se efectuează săptămânal in perioada aprilie-octombrie inclusive, din 
platforma Stației Meteo Vaslui în ziua de joi, iar măsurarea beta globală a probelor se face după 5 
zile. 
 

 

Figura II.2. Variaţia medie şi maximă anuală a activităţii beta globale a probelor de vegetaţie spontană  
Sursa: Raport privind starea mediului în județul Vaslui-2019 

 
*Observație: Toate activitățile specific sunt sub limita de detecție a aparatului de măsurare – activitate minim 
detectabilă (AMD). 

Valorile activităţilor specifice beta globale ale probelor de vegetaţie spontană recoltate se 
situeaza în limitele mediilor multianuale. 

Ca o concluzie în ceea ce priveşte radioactivitatea din judet, valorile concentrațiilor 
radionuclizilor din probele analizate, pe factori de mediu aer, apa, sol, vegetaţie, nu au depășit 
valorile maxime admise impuse de reglementările legale în vigoare. 

 

2.2.4. Calitatea solului 

 
Solul este o unitate de bază a biosferei, un ecosistem viabil, cu biotop şi biocenoză specifice, 

este un corp natural complex, alcătuit din material mineral, organic, apă şi aer, în masa căruia au loc 
procese fizice, chimice şi biologice complexe.  

Acțiunea factorilor naturali și antropici cu impact negativ asupra funcțiilor solului, care 
conduce la micșorarea fertilității acestuia generează procesul pedologic de degradare a solului, 
degradare care trece în general neobservată, întrucât este un proces lent care prezintă rareori efecte 
dramatice imediate, fiind rezultatul unor procese naturale şi/sau de natură antropică.   

Principalele procese de degradare a solului cu care se confruntă Uniunea Europeana sunt: 
eroziunea, degradarea materiei organice, contaminarea, salinizarea, compactizarea, pierderea 
biodiversitatii solului, scoaterea din circuitul agricol, alunecarile de teren si inundațiile.  

 
Repartiţia terenurilor pe clase de calitate  
            Analizând repartiţia terenurilor agricole, din judeţul Vaslui, din punct de vedere al 
categoriilor de folosinţe, rezultă că din suprafaţa totală de teren agricol de 401.335 ha este 
reprezentată în figura II.3. 
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Figura II.3. Ponderea terenurilor agricole pe tipuri de folosinţe în judeţul Vaslui, în anul 2019 
 
      Clase de calitate ale solului – Repartiţia terenurilor pe clase de calitate în anul 2019 

Calitatea solurilor cuprinde totalitatea însuşirilor solului care îi asigura acestuia un anumit grad de 
fertilitate naturala. 
 

Tabel 2.5. Repartiţia terenurilor pe clase de calitate, în anul 2019 
 

Fo
lo

sin
ţă

 Clasa I Clasa II Clasa III Clasa IV Clasa V 

ha 

% din 

total 

folosinţă 

ha 

% din 

total 

folosinţă 

ha 

% din 

total 

folosinţ
ă 

ha 

% din 

total 

folosinţă 

ha 

% din 

total 

folosinţă 

Arabil 5.713 1,96 86.141 29,48 122932 42,06 57.779 19,77 19.658 6,73 
Păşuni 186 0,21 4.472 5,15 27545 31,72 39.652 45,66 14993 17,26 
Fâneţe 21 0,27 446 5,71 3.188 40,85 2.787 35,70 1.364 17,47 
Vii - - 1.688 14,24 4.720 39,82 4.059 34,25 1.385 11,69 
Livezi - - 257 9,86 1209 46,40 747 28,66 393 15,08 

Sursa: Oficiul Judeţean de Studii Pedologice şi Agrochimice Vaslui 
 

În tabelul 2.6.este prezentată repartiţia terenurilor pe clase de pretabilitate, în judeţul Vaslui, 
în anul 2019: 
 

Tabel 2.6. Repartiţia terenurilor pe clase de bonitate 
 

Nr. 

crt. 
Specif. 

U.M. 

(ha) 

Clase de bonitare ale solurilor 

I II III IV V Total (ha) 

1 Arabil (ha) 16228 87841 105833 54693 27628 292223 

2 Păşuni (ha) 448 4.675 15642 24331 41752 86848 

3 Fâneţe (ha) 6 198 2185 5417 - 7.806 

4 Vii (ha) - 1.759 3363 4712 2018 11.852 

5 Livezi (ha) - 191 877 905 633 2.606 

Total 16682 94664 127900 90058 72031 401335 

Sursa: Oficiul Judeţean de Studii Pedologice şi Agrochimice Vaslui 
 
           Se constată că suprafeţele cele mai mari cu terenuri agricole se încadrează în clasa de 
fertilitate a III-a (105833 ha), cu un potenţial de fertilitate mediu. Clasele de calitate ale terenurilor 
dau pretabilitatea acestora pentru folosinţele agricole. 

 
Terenuri afectate de diverşi factori limitativi 

La nivelul judetului Vaslui sunt inventariate, an de an, suprafeţe de terenuri afectate de o 
serie de factori limitativi, după cum urmează: 

72,95 

21,64 

1,95 2,95 
0,65 

Arabil Păşuni Fâneţe şi pajişti naturale Vii Livezi
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Tabel 2.7. Repartiţia solurilor afectate de factori de degradare la nivelul judeţului Vaslui,  

în perioada 2015 – 2019 

Ju
de

ţ  
   

 V
as

lu
i 

Factori de degradare 
Anul (ha) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Eroziune 58984 58984 58984 59134 59127 
Alunecări de teren 42496 42496 42496 42619 42581 

Inundabilitate 15956 15956 15956 15463 15417 
Acidifiere 7548 7548 7548 7592 7608 

Compactare 19439 19439 19439 19958 19977 
Deficit de elemente nutritive 345200 345200 345200 344983 344114 

Volum edafic redus - - - - - 
Sărăturare 11513 11513 11513 11596 11622 

Exces de umiditate în sol 16641 16641 16641 16641 16609 
Gleizare 43433 43433 43433 43328 43275 

Pseudogleizare  6287 6287 6287 6269 6211 
Seceta periodică - - - - - 

Terenuri nisipoase 11930 11930 11930 11917 11912 
Total suprafeţe degradate 579427 579427 579427 579500 578453 

Sursa: Oficiul Judeţean de Studii Pedologice şi Agrochimice Vaslui 
 

Zone critice sub aspectul deteriorării solurilor   
Zone critice identificate la nivelul anului 2019 sub aspectul degradării solurilor se întâlnesc în 

bazinul hidrografic al râurilor Tutova, Bârlad, Vasluieţ, Crasna, Buda, Elan, Horincea, Idrici, Lohan şi 
Rahova. 
 

Tabel 2.8. Zone critice privind deteriorarea solului în judeţul Vaslui- alunecări 

Anul Tipuri de alunecări Suprafaţa 
(ha) 

Măsuri de consolidare şi prevenire 

2019 Alunecări active – comuna 
Tătărăni, Dodeşti, Epureni, 
Voineşti 

4,0 
1,0 
3,4 
2,5 

Lucrări de nivelări, modelări şi lucrări pentru 
eliminarea excesului de umiditate prin lucrări de 
drenaj şi împăduriri 

Alunecări stabilizate –  com. 
Iana, Băcani, Soleşti, 
Dăneşti, Dragomireşti 

6,0 
12,0 
8,0 
2,0 
3,0 

Lucrări pentru eliminarea excesului de umiditate 
prin lucrări de drenaj şi împăduriri 

Potenţial de alunecare – com. 
Puieşti,  mun. Vaslui, com. 
Dragomireşti, com. Iana 

6,0 
3,0 
4,5 
1,0 

Lucrări pentru eliminarea excesului de umiditate 
prin lucrări de drenaj şi împăduriri 

Sursa: ANIF – Filiala teritorială MOLDOVA SUD - Unitatea de administrare VASLUI 
 
 

Tabel 2.9. Zone critice sub aspectul degradării solurilor la nivelul anului 2019- eroziune şi şiroiri 
Oraşul 

Comuna/Localitatea 

Tipul de degradare Suprafaţa 

(ha) 

Măsuri de prevenire şi 
remediere necesare 

Judeţul Vaslui 
Comuna Bogdana Eroziune de adâncime 3 Completări de goluri în plataţiile 

existente 
Comuna Băcani Eroziune de adâncime 10 Completări de goluri în plataţiile 

existente 
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Comuna Alexandru  Vlahuţă Eroziune de adâncime 5 Completări de goluri în plataţiile 
existente 

Comuna Iana Eroziune de adâncime 8 Completări de goluri în plataţiile 
existente 

Comuna Pogana, loc. Tomeşti Şiroiri 10 Plantaţii antierozionale 

Comuna Coroieşti, loc. 
Mireni 

Şiroiri 10 Plantaţii antierozionale 

Comuna Ghergheşti Eroziune de adâncime 18 Completări de goluri în plataţiile 
existente 

Comuna Banca, loc. Stoiceşti, 
Ghermăneşti 

Eroziune de adâncime 8 Lucrări transversale (praguri şi 
traverse de beton) 
Plantaţii silvice antierozionale 

Comuna Perieni Şiroiri 5 Plantaţii 
Comuna Soleşti, loc. Soleşti Eroziune de suprafaţă 2 Lucrări transversale (praguri şi 

traverse de beton) 
Plantaţii silvice antierozionale 

Comuna Codăeşti, loc. 
Codăeşti 

Eroziune de adâncime 4 Lucrări transversale (praguri şi 
traverse de beton) 
Plantaţii silvice antierozionale 

Comuna Vinderei, loc. Valea 
Lungă 

Şiroiri 25 Plantaţii 

Comuna Dragomireşti, loc. 
Belzeni 

Eroziune de adâncime 5 Plantaţii şi completări de goluri în 
plantaţii antierozionale 

Sursa: ANIF – Filiala teritorială MOLDOVA SUD - Unitatea de administrare VASLUI 
 

Presiuni asupra stării de calitate a  solurilor    
Solul, fiind o entitate mineral-organică şi dinamică, are capacitatea de a-şi restaura, de a-şi 

reface procesele sale vitale, care au fost degradate prin anumite activităţi antropice, dacă acestea nu 
au fost drastice şi dacă perioada de timp parcursă după încetarea acţiunii lor este suficient de 
îndelungată. Degradarea solurilor poate apărea ca urmare a unor presiuni asupra stării de calitate a  
acestora, de tipul: 
 exploatare necorespunzătoare;  
 utilizare necorespunzătoare a îngrăşămintelor şi produselor fitosanitare, aceeasta incluzând 

atât elementul cantitativ cât şi cel calitativ; 
 depozite neorganizate de deşeuri amplasate pe diverse tipuri de terenuri;  
 efectuare de lucrări necorespunzătoare sau în perioade de timp neadecvate, neefectuarea 

lucrărilor necesare pentru prevenirea degradării solului; 
 calamităţi naturale. 

 

Utilizare şi consumul de îngrăşăminte  
        Cantitatea de îngrășăminte folosite în agricutură, precum și suprafețele agricole din județul 
Vaslui, pe care s-au aplicat, în perioada 2015-2019, sunt prezentate în tabelele 2.10. și 2.11. 
  

Tabel 2.10. Cantitatea de îngraşăminte chimice şi naturale folosite în agricultură, în judeţul Vaslui, în 
perioada 2015-2019 

Anul Azotoase Fosfatice Potasice Naturale 

Îngraşăminte chimice şi naturale U.M. (tone substanţă activă) 
2015 10415 3472 1657 114205 
2016 11821 1523 450 261000 
2017 14468 4637 4955 138300 
2018 11177 3382 1830 125157 
2019 13393 3860 1947 135000 

Sursa: Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Vaslui 
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Tabel 2.11. Suprafaţa terenurilor pe care s-au aplicat îngraşăminte chimice şi naturale, în judeţul Vaslui, 

                                                                în perioada 2015 - 2019 
Anul Azotoase Fosfatice Potasice Naturale 

Suprafaţa terenuri U.M. (ha) 
2015 165789 63333 45693 7583 
2016 168890 66230 44961 8700 
2017 183212 108333 108333 11903 
2018 166820 70450 46930 7390 
2019 167420 72565 51245 7500 

Sursa: Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Vaslui 
 

 
La nivelul judeţului Vaslui, utilizarea îngrăşămintelor naturale în agricultură se menţine la o 

valoare apropiată de 2,5%.  
 

Consumul de produse de protecţia plantelor    

  Presiunea bolilor și dăunătorilor a fost motivul ce a generat nevoia de tratamente pentru 
protejarea eficientă a culturilor. Pesticidele sunt mijloacele chimice de protectie a plantelor, 
ingredientele active biologic conţinute fiind ingrediente toxice, ce impun existența unui cod de bună  
practică pentru distribuţia și utilizarea acestor compuşi. 

Cantitatea de pesticide și suprafața terenurilor din județul Vaslui pe care s-au aplicat în 
perioada 2015-2019 sunt prezentate în tabelele 2.12 și 2.13. 
 

Tabel 2.12. Cantitatea de pesticide aplicate în agricultură, în judeţul Vaslui, 
în perioada 2015-2019 

Anul Insecticide Fungicide Erbicide 

Produse pentru protecţia plantelor U.M. (kilograme substanţă activă) 
2015 26489 96025 140991 
2016 39504 98760 94217 
2017 90901 109833 73752 
2018 37814 94407 90975 
2019 37900 95407 89856 

Sursa: Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Vaslui 
 

 
Tabel 2.13. Suprafaţa terenurilor pe care s-au aplicat pesticide, în judeţul Vaslui, 

în perioada 2015 – 2019 
Anul Insecticide Fungicide Erbicide 

Suprafaţa terenuri U.M. (ha) 
2015 66224 66224 128304 
2016 65840 64840 102211 
2017 67737 51215 122921 
2018 66340 62110 100050 
2019 66380 62825 100171 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică - Baza de date TEMPO Online şi  
Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Vaslui  

 
Evoluţia suprafeţelor de îmbunătățiri funciare   
           Amenajările de îmbunătăţiri funciare sunt administrate în cea mai mare parte de către A.N.I.F -  
Filiala teritorială MOLDOVA SUD - Unitatea de administrare VASLUI.  
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Tabel 2.14. Suprafaţa amenajărilor de îmbunătăţiri funciare pe terenurile agricole,  
în judeţul Vaslui, în perioada 2015-2019 

Anul Suprafaţa 
amenajată pentru 

irigaţii (ha) 

Suprafaţa amenajată 
lucrări de desecare – 

drenaj (ha) 

Suprafaţa amenajată lucrări 
de combatere a eroziunii 

solului (ha) 

Suprafaţa 
amenajată 
totală (ha) 

2015 29926 41653 195600 267179 
2016 29926 41653 195600 267179 
2017 29926 41653 195600 267179 
2018 29926 41653 195600 267179 
2019 29926 41653 195600 267179 

Sursa: ANIF – Filiala teritorială MOLDOVA SUD - Unitatea de administrare Vaslui 
 

 

Prognoze și acțiuni întreprinse pentru ameliorarea stării de calitate a  solurilor  
      Acţiunile întreprinse pentru reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate şi pentru ameliorarea 
stării de calitate a solurilor sunt următoarele: 

- inventarierea terenurilor degradate şi stabilirea cauzei degradării; 
- constituirea perimetrelor de ameliorare in zonele cu soluri care necesită reconstrucţia 

ecologică; 
- stabilirea sistemelor de lucrări ale solurilor, structura culturilor şi fertilizarea, lucrări 

specifice procesului de conservare si ameliorare a fertilităţii solurilor; 
- continuarea lucrărilor de imbunătăţiri funciare menite să înlăture cauzele degradării 

cum ar fi: eroziunea, excesul de umiditate, alunecările de teren şi inundaţiile; 
- lucrări de imbunătăţiri funciare. 

    Problema principală care se ridică în zonele afectate de secetă constă în adoptarea a unei politici 
manageriale adaptate previziunilor privind seceta, astfel încât să se asigure măsuri pe termen scurt 
(compensarea deficitului de umiditate prin irigaţii, structura culturilor, adaptarea tehnologiilor de 
lucru a solului şi de fertilizare etc.) şi pe termen mediu şi lung (asigurarea rezervelor de apă în 
lacurile de acumulare, crearea perdelelor forestiere de protecţie etc.)  
 

2.2.5. Protecţia naturii şi conservarea biodiversităţii 
 
Biodiversitatea cuprinde varietatea genelor, a speciilor şi a ecosistemelor care constituie 

viaţa pe pământ. În prezent, suntem martorii unei pierderi constante a biodiversităţii cu consecinţe 
profunde pentru lumea naturală şi pentru bunăstarea oamenilor. Cauzele principale sunt schimbările 
care se produc în habitatul natural. Acestea au loc datorită sistemelor de producţie agricolă 
intensivă, construcţiilor, exploatării carierelor, exploatării excesive a pădurilor, oceanelor, râurilor, 
lacurilor şi solurilor, invaziilor de specii străine, poluării şi - tot mai mult - datorită schimbărilor 
climatice la nivel global. Biodiversitatea judeţului Vaslui este caracterizată de existenţa a două 
bioregiuni: stepică şi continentală, realizându-se astfel o îmbinare armonioasă a păşunilor naturale 
cu pădurile specifice elementului central-european, prezentând influenţe floristice ale  stepei şi 
silvostepei.  

Conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului, inclusiv conservarea habitatelor 
naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică, sunt obiective comunitare esenţiale şi de interes 
general.  

Pentru a menţine sau a restaura habitatele naturale sau speciile sălbatice de interes comunitar 
la un stadiu corespunzător de conservare, sunt desemnate siturile Natura 2000, astfel încât să se 
creeze o reţea ecologică europeană coerentă - Reţeaua Natura 2000 - instrumentul principal al 
Uniunii Europene de conservare a naturii. 
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Situaţia actuală a ariilor naturale protejate din judeţ  
În judeţul Vaslui sunt declarate 2 tipuri de arii naturale protejate, conform categoriilor 

reglementate în O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
49/2011, cu completările şi modificările ulterioare, după cum urmează:  

 9 arii naturale protejate de interes national, cu o suprafaţa de 190,31 ha, rezervaţii naturale 
declarate prin Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 

naţional – Secţiunea a III-a – zone protejate şi prin HG nr. 2151/2004 privind instituirea 

regimului de arie natural protejată pentru noi zone ( tabel 2.15); 
 24 arii naturale protejate de interes comunitar/situri „Natura 2000” (tabel 2.16) , din care:  

o 9 arii de protecţie specială avifaunistică (SPA) declarate prin HG nr. 1284/2007 
privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a 
reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, prin HG nr. 971/2011 pentru 
modificarea şi completarea HG nr. 1284/2007 si prin HG 663/2016;  

o 15 situri de importanţă comunitară (SCI) declarate prin Ordinul ministrului mediului 
şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală 
protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice 
europene Natura 2000 în România, prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 
2387/2011 pentru modificarea Ord. nr. 1964/2007 si prin Ord 46/2016;  

 

 
Figura II.4. Distribuţia reţelei de arii naturale protejate din judeţul Vaslui 
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La nivelul judeţului Vaslui, sub regimul de protecţie avifaunistică se află o suprafaţă de 
35628.18 ha, care include un număr de 9 situri Natura 2000. Obiectivul protecţiei şi conservării îl 
constituie 78 specii de păsări conform Directivei Păsări 2009/147/EC anexa II, la care se adaugă 
alte 31 specii de păsări, care au statutul de specii vulnerabile, ce necesită măsuri de conservare.  
          La nivelul Județului Vaslui sunt întâlnite și 15 situri de interes comunitar, cu o suprafață 
totală de 20.902,85 hectare, sumă ce reprezintă 3,93% din suprafața județului. 
 
Rezervații naturale și arii  protejate 

         Pe întreg teritoriul județului Vaslui se întâlnește un număr de 9 arii naturale protejate de 

interes național, cu o suprafață totală de 190,31 hectare. În tabelele de mai jos sunt identificate 
ariile naturale protejate de interes național și ariile de protecție specială avifaunistică la nivelul 
județului Vaslui. 

Tabel 2.15. Arii naturale protejate de interes național în Județul Vaslui 

Denumirea ariei protejate Localizare 
Suprafață 
(hectare) 

Cod Legislație 

Rezervația paleontologică 
Mălușteni Mălușteni 4,00 RONPA0790 

declarat prin Legea nr. 
5/2000/OUG nr. 49/2016 

Punct fosilifer Nisipăria 
Hulubăț 

Vaslui, râul 
Vasluieț 0,1 RONPA0791 

declarat prin Legea nr. 
5/2000/OUG nr. 49/2016 

Movila lui 
Burcel 

Miclești 12,00 RONPA0792 
declarat prin Legea nr. 
5/2000/OUG nr. 49/2016 

Coasta Rupturile - Tanacu Tanacu 6,00 RONPA0793 
declarat prin Legea nr. 
5/2000/OUG nr. 49/2016 

Pădurea Bădeana Bădeana 58,60 RONPA0794 
declarat prin Legea nr. 
5/2000/OUG nr. 49/2016 

Pădurea Hârboanca Ștefan cel Mare 40,80 RONPA0795 
declarat prin Legea nr. 
5/2000/OUG nr. 49/2016 

Pădurea Bălteni Bălteni 18,80 RONPA0796 
declarat prin Legea nr. 
5/2000/OUG nr. 49/2016 

Fâneaţa de 
la Glodeni 

Glodeni 6,00 RONPA0797 
declarat prin Legea nr. 
5/2000/OUG nr. 49/2016 

Seaca - Movileni Coroiești 44,10 IV 73 
declarat prin H.G. nr. 
2151/2004 

Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui 

O descriere succintă a principalelor arii protejate cuprinse în tabelul de mai sus este redată în 
continuare, astfel: 

a) Pădurea Bădeana este poziționată la nord de localitatea Bădeana, fiind prezente specii de 
arbori, precum:  stejarul pufos (Quercus pubescens), diverși goruni (Quercus petraea, Q. 
virgiliana, Q. dalechampii ), stejarul brumăriu (Q. pedunculiflora), garnita (Quercus 
frainetto), arțarul tătărăsc (Acer tataricum), mojdreanul (Fraxinus ornus) s.a.; 

b) în comuna Bălteni, ocupând 18,8 hectare, se regăsește rezervația forestieră și botanică 
Pădurea Bălteni. Aceasta este declarată rezervație naturală pentru protejarea speciei salba 
moale pitica sau vinicerul pitic (Euonymus nanus), un element relictar aflat doar în câteva 
stațiuni din România; 

c) rezervația naturală Pădurea Hârboanca este declarată rezervație naturală pentru prezența 
puternică pe teritoriul acesteia a speciilor, precum: pontica - garofița (Dianthus 
membranaceus), stânjenel (Iris hungarica), stejar brumăriu (Quercus pedunculiflora) etc.; 
submediteraneene - sadina (Chrysopogon gryllus), stejar pufos (Quercus pubescens), scoruș 
(Sorbus domestica), crușin (Rhamnus tinctoria), toporași (Viola alba) ș.a.; pontico - 



 

Planul Local de Acțiune pentru Mediu al județulului Vaslui, 2021-2025 
 

 Page 30 
 

submediteraneene: stânjenel (Iris graminea), rogoz (Carex michelii), șofrănel sau brândușă 
(Crocus variegatus), trandafir pitic (Rosa gallica), gura lupului (Scutellaria altisima) etc.; 

d) situată în comuna Miclești, Movila lui Burcel are ca principal obiectiv de rezervație 
naturală protejarea și conservarea tipului de habitat natural prezent pe această suprafață. Se 
regăsesc specii de plante precum ruscuța (Adonis hybrida), ai galben (Allium flavum), ai 
sălbatic (A.moschatum), sipica (Cephalaria uralensis), vinetele (Centaurea marschalliana), 
stânjenel de stepa (Iris pummila), dediței (Pulsatila montana); 

e) Rezervația botanică Coasta Rupturile – Tanacu din comuna Tanacu este o arie naturală 
de aproximativ 6 hectare unde se regăsesc specii de plante, precum: bărbișoara (Batriochloa 
ischaemum), circel (Ephedra distachya), ruscuța (Adonis hybrida), ai sălbatic (Allium 
moschatum), ai de stepa (A. tauricum) etc.; 

f) Rezervația paleontologica Nisiparia Hulubat reprezintă o zonă nisipoasă bogată în faună 
fosilă atribuită perioadei pleistocenului superior. Este situată în versantul drept al râului 
Vasluieț și are o suprafață de 0,1 hectare; 

g) Rezervația paleontologică Mălușteni din comuna cu același nume reprezintă un abrupt al 
pârâului Valea Românească, acoperit pe alocuri de vegetație forestieră și ierboasă, cu 
straturi de roci formate din gresii, pietriș și nisipuri; 

h) Rezervația botanica Fânațul de la Glodeni, aflată în apropierea localității Glodeni și 
având o suprafață de 6 hectare, este recunoscută pentru speciile rare de plante și chiar 
necunoscute în altă parte a lumii, precum: sânziana (Asperula moldavica), barba boierului 
(Ajuga laxmanni), scai (Carduus hanulosus), tartanul sau curechi de stepă (Crambe tatarica), 
iarba mare (Inula oculus – christi); 

i) Rezervația forestiera și botanică Seaca-Movileni – este situată la nord, nord-est de 
comuna Coroiești. Speciile importante prezente în această rezervație sunt următoarele: 
clopoței (Campanula macrostacha), flocoșele (Lychnis coronaria), ghiocei (Galanthus 
graecus), gușa porumbelului (Silene otites), tătăneasa de pădure (Symphytum ottomanum) 
etc. 

De asemenea, la nivelul județului Vaslui se întâlnesc 24 de arii naturale protejate / situri Natura 
2000, dintre care 9 sunt declarate situri SPA (arii de protecție avifaunistică) și 15 situri SCI (situri 
de interes comunitar). Toate acestea sunt în administrarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale 
Protejate, situație surprinsă în tabelul de mai jos. 

Tabel 2.16. Situația ariilor naturale protejate/situri Natura 2000 existente la nivelul Județului Vaslui, 
 în anul 2019 

Cod Arie 

Naturală 
Protejată 

Clasificare arie naturală 
Denumirea Ariei Naturale 

Protejate 

Suprafața în 
Județul Vaslui 

(hectare) 

ROSCI0041 Sit de interes comunitar Coasta Rupturile Tanacu 322,00 

ROSCI0080 Sit de interes comunitar Fânăţurile de la Glodeni 147,30 

ROSCI0105 Sit de interes comunitar Lunca Joasă a Prutului 8,05 

ROSCI0117 Sit de interes comunitar Movila lui Burcel 15,90 

ROSCI0133 Sit de interes comunitar Pădurea Bădeana 62,30 

ROSCI0158 Sit de interes comunitar Pădurea Bârnova – Hârboanca 535,20 

ROSCI0169 Sit de interes comunitar Pădurea Seaca – Movileni 51,00 

ROSCI0175 Sit de interes comunitar Pădurea Talaşman 0,50 

ROSCI0213 Sit de interes comunitar Râul Prut 6.205,00 
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ROSCI0286 Sit de interes comunitar Colinele Elanului 741,40 

ROSCI0309 Sit de interes comunitar Lacurile din jurul Măscurei 1.006,80 

ROSCI0330 Sit de interes comunitar Oşeşti - Bârzeşti 1.443,30 

ROSCI0335 Sit de interes comunitar Pădurea Dobrina-Huși  8.448,50 

ROSCI0360 Sit de interes comunitar 
Râul Bârlad între Zorleni şi Gura 
Gârbovăţului 1.863,00 

ROSPA0092 
Arie de protecție 
avifaunistică 

Pădurea Bârnova 35,50 

ROSPA0096 
Arie de protecție 
avifaunistică 

Pădurea Micleşti 3386,00 

ROSPA0119 
Arie de protecție 
avifaunistică 

Horga-Zorleni 20.205,70 

ROSPA0130 
Arie de protecție 
avifaunistică 

Maţa – 
Cârja-Rădeanu 

3916,70 

ROSPA0159 
Arie de protecție 
avifaunistică 

Lacurile din jurul Măscurei 1.006,80 

ROSPA0162 
Arie de protecție 
avifaunistică 

Mânjești 1009,30 

ROSPA0167 
Arie de protecție 
avifaunistică 

Râul Bârlad între Zorleni şi Gura 
Gârbovăţului 1.724,12 

ROSPA0168 
Arie de protecție 
avifaunistică 

Râul Prut 3.986,56 

ROSPA0170 
Arie de protecție 
avifaunistică 

Valea Elanului 357,50 

Sursa: Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui 

 
Situatia elaborării/aprobării planurilor de management pentru ariile naturale protejate din 
judeţ:  
 9 planuri de management elaborate şi aprobate;  
 6 planuri de management in curs de elaborare.  

 
Situaţia actuală a atribuirii în custodie/administrare a ariilor naturale protejate  

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 75/2018 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului străinilor, toate ariile naturale 
protejate de pe teritoriul judeţului Vaslui sunt în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Arii 
Naturale Protejate (ANANP) . 
 
Ameninţări pentru biodiversitate şi presiuni exercitate asupra biodiversităţii  
 Speciile invazive   

 Globalizarea și facilitarea transportului internațional a făcut ca specii de plante și animale să 
se întindă în alte zone decât cele originare. Unele specii sunt inofensive, dar altele pot distruge 
fauna și flora locală, amenințând diversitatea biologică și ecosistemele. Plantele și animalele care 
ajung să se adapteze la habitate străine pot acapara flora și fauna indigenă, provocând daune 
mediului. Aceste organisme sunt cunoscute sub denumirea de „specii invazive”. Speciile invazive 
sunt specii ale căror populaţii au capacitatea de a pătrunde masiv în areale întinse, prin creşterea 
exagerată a numărului de indivizi. Ele produc dezechilibre ecologice în ecosistemele invadate, fiind 
favorizate printre altele şi de absenţa unor paraziţi, dăunători sau prădători capabili sa le limiteze 
rata de înmulţire. Cele mai periculoase sunt speciile cu capacitate mare de adaptare, cicluri 
reproductive scurte şi frecvente, cu număr mare de descendenţi la fiecare reproducere. 
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La nivelul judeţului Vaslui, în anul 2019 au fost colectate o cantitate de 7365 kg de 
ambrozie în vederea eradicării acesteia de pe o suprafață de 30,164 ha, conform Legii nr. 62/2018 și 
H.G. nr. 707/2018. 

 
 Poluarea şi încărcarea cu nutrienţi  

Prezenţa nutrienţilor în apă, sol şi subsol este normală, poluarea reprezentând încărcarea cu 
substanțe nutritive a factorilor de mediu, peste concentraţiile de funcţionare a ecosistemelor 
naturale. Sursele nutrienţilor din sol sunt atât nitraţii şi fosforul din surse naturale, cât şi 
îngrăşămintele chimice, organice naturale sau organice vegetale. Aplicarea îngrăşămintelor pe 
terenurile agricole este indispensabilă pentru completarea rezervelor de nutrienţi din sol dar, atunci 
când este incorectă sau excesivă, conduce la poluarea mediului. Poluarea cu nutrienţi reducere 
rezistenţa plantelor la căldură, secetă sau frig excesiv, determinând diminuarea ecosistemelor 
naturale precum şi reducerea diversităţii acestora. Întreruperea sau perturbarea ciclurilor de nutrienți 
afectează sistemele ecologice, concentrația speciilor de azot și fosfor reținute depinzând de tipul de 
vegetație, de condițiile sezoniere și de capacitatea de suport a acestora.  
 

 Schimbările climatice   
             Schimbările climatice au un impact asupra biodiversităţii și ecosistemelor și de multe ori 
exacerbează alte presiuni precum poluarea, supraexploatarea, speciile invadatoare, fragmentarea, 
degradarea și declinul habitatelor. Declinul continuu al biodiversităţii și degradarea ecosistemelor 
reduce capacitatea acestora de a furniza serviciile esenţiale într-atât încât apare riscul atingerii unor 
praguri de ireversibilitate.  
             Ecosistemele sănătoase și rezistente prezintă un potenţial mai mare de diminuare a efectelor 
schimbărilor climatice și de adaptare la acestea și, prin urmare, de limitare a încălzirii globale. 
Acestea rezistă și își revin mai ușor în urma fenomenelor meteorologice extreme, oferind o gamă 
largă de beneficii de care omenirea depinde. Diminuarea sau prejudicierea ecosistemelor reduce 
capacitatea acestora de a capta și de a stoca carbonul. Sistemul climatic prezintă praguri de 
ireversibilitate, dincolo de care răspunsurile din partea ecosistemelor devin imprevizibile, iar 
ecosistemele își pierd capacitatea de rezistenţă, ceea ce va conduce la transformarea acestor 
rezervoare în surse de carbon. (Sursa: Comisia Europeană, Rolul naturii în schimbările climatice) 
 
 Modificarea habitatelor  

 Fragmentarea ecosistemelor  
Fragmentarea habitatelor este cauzată de o întreagă serie de factori legaţi de schimbările în 

utilizarea terenurilor-extinderea urbană, infrastructurile de transport şi intensificarea practicilor 
agricole sau silvice. Extinderea în spaţiu a zonelor antropice, creşterea complexităţii subsistemelor 
componente, sporirea conexiunilor dintre acestea duc la distrugerea, degradarea şi fragmentarea 
sistemelor ecologice naturale. Fragmentarea poate duce la întreruperea continuităţii structurale sau 
funcţionale a sistemelor ecologice, datorită distribuirii habitatului rămas în parcele mici, izolate. 
Pierderea zonelor naturale are repercusiuni care se extind dincolo de dispariţia speciilor rare.  

În anul 2019, în judeţul Vaslui nu au fost implementate proiecte cu impact negativ, care să 
ducă la o schimbare semnificativă a ecosistemelor naturale. 
 

Reducerea habitatelor naturale şi seminaturale  
Distrugerea habitatelor de către activităţile umane este cauza primară a dispariţiei unor 

specii de plante şi animale. Pe măsură ce vieţuitoarele evoluează, ele se adaptează unor habitate 
specifice, care le asigură condiţiile optime de viaţă de care au nevoie. Poluarea, drenarea 
mlaştinilor, defrişarea pădurilor, urbanizarea şi construcţia de drumuri duc la distrugerea sau 
fragmentarea acestor medii de viaţă. Astfel, speciile pierd contactul cu celelalte populaţii, 
reducându-se astfel diversitatea genetică şi adaptându-se mai greu la condiţiile climatice 
schimbătoare. În unele cazuri, habitatul fragmentat devine o zonă prea restrânsă pentru a suporta o 
populaţie mare. 
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 Exploatarea excesivă a resurselor naturale   
.       Exploatarea forestieră: Asupra ecosistemelor forestiere acționează elemente care provin din 
zona schimbărilor climatice, din cea a economiilor în expansiune și a societății care dorește 
satisfacerea cât mai rapidă a nevoilor de consum și a profitabilității (proprietarii de păduri doresc un 
profit maxim în cel mai scurt timp care intră în contradicție cu disponibilitatea și capacitatea de 
regenerare a ecosistemelor forestiere). 

 

 

Figura II.5. Evoluţia tăierilor din judeţul Vaslui, în perioada 2015 - 2019 
 

Exploatarea forestieră sau procesul de producție al exploatării lemnului reprezintă ansamblul 
activităților silvice, tehnice și economice ce au ca scop și efect introducerea în circuitul economic a 
produselor rezultate din valorificarea biomasei lemnoase a pădurilor. 

Prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional în sectorul silvic constituie o preocupare 
majoră a Direcţiei Silvice Vaslui, având în vedere interesul Uniunii Europene asupra integrităţii 
fondului forestier şi implicaţiile deosebite asupra mediului înconjurător, ecosistemului forestier şi 
asupra economiei naţionale. 

Cauzele principale ale tăierilor ilegale şi ale faptelor ilicite asociate se regăsesc, în principal, 
în tendinţa de obţinere imediată de venituri ilegale, nivelul scăzut al veniturilor locuitorilor din 
zonele rurale ale judeţului Vaslui identificate cu tăieri ilegale şi lipsa unor alternative sociale, care 
au condus la alegerea ca sursă unică de venituri exploatarea şi valorificarea ilegală a lemnului. 
(Sursa: Direcţia Silvică Vaslui - Măsuri privind asigurarea integrităţii fondului forestier) 

 

 

2.2.6. Gestionarea deşeurilor  
 

Sistemul de management integrat al deșeurilor (SMID) în județul Vaslui, cofinanţat de 
Uniunea Europeană prin POS Mediu, a fost proiectat astfel încât să asigure atingerea obiectivelor şi 
țintelor legislative, ale celor din Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană.  

În scopul eficientizării activităţilor aferente managementului deşeurilor în judeţul Vaslui,  
proiectul SMID are următoarele  componente: 1 depozit conform-Roşieşti; 1 staţie de sortare: 
Roşieşti; 4 staţii de transfer (Vaslui, Bârlad, Huşi, Negreşti); închidere 3 depozite urbane 
neconforme (Bârlad, Huşi, Negreşti); construcţie şi dotare 3924 platforme de colectare în mediul 
rural, cu 474 puncte pentru colectare sticlă şi 474 puncte pentru colectare plastic /metal şi 2976 
pentru deşeuri reziduale; construcţie şi dotare 221 platforme de colectare în mediul urban, cu 36 
puncte pentru colectare sticlă, 72 puncte pentru colectare plastic/metal, 36 puncte pentru colectare 
hârtie/carton şi 151  pentru deşeuri reziduale. 

Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Vaslui (SMID) a devenit 
operaţional în luna iulie 2018, când Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Vaslui (ADI Vaslui) şi 
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Consiliului Judeţean Vaslui, entităţi care implementează proiectul, au finalizat procedura de 
atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubritate, după cum urmează:  

 pentru activitatea de administrare a depozitului de deșeuri şi operare a staţiilor de transfer 
din judeţul Vaslui, contractul a fost încheiat, la data de 19.12.2017 cu S.C. Romprest Energy 
S.R.L; 

 pentru activitatea de colectare şi transport al deşeurilor în judetul Vaslui, contractele au fost 
încheiate,  cu operatori de salubritate în iulie 2018. 
 
Astfel, Județul Vaslui a fost  împărțit în 5 zone (Negrești,Vaslui, Huși, Bârlad, Roșiești), în 

care funcționează 5 operatori care fac colectarea și transportul deșeurilor nepericuloase: 
- S.C. DOMIGHIAN’S PARK S.R.L. - lot nr. 1, zona Negrești: Negresti, Bacesti, 

Dumesti, Oșești, Rafaila, Rebricea, Todirești, Vulturesti; 
- S.C. FINANCIAR URBAN S.R.L. - lot nr. 2, zona Vaslui: Bălteni, Bogdana, 

Codaești, Cozmești, Dănești, Delești, Dragomirești, Ferești, Gârceni, Gherghești, 
Ivănești, Laza, Lipovăț, Miclești, Muntenii de Sus, Muntenii de Jos, Oltenești, 
Poienești, Puiești, Pușcași, Solești, Ștefan cel Mare, Tanacu, Tăcuta, Văleni, 
Voinești, Zăpodeni și din mediul urban, municipiul Vaslui; 

- S.C. URBANA S.A. Bistrița, lot nr. 3, zona Huși: Arsura, Botești, Bunești Averești, 
Crețești, Dimitrie Cantemir, Dranceni, Duda- Epureni, Hoceni, Lunca Banului, 
Pădureni, Stănilești, Tatarani si din mediul urban - din municipiul Huși; 

- S.C. URBANA S.A. Bistrița - lot nr. 4, zona Barlad: Alexandru Vlahuță, Băcani, 
Blăgești, Bogdănița, Ciocani, Coroiești, Epureni, Fruntișeni, Grivița, Iana, Ibănești, 
Ivești, Mălușteni, Perieni, Pochidia, Pogana, Pogonești, Vinderei, Zorleni, Tutova și 
din mediul urban, municipiul Bârlad și orașul Murgeni; 

- S.C. FINANCIAR URBAN S.R.L - lot nr. 5, zona Roșiești: Albești, Banca, 
Berezeni, Bogdănești, Costești, Deleni, Dodești, Fălciu, Găgești, Roșiești, Șuletea, 
Vetrișoaia, Viișoara, Vutcani. 

 

La depozitare se acceptă deșeurile nepericuloase generate pe teritoriul județului Vaslui, 
conform Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului de Management Integrat  al 
Deșeurilor Roșiești, respectiv la depozitul ecologic Roșiești vor fi transportate toate deșeurile 
municipale de la cele 4 stații de transfer din județul Vaslui (Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești) precum 
și cele colectate direct de la cele 14 comune arondate depozitului. La Depozitul Roșiești se acceptă 
depozitarea  deșeurilor municipale nepericuloase (cod deșeu 20 03 01) de pe raza teritorială a 
unităților administrative ale județului Galați, pentru o perioadă de 1 an de zile, cu posibilitatea 
extinderii perioadei, numai după o prealabilă aprobare a proprietarului depozitului.  

Acceptarea deșeurilor  municipale nepericuloase (cod deșeu 20 03 01) provenite din alte 
județe, se face după notificarea în prealabil a APM Vaslui, cu aprobarea proprietarului Depozitului 
și acceptul Ministerului Fondurilor Europene, cu condiția încadrării în cantitățile maxime prevăzute 
în autorizație și raportării lunare a deșeurilor depozitate.  

Cantitatea de deșeuri depozitată în prima celula a Depozitului Roșiești, la sfârșitul anului 
2019, era de 109959,75 tone, cantitate provenită de pe raza județului Vaslui și de pe raza teritorială 
a unităților administrative ale județului Galați. 

 
În conformitate cu prevederile art. 9 alin.(1) lit. p) la OUG Nr.196/2005 privind Fondul 

pentru mediu, obiectivele anuale de reducere a cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin 
depozitare sunt prezentate mai jos: 
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Tabel 2.17. Obiective anuale de reducere a cantităţilor de deşeuri prin depozitare 

 Obiectiv anual de reducere a cantităţilor de deşeuri 
municipale eliminate prin depozitare (%) 

Din care: 
Anul Total Reciclare Alte forme de valorificare 

2018 35% Minimum 30% 5% 
2019 42% Minimum 35% 7% 
2020 60% Minimum 50% 10% 

 
 
Ţinte legislative privind deşeurile biodegradabile  

Conform Directivei Europene nr. 1999/31/EC privind depozitarea deşeurilor, transpusă în 
legislaţia naţională prin H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi 
completările ulterioare, ţintele privind reducerea cantităţilor de deşeuri biodegradabile municipale 
sunt următoarele:  

 16 iulie 2010 - cantitatea deşeuri depozitată trebuie să se reducă la 75% din cantitatea totală 
(exprimată gravimetric) produsă în anul 1995;  

 16 iulie 2013 - cantitatea deşeuri depozitată trebuie să se reducă la 50% din cantitatea totală 
(exprimată gravimetric) produsă în anul 1995;  

 16 iulie 2020 - cantitatea deşeuri depozitată trebuie să se reducă la 35 % din cantitatea totală 
(exprimată gravimetric) produsă în anul 1995.  
 

Gestionarea deşeurile periculoase  
 

Categoriile de deşeuri periculoase generate din activităţile economico-sociale sunt cuprinse 
în Lista cuprinzind deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 
856/2002.  

Prin natura lor, deşeurile periculoase au cel mai mare impact asupra mediului înconjurător şi 
sănătăţii populaţiei. Ţinând cont de proprietăţile lor specifice (de exemplu: inflamabilitate, 
corozivitate, toxicitate, etc.), este necesar ca activităţile de gestionare a deşeurilor periculoase să fie 
abordate într-un mod riguros.  

     Principalele activităţi generatoare de deşeuri periculoase din judetul Vaslui sunt:  
 activităţi industriale (ex. industria lacurilor şi vopselelor, procese tehnologice de acoperiri 

metalice);  
 activităţi de reparaţii auto (service-uri auto): deşeuri de uleiuri uzate, baterii şi acumulatori, 

metale grele;  
 activităţi medicale (deşeuri spitalicesti, medicamente expirate, reactivi expirati, chimicale 

constând din sau conţinând substanţe periculoase, alte deşeuri periculoase).  
      

     Tabel 2.18. Deşeuri industriale periculoase generate pe principalele activităţi economice  
Activitatea economică 2014 2015 2016 2017 2018 

 

Industria prelucrătoare (mii tone) 0.028 0.094 0.088 0.847 0.996 
Producţia,transportul şi distribuţia de energie 
electrică şi termică, gaze şi apă (mii tone) 

0.016 0 0 0.012 0.012 

Captarea, tratarea şi distribuţia apei (mii 
tone) 

0.051 0.001 0.001 0.045 0.009 

Alte activităţi (mii tone) 0.001 1.303 1.378 0.014 0.281 

TOTAL (mii tone) 0.096 1.398 1.467 0.918 1.298 

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui  
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Deşeurile periculoase sunt colectate în unităţile generatoare şi predate firmelor specializate 
în transportul şi valorificarea/ eliminarea acestora. 
 

Fluxuri speciale de deşeuri  
Deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE) 

Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind 
deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) este transpusă în legislaţia naţională prin 
O.U.G. nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice. 

Ordonanţa de urgenţă stabileşte măsuri pentru protejarea mediului şi a sănătăţii populaţiei 
prin prevenirea sau reducerea efectelor negative ale generării şi gestionării deşeurilor de 
echipamente electrice şi electronice (DEEE), prin reducerea efectelor globale ale utilizării resurselor 
şi prin îmbunătăţirea eficienţei utilizării acestor resurse. 

Echipamentele electrice și electronice pot fi introduse pe piaţă, numai de  producătorii 
înregistrați în Registrul Naţional al Producătorilor și Importatorilor de EEE-uri, întocmit de către  
Agenția Natională pentru Protecția Mediului. În Registrul Naţional al Producătorilor şi 
Importatorilor de Echipamente Electrice, la finalul anului 2019, figurau un număr de 6 producători 
/importatori din judeţul Vaslui, din care 2 au fost radiați (conform OM 269/2019, art. 2, alin 4), 2 au 
depus documentația pentru  actualizarea numerelor de înregistrare. 

Rata medie de colectare separată la nivel naţional a DEEE provenite de la gospodăriile 
particulare, ce trebuia realizată până la data de 31 decembrie 2015, a fost de cel puţin 4 
kg/locuitor/an.  

Începând cu data de 1 ianuarie 2016, producătorii de EEE sunt obligaţi să realizeze ratele de 
colectare minime prevăzute în tabelul de mai jos, calculate ca raport procentual între masa totală a 
DEEE colectate în anul respectiv potrivit  şi masa medie a cantităţii totale de EEE introduse pe piaţă 
în cei 3 ani precedenţi. 
 

Tabel 2.19. Ratele anuale minime de colectare care trebuie atinse 
de către producătorii de EEE 

 Rata de colectare anuală exprimată în % 

Pentru anul 2016 > 40% 
Pentru perioada 2017 - 2020 45% 
Începând cu anul 2021 65% 

 

          Cantităţile de DEEE-uri colectate în judeţul Vaslui de către operatori economici autorizaţi 
sunt evidenţiate în tabelul următor: 
 

Tabel 2.20. Evoluția  cantităților de DEEE colectate  2014-2018 
 

Județ Cantitate de DEEE colectată 

2014 2015 2016 2017 2018
* 

Vaslui 201,209 38,313 45,211 65,929 87,246 
*date preliminare 

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui 
 

 

Deşeuri de ambalaje 

Activitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje are la bază ierarhia 
deşeurilor,  care se aplică în funcţie de ordinea priorităţilor în cadrul legislaţiei şi al politicii în 
materie de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor, după cum urmează: prevenirea; 
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pregătirea pentru reutilizare; reciclarea; alte operaţiuni de valorificare, de exemplu valorificarea 
energetică; eliminarea. 
               Aplicarea ierarhiei deşeurilor are ca scop încurajarea acţiunii în materie de prevenire a 
generării şi gestionării eficiente şi eficace a deşeurilor, astfel încât să se reducă efectele negative ale 
acestora asupra mediului. În acest sens, pentru anumite fluxuri de deşeuri specifice, aplicarea 
ierarhiei deşeurilor poate suferi modificări în baza evaluării de tip analiza ciclului de viaţă privind 
efectele globale ale generării şi gestionării acestor deşeuri. 

Deşeurile de ambalaje sunt formate din toate ambalajele şi materialele de ambalare de care 
deţinătorul se debarasează, are intenţia sau obligaţia de a se debarasa. Ele reprezintă o fracţie 
importantă din deşeurile municipale. În funcţie de creşterea/scăderea economică, a crescut/scăzut şi 
ponderea acestora în totalul deşeurilor municipale generate, corespunzător creşterii/scăderii 
cantităţilor de ambalaje introduse pe piaţă.  

Începând cu anul 2012, operatorii economici, producători şi importatori de ambalaje de 
desfacere, producători/importatori de produse ambalate, supraambalatori de produse ambalate, 
precum şi cei care au transferat obligaţiile, au obligaţia să raporteze datele referitoare la ambalaje şi 
deşeuri de ambalaje, în conformitate cu Ordinul nr. 794 din 2012. Cantitățile de ambalaje introduse 
pe piața națională în perioada 2014 – 2018, pe tipuri de material, în România, sunt prezentate în 
tabelul de mai jos:. 

 
Tabel 2.21. Cantităţile de ambalaje introduse pe piaţă (tone), pe tipuri de material, 2014-2018 

Tip 

materiale 

2014 2015 2016 2017 2018 

tone tone tone tone tone 

sticla 164521 194347 210027 237590 272123 

plastic 336818 359036 348794 360463 391376 

hartie/carton 388017 441764 427434 437955 482540 

metal 65666 66830 64006 67476 77913 

lemn 289691 334573 299876 305316 343156 

altele 24 11 31 10 0 

TOTAL 1244737 1396561 1350168 1408810 1567108 

Sursa: Agenția Națională pentru Protecția Mediului 
 
Analiza și interpretarea datelor a fost efectuată de către Agenția Națională pentru Protecția 

Mediului. Sunt prezentate în continuare procentele de valorificare, respectiv de reciclare a 
deșeurilor de ambalaje, calculate în raport cu cantitățile de ambalaje introduse pe piața națională în 
perioada 2014-2018, pe tip de material. 
 

Tabel 2.22. Cantităţile de deşeuri de ambalaje valorificate, pe tipuri de material,  2014-2018 

Tip 

materiale 

2014 2015 2016 2017 2018 

tone % tone % tone % tone % tone % 

sticla 89103 54.16 79874 41.10 134646 64.10 149608 63.00 166377 61.14 

plastic 155353 46.12 170595 47.50 173972 49.90 186375 51.70 178551 45.62 

hârtie/  

carton 
325024 83.77 395861 89.60 398322 93.20 407495 93.00 441594 91.51 

metal 42147 64.18 42845 64.10 39767 62.10 40723 60.40 45723 58.68 

lemn 90680 31.30 105520 31.50 94465 31.50 101642 33.30 108030 31.48 

altele 0 0.00 0 0.00 12 38.70 3 30.00 0 0.00 

TOTAL 702307 56.42 794695 56.90 841184 62.30 885846 62.90 940275 60.00 

Sursa: Agenția Națională pentru Protecția Mediului 
 



 

Planul Local de Acțiune pentru Mediu al județulului Vaslui, 2021-2025 
 

 Page 38 
 

Tabel 2.23. Cantităţile de deşeuri de ambalaje reciclate, pe tipuri de material, 2014-2018 

Tip 

materiale 

2014 2015 2016 2017 2018 

tone % tone % tone % tone % tone % 

sticla 89103 54.16 79874 41.10 134646 64.10 149608 63.00 166377 61.14 

plastic 149769 44.47 167554 46.70 162351 46.50 171603 47.60 168270 42.99 

hârtie/ 

carton 
323556 83.39 394300 89.30 395378 92.50 396947 90.60 429037 88.91 

metal 42147 64.18 42845 64.10 39767 62.10 40723 60.40 45723 58.68 

lemn 77071 26.60 96203 28.80 82891 27.60 91739 30.00 97420 28.39 

altele 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL 681646 54.76 780776 55.91 815033 60.37 850620 60.40 906827 57.87 

Sursa: Agenția Națională pentru Protecția Mediului 
 

Vehicule scoase din uz (VSU) 
Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind vehiculele scoase 

din uz este transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de 
gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz. 

Legea stabileşte măsuri care urmăresc prevenirea formării de deşeuri provenite de la 
vehiculele scoase din uz, reutilizarea, reciclarea şi alte forme de valorificare a vehiculelor scoase 
din uz şi a componentelor acestora pentru a reduce eliminarea de deşeuri, precum şi îmbunătăţirea 
din punct de vedere ecologic a activităţii operatorilor economici implicaţi în ciclul de viaţă al 
vehiculelor, în special a operatorilor economici direct implicaţi în tratarea vehiculelor scoase din uz. 

Producătorii de vehicule au obligaţia de a asigura primirea de la ultimul deţinător legal a 
vehiculelor pe care le-au introdus pe piaţă, atunci când acestea devin vehicule scoase din uz, şi 
predarea acestora către operatori economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de tratare. De 
asemenea,  au obligaţia să asigure, individual sau prin contracte cu operatorii economici autorizaţi 
să desfăşoare activităţi de colectare a vehiculelor scoase din uz, minimum: 
    1. un punct de colectare în fiecare judeţ; 
    2. un punct de colectare în fiecare oraş cu peste 100.000 de locuitori; 
    3. 6 puncte de colectare în municipiul Bucureşti, câte unul în fiecare sector. 

Conform legislaţiei în vigoare, operatorii economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de 
tratare a vehiculelor scoase din uz sunt obligaţi să asigure, pentru toate vehiculele scoase din uz 
preluate în vederea tratării, realizarea următoarelor obiective: 
    a) reutilizarea şi valorificarea a cel puţin 95% din masa medie pe vehicul şi an; 
    b) reutilizarea şi reciclarea a cel puţin 85% din masa medie pe vehicul şi an 

În judeţul Vaslui,  la finalul anului 2019,  erau autorizaţi conform legislaţei în vigoare 11 
operatori economici pentru colectarea şi tratarea vehiculelor scoase din uz (VSU) . 

Numărul de VSU colectate / tratate în judeţul Vaslui de către operatori economici în anul 
2014-2018, respectiv evoluţia în timp, este prezentat în tabelul următor: 
 

Tabel 2.24. Număr  VSU colectate / tratate în judeţul Vaslui 
 

Anul 

Număr  VSU colectate / tratate – buc. 

2014 2015 2016 2017
 

2018 

Colectate 141 231 332 446 704 
Tratate 160 208 332 446 695 

                                            Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui 
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Impacturi și presiuni privind deșeurile    
        Impactul semnificativ al deşeurilor se manifestă sub forma modificărilor de peisaj, a poluării 
aerului prin suspensiile antrenate de vânt, a apelor de suprafaţă care devin bogate în nitriţi, nitraţi, 
substanţe periculoase şi a solului care devine infertil şi inapt de a susţine formele specifice de viaţă.  
         O importanţă deosebită trebuie acordată resturilor industriale care în anumite amestecuri pot 
genera deşeuri inflamabile, corozive sau chiar explozive care să pună în pericol aşezările umane.  
         Depozitarea deşeurilor, pe lângă faptul ca este un proces tehnologic scump, poluează mediul, 
iar singura soluţie pentru această problemă este colectarea selectivă şi reciclarea lor.   
          Măsuri concrete sunt necesare pentru reciclarea deşeurilor deoarece cantitatea de materii 
prime secundare potenţial utilizabile şi în acelaşi timp eliminate, este foarte importantă, antrenând o 
risipă de materii prime şi resurse energetice. De asemenea ar trebui reduse substanţele periculoase 
din deşeurile menajere care împiedică buna funcţionare a instalaţiilor de eliminare a deşeurilor şi 
respectate condiţiile de colectare separată care asigură costuri avantajoase de reciclare. 
 Cu toţii avem responsabilitatea de a menaja resursele limitate şi de a reduce cantităţile de deşeuri 
deoarece în momentul de faţă producem mult prea multe resturi care conţin materii valorificabile 
sau substanţe problematice. Din păcate consumatorii neglijenţi nu risipesc numai resursele limitate, 
dar contribuie şi la agravarea problemelor mediului, iar oamenii nu pot fi separaţi de mediul lor de 
viaţă, deteriorarea acestuia având în cele din urmă efect  şi asupra lor. 
           Toate aceste considerente conduc la concluzia că gestiunea deşeurilor necesită adoptarea 
unor măsuri specifice, adecvate fiecărei faze de eliminare a deşeurilor în mediu. 

    Politica privind deşeurile ar trebui să urmărească reducerea consumului de resurse şi să 
favorizeze aplicarea practică a ierarhiei deşeurilor. Ierarhia deşeurilor, aşa cum este prezentată în 
cadrul Directivei Cadru 2008/98/CE privind deşeurile, se aplică în următoarea ordine descrescătoare 
a priorităţilor:  

 prevenirea apariţiei deşeurilor: măsuri luate înainte ca o substanţă, material sau produs să 
devină deşeu, prin care se reduc: 
- cantităţile de deşeuri; inclusiv prin reutilizarea produselor sau prelungirea duratei de 

viaţă a acestora;  
- impactul negativ al deşeurilor generate asupra sănătăţii populatiei şi asupra mediului;  
- conţinutul de substanţe periculoase în materiale şi produse.  

 pregătirea pentru reutilizare: operaţiunile de verificare, curăţare, sau valorificare prin care 
produselor sau componentele produselor care au devenit deşeuri sunt pregătite pentru a fi 
reutilizate, fără alte operaţiuni de pre-tratare.  

 reciclarea deşeurilor: operaţii de valorificare prin care materialele sunt transformate în 
produse, materii prime sau substanţe, fiind folosite în acelaşi scop pentru care au fost 
concepute sau în alt scop. Aceasta include reprocesarea materialelor organice, dar nu include 
valorificarea energetică şi conversia în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau 
pentru operaţiunile de umplere.  

 alte operaţiuni de valorificare, cum ar fi valorificarea energetică (recuperarea de energie din 
incinerarea deşeurilor) operaţii prin care deşeurile sunt folosite pentru a înlocui un alt 
material ce ar fi fost folosit pentru a îndeplini o anumită funcţie sau prin care deşeurile sunt 
pregătite să îndeplinească această funcţie.  

 eliminarea deşeurilor (în principal prin depozitare).  
 

 

2.2.7. Utilizarea terenurilor  

Prin utilizarea terenurilor se înţelege orice intervenţie umană ciclică sau permanentă pentru 
satisfacerea nevoilor omului asupra resursei, naturale sau artificiale, cunoscute sub denumirea de 
teren. Este deci o acţiune a omului asupra ecosistemelor terestre naturale, desfăşurată sistematic, cu 
scopul de a obţine beneficiisau servicii. Planificarea şi gestionarea folosirii terenurilor sunt esenţiale 
pentru reconcilierea folosirii terenurilor cu preocupările de mediu.  
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Repartiţia terenurilor pe categorii de acoperire/utilizare 

Categoria de utilizare a terenurilor este o caracteristică definită de utilizarea lor concretă. 
Astfel, se pot deosebi: 

- categorii de folosință agricole: teren arabil, păşuni, livezi, vii, fâneţe; 
- categorii de folosință neagricole: 

o forestiere: păduri, perdele de protecţie, răchitării, tufărişuri; 
o terenuri cu ape, bălţi si ape cu stuf; 
o drumuri, străzi şi căi ferate; 
o terenuri ocupate de construcţii; 
o terenuri degradate si neproductive. 

În tabelul de mai jos este redată repartiţia terenurilor pe categorii de acoperire/utilizare, în 
judeţul Vaslui: 

 
Tabel 2.25. Repartiţia terenurilor pe categorii de acoperire/utilizare 

Categoria acoperire/utilizare Suprafaţa 

ha % 

Terenuri agricole, din care: 401335 100 
Teren arabil 292223 72,81 
Păşuni 86848 21,64 
Fâneţe 7806 1,95 
Vii şi pepiniere viticole 11852 2,95 
Livezi şi pepiniere pomicole 2606 0,65 
Terenuri neagricole 130119*  
Păduri şi altă vegetaţie forestieră, din care: 78562,85  
Păduri 73836,19  
Ocupată cu ape şi bălţi 4726,66  
Terenuri degradate şi neproductive 16576*  
Ocupată cu construcţii 15255*  
Căi de comunicaţii şi căi ferate 10883*  
Total - - 

Sursa: * Institutul Naţional de Statistică - Baza de date TEMPO Online pentru informaţiile referitoare la 
terenurile neagricole – anul 2014; MADR – Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Vaslui pentru informaţiile 
referitoare la terenurile agricole – anul 2018 
 
 

Schimbarea utilizării terenurilor reprezintă un element major în evoluţia globală a mediului 
prin efectele sale cumulative. Defrișările, expansiunea urbană, intensificarea și extensificarea 
agriculturii dar și schimbările socio-economice cu dinamică globală, au modificat și fragmentat 
terenul în mod substanțial, impactul asupra terenurilor lăsând  amprente negative, iar uneori 
ireversibile, asupra folosirii lor.   

În condițiile unei fragmentări a terenurilor agricole se constată diminuarea calității acestora 
datorată unui nivel scăzut de rotaţie a culturilor agricole, reducerea utilizării îngrăşămintelor 
organice cu generarea unui dezechilibru profund de humus şi bioelemente în sol, urmată de 
degradarea lui biologică.  
 Creşterea gradului de fragmentare a peisajelor naturale datorită schimbărilor substanţiale în 
modul de utilizare a terenurilor, reprezintă principala cauză a pierderii de biodiversitate și duce la 
degradarea și distrugerea habitatelor şi implicit la declinul populaţiilor naturale. Principala cauză a 
fragmentării arealelor naturale este reprezentată de conversia terenurilor în scopul extinderii urbane, 
dezvoltării industriale, dezvoltării infrastructurii de transport, agricole sau turistice.  

O altă cauză a fragmentării este generată de către procesul de extindere şi dezvoltare a 
aşezărilor umane. Construirea haotică, fără respectarea unei stategii de urbanism coerentă şi 
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consecventă conduce la utilizarea nejudicioasă a zonelor destinate pentru construcţii si extinderea 
acestora în detrimentul celor naturale. 

Utilizarea solurilor determină schimbări fără precedent în peisaje, ecosisteme şi mediu. 
Zonele urbane şi infrastructura aferentă sunt utilizatorii de soluri cu cea mai rapidă creştere, în 
principal pentru terenurile agricole productive. Peisajele rurale sunt în schimbare datorită 
intensificării agriculturii, abandonării terenurilor şi exploatării forestiere.  

 

Factorii determinanţi ai schimbării utilizării terenurilor:  
 Modificarea densităţii populaţiei;  
 Expansiunea urbană.  

 
Utilizarea terenurilor este determinată de o serie de factori importanţi:  
 creşterea cererii pentru spaţii de locuit/persoană;  
 legătura dintre activitatea economică, creşterea mobilităţii şi creşterea infrastructurii de 

transport care conduce la absorbţia de teren în zona urbană;  
 creşterea cererii pentru spaţii de recreere şi petrecerea timpului liber.  

 
În contextul migrării  populației  spre zonele urbane, se  înregistrează  anumite  diferențieri 

teritoriale, conturându-se arealele suburbane şi zonele metropolitane, unde  populaţia este în 
continuă creştere şi regiuni caracterizate printr-un declin demografic  accentuat (zonele  rurale slab  
dezvoltate). În prima situaţie,  principalele schimbări  în  utilizarea terenurilor constau în conversia 
suprafeţelor agricole în terenuri construite, în  timp  ce  în  cea  de-a  doua  situaţie  se  înregistrează  
abandonarea  terenurilor  agricole cauzată  de  sărăcie,  migraţia  externă  pentru  muncă  şi  de  
îmbătrânirea  accentuată  a populaţiei rurale. 
            Densitatea medie sau densitatea generală a populaţiei exprimă raportul dintre numărul 
locuitorilor stabili dintr-un teritoriu şi suprafaţa teritoriului în cauză, fiind exprimată în locuitori pe 
km2 sau pe hectar. 
 

 
Figura II.6. Evoluţia densităţii populaţiei la nivelul judeţului Vaslui, în perioada 2014-2018 

Sursa: Direcția Județeană de Statistică Vaslui 
 

Analiza densităţii populaţiei pentru perioada 2014-2018 a relevat o tendinţă de creştere 
discretă la nivelul judeţului Vaslui, proces antrenat de creşterea demografică în anii 2016 şi 2017. 
Dacă în anul 2014, densitatea populaţiei în judeţul Vaslui era de 88,21 loc./km2, în anul 2018 
aceasta a înregistrat valoarea de 93,0 loc./km2, tendinţa generală este de creştere a densităţii 
populaţiei ca urmare a creşterii numărului de locuitori la nivelul judeţului Vaslui. 
 Expansiunea urbană se produce atunci când rata conversiei de utilizare a teritoriului 
depăşeşte rata de creştere a populaţiei. Expansiunea urbană continuă ameninţă echilibrul ecologic, 
social şi economic, generând un consum mai mare de energie, o infrastructură de transport 
suplimentară şi zone mai mari de teren, având ca rezultat afectarea mediului natural, creşterea 
emisiilor de gaze cu efect de seră, care, la rândul lor, produc atât modificări climatice, cât şi valori 
crescute de poluare atmosferică şi fonică.  
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Terenurile ocupate de suprafeţele construite şi infrastructura densă conectează aşezările 
umane şi fragmentează peisajele. Acest lucru fiind, de asemenea, o sursă importantă de poluare a 
apei, solului şi a aerului.  

Mai mult, densitatea scăzută a populaţiei - un rezultat al extinderii urbane - necesită mai 
multă energie pentru transport şi încălzire sau răcire. Consecinţele stilului de viaţă urbană, cum ar fi 
poluarea aerului, zgomotul, emisiile de gaze cu efect de seră şi impactul asupra serviciilor 
ecosistemelor, se fac simţite în zonele urbane, precum şi în regiunile învecinate ale acestora.  

Amenajarea teritoriului are un caracter predominant strategic, stabilind direcţiile de 
dezvoltare în profil spaţial, care se determină pe baza analizelor multidisciplinare şi a sintezelor 
interdisciplinare. Documentele care rezultă din acest proces au un caracter atât tehnic, prin 
coordonările spaţiale pe principiul maximalizării sinergiilor potenţiale ale dezvoltării sectoriale în 
teritoriu cât şi legal, având în vedere că, după aprobarea documentaţiilor, acestea devin norme de 
dezvoltare spaţială pentru teritoriul respectiv.  

Aspectele tehnice, legale şi politice integrate în planurile aprobate de amenajare a 
teritoriului constituie elemente care fundamentează planurile regionale de dezvoltare şi constituie 
expresia coordonată spaţial şi temporal a politicilor de dezvoltare. Planurile de amenajare a 
teritoriului constituie fundamentarea tehnică şi asumarea politică şi legală a strategiilor în vederea 
accesului la finanţarea programelor şi proiectelor din fonduri naţionale şi europene, în particular 
prin Programul Operaţional Regional şi programele operaţionale sectoriale. În cadrul acţiunii de 
aplicare a Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional au fost aprobate prin lege, până în luna 
septembrie 2008, cinci secţiuni: reţele de transport, apă, arii protejate, reţeaua de localităţi şi zone 
de risc natural.  

În condiţiile specifice ale României, clarificarea regimului juridic al proprietăţii asupra 
terenurilor – fie intravilane (construibile), fie extravilane (preponderent agricole, silvice sau 
perimetre naturale protejate) – printr-un sistem cadastral adecvat reprezintă obiectul principal al 
dezvoltării teritoriale sănătoase şi precede stabilirea regimului tehnic şi economic prin documentaţii 
de urbanism. (Sursa: Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Durabilă a României Orizonturi 2013 

– 2020 - 2030) 

 

2.2.8. Starea pădurilor 

 

Fondul forestier al judeţului Vaslui se ridică la o valoare de 74.919 ha şi se caracterizează prin 
predominanţa pădurilor cu funcţie de producţie (76% din suprafaţa ocupată de păduri), pădurile cu 
funcţie de protecţie reprezentând doar 24%, şi în cadrul acestora, suprafeţe mai importante sunt 
ocupate de pădurile de protecţie a terenurilor şi pădurile cu funcţie de recreere.  
 

Tabel 2.26. Fondul forestier local la nivelul judeţului Vaslui, în anul 2019 
Suprafaţa totală fond forestier 

(ha) 

Suprafaţa de pădure (ha) Suprafaţa cu alte funcţii (ha) 

Proprietate de 
stat 

Proprietate 
particulara 

Proprietate de 
stat 

Proprietate 
particulara 

Proprietate de 
stat 

Proprietate 
particulară 

51946 21318 50583 21251 1363 67 

Sursa: Direcţia Silvică Vaslui, Direcţia Silvica Iaşi, Ocolul Silvic Griviţa şi Ocolul Silvic Bisericesc Iaşi 
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Figura II.7. Evoluţia fondului forestier la nivelul judeţului Vaslui (ha/locuitor),  

în perioada 2015-2019 
 

              În ultimii ani, suprafaţa împădurită la nivelui judeţului a rămas relativ mică, împădurirea 
realizându-se în general pe suprafeţele parcurse de tăieri. 

 
Tabel 2.27. Evoluţia suprafeţelor împădurite (ha) la nivelul judeţului Vaslui 

Judeţul Vaslui ANUL 

2015 2016 2017 2018 2019 

106 115,9 96,6 50.4 79.38 
Total 106 115,9 96,6 50.4 79.38 

Sursa: Direcţia Silvică Vaslui, Direcţia Silvică Iaşi, Ocolul Silvic Bisericesc Iaşi 
 

Starea de sănătate a pădurilor din judeţul Vaslui este afectată datorită deficitului hidric şi 
excesului termic, specifice condiţiilor de stepă şi silvostepă.  

 
Tabel 2.28. Starea de sănătate a pădurilor la nivel de judeţul Vaslui în anul 2019 

Tip de pădure Specia de insectă 
defoliatoare/ 

parazit vegetal 

Suprafaţa 
(ha) 

Tratamente aplicate Suprafaţa 
(ha) 

Pădure de foioase Oidium sp 157 Stropiri cu Bumper E 
250 

154 

Pădure de conifere Ips Duplicatus 2.5 Extragere exemplare 0 

Ipide 127 Panouri şi nade 
feromonale Atra DUP 

127 

Pădure de amestec - - - - 
Plantaţii tinere de 
molid, brad, larice 

- - - - 

Pepiniere Melasoma populi 13 Stropiri cu Actara 25 
W.G. 

13 

Oidium sp 4 Bumper 4 

Răchitării - - - - 

Sursa: Direcţia Silvică Vaslui, Direcţia Silvică Galaţi şi Ocolul Silvic Bisericesc Iaşi 
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Suprafeţe de păduri regenerate 
Extinderea suprafeţei pădurilor se face prin regenerarea tuturor suprafeţelor de pădure de pe 

care s-a recoltat masă lemnoasă, împădurirea terenurilor fără vegetaţie forestieră şi reconstrucţia 
ecologică a terenurilor afectate de fenomene de degradare. 
 

Tabel 2.29.  Suprafeţe de păduri regenerate în 2019, la nivel de judeţ 

Ju
de

ţu
l V

as
lu

i 

Tip de regenerare Suprafaţa (ha) 
Regenerare naturală: 809,17 
- în fondul forestier 809,17 
- în alte terenuri în afara fondului forestier - 
Împăduriri (plantări): 79,38 
- în fondul forestier 79,38 
- în alte terenuri în afara fondului forestier - 

TOTAL 888,55 

  Sursa: Direcţia Silvică Vaslui, Direcţia Silvica Iaşi, Direcţia Silvică Galaţi şi Ocolul Silvic Bisericesc Iaşi 
 

Tabel 2.30. Totalul suprafeţelor împădurite pe categorii de terenuri la nivel de judeţ, în anul 2019 

Ju
de

ţu
l V

as
lu

i 
 

Tip de teren Suprafaţa (ha) 
în fondul forestier: 79,38 
- pe suprafeţe parcurse cu tăieri de regenerare 38 
- substituiri şi refaceri de arborete slab productive 12 
- poieni şi goluri neregenerate 19,38 
- terenuri degradate din fondul forestier - 
- perdele forestiere de protecţie - 
în alte terenuri în afara fondului forestier: - 
- împăduriri antierozionala - 
- perdele forestiere de protecţie - 

TOTAL 79,38 

    Sursa: Direcţia Silvică Vaslui, Direcţia Silvica Iaşi, Direcţia Silvică Galaţi şi Ocolul Silvic Bisericesc Iaşi 
 

  
Zone cu deficit de vegetaţie forestieră şi disponibilităţi de împădurire 
          Zonele cu deficit de vegetaţie forestieră sunt situate în partea de est şi sud-est al judeţului. 
Cauza acestui deficit fiind defrişările masive până în 1989 şi redarea terenurilor circuitului agricol. 
 

Tabel 2.31. Disponibilităţi de împădurire la nivel de judeţ - anul 2019 
Localitate Suprafaţă(ha) 

Suletea, Arsura, Fălciu, Drânceni, Băceşti, Rebricea, 
Dodeşti şi Tacuta 

50 

                                          Sursa: Direcţia Silvică Vaslui, Direcţia Silvică Iaşi 

 

Ameninţări şi presiuni exercitate asupra pădurilor   

 
Pădurile sunt supuse mai multor presiuni naturale și induse de om și suferă prejudicii atât 

din surse biotice, cât și abiotice. Principalele amenințări și presiuni asupra pădurilor din UE variază 
considerabil de la o regiune la alta și în funcție de perspectiva abordată (activităţi forestiere sau 
ecologie forestieră şi conservarea naturii), dar, de regulă, acestea pot include una sau mai multe 
dintre următoarele: incendii forestiere, furtuni, poluarea apei sau a aerului, secetă, specii alogene 
invazive, dăunători, boli, fragmentarea habitatelor, alte utilizări ale terenurilor, lipsa diversităţii 
structurale și a speciilor, gestionare nedurabilă, lipsa gestionării etc. (Sursa: Comisia Europeană, 
Natura 2000 şi pădurile). 
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Principalele amenințări naturale la adresa pădurilor europene și a siturilor forestiere Natura 
2000 sunt: seceta, incendiile forestiere, atacul insectelor, speciile alogene invazive și creșterea 
temperaturii.  

Principalele presiuni induse de om sunt: defrișarea, fragmentarea pădurilor (în interiorul și 
în exteriorul siturilor Natura 2000), pierderea de habitat, schimbarea calității habitatului pădurii, 
modificarea utilizării și acoperirii terenurilor, poluanții, omogenizarea arboreturilor forestiere. 
(Hanski 2006, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pmc/articles/PMC1299308/) 
 

Suprafeţe de pădure parcurse cu tăieri 
   

Tabel 2.32. Suprafaţa totală parcursă cu tăieri la nivel de judeţ, în perioada 2015 – 2019 

Ju
de

ţu
l  

V
as

lu
i 

Tip de tăiere Suprafaţa(ha) 
2015 2016 2017 2018 2019 

Tăieri succesive - - - -  
Tăieri grădinărit - - - -  
Tăieri progresive 444 647,4 522,9 746 584 
Tăieri rase 49 53,9 57 45 42 
Tăieri de regenerare în crâng 253 254,3 229,1 259 230 
Tăieri de substituire / refacere a arboretelui 
slab productiv/degradat 

 2 7 2  

Tăieri de conservare 150 557 862 859 1243 
Suprafaţa totală parcursă cu tăieri 896 1514,6 1678 1911 2099 

 Sursa: Direcţia Silvică Vaslui, Direcţia Silvica Iaşi, Direcţia Silvică Galaţi şi Ocolul Silvic Bisericesc Iaşi 
 

Tabel 2.33. Masa lemnoasă recoltată pe principalele specii, în perioada 2015-2019 

Ju
de

ţ u
l V

as
lu

i 

Specii lemnoase Volum de masă lemnoasă recoltat  
(mii metri cubi – volum brut) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Răşinoase 0,1 0,9 1.69 0,9 1,386 
Fag 15,9 17,7 17.72 17,9 16,067 
Stejar 15,07 18,4 20.27 15,9 18,61 
Diverse specii tari 68 71 82.82 78,5 76,42 
Diverse specii moi 52,9 73,6 78.48 68 68,477 

Volum total de masă lemnoasă recoltat 151,97 181,6 200.98 181,2 180,96 

 Sursa: Direcţia Silvică Vaslui, Direcţia Silvica Iaşi, Direcţia Silvică Galaţi şi Ocolul Silvic Bisericesc Iaşi 

 

Tabel 2.34. Volumul de masă lemnoasă recoltat pe forme de proprietate, 
în perioada 2015-2019 

Ju
de

ţ u
l V

as
lu

i 

Formă de proprietate a pădurii Volum de masă lemnoasă recoltat  
(mii metri cubi – volum brut) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Proprietate publică de stat 140,47 153,6 172.4 150.5 162,7 
Proprietate publică a unităţilor 
administrativ-teritoriale 

0 0,2 0.3  0,1 

Proprietate privată 10,6 27,7 27.78 29.6 16,36 
Vegetaţie forestieră situată pe terenuri 
în afara fondului forestier 

0,9 0,1 0.5 1.1 1,8 

Volum total de masă lemnoasă recoltat 151,97 181,6 200.98 181.2 180,96 

   Sursa: Direcţia Silvică Iaşi, Direcţia Silvică Vaslui, Ocolul Silvic Bisericesc Iaşi şi Direcţia Silvică Galaţi 
 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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2.2.9. Poluări accidentale 

 

Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui are întocmite şi reactualizate procedurile specifice 
de intervenţie şi de comunicare în cazul producerii unor poluări accidentale sau urgenţe radiologice, 
conform Ordinului MMP nr. 2579/2012 pentru aprobarea fluxului informaţional-decizional de 
avertizare-alarmare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă generate de riscurile specifice 
Ministerului Mediului, după cum urmează:   

a) Procedura Generală – Intervenţii în cazul situaţiilor de urgenţă (fişa de caracterizare în cazul 
poluărilor accidentale ale apei, ale aerului şi ale solului),  raportare în regim de urgenţă prin 
SMS a evenimetelor produse, de informare finală asupra evenimentului produs, componenţa 
echipelor de intervenţie a APM Vaslui,  lista agenţilor economici care pot genera poluări şi 
poluanţii posibili a fi emişi). 

b) Procedura de notificare şi intervenţie în caz de urgenţă nucleară/ radiologică pentru staţia de 
supraveghere a radioactivităţii mediului. 
În anul 2020, s-au înregistrat 2 accidente rutiere cu răsturnarea autocisterenelor cu 

combustibil pe drumul  european E581 pe teritoriul judeţului Vaslui (în apropiere de Huși și pe raza 
comunei Duda –Epureni. 
 

2.2.10. Schimbări climatice  
 

Schimbările climatice aduc două mari provocări: reducerea drastică a emisiilor de gaze cu 
efect de seră și adaptarea, prin dezvoltare durabilă, cu trecerea la o economie decuplată de carbon 
care să asigure, în acelaşi timp, o calitate bună a vieții cetățenilor şi o protecție eficientă a vieții şi 
proprietății lor, în cazul noilor vulnerabilități și riscuri de dezastre naturale.  

Politica integrată a UE privind schimbările climatice şi energia are ca țintă globală 
menținerea creșterii temperaturii medii globale sub 2°C (preferabil sub 1,5°C) în comparație cu 
nivelurile perioadei preindustriale. În cazul depășirii limitei de 2°C (sau chiar a pragului de 1,5°C), 
riscurile sunt numeroase, periculoase şi imprevizibile, determinând o creştere exponențială a 
costurilor adaptării comparativ cu cheltuielile pentru intervenția și încetinirea acestui fenomen. În 
România, temperatura medie anuală la nivelul perioadei 1981–2010 a înregistrat o creștere cu 0,5°C 
față de perioada climatică 1961-1990.  

Impacturile schimbărilor climatice sunt deja observate şi sunt prevăzute a deveni mai 
pronunţate. Evenimentele climatice extreme, inclusiv valurile de căldură, perioadele de secetă şi de 
inundaţii sunt preconizate a deveni mai frecvente şi mai intense. În Europa, cele mai mari creşteri 
de temperatură se produc în sudul Europei şi în regiunea arctică. Precipitaţiile scad în sudul Europei 
şi cresc în nord/nord-vest. Aceasta determină impacturi asupra ecosistemelor naturale, a sănătăţii 
umane şi a resurselor de apă. Sectoarele economice, precum silvicultura, agricultura, turismul şi 
construcţiile vor suporta în mare parte consecinţe dăunătoare. Sectorul agricol din nordul Europei 
poate beneficia de o creştere limitată a temperaturii.  

Pentru a stopa pierderea biodiversităţii, trebuie reduse în mod semnificativ emisiile globale 
de gaze cu efect de seră, şi, în acest sens, se stabilesc politici specifice.  
Principalele surse ale gazelor cu efect de seră produse de oameni sunt:  

 arderea combustibililor fosili pentru producerea de electricitate, transport, industrie şi 
gospodării;  

 schimbări privitoare la agricultură şi la utilizarea terenurilor, cum ar fi defrişarea;  
 depozitarea deşeurilor; şi  
 utilizarea gazelor industriale fluorurate.  
    Chiar dacă politicile şi eforturile de reducere a emisiilor sunt eficiente, unele schimbări 

climatice sunt inevitabile. Prin urmare, trebuie dezvoltate şi strategii şi acţiuni de adaptare la 
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impacturile schimbărilor climatice din Europa şi în special de dincolo de graniţele acesteia, 
deoarece ţările mai puţin dezvoltate sunt printre cele mai vulnerabile, au cea mai redusă capacitate 
financiară şi tehnică de adaptare.  

Schimbările climatice afectează din ce în ce mai mult sectoare precum energia, transportul, 
mediul urban, resursele de apă, agricultura și silvicultura, dezvoltarea rurală. Agricultura și 
dezvoltarea rurală sunt foarte vulnerabile la impactul schimbării climatice, iar riscurile asociate nu 
sunt egal distribuite. Cea mai afectată categorie este și va fi cea a fermierilor care practică 
agricultura de subzistență și de semi-subzistență.  

Din punct de vedere al rezilienței și capacității de adaptare, orașele au nevoie acută de 
planificare atentă pentru a face față impactului schimbărilor climatice, amplificate de insulele de 
căldură ale orașului și de impermeabilizare a solului urban.  
Impactul schimbării climatice va accentua și dezechilibrul dintre cererea și furnizarea de resursă de 
apă la nivelul bazinelor de alimentare, ceea ce va face necesare fie măsuri de reducere a cererii, fie 
identificarea unor noi surse.  

Capacitatea de adaptare cuprinde totalitatea instrumentelor, resurselor și structurilor 
instituționale necesare implementării în mod eficient a măsurilor de adaptare.  

 

2.2.11. Economie verde 

  

Resursele naturale sunt fundamentale pentru sănătatea umană, activitatea economică, 
bunăstare și calitatea vieții, dar ele sunt limitate. Modelul actual de dezvoltare al Uniunii Europene 
se bazează pe o utilizare intensivă a resurselor. Pentru a reduce gradul de epuizare a resurselor și 
degradarea mediului pe care aceasta o poate antrena, trebuie să înlocuim modelul actual cu modele 
de producție și de consum mai reziliente și mai sustenabile, în concordanță cu principiile unei 
„economii circulare”. Trecerea la o economie mai productivă și cu o utilizare mai puțin intensivă a 
resurselor necesită investiții în ecoinovare și poate genera beneficii majore, atât în ceea ce privește 
competitivitatea, cât și crearea de locuri de muncă. Într-o economie mai circulară, valoarea 
produselor, a materiilor prime și a resurselor este menținută în economie cât mai mult timp posibil, 
iar generarea de deșeuri este redusă la minimum.  

Utilizarea eficientă a resurselor se măsoară de obicei prin „indicatorul de productivitate a 
resurselor”, principalul indicator din Tabloul de bord privind utilizarea eficientă a resurselor care 
reflectă utilizarea resurselor materiale în ceea ce privește creșterea economică.  
Productivitatea resurselor este definită ca raportul dintre produsul intern brut (PIB) și consumul 

intern de materii prime, care măsoară cantitatea totală de materii prime utilizate direct de către o 
economie. Aceasta se exprimă în euro pe kilogram. Dacă PIB-ul crește mai rapid decât consumul de 
materii prime, productivitatea resurselor se îmbunătățește și activitatea economică este decuplată de 
consumul de materii prime, cu alte cuvinte, economia este capabilă să producă mai mult, fără o 
creștere proporțională a consumului de resurse. Acest fenomen este cunoscut sub numele de 
„decuplare relativă".  

Nivelul productivității resurselor variază foarte mult între statele membre ale UE. Aceasta 
depinde de resursele naturale ale unei țări, de diversitatea activităților sale industriale, de rolul 
sectorului serviciilor și de activitățile de construcție, de amploarea și modelele consumului său și de 
diversele sale surse de energie. 
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Figura II.8. Productivitatea resurselor, 2016 

Sursa:Eurostat, 2017 

 

Dupa cum se poate observa, România se situează printre ţările cu productivitatea cea mai scazută 
a resurselor, respectiv pe penultimul loc între statele membre UE, potrivit datelor prelucrate și 
comunicate de Eurostat pentru anul 2016, media UE fiind de 2,1Eur/kg.  

Potrivit datelor centralizate din ultimii ani, România şi Bulgaria au avut în 2019 aceeaşi 
productivitate a resurselor naturale (0,8 euro/kg) şi, împreună cu Estonia (0,9 euro/kg), au fost 
singurele ţări din UE cu o productivitate a resurselor naturale mai mică de 1 euro/kg. 

Statele membre cu cele mai ridicate valori ale productivităţii resurselor au fost Olanda (4,5 
euro/kg), Italia (3,7 euro/kg) şi Luxemburg (3,5 euro/kg). În anul 2019, productivitatea medie a 
resurselor în Uniunea Europeană a fost de 2,2 euro/kg, în creştere faţă de valoarea de 1,2 de euro/kg 
înregistrată în anul 2000. 

Eurostat precizează că aceste diferenţe pot fi explicate prin resursele naturale ale fiecărei 
ţări, diversităţii activităţilor industriale, rolul pe care îl are sectorul serviciilor în fiecare ţară, 
activităţile de construcţie, amploarea şi modelele de consum, precum şi diferitele surse de energie. 
( https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_resource-

efficiency_ro.pdf) 

   

În 11 martie 2020, Comisia Europeană a adoptat un nou Plan de acțiune pentru economia 
circulară – unul dintre principalele elemente constitutive ale Pactului verde european, noua 
agendă a Europei pentru creștere durabilă. Noul plan de acțiune prevede măsuri de-a lungul 
întregului ciclu de viață al produselor și vizează să pregătească economia noastră pentru un viitor 
verde, să consolideze competitivitatea, protejând în același timp mediul și să acorde noi drepturi 
consumatorilor. 

Pentru a se atinge neutralitatea climatică până în 2050, pentru a  conserva mediul natural și 
pentru a  consolida competitivitatea economică este nevoie de o economie pe deplin circulară.  

 O economie circulară reduce presiunea asupra resurselor naturale și este o condiție 
prealabilă pentru atingerea neutralității climatice până în 2050 și pentru stoparea pierderii 
biodiversității. Jumătate din emisiile totale de gaze cu efect de seră și peste 90 % din pierderea 
biodiversității și stresul hidric provin din extracția și prelucrarea resurselor. 

      Tranziția către o economie circulară este deja în curs, acest model durabil fiind adoptat de 
întreprinderi, de consumatori și de autoritățile publice din Europa situate în fruntea plutonului. 
Comisia se va asigura că tranziția către economia circulară oferă oportunități pentru toți și că 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_resource-efficiency_ro.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_resource-efficiency_ro.pdf
https://ec.europa.eu/info/priorities/european-green-deal_ro
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nimeni nu este lăsat în urmă. Planul de acțiune pentru economia circulară, este o parte a Strategiei 
industriale a UE, propune măsuri care să asigure că: 

 Produsele durabile devin regulă pe piața UE. Comisia  propune acte legislative privind 
politica în materie de produse durabile pentru a se asigura că produsele introduse pe piața UE 
sunt concepute să dureze mai mult, să fie mai ușor de reutilizat, de reparat și de reciclat și vor 
include cât mai multe materiale reciclate în locul materiilor prime principale. Unica folosință 
va fi restricționată, se vor găsi soluții și se va interzice distrugerea bunurilor de folosință 
îndelungată rămase nevândute. 

 Capacitatea de acțiune a consumatorilor este consolidată. Consumatorii vor avea acces la 
informații fiabile cu privire la aspecte cum ar fi potențialul de reparare și durabilitatea 
produselor ceea ce îi va ajuta să facă alegeri durabile din punctul de vedere al mediului. 
Cetățenii vor beneficia de un veritabil „drept la reparare”. 

 Atenția este concentrată pe sectoarele care utilizează cele mai multe resurse și în care 
potențialul pentru circularitate este ridicat. Comisia va introduce măsuri concrete 
privind:  

 produsele electronice și TIC – „Inițiativa pentru circularitate în domeniul 
electronicii” pentru a dispune de produse cu o durată de viață mai mare și pentru 
îmbunătățirea colectării și a tratării deșeurilor; 

 bateriile și vehiculele – un nou cadru de reglementare pentru baterii în scopul 
îmbunătățirii durabilității și al stimulării potențialului de circularitate al bateriilor; 

 ambalajele – noi cerințe obligatorii cu privire la ceea ce este permis pe piața UE, 
inclusiv reducerea ambalajelor (excesive); 

 materialele plastice – noi cerințe obligatorii pentru conținutul de materiale reciclate, 
o atenție deosebită fiind acordată atât microplasticelor, cât și materialelor plastice de 
origine biologică și biodegradabile; 

 materialele textile – o nouă Strategie a UE pentru textile în scopul de a consolida 
competitivitatea și inovarea în acest sector și de a stimula piața UE a reutilizării 
materialelor textile; 

 construcțiile și clădirile – o Strategie cuprinzătoare pentru un mediu construit în 
mod durabil care să promoveze principiile de circularitate în cazul clădirilor; 

o alimentele – o nouă inițiativă legislativă privind reutilizarea, cu scopul de a înlocui 
ambalajele, vesela și tacâmurile de unică folosință cu produse reutilizabile în cadrul 
serviciilor alimentare. 

 Se produc mai puține deșeuri. Se va acorda atenție evitării producerii de deșeuri, în 
ansamblu, și transformării acestora în resurse secundare de înaltă calitate care beneficiază de 
pe urma unei piețe funcționale a materiilor prime secundare. Comisia va analiza posibilitatea 
de a se stabili un model armonizat la nivelul UE pentru colectarea separată a deșeurilor și 
pentru etichetarea acestora. Planul de acțiune propune și o serie de acțiuni menite să reducă 
la minimum exporturile de deșeuri de către UE și să abordeze problema transporturilor 
ilegale din acest domeniu. 

  În „Planul de acțiune pentru economia circulară” prezentat de Comisie, tranziția către o 
economie cu o utilizare mai eficientă a resurselor implică mai multe provocări în materie de politici, 
dintre care cele mai inportante sunt:  
 stimularea ecoinovării;  
 creșterea eficienței energetice și  
 creșterea proporției de deșeuri municipale reciclate.  
 

Ecoinovarea  
Inovarea poate juca un rol important în cadrul tranziției către o utilizare mai eficientă a 

resurselor. Inovațiile, în special ecoinovațiile, contribuie la dezvoltarea noilor tehnologii, procese, 
produse, servicii și modele de afaceri necesare pentru a ne schimba modelele de producție și de 
consum. Sprijinirea proiectelor inovatoare relevante pentru utilizarea eficientă a resurselor și 
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economia circulară este un element esențial al planului de acțiune pentru economia circulară. Un 
indicator important al inovării este indicele ecoinovării, unul dintre indicatorii tematici din Tabloul 
de bord al UE privind utilizarea eficientă a resurselor.  

Indicele măsoară performanța fiecărui stat membru cu privire la diferite elemente ale 
ecoinovării în comparație cu media UE (indicele UE=100), evidențiind punctele forte și punctele 
slabe ale acestora. 

Indicele ecoinovării se bazează pe 16 indicatori care acoperă cinci domenii de inovare: 
- mijloacele de producție ale ecoinovării; 
- activitățile de ecoinovare; 
- realizările ecoinovării; 
- rezultatele în materie de mediu și 
- rezultatele socioeconomice. 

Scopul său este să prezinte o imagine globală a performanței economice, sociale și de mediu. 
Mai precis, indicele măsoară inovațiile care reduc utilizarea resurselor naturale și emiterea de 
substanțe nocive de-a lungul întregului ciclu de viață al produselor. Indicele este publicat anual de 
Observatorul ecoinovării. 

 
Eficiența energetică 
Realizarea de progrese către o economie cu o utilizare mai eficientă a resurselor implică, de 

asemenea, reducerea consumului de energie în toate etapele lanțului energetic, de la producere la 
consumul final. Acest lucru înseamnă furnizarea mai multor servicii pentru același aport energetic 
sau aceleași servicii pentru un aport energetic mai scăzut. 

Punerea unui accent deosebit pe eficiența energetică este conformă cu obiectivele stabilite în 
cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 și în Strategia privind uniunea energetică. 
Prin utilizarea mai eficientă a energiei, cetățenii europeni pot să își reducă facturile la energie și 
dependența de combustibilii importați, precum și să contribuie la protejarea mediului. Acest lucru 
este benefic și pentru sănătatea publică (de exemplu prin reducerea poluării aerului). Dublarea ratei 
globale de îmbunătățire a eficienței energetice până în 2030 este un scop important al obiectivelor 
de dezvoltare durabilă. (http://www.un.org/sustainabledevelopment/energy/). 

Un indicator util pentru evaluarea eficienței energetice este productivitatea energetică, unul 
dintre indicatorii incluși în Tabloul de bord al UE privind utilizarea eficientă a resurselor. Acesta 
măsoară productivitatea consumului de energie. Este raportul dintre PIB și consumul intern brut de 
energie pentru un anumit an calendaristic, fiind exprimat în euro/kg echivalent petrol. 

 
 
Reciclarea deșeurilor municipale 
Reciclarea poate contribui la reducerea extragerii de resurse prin colectarea materialelor 

reutilizabile și reintroducerea lor în procesul de producție. Cererea mai scăzută de materii prime 
reduce cererea de extragere de resurse primare și, în general, daunele aduse mediului de generarea 
deșeurilor. Reciclarea este, de asemenea, un indicator util al sustenabilității și al dezvoltării unor 
modele economice mai „circulare”. Unul dintre indicatorii tematici ai Tabloului de bord privind 
utilizarea eficientă a resurselor este rata de reciclare a deșeurilor municipale. Aceasta cuantifică 
proporția de deșeuri municipale reciclate (inclusiv componentele transformate în compost și 
degradate anaerob) din cantitatea totală de deșeuri municipale. Deșeurile municipale se compun în 
mare măsură din deșeuri generate de gospodării, dar pot include și deșeuri similare generate de 
micile întreprinderi și de instituțiile publice, colectate de către sau în numele municipalităților. 
Această ultimă parte a deșeurilor municipale poate varia de la o municipalitate și de la o țară la alta, 
în funcție de sistemul local de gestionare a deșeurilor.  
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2.3. EVALUAREA POTENŢIALULUI JUDEŢULUI VASLUI 

 
Pentru evaluarea limitelor potențialului natural, economic și social al județului Vaslui s-a 

folosit analiza SWOT. Acronimul SWOT provine de la inițialele cuvintelor din limba engleză: 
Strengths (puncte forte, elemente puternice), Weaknesses (slăbiciuni, puncte vulnerabile), 
Opportunities (oportunități, șanse favorabile) și Threats (amenințări, riscuri). Analiza SWOT 
constituie o metodă eficientă, utilizată în cazul planificării strategice pentru identificarea 
potențialului, a priorităților și pentru crearea unei viziuni comune de actualizare a Planului Local de 
Acțiune pentru Mediu pentru  Județul Vaslui.  

Punctele tari sunt cele pe care se poate baza comunitatea și care pot contribui decisiv la 
realizarea unor acțiuni și a efectelor lor, pe când punctele slabe sunt domenii care trebuie 
îmbunătățite sau cărora trebuie sa le fie întărită capacitatea. Oportunitățile sunt forțe externe care 
pot influența hotărâtor efectele unor acțiuni, în timp ce amenințările sunt forte care pot acționa 
impotriva comunității și care trebuie minimizate, iar influența lor trebuie evitată sau diminunată.  

Baza pentru identificarea şi selectarea acţiunilor posibile a constat pe de o parte în punctele 
tari interne existente în judeţ la nivelul autorităţilor, instituţiilor şi societăţii civile, iar pe de altă 
parte în oportunităţile oferite de forţele exterioare judeţului (legislaţie, posibilitatea unor finanţări 
din bugetul statului sau din surse externe). Identificarea şi selectarea acţiunilor posibile au avut în 
vedere, de asemenea, punctele slabe existente (lipsa de fonduri suficiente pentru proiectele de 
mediu, personal insuficient în instituţiile publice pentru a rezolva şi gestiona eficient problemele de 
mediu, inexistenţa unui cadru legislativ specific anumitor domenii referitoare la mediu, insuficienta 
corelare a legislaţiei de mediu cu legislaţia din alte domenii, etc.), urmărindu-se compensarea 
acestora prin acţiuni care să vizeze îmbunătăţirea şi/sau întărirea capacităţilor unor domenii. 

 

Tabel 2.35. Analiza SWOT –Județul VASLUI 

Puncte tari: Puncte slabe: 

 
 

 Existența sistemului de monitorizare a 
calității aerului (stații automate);  

 Legislaţie de mediu armonizată cu 
legislaţia Uniunii Europene; strategii şi 
planuri de implementare a Directivelor UE 
pe fiecare sector de mediu;  

 Investiții ale agenților economici în 
sisteme de reducere a emisiilor în 
atmosferă; 

 Închiderea depozitului de zgură și cenușă 
apartinând SC TERMICA Vaslui SA; 

 Gestionarea resurselor de apă pe baza 
Planurilor de management a bazinelor 
hidrografice;  

 Existența planurilor de apărare împotriva 
inundațiilor; 

 Existența ariilor protejate și a siturilor 
NATURA 2000 la nivelul județului;  

 Experienţa în derularea proiectelor 
finanţate din fonduri de pre-aderare şi 
post-aderare sau din alte surse externe şi 

 
 Situarea judeţului la extremitatea estică a 

României, la limita estică a Uniunii 
Europene;  

 Lipsa ONG-urilor axate pe problematica 
protecţiei mediului; 

 Accesul redus al populaţiei la sisteme 
centralizate de apă comparativ cu celelalte 
state membre ale UE; calitatea scăzută a apei 
potabile furnizate către populaţie, în unele 
zone din judeţ; inexistența sistemelor de 
canalizare și a stațiilor de epurare, a 
sistemelor centralizate de alimentare cu apă 
în anumite localități de pe raza județului; 

 Distrugerea sistemelor de irigații existente 
înainte de 1989; 

 Funcţionarea necorespunzătoare a staţiilor de 
tratare şi epurare a apelor uzate, precum şi 
evacuarea directă a apelor uzate în anumite 
zone ale județului; 

 Sistem deficitar de colectare selectivă a 
deşeurilor în mediul urban şi rural; 
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interne;  
 Existenţa a numeroase acorduri/protocoale 

de cooperare;  
 Existenţa unor strategii privind 

soluţionarea problemelor de mediu;  
 Existența Grupurilor de Acțiune Locală în 

județul Vaslui; 
 Master Planul şi Planul de Investiții 

Prioritare pentru faza II (2014 - 2020) 
versiunea finala pentru proiectul: 
Extinderea și modernizarea infrastructurii 
de apa și apă uzată în jud.Vaslui; 

 Master Plan 2008-2038 privind Sistemul 
de management integrat al deșeurilor 
solide in județul Vaslui; 

 Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor 
al județului Vaslui 2021-2025; 

 Proiecte transfrontaliere RO-Republica 
Moldova, implementate, în derulare sau în 
curs de implementare; 

 Strategia de dezvoltare a judeţului Vaslui -
2021-2027; 

 Operatori economici specializați în 
efectuarea serviciilor de salubritate, 
autorizați pentru colectarea/tratarea/ 
depozitatea tuturor tipurilor de deșeuri; 

 Disponibilitatea datelor anuale referitoare 
la managementul deșeurilor la nivel local; 

 Inchiderea depozitelor de deșeuri din zona 
rurală și urbană prin proiectul SMID; 

 
 

 Depozitarea necontrolată a deşeurilor în 
zonele rurale și urbane în locuri 
neamenajate; 

 Poluarea apelor subterane cu nitrați datorită 
depozitării/utilizării gunoiului de grajd; 

 Colaborarea interinstituțională în ceea ce 
privește raportarea datelor în domeniul 
deșeurilor este deficitară; 

 Insuficienta preocupare a agenţilor 
economici în ceea ce priveşte prevenirea, 
minimizarea, recuperarea, reutilizarea, 
reciclarea, valorificarea deşeurilor; 

 Slaba conştientizare a populaţiei şi a 
agenţilor economici privind gestionarea 
adecvată a deşeurilor, respectiv, a ariilor 
speciale protejate; 

 Lipsa cunoştiinţelor sau experienţă limitată 
privind practicile internaţionale de refacere a 
mediului înconjurător; 

 Nevalorificarea surselor regenerabile de 
producere a energiei verzii, a resurselor de 
geotermale; 

 Poluarea atmosferei datorată traficului auto 
și a utilizării de către populație a 
combustibililor fosili; 

 Lipsa finanțării pentru mentenanța stației de 
monitorizare a calității aerului achiziționată 
prin proiectul transfrontalier; 

 Infrastructură de mediu, transport și căi de 
rulare necorespunzătoare/slab dezvoltată în 
anumite zone ale județului; 

 Nerespectarea prevederilor legislative în 
emiterea certificatelor de urbanism privind 
impunerea tuturor avizelor legale necesare; 

 Inexistența unui program unitar de reabilitare 
estetică a clădirilor de patrimoniu; 

 Infrastructură slabă sau insuficientă pentru 
colectarea corectă a deșeurilor reciclabile; 

 Depozitarea necontrolată a deșeurilor de-a 
lungul apelor curgătoare, a căilor ferate, 
rutiere, etc.; 

 Lipsa unei instalații de tratare mecano-
biologică a deșeurilor, precum și a 
instalațiilor de composatre pentru deșeuri 
verzi; 

 Industria, gospodărirea comunală și locativă, 
urmată de agricultură și alte ramuri ale 
economiei județului reprezintă aportul 
principal în poluarea apelor; 

 Spații verzi, perdele de protecție 
insuficiente; 
 

Oportunități: Amenințări: 
 Accesarea fondurilor UE ca o contribuţie 

importantă pentru îmbunătăţirea standardelor 
de mediu în judeţ; 

 Capacitatea scăzută a beneficiarilor finali şi 
a autorităţilor locale de a genera proiecte şi 
de a aplica la standardele europene; 
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 Creşterea standardelor de viaţă şi a 
oportunităţilor economice prin asigurarea 
unor servicii publice de calitate, prin 
reconstrucţia ecologică a siturilor poluate, 
prin reducerea riscurilor la dezastre naturale; 

 Existenţa unor planuri de investiţii pe termen 
lung în condiţiile dezvoltării durabile; 

 Implementarea legislaţiei cu privire la 
introducerea celor mai bune tehnologii 
disponibile în infrastructura de mediu; 
creşterea eficienţei utilizării resurselor şi a 
energiei; 

 Îmbunătăţirea accesului populaţiei şi a 
agenţilor economici la servicii publice de 
apă, canalizare, etc; 

 Îmbunătăţirea performanţelor operatorilor de 
servicii publice; 

 Dezvoltarea unei pieţe viabile de reciclare a 
deşeurilor/materiei prime rezultate din 
procesarea deşeurilor; 

 Dezvoltarea de parteneriate Public-Private 
privind mediul înconjurător; 

 Aplicarea principiului parteneriatului în 
luarea deciziilor în domeniul protecţiei 
mediului; 

 Dezvoltarea cooperării transfrontaliere în 
scopul dezvoltării infrastructurii şi a creşterii 
economice; 

 Promovarea investiţiilor în domeniul 
protecţiei mediului înconjurător, prin 
întrebuințarea tehnologiilor și tehnicilor 
avansate și nepoluante; 

 Existența surselor de energie alternative 
nepoluantă; 

 Existența reglementărilor legale pentru 
definirea bunelor practici agricole și de 
mediu; 

 Potențial pentru dezvoltarea turismului la 
nivel local: turism religios, agroturism; 

 Potențialul județului pentru valorificarea 
surselor de energie regenerabile; 

 Modernizarea infrastructurii de transport 
public local și județean; 

 Crearea unui sistem de colectare, tratare și 
valorificare a deșeurilor din construcții și 
demolări;  

 Neconformarea cu cerinţele Directivelor UE 
pentru sectorul de apă şi gestiunea deşeurilor 
în condiţiile unei absorţii scăzute a 
fondurilor europene, cauzată de procesul 
complex de pregătire şi gestionare a 
proiectelor, precum şi datoritălipsei 
cofinanțării; 

 Dificultăţi în susţinerea costurilor de 
investiţie a proiectelor în domeniul 
infrastructurii de mediu, în special de către 
comunităţile medii şi mici; 

 Costuri ridicate pentru conformarea cu 
standardele europene privind optimizarea 
tehnologiilor şi folosirea celor mai bune 
tehnici disponibile pentru agenţii economici; 

 Instabilitatea legislaţiei cu impact asupra 
mediului; 

 Ineficienţa investiţiilor pe termen mediu şi 
scurt pentru reducerea riscurilor la dezastre 
naturale care pot provoca pagube materiale 
şi umane importante; 

 Întârzierea modernizării/dezvoltării 
infrastructurii de circulaţie; 

 Creșterea numărului de mașini comparativ 
cu infrastructura rutieră actuală; 

 Personal insuficient pregătit și experimentat 
pentru aplicarea cadrului legal de 
management al deșeurilor în cadrul 
administrației publice locale și a operatorilor 
economici; 

 Agricultură intensivă și nerespectarea actelor 
normative privind vânătoarea, tăierile de 
arbori, gestionarea deșeurilor, regimul ariilor 
protejate; 

 Colaborarea discontinue (fluctuații în 
comunicare) între administrațiile publice 
locale, județene și instituțiile cu atribuții în 
domeniul protecției mediului; 

 Degradarea accelerată a clădirilor de 
patrimoniu în lipsa renovării 

 Existența unei presiuni antropice 
(imobiliare) asupra teritoriului cu efecte 
negative asupra esteticii urbane și a mediului 
înconjurător; 

 Risc de inundații în bazinul  hidrografic Prut; 
 Factorii climatici cu rol destabilizator 

(secetă, zăpezi abundente), pot conduce la 
perturbarea ecosistemelor 

 Întârzieri în implementarea și finalizarea 
proiectelor 
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3. CATEGORII DE PROBLEME/PROBLEME DE MEDIU ÎN JUDEŢUL VASLUI 

3.1. DESCRIEREA METODOLOGIEI DE IDENTIFICARE, EVALUARE ŞI SELECTARE A 
PROBLEMELOR/ ASPECTELOR DE MEDIU  

 
Etapa de identificare și evaluare a problemelor/aspectelor de mediu este esențială pentru 

fundamentarea planului de acțiune. 
Stabilirea priorităților de mediu conduce la stabilirea priorităților pentru acțiune, a 

obiectivelor generale și specificice ale planului local de acțiune, la stabilirea țintelor necesar a fi 
atinse, precum și la stabilirea indicatorilor pentru monitorizarea PLAM. 

Procesarea datelor și informațiilor conduce la: 
- identificarea problemelor/aspectelor de mediu individuale din județ; 
- elaborarea listei exhaustive de probleme/aspecte de mediu și gruparea acestora pe 

categorii de probleme; 
- ierarhizarea (evaluarea) și prioritizarea problemelor/aspectelor de mediu; 
- elaborarea listei finale a problemelor/aspectelor de mediu prioritare. 

 

3.1.1. Identificarea problemelor de mediu 

Procesul PLAM este un proces participativ, care presupune asumarea responsabilității tuturor 
factorilor implicați. 

La identificarea problemelor de mediu au fost luate în considerare: 
- problemele de mediu existente care au fost generate de activităţi trecute; 
- probleme de mediu generate de activităţi prezente; 
- probleme de mediu potenţiale, generate de activităţi viitoare. 

Problemele viitoare cu care s-ar putea confrunta comunităţile din judeţ au fost identificate prin 
luarea în considerare a prevederilor planurilor de dezvoltare economică şi socială elaborate la 
nivelul localităţilor şi al judeţului. S-au luat în considerare acele prevederi care vor genera presiuni 
asupra mediului şi asupra resurselor naturale efectuându-se predicţii privind impactul potenţial. 

Identificarea corectă a problemelor viitoare a dus la stabilirea acțiunilor, actiuni care alături de 
aplicarea prevederilor legale privind protecția mediului vor determina diminuarea presiunilor 
dezvoltării economice asupra mediului și asigurarea unei dezvoltări durabile. 

Prioritizarea problemelor de mediu a fost realizată având în vedere: impactul asupra populaţiei; 
frecvenţa şi gradul de afectare al populaţiei şi mediului; urgenţa rezolvării acestora şi 
interdependenţa cu alte probleme majore; corespund în cel mai înalt grad valorilor/obiectivelor de 
dezvoltare durabilă a comunității. 

Evaluarea problemelor de mediu reprezintă o descriere a condiţiilor de mediu ale comunităţii la 
momentul întocmirii PLAM - ului, ţinând cont de starea aerului, apei şi solului. Evaluările de mediu 
descriu efectul problemelor de mediu exprimat prin riscul asupra stării de sănătate a populaţiei, 
mediului şi calităţii vieţii. 

Pentru identificarea şi evaluarea problemelor de mediu au fost folosite următoarele surse:  
- raportul privind starea mediului în judeţul Vaslui pentru anul 2019;  
- studii, rapoarte şi analize de specialitate;  
- legislaţia în vigoare;  
- diferite strategii, programe la nivel naţional;  
- strategii şi planuri de dezvoltare locală existente la nivel judeţean;  
- PLAM actualizat 2013, respectiv Raportele de monitorizare al acestuia;  



 

Planul Local de Acțiune pentru Mediu al județulului Vaslui, 2021-2025 
 

 Page 55 
 

- planuri de acţiune ale agenţilor economici cu obiective de reducere a impactului asupra 
mediului;  

- datele şi informaţiile furnizate de autorităţile publice locale, agenţi economici care 
desfăşoară activităţi cu impact semnificativ asupra mediului. 

Procesarea datelor şi a informaţiilor a condus la: 
 identificarea problemelor/aspectelor de mediu individuale din judeţ; 
 elaborarea listei exhaustive de probleme/aspecte de mediu şi gruparea acestora pe 

categorii de probleme; 
 ierarhizarea (evaluarea) şi prioritizarea problemelor/aspectelor de mediu 
 elaborarea listei finale a problemelor/aspectelor de mediu prioritare. 

Pentru identificarea problemelor de mediu din județ, au fost luate în considerare: 
 categoriile de probleme/aspecte specific componentelor de mediu; 
 categoriile de probleme specifice diferitelor domenii, inclusiv cele rezultate în urma 

dezvoltării economice și sociale. 
In faza preliminară a fost elaborată o listă exhaustivă cu toate problemele/aspectele identificate. 

Fiecare problemă identificată a fost definită, au fost stabiliţi factorii de stres, sursele de poluare 
existente, relaţiile între surse/factorii de stres şi activităţile umane, efectele poluării asupra stării de 
sănătate a populaţiei, efectele poluării asupra mediului, impactul socio-economic. 

După identificare problemele de mediu au fost grupate în categorii de probleme, iar în cadrul 
fiecărei categorii de probleme au fost stabilite problemele/aspectele individuale. 

 

3.1.2. Evaluarea problemelor de mediu  

 
Evaluarea problemelor de mediu a avut în vedere:  

 stabilirea sistemul de referinţă faţă de care se va măsura eficienţa acţiunilor de protecţie a 
mediului;  

 analiza problemelor-cheie de mediu; 
 conştientizarea publicului în legătură cu aspectele de mediu ; 
 crearea de parteneriate între părţile direct interesate.  

 
Identificarea şi evaluarea problemelor/aspectelor de mediu pentru PLAM reprezintă procese 

care au fost abordate prin combinarea a două tipuri de metode: metode de tip participativ și metode 

de tip expert. 
 

Metoda de tip participativ s-a realizat prin implicarea Grupului de Lucru şi a celorlalte 
componente ale structurii organizatorice PLAM. Această metodă presupune în principal 
identificarea şi evaluarea calitativă a problemelor de mediu.  
Etapele parcurse au fost:  

- identificarea problemelor de mediu/a poluatorilor din cadrul judeţului; 
- trecerea în revistă a surselor existente de informaţii; 
- identificarea tipurilor de poluanţi emişi;  
- identificarea zonelor în care apar deteriorări ale calităţii/degradării stării factorilor de mediu; 
- realizarea unui inventar al resurselor natural; 
- analizarea efectelor cunoscute/posibile ale poluanţilor; 
- analizarea modului de folosinţă a terenurilor;  
- mobilitatea urbană.  
 

Metoda de tip expert pentru evaluare reprezintă instrumentul utilizat pentru măsurarea sau 
modelarea manifestării unui impact negativ asupra sănătăţii umane şi a mediului, precum şi asupra 
calităţii vieţii. Acest tip de abordare a necesitat o evaluare cantitativă bazată pe analiza probabilităţii 
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producerii unui impact negativ asupra mediului, sănătăţii umane, sistemelor ecologice, clădirilor, 
calităţii vieţii.  

Pentru a elabora lista finală de probleme de mediu a fost necesară evaluarea problemelor de 
mediu și stabilirea priorităților, acestea constituind etape principale ale realizării PLAM.  
In urma analizei de detaliu a listei exhaustive a problemelor de mediu specifice județului realizate 
de către Grupul de Lucru s-a realizat restrângerea acesteia astfel încât să se elimine suprapunerile 
sau repetarea unor probleme în capitole diferite tinându-se cont de impactul diferitelor aspecte 
identificate asupra sănătății umane, sănătății mediului și a calității vieții.  

Problemele de mediu au fost clar definite acesta reprezentând premiza găsirii celei mai 
bune soluţii prin care se vor rezolva. Au fost alese acele probleme care au prioritate în rezolvare, 
datorită faptului că resursele umane, financiare şi de timp sunt limitate. 

 

3.1.3. Stabilirea problemelor prioritare de mediu  

 

Ierarhizarea este faza preliminară a procesului de stabilire a priorităţilor de acțiune, aceasta 
constând în clasificarea problemelor identificate în ordinea descrescândă a importanţei. Metoda 
aleasă a luat în considerare criteriile de ierarhizare definite în raport cu impactul asupra sănătăţii 
umane, a mediului şi raportate la standardul de viaţă, inclusiv conformarea cu cerinţele legislative.  
Ierarhizarea s-a efectuat în raport cu o serie de criterii prestabilite de către membrii Grupului de 
Lucru. Prioritizarea a contribuit la identificarea celor mai avantajoase posibilități de îmbunătățire a 
calității mediului.  

Ierarhizarea problemelor de mediu şi stabilirea priorităţilor pentru acţiune au fost 
efectuate, utilizând metoda analizei multicriteriale, prin utilizarea următoarelor matrici:  

 
 Criterii pentru ierarhizarea problemelor de mediu:  

1. În ce măsură afectează sănătatea umană ?  
Fundamentare: Pericolul existent sau potenţial asupra vieţii umane este inacceptabil. Sănătatea 
publică trebuie protejată. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, reducerea riscului şi diminuarea 
neplăcerilor trebuie să aibă o mare prioritate.  
 

2. În ce măsură problema afecteză mediul ?  
Fundamentare: Necesitatea refacerii, protejării şi conservării naturii şi biodiversităţii. Un mediu 
natural bogat şi sănătos şi resurse naturale bine protejate sunt condiţii esenţiale pentru menţinerea 
vieţii în ansamblu şi pentru o dezvoltare durabilă. 
 
3. În ce măsură problema generează neconformarea cu cerinţele legale ?  
Fundamentare: Necesitatea respectării/îndeplinirii obligaţiilor legale actuale şi în perspectivă.  

 
Fiecăruia dinntre aceste criterii (sănătatea umană, calitatea mediului, cerințe legislative) i s-a 

asociat o scară calitativă (mare, mediu, redus), iar acesteia i s-a asociat o scară cantitativă (1,2,3). 
 

Scara calitativă Scară cantitativă 

mare 3 
mediu 2 
redus 1 

 
De exemplu pe scara cantitativă:  
unei probleme de mediu cu impact mare asupra sănătății populației, i se asociază valoarea 3;  
unei probleme de mediu cu impact mediu asupra sănătății populației, i se aociază valoarea 2;  
unei probleme de mediu cu impact redus asupra sănătății populației, i se aociază valoarea 1.  
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Fiecărui citeriu i s-a asociat o pondere, în funcție de importanța acestuia:  
Criteriul 1 (sănătatea populatiei) – pondere 5  
Criteriul 2 (calitatea mediului) – pondere 4  
Criteriul 3 (conformare cu prevederile legislative) – pondere 3 

 
Astfel, au fost luate în considerare următoarele criterii de ierarhizare:  

Criteriul 1 - În ce măsurã problema afectează sănătatea populaţiei (C1)  
Criteriul 2 - În ce măsurǎ problema afecteazǎ calitatea mediului (C2)  
Criteriul 3 - În ce măsură problema generează neconformare cu cerinţele legale (C3)  

Fiecǎruia dintre aceste criterii i s-a asociat o scară calitativă (mare, mediu, redus), iar 
acesteia i s-a asociat o scară cantitativă (1, 2, 3) respectiv: C1-mare (3), C2-mediu (2); C3-redus 
(1); Fiecărui criteriu i s-a asociat o pondere, în funcţie de importanţa acestuia: Criteriul C1-pondere 
5; Criteriul C2- pondere 4; Criteriul C3- pondere 3.  

Cele trei criterii s-au aplicat fiecărei probleme din cadrul fiecărei categorii de probleme. 
Scorul pentru fiecare criteriu se calculează înmulţind scara cantitativă cu ponderea criteriului. 
Scorul pe problemă este egal cu suma scorurilor obţinute pentru fiecare criteriu (max 36, min 9). 
Scorul categoriei de probleme reprezintă media aritmetică a scorurilor problemelor individuale din 
cadrul fiecărei categorii de probleme.  

 


 Criterii pentru stabilirea priorităţilor pentru acţiune:  
4. Care sunt costurile asociate soluţionării problemei ?  
Fundamentare: Prioritatea trebuie acordată celor mai mici costuri asociate soluţionării problemei.  
 

5. În ce măsură abordarea problemei aduce beneficii sănătăţii publice/mediului ?  
Fundamentare: Prioritatea trebuie acordată celor mai mari beneficii asociate soluţionării problemei. 
Priorităţile cele mai mari le au problemele a căror soluţionare are asociate costuri mici şi beneficii 
mari.  

Fiecărui criteriu i s-a asociat o scară calitativă şi una cantitativă. Criteriilor pentru stabilirea 
priorităților pentru acțiuni nu li s-au asociat ponderi. În caz contrar un criteriu ar putea determina 
priorități în detrimentul celuilalt criteriu. 

Criteriul costuri asociate soluționării problemei: 
Scara calitativă Scară cantitativă 

mare 1 
mediu 2 
redus 3 

 
Criteriul beneficii asociate soluționării problemei: 

Scara calitativă Scară cantitativă 

mare 3 
mediu 2 
redus 1 

 
Stabilirea priorităților de mediu pentru acțiune s-au efectuat pe baza următoarei matrici: 
 

Nr. Criteriul Scara calitativă Scară cantitativă 

4 COST mare 1 
mediu 2 
redus 3 

5 BENEFICIU mare 3 
mediu 2 
redus 1 



 

Planul Local de Acțiune pentru Mediu al județulului Vaslui, 2021-2025 
 

 Page 58 
 

 
Scorul pe fiecare citeriu se calculează înmulțind rezultatul obținut la ierarhizare pe fiecare 

problemă cu scara cantitativă asociată fiecărui criteriu. Scorul pe problemă este egal cu suma 
scorurilor pe criterii. Pe baza scorurilor obținute în urma prioritizării se face o nouă clasificare a 
problemelor de mediu în ordinea descrescătoare a importanței acestora.  

Activităţile de identificare, evaluare şi caracterizare a problemelor/aspectelor de mediu 
au fost efectuate de Grupul de Lucru cu sprijinul persoanelor implicate prin decizia Coordonatorului 
PLAM. 
 

3.1.4. Identificarea şi ierarhizarea problemelor de mediu 

 
În baza evaluării calităţii mediului şi a surselor de poluare existente au fost identificate 13 

categorii de probleme, după cum urmează:  
 

Tabel 3.1. Categorii de probleme de mediu identificate 
 

Nr. 

crt. 

Categorii de probleme de mediu 

1. CALITATEA APELOR DE  CANALIZARE, A EFLUENŢILOR STAŢIILOR DE EPURARE ŞI 
A APELOR DE SUPRAFAŢĂ 

2. MANAGEMENTUL DEȘEURILOR 
3. PERICOLE GENERATE DE CATASTROFE/FENOMENE NATURALE ȘI ANTROPICE 
4. POLUAREA ATMOSFEREI 
5. CALITATEA ȘI CANTITATEA APEI POTABILE 
6. TRANSPORTURILE 
7. URBANIZAREA MEDIULUI 
8. POLUAREA SOLULUI ȘI APELOR SUBTERANE 
9. TURISM 

10. EDUCAȚIA  ECOLOGICĂ 
11. ASIGURAREA STĂRII DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI ÎN RELAŢIE CU MEDIUL 
12. CAPACITATE INSTITUȚIONALĂ 
13. DEGRADAREA MEDIULUI NATURAL ȘI CONSTRUIT 

 
 

Prin aplicarea metodologiei de evaluare şi ierarhizare s-a obţinut următoarea listă ierarhizată 
a problemelor/aspectelor de mediu:  
 

Tabel 3.2. Ierarhizare categorii de probleme şi probleme de mediu 
 

 

Nr. 

 

Nr cod 

Problema  

 

Problema Scor 

ierahizare 

 

Scor 

prioritizare 

PM- 01 CALITATEA APELOR DE  CANALIZARE, A 

EFLUENŢILOR STAŢIILOR DE EPURARE 
ŞI A APELOR DE SUPRAFAŢĂ 

49,34 197,34 

1. PM- 01-01 Insuficiența sau inexistența sistemelor de canalizare 
și epurare în mediul urban și rural 

52 208 

2. PM- 01-02 Poluarea datorată depozitării necontrolate a 
deșeurilor în zona inundabilă și pe malurile albiilor 
râurilor 

50 200 

3. PM- 01-03 Poluarea apelor de suprafața cu nitriți, nitrați și 
amoniu proveniți din surse agricole 
 

46 184 
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PM- 02 MANAGEMENTUL DEȘEURILOR 

 

39,34 169,34 

4. PM- 02-01 Gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor 
municipale și a deșeurilor din construcții și 
desfințării la nivelul judeţului Vaslui 

46 184 

5. PM- 02-02 Gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor 
periculoase și nepericuloase 

36 180 

6. PM- 02-03 Gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor 
industrial 

36 144 

PM- 03 PERICOLE GENERATE DE 

CATASTROFE/FENOMENE NATURALE ȘI 
ANTROPICE 

35,67 142,67 

7. PM- 03-01 Existența riscului de inundații 
 

46 184 

8. PM- 03-02 Modificarea albiilor râurilor datorată exploatărilor 
neraționale a agregatelor de râu, generând condiți 
de producere a unor fenomene periculoase 

40 160 

9. PM- 03-03 Riscul poluării mediului datorat activităţilor 
industriale cu impact major asupra mediului 
înconjurător 

32 128 

10. PM- 03-04 Existenţa zonelor expuse riscului de eroziune şi 
alunecări de teren 
 

32 128 

11. PM- 03-05 Apariția fenomenului de deșertificare a solului 
datorată activităților antropice (supraexploatarea 
terenurilor) și schimbărilor climatice (secetă 
prelungită) 

32 128 

12. PM- 03-06 Încendierea voluntară/involuntară a miriștilor, 
pajiștilor, canalelor de desecare, pădurilor și 
deșeurilor 

32 128 

PM- 04 POLUAREA ATMOSFEREI 

 

34 120,4 

13. PM- 04-01 Poluarea aerului generată de sursele provenite din 
diferite sectoare de activitate 

46 184 

14. PM- 04-02 Poluarea aerului datorată traficului rutier în zonele 
urbane 

46 184 

15. PM- 04-03 Disconfort auditiv/fonic datorat depăşirii valorilor 
maxime admise de zgomot în zonele aglomerate din 
oraşe 

28 84 

16. PM- 04-04 Generarea unor cantităţi semnificative de pulberi 
datorită şantierelor în lucru 

28 84 

17. PM- 04-05 Poluarea aerului generată de sistemele de ardere cu 
combustibilii solizi şi/sau lichizi din sectorul 
rezidenţial 

22 66 

PM- 05 CALITATEA ȘI CANTITATEA APEI 
POTABILE 

 

33,34 115,34 

18. PM- 05-01 Insuficienta extindere și reabilitare a rețelelor de 
distribuție a apei potabile în mediul urban și rural 

46 184 

19. PM- 05-02 Deficienţe în monitorizarea calităţii apei potabile 
din surse publice (fântani şi izvoare) în mediul rural 

32 96 

20. PM- 05-03 Decolmatarea canalelor de desecare și irigații și a 
canalelor de transport și menținerea rolului pentru 
care au fost proiectate, prin supraveghere de către 
administratorii canalelor, a descărcărilor de ape 

22 66 
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uzate, în scopul evitării poluării apelor de suprafață 
în care debușează sau a freaticului în cazul stagnării 
și infiltrării, precum și evitarea septizării zonelor 

PM- 06 TRANSPORTURILE 

 

31,34 114,67 

21. PM- 06-01 Infrastructura deficitară de transport, inclusiv 
modalităţi reduse de transport ecologic 

40 160 

22. PM- 06-02 Management ineficient al traficului în zonele 
urbane 

32 96 

23. PM- 06-03 Nivel ridicat de zgomot pe arterele principale şi a 
căilor ferate 

22 88 

PM- 07 URBANIZAREA MEDIULUI 

 

31 104 

24. PM- 07- 01 Suprafață insuficientă și distribuția neuniformă a 
parcurilor publice, a spațiilor verzi, a zonelor de 
agrement, a perdelelor de protecție și a zonelor 
tampon, neamenajarea corespunzătoare a acestora 

40 120 

25. PM- 07- 02 Deficiențe în planificarea și dezvoltarea durabilă a 
teritoriului 

22 88 

PM- 08 POLUAREA SOLULUI ȘI APELOR 
SUBTERANE 

 

28,66 92,67 

26. PM- 08-01 Poluarea solului și a apelor subterane cu substanțe 
provenite din activități agricole 

46 138 

27. PM- 08-02 Afectarea solului și a apelor subterane datorită 
exploatărilor de balast din terase și exploatarea 
mineralelor utile în cariere, lipsind reconstrucția 
ecologică ulterioară exploatării 

20 80 

28. PM- 08-03 Degradarea solului datorită exploatării 
necorespunzătoare 

20 60 

PM- 09 TURISM 

 

27 92 

29. PM- 09- 01 Promovarea redusă a turismului ecologic şi 
agroturismului, managementul defectuos în 
exploatarea potenţialului turistic al judeţului, 
practicarea în general a unui turism neorganizat 

32  
96 

30. PM- 09- 02 Deficiențe privind amenajarea zonelor de agrement 
din punct de vedere al infrastructurii edilitare, al 
gestiunii deșeurilor și infrastuctură de acces la 
zonele cu potențial turistic slab dezvoltată 

22 88 

PM- 10 EDUCAȚIA  ECOLOGICĂ 

 

28 84 

31. PM- 10- 01 Educație ecologică deficitară 28 112 
32. PM- 10- 02 Lipsa unei conduite adecvate privind protejarea 

mediului 
28 56 

PM- 11 ASIGURAREA STĂRII DE SĂNĂTATE A 
POPULAŢIEI ÎN RELAŢIE CU MEDIUL 

25 72,67 

33. PM- 11-01 Insuficiența datelor privind cuantificarea efectelor 
poluării factorilor de mediu asupra populației 

36 108 

34. PM- 11-02 Poluarea aerului în aglomerările urbane cu posibil 
risc asupra stării de sănătate a populaţiei din zonă 

22 66 

35. PM- 11-02 Lipsa cuantificării impactului poluării asupra 
sănătăţii populaţiei pe factori precum aer, apă, sol 
sau alimente 
 

17 44 
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PM- 12 CAPACITATE INSTITUȚIONALĂ 

 

24 72 

36. PM- 12-01 Ineficiența fluxurilor informaționale ale diverselor 
instituții implicate în protecția mediului 
înconjurător 

26 78 

37. PM- 12-02 Capacitatea instituțională redusă (resurse financiare, 
umane și materiale), a instituțiilor publice teritoriale 
cu atribuții în implementarea și controlul protecției 
mediului înconjurător 

22 66 

PM- 13 DEGRADAREA MEDIULUI NATURAL ȘI 
CONSTRUIT 

 

22 61,34 

38. PM- 13-01 Degradarea fondului forestier 28 84 
39. PM- 13-02 Afectarea ariilor naturale protejate, a habitatelor 

naturale, florei şi faunei sălbatice prin activităţi 
antropice 

26 52 

40. PM- 13-03 Degradarea monumentelor istorice şi arhitectonice 12 48 
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4. Planul Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Vaslui 

4.1. ACȚIUNI STRATEGICE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ÎN JUDEȚUL VASLUI 

 
Planul Local de Acţiune pentru Protecția Mediului oferă cadrul de abordare a celor mai 

importante probleme de mediu şi un plan pe termen lung pentru investiţiile şi programele de mediu 
ale judeţului Vaslui.  

Aprobarea sa de către Consiliul Judeţean Vaslui, conferă acestui document putere de lege la 
nivel local şi va trebui respectat cu stricteţe de operatorii economici, de instituţiile administrative şi 
de autorităţile locale. Totodată, acest document reprezintă o bază oficială pentru elaborarea 
planurilor de finanţare, pentru elaborarea şi promovarea proiectelor de investiţii de mediu, inclusiv 
prin colaborare internaţională.  
  PLAM serveşte astfel drept ghid pe termen lung al acţiunilor pentru mediu ale comunităţii. 
Planul Local de acţiune deschide nu numai perspectiva îmbunătăţirii condiţiilor de mediu, a 
sănătăţii şi a calităţii vieţii populaţiei din judeţul Vaslui ci şi a unui mediu propice pentru o nouă 
piaţă de afaceri, cu efecte benefice în plan social şi economic.  

Pentru a mări la maxim, este necesar ca recomandările ce rezultă din PLAM să fie corelate 
cu celelalte procese de planificare şi reglementare legislativă, cum ar fi dezvoltarea unui plan de 
amenajare a teritoriului, planul general al infrastructurii şi bugetele anuale. 
 

4.2. STABILIREA OBIECTIVELOR, ȚINTELOR ȘI INDICATORILOR  
 
În vederea elaborării Planului de Acţiune pentru fiecare tip de problemă de mediu 

identificată s-au stabilit:  
Obiectivele pentru mediu îndrumă strategic eforturile comunităţii pe termen mediu şi 

respectiv, pe termen lung, pentru rezolvarea problemelor de mediu identificate şi ierarhizate în acea 
zonă. Obiectivele trebuie să fie practice, realizabile şi să ofere cadrul ce asigură formularea şi 
implementarea unui set coerent şi consistent de ţinte şi acţiuni pentru mediu.  

Obiectivele reformulează problema într-o manieră afirmativă, optimistă, ce exprimă tipurile 
de acțiuni esențial a fi realizate într-o perioadă de timp. În stabilirea obiectivelor generale și 
specifice de mediu s-a tinut cont de investițiile prevăzute în planurile, strategiile, programele de 
dezvoltare existente la nivelul județului, respectiv la nivel național (vezi PNGD), de legislația 
națională și europeană aplicabilă. 

Obiectivul general sau strategic reprezentând elementul de îndrumare strategică a 
eforturilor pe termen lung pentru rezolvarea problemei de mediu. Trebuie subliniat că obiectivul 
general oferă oportunitatea stabilirii consensului între părţile interesate în legătură cu ceea ce se 
urmăreşte a se realiza într-o perioadă definită de timp. Obiectivele generale sau strategice trebuie să 
fie practice, realizabile, legate de problemele comunității. Ele oferă cadrul ce asigură formularea şi 
implementarea unui set coerent şi consistent de obiective şi acţiuni pentru mediu.  

Există un singur obiectiv general/strategic pentru fiecare problemă. 
Ţinând cont de cele prezentate mai sus, Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui are în 

vedere următoarele obiective strategice:  
1. Prevenirea/Reducerea degradării și conservarea calității apelor de suprafață; 
2. Reducerea poluării mediului prin implementarea unui sistem integrat de gestiune a 

deşeurilor; 
3. Evitarea apariţiei de fenomene nedorite ca urmare a degradării de albii şi maluri; 
4. Îmbunătăţirea calităţii aerului; 
5. Asigurarea cantitativă și calitativă a apei potabile; 
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6. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport în judeţ; 
7. Conservarea și îmbunătățirea factorilor de mediu în zonele urbane; 
8. Diminuarea poluării solului și a apelor subterane prin îmbunătățirea calității acestora; 
9. Organizarea activității turistice și de agrement, cu aplicarea princiilor protecției mediului 

înconjurător și al dezvoltării durabile; 
10. Prezervarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului prin creşterea, în rândul cetăţenilor, a 

nivelului de educaţie ecologică şi a cunoştiinţelor privind legislaţia de mediu în vigoare; 
11. Îmbunătățirea stării de sănătate a populației în relație cu factorii de mediu; 
12. Funcționarea corespunzătoare a fluxurilor informaționale ale instituțiilor cu atribuții în 

domeniul mediului înconjurător; 
13. Reglementarea modului de gestionare a fondului forestier naţional proprietate publică a 

statului, amenajamentul silvic reprezentând baza cadastrului de specialitate (cadastrul 
forestier) şi a titlului de proprietate a statului. 

 
Obiectivele specifice fiecărui obiectiv general, reprezintă angajamentele măsurabile care 

trebuie atinse într-un interval de timp precizat pentru realizarea acestuia. Dezvoltarea obiectivelor 
specifice debutează cu revederea evaluării problemelor. Fiecare evaluare a problemei descrie atât 
cauzele ei, precum şi impactul negativ al acesteia. Obiectivele specifice se referă la resurse și 
îndrumă la selectarea acțiunilor. Obiectivele specifice trebuie să reflecte modalitățile de îndeplinire 
a obiectivului general, să fie formulate într-o manieră care elimină, într-o măsură cât mai mare cu 
putință, orice element de nesiguranță în implementarea PLAM, indeplinirea lor trebuie să elimine, 
sau cel puțin să reducă, problemele definite în etapele anterioare.  

După stabilirea obiectivelor generale și specifice s-au selectat țintele și indicatorii care vor fi 
utilizați în măsurarea eficienței acțiunilor întreprinse.  

 
Ţintele sunt angajamente concrete, cuantificabile ce trebuie atinse într-un anumit interval de 

timp, fiind utilizate în evaluarea și măsurare progreselor în implementarea planului de acțiune. 
Totodată, ţintele oferă un mijloc de responsabilizare a instituţiilor care aplică măsurile stabilite 
pentru atingerea obiectivelor fixate. Pe baza obiectivelor generale, a obiectivelor specifice şi a 
ţintelor stabilite s-au identificat acţiunile necesare pentru atingerea acestora.  

Odată stabilite obiectivele generale şi specifice, respectiv țintele s-au selectat indicatorii 

utilizaţi în măsurarea eficienţei acţiunilor ce se vor întreprinde.  
 

Indicatorii evaluează dacă obiectivele și țintele de mediu au fost atinse și dacă aceste 
rezultate îmbunătățesc viața cetățenilor comunității. Ei sunt sunt instrumente cuantificabile utilizate 
în evaluarea şi măsurarea progresului în implementarea PLAM. Indicatorii ajută la evaluarea 
stadiului de realizare a obiectivului propus.  

Pentru a putea fi folosiți pentru verificare și măsurare indicatorii trebuie să fie de tip 
SMART: 

 Specifici (S) - să furnizeze informații despre caracteristicile specifice acelui obiectiv, 
unui anumit obiectiv; 

 Măsurabili (M) – să prezinte aspecte cantitative și/sau calitative ale obiectivului cu 
care este asociat și poate fi măsurat cu unități și instrumente de măsură cunoscute; 

 Accesibili (A) - să poată fi procurați ușor la preț accesibil; 
 Relevanți (R) - sunt semnificativi pentru obiectivul măsurat în contextul strategiei; 
 Temporali (T) - fac referire la un moment de timp bine precizat, atunci când se 

înregistrează măsura lui, spre a se știi stadiul atingerii obiectivului pe care îl verifică. 
 

În stabilirea indicatorilor de monitorizare a acţiunilor au fost luaţi în considerare următorii 
factori importanţi: 
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 implicarea părţilor interesate: este important ca indicatorii să fie stabiliţi cu acordul exprimat 
al grupurilor interesate şi să reflecte valorile acestor grupuri. În lipsa acestei implicări largi, 
indicatorii pot să nu fie acceptaţi unanim şi unii dintre cei mai importanţi vor fi neglijaţi. 

 stabilirea unor obiective și ținte clar definite: indicatorii trebuie să se bazeze și să fie direct 
legați de obiectivele generale și specific clar definite; 

 crearea de acțiuni pe baza indicatorilor: indicatorii trebuie să fie direct legaţi de 
implementarea acţiunilor specifice şi trebuie utilizaţi pentru măsurarea progresului în 
atingerea obiectivelor. 

 stabilirea unui sistem de monitorizare, raportare şi evaluare: după selectarea indicatorilor s-a 
stabilit un sistem standard de monitorizare, colectarea şi centralizarea periodică a 
informaţiilor, în scopul întocmirii unor rapoarte de evaluare. 

 
 

4.3. IDENTIFICAREA PRIORITĂȚILOR PENTRU ACȚIUNE 

 
Următorul pas în procesul de elaborare a PLAM revizuit/actualizat a fost identificarea 

acţiunilor specifice. Viziunea comunităţii reprezintă cadrul general, iar obiectivele şi ţintele de 
mediu servesc drept jaloane pentru identificarea acţiunilor. Acţiunile la rândul lor servesc la 
atingerea obiectivelor şi ţintelor. 

Acțiunile – reprezintă activitățile concrete care vor trebui realizate pentru atingerea țintelor 
și a obiectivelor stabilite, într-un anumit interval de timp. 

Planul Local de Acţiune pentru Mediu al Judeţului Vaslui conţine pentru fiecare problemă 
individuală un set de acţiuni coerente şi consistente a căror implementare convergentă face posibilă 
soluţionarea problemei căreia i se adresează. Baza pentru identificarea şi selectarea acţiunilor 
posibile a constat pe de o parte în punctele tari existente în judeţ la nivelul autorităţilor, instituţiilor 
şi societăţii civile, iar pe de altă parte, în oportunităţile oferite de forţele exterioare judeţului 
(legislaţie, posibilitatea unor finanţări din bugetul statului sau din surse externe). 

Planul Local de Acţiune oferă o bună oportunitate pentru instituirea unei colaborări benefice 
între instituţii, pentru realizarea parteneriatului între sectorul public, sectorul privat, organizaţii şi 
cetăţeni în vederea soluţionării problemelor de mediu, precum şi pentru obţinerea unor beneficii 
economice şi sociale. 

Identificarea şi selectarea acţiunilor a avut în vedere şi punctele slabe existente (lipsa de 
fonduri, personal insuficient, insuficienta colaborare cu instituţii din alte domenii), urmărindu-se 
compensarea acestora prin acţiuni care să vizeze îmbunătăţirea şi/sau întărirea capacităţilor unor 
alte domenii. 

Acţiunile selectate incluse în Planul Local de Acţiune pentru Mediu au fost grupate în cinci 
categorii: 

 tehnologice - acţiuni care implică eforturi colective sau individuale pentru 
soluţionarea problemelor de mediu, care pot fi administrate fie de administraţia 
locală, fie de companii de utilităţi, societăţi, contractori, private; 

 legislative şi de reglementare - acţiuni care solicită societăţilor conformarea cu 
reglementările de mediu specifice şi implementarea de măsuri pentru reducerea 
poluării mediului; 

 de stimulare economică - acţiuni care conduc la modificarea comportării poluatorilor 
prin scutirea de taxe pentru a-i stimula în găsirea celor mai eficiente mijloace de 
reducere a poluării; 

 de educare a publicului şi instruire a personalului - programele de educare a 
publicului joacă un rol crucial în educaţia cetăţenilor şi a societăţilor cu diferite 
profiluri privind conformarea cu noile cerinţe de mediu şi modul de realizare a 
sprijinului public pentru programele de mediu; 
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 programe ale comunităţii - activităţi care implică acţiuni colective sau individuale 
ale membrilor comunităţii pentru soluţionarea unor probleme de mediu. 

 
 

4.4. IDENTIFICAREA CRITERIILOR DE SELECTARE A ACȚIUNILOR 

 
Pentru asigurarea unui plan de acţiune cât mai realist a fost necesară stabilirea unor acţiuni 

prioritare care sunt selectate pe baza unui set de criterii. În selectarea şi aplicarea criteriilor s-au luat 
în considerare următoarele aspecte: 

 punerea în aplicare a politicii de mediu europene în România corespunzătoare acţiunilor 
identificate pentru judeţul Vaslui utilizând cerinţele de conformare cu legislaţia UE, 
transpusă în legislația națională; 

 prezenţa în planurile şi strategiile judeţene, regionale şi naţionale ca priorităţi representative; 
 raportul cost - eficienţă, care permite compararea costurilor relative de obţinere a unei 

îmbunătăţiri măsurabile a calităţii mediului cu alte acţiuni; 
 fezabilitatea tehnică - permite selectarea celor mai bune tehnologii, funcţie de utilizarea lor 

cu succes în altă parte; 
 eficienţa - permite evaluarea unei acţiuni în raport cu modul de realizare a obiectivelor şi 

ţintelor şi cu eficienţa sa în reducerea sau prevenirea efectelor negative asupra mediului şi 
asupra sănătăţii populaţiei; 

 impactul financiar asupra membrilor comunităţii; 
 autoritatea statutară - permite evaluarea autorităţii legale a instituţiilor guvernamentale 

locale şi a altor instituţii de implementare în raport cu acţiunile de implementare; 
 echitatea - permite evaluarea beneficiilor şi costurilor unei acţiuni distribuite pe persoane 

afectate şi comunitate; 
 flexibilitatea - permite evaluarea posibilităţii de modificare a acţiunii în timp, în funcţie de 

schimbările demografice, de mediu, economice şi legislative; 
 perioada de implementare - permite evaluarea în raport cu intervalul de timp necesar 

implementării unei acţiuni; 
 acceptabilitatea/suportabilitatea - permite evaluarea în raport cu nivelul de acceptare al 

acţiunii de către public sau de către Consiliul Judeţean, precum şi în raport cu sprijinul din 
partea participanţilor; 

 impactul asupra mediului - permite evaluarea în raport cu impactul asupra mediului generat 
de construcţiile sau activităţile de operare implicate în acţiune, precum şi în raport cu 
mărimea acestui impact; 

 ameninţările la adresa sănătăţii umane, mediului şi calităţii vieţii, ce evaluează impactul 
asupra sănătăţii umane şi a mediului; 

 impactul asupra forţei de muncă - permite evaluarea în raport cu creşterea/scăderea 
numărului de locuri de muncă. 

 

4.5. IDENTIFICAREA, ANALIZAREA ȘI SELECTAREA ACȚIUNILOR 

 
Analiza şi selectarea acţiunilor reprezintă nucleul procesului de luare a deciziilor asupra 

celor mai eficiente acţiuni în atingerea scopurilor şi ţintelor de mediu. 
Grupul de Lucru PLAM a luat în considerare următoarele criterii pentru selectarea 

acţiunilor: 
 sursele de poluare si problemele de protecţie a mediului rămase nesoluţionate - identificate 

în cadrul elaborării documentului PLAM  Vaslui 2007, actualizat in 2013; 
 respectarea prevederilor Directivelor UE referitoare la protecţia mediului 
 rezultatele ierarhizării problemelor de mediu; 
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 numărul persoanelor care beneficiază de rezolvarea unei anumite probleme de mediu; 
 efectul pe termen lung al rezolvării unei anumite acţiuni de mediu; de asemenea a fost inclus 

în acest criteriu si timpul necesar pentru implementarea acţiunii; 
 raportul cost - beneficiu al acţiunii de mediu; s-a avut în vedere investiţia minimă de realizat 

pentru obţinerea rezultatului dorit; 
 obţinerea unor efecte multiple prin utilizarea tehnologiilor curate; 
 posibilitatea finanţării acţiunilor; 
 acceptabilitatea/suportabilitatea de către populaţie a acţiunilor de mediu; 
 

Pe baza procesului de selecţie descris mai sus a fost identificată următoarea listă de categorii 
de acţiuni de mediu ce urmează a fi implementate în judeţul Vaslui: 

 prevenirea poluării factorilor de mediu şi acţiuni tehnologice; 
 informare şi educare; 
 măsuri economice; 
 măsuri legislative; 
 măsuri organizatorice; 
 măsuri de conformare. 

 

4.6. ELABORAREA MATRICEI PLAN DE ACȚIUNI 

  
După stabilirea obiectivelor generale, a obiectivelor specifice, a țintelor și indicatorilor se 

realizează matricea plan de acțiune. Matricea reprezintă forma tabelară, concisă a planului de 
acțiune și este elaborată pentru fiecare categorie de probleme de mediu în parte. Fiecare matrice va 
include, pentru fiecare problemă individuală din cadrul categoriei respective, elementele planului de 
acțiune specifice acestuia. Ca urmare, o matrice va reprezenta sinteza planurilor de acțiune care se 
adresează problemelor individuale din cadrul unei categorii de probleme. 

 
Tabel 4.1.Matricea PLAN DE ACŢIUNE 

CATEGORIA DE PROBLEME: denumirea categoriei de probleme ( cod de identificare – 

PM 01) 
PROBLEMA DE MEDIU: (cod de identificare – PM 01.1) denumirea problemei 
OBIECTIV GENERAL: denumire 

Obiectiv specific I:  denumire 

Ţinta Indicator(i) Acţiune Responsabil  

implementare 

Termen 

de 

realizare 

Cost 

estimativ 

Surse de finanţare 
existente/potenţi
ale 

Valoare 

ţintă 

Măsoară 
gradul de 

realizare a 

unei 

activităţi/ 
obiectiv 

1.activitatea 

care 

conduce la 

atingerea 

obiectivului 

Responsabil 

pentru 

realizarea 

unui 

obiectiv/activit

ăţi 

Termen la 

care 

trebuie 

atins 

obiectivul 

 Foduri europene, 

POIM, Fondul 

pentru mediu, 

Fonduri private, 

CL, CJ prin 

bugete proprii, 

bănci din 
România, 

organizaţii 
internaţionale, 
inclusiv bănci 

  2.........     

  n.....     

Obiectiv specific II:  denumire 
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PROBLEMA DE MEDIU: (cod de identificare – PM 01.2) denumirea problemei 
OBIECTIV GENERAL: denumire 

Obiectiv specific I:  denumire 

Ţinta Indicator(i) Acţiune Responsabil  

implementare 

Termen 

de 

realizare 

Cost 

estimativ 

Surse de 

finanţare 
existente/potenţi
ale 

Valoare 

ţintă 

Măsoară 
gradul de 

realizare a 

unei 

activităţi/obie
ctiv 

1.activitatea 

care 

conduce la 

atingerea 

obiectivului 

Responsabil 

pentru 

realizarea 

unui 

obiectiv/activit

ăţi 

Termen la 

care 

trebuie 

atins 

obiectivul 

 FC,FEDER, 

Fondul pentru 

mediu, Fonduri 

private, CL, CJ 

prin bugete 

proprii, bănci din 
România, 

organizaţii 
internaţionale, 
inclusiv bănci 

  2.........     

  n.....     

 
 
Categoriile de probleme care fac parte din  Planul Local de Acțiune pentru Mediu al 

județului Vaslui sunt: 
1. CALITATEA APELOR DE  CANALIZARE, A EFLUENŢILOR STAŢIILOR DE 

EPURARE ŞI A APELOR DE SUPRAFAŢĂ 
2. MANAGEMENTUL DEȘEURILOR 
3. PERICOLE GENERATE DE CATASTROFE/FENOMENE NATURALE ȘI ANTROPICE 
4. POLUAREA ATMOSFEREI 
5. CALITATEA ȘI CANTITATEA APEI POTABILE 
6. TRANSPORTURILE 
7. URBANIZAREA MEDIULUI 
8. POLUAREA SOLULUI ȘI APELOR SUBTERANE 
9. TURISM 
10. EDUCAȚIA  ECOLOGICĂ 
11. ASIGURAREA STĂRII DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI ÎN RELAŢIE CU MEDIUL 
12. CAPACITATE INSTITUȚIONALĂ 
13. DEGRADAREA MEDIULUI NATURAL ȘI CONSTRUIT 

 

 Tabel 4.2.CATEGORIA DE PROBLEME PM- 01 CALITATEA APELOR DE  CANALIZARE, A 
EFLUENŢILOR STAŢIILOR DE EPURARE ŞI A APELOR DE SUPRAFAŢĂ 

Nr.crt. PROBLEMA COD IDENTIFICARE NR.ACȚIUNI 

1. Insuficiența sau inexistența sistemelor de 
canalizare și epurare în mediul urban și rural 

PM- 01-01 18 

2. Poluarea datorată depozitării necontrolate a 
deșeurilor în zona inundabilă și pe malurile 
albiilor râurilor 

PM- 01-02 1 

3. Poluarea apelor de suprafața cu nitriți, nitrați și 
amoniu proveniți din surse agricole 

PM- 01-03 8 
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Tabel 4.3.CATEGORIA DE PROBLEME PM- 02 MANAGEMENTUL DEȘEURILOR 
Nr.crt. PROBLEMA COD IDENTIFICARE NR.ACȚIUNI 

1. Gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor 
municipale și a deșeurilor din construcții și 
desfințării la nivelul judeţului Vaslui 

PM- 02-01 23 

2. Gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor 
periculoase și nepericuloase 

PM- 02-02 18 

3. Gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor 
industriale 

PM- 02-03 3 

 

Tabel 4.4.CATEGORIA DE PROBLEME PM- 03 PERICOLE GENERATE DE 
CATASTROFE/FENOMENE NATURALE ȘI ANTROPICE 

 

Nr.crt 

PROBLEMA COD 

IDENTIFICARE 

NR.ACȚIUNI 

1. Existența riscului de inundații PM- 03-01 16 
2. Riscul poluării mediului datorat activităţilor 

industriale cu impact major asupra mediului 
înconjurător 

PM- 03-02 3 

3. Existenţa zonelor expuse riscului de eroziune şi 
alunecări de teren 

PM- 03-03 6 

4. Apariția fenomenului de deșertificare a solului 
datorată activităților antropice (supraexploatarea 
terenurilor) și schimbărilor climatice (secetă 
prelungită) 

PM- 03-04 3 

5. Încendierea voluntară/involuntară a miriștilor, 
pajiștilor, canalelor de desecare, pădurilor și 
deșeurilor 

PM- 03-05 4 

 

Tabel 4.5.CATEGORIA DE PROBLEME PM- 04 POLUAREA ATMOSFEREI 
Nr.crt. PROBLEMA COD IDENTIFICARE NR.ACȚIUNI 

1. Poluarea aerului generată de sursele provenite din 
diferite sectoare de activitate 

PM- 04-01 4 

2. Poluarea aerului datorată traficului rutier în zonele 
urbane 

PM- 04-02 11 

3. Disconfort auditiv/fonic datorat depăşirii valorilor 
maxime admise de zgomot în zonele aglomerate 
din oraşe 

PM- 04-03 2 

4. Generarea unor cantităţi semnificative de pulberi 
datorită şantierelor în lucru 

PM- 04-04 6 

5. Poluarea aerului generată de sistemele de ardere cu 
combustibilii solizi şi/sau lichizi din sectorul 
rezidenţial 

PM- 04-05 25 

 
Tabel 4.6.CATEGORIA DE PROBLEME PM- 05 CALITATEA ȘI CANTITATEA APEI POTABILE 

Nr.crt. PROBLEMA COD IDENTIFICARE NR.ACȚIUNI 

1. Insuficienta extindere și reabilitare a rețelelor de 
distribuție a apei potabile în mediul urban și 
rural 

PM- 05-01 8 

2. Deficienţe în monitorizarea calităţii apei 
potabile din surse publice (fântani şi izvoare) în 
mediul rural 

PM- 05-02 3 

3. Decolmatarea canalelor de desecare și irigații și 
a canalelor de transport și menținerea rolului 
pentru care au fost proiectate, prin supraveghere 

PM- 05-03 2 
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de către administratorii canalelor, a 
descărcărilor de ape uzate, în scopul evitării 
poluării apelor de suprafață în care debușează 
sau a freaticului în cazul stagnării și infiltrării, 
precum și evitarea septizării zonelor 

 

Tabel 4.7.CATEGORIA DE PROBLEME PM- 06 TRANSPORTURILE 
Nr.crt. PROBLEMA COD IDENTIFICARE NR.ACȚIUNI 

1. Infrastructura deficitară de transport, inclusiv 
modalităţi reduse de transport ecologic 

PM- 06-01 10 

2. Management ineficient al traficului în zonele 
urbane 

PM- 06-02 5 

3. Nivel ridicat de zgomot pe arterele principale şi 
a căilor ferate 

PM- 06-03 30 

 

Tabel 4.8.CATEGORIA DE PROBLEME PM- 07 URBANIZAREA MEDIULUI 
Nr.crt. PROBLEMA COD IDENTIFICARE NR.ACȚIUNI 

1. Suprafață insuficientă și distribuția neuniformă a 
parcurilor publice, a spațiilor verzi, a zonelor de 
agrement, a perdelelor de protecție și a zonelor 
tampon, neamenajarea corespunzătoare a 
acestora 

PM- 07- 01 6 

2. Deficiențe în planificarea și dezvoltarea durabilă 
a teritoriului 

PM- 07- 02 4 

 
Tabel 4.9.CATEGORIA DE PROBLEME PM- 08 POLUAREA SOLULUI ȘI APELOR SUBTERANE 

Nr.crt. PROBLEMA COD IDENTIFICARE NR.ACȚIUNI 

1. Poluarea solului și a apelor subterane cu 
substanțe provenite din activități agricole 

PM- 08-01 7 

2. Afectarea solului și a apelor subterane datorită 
exploatărilor de balast din terase și exploatarea 
mineralelor utile în cariere, lipsind reconstrucția 
ecologică ulterioară exploatării 

PM- 08-02 3 

3. Degradarea solului datorită exploatării 
necorespunzătoare 

PM- 08-03 4 

 

Tabel 4.10.CATEGORIA DE PROBLEME PM- 09 TURISM 
Nr.crt. PROBLEMA COD IDENTIFICARE NR.ACȚIUNI 

1. Promovarea redusă a turismului ecologic şi 
agroturismului, managementul defectuos în 
exploatarea potenţialului turistic al judeţului, 
practicarea în general a unui turism neorganizat 

PM- 09- 01 14 

2. Deficiențe privind amenajarea zonelor de 
agrement din punct de vedere al infrastructurii 
edilitare, al gestiunii deșeurilor și infrastuctură 
de acces la zonele cu potențial turistic slab 
dezvoltată 

PM- 09- 02 3 

 

 
 
 
 

Tabel 4.11.CATEGORIA DE PROBLEME PM- 10 EDUCAȚIA  ECOLOGICĂ 
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Nr.crt. PROBLEMA COD IDENTIFICARE NR.ACȚIUNI 

1. Educație ecologică deficitară PM- 10- 01 5 
2. Lipsa unei conduite adecvate privind protejarea 

mediului 
PM- 10- 02 2 

 

Tabel 4.12.CATEGORIA DE PROBLEME PM- 11 ASIGURAREA STĂRII DE SĂNĂTATE A 
POPULAŢIEI ÎN RELAŢIE CU MEDIUL 

Nr.crt. PROBLEMA COD IDENTIFICARE NR.ACȚIUNI 

1. Insuficiența datelor privind cuantificarea 
efectelor poluării factorilor de mediu asupra 
populației 

PM- 11-01 4 

2. Poluarea aerului în aglomerările urbane cu 
posibil risc asupra stării de sănătate a populaţiei 
din zonă 

PM- 11-02 1 

3. Lipsa cuantificării impactului poluării asupra 
sănătăţii populaţiei pe factori precum aer, apă, 
sol sau alimente 

PM- 11-02 3 

 

Tabel 4.13.CATEGORIA DE PROBLEME PM- 12 CAPACITATE INSTITUȚIONALĂ 
Nr.crt. PROBLEMA COD IDENTIFICARE NR.ACȚIUNI 

1. Ineficiența fluxurilor informaționale ale 
diverselor instituții implicate in protecția 
mediului înconjurător 

PM- 12-01 2 

2. Capacitatea instituțională redusă (resurse 
financiare, umane și materiale), a instituțiilor 
publice teritoriale cu atribuții în implementarea 
și controlul protecției mediului înconjurător 

PM- 12-02 2 

 

Tabel 4.14.CATEGORIA DE PROBLEME PM- 13 DEGRADAREA MEDIULUI NATURAL ȘI 
CONSTRUIT 

Nr.crt. PROBLEMA COD IDENTIFICARE NR.ACȚIUNI 

1. Degradarea fondului forestier PM- 13-01 6 
2. Afectarea ariilor naturale protejate, a habitatelor 

naturale, florei şi faunei sălbatice prin activităţi 
antropice 

PM- 13-02 13 

3. Degradarea monumentelor istorice şi 
arhitectonice 

PM- 13-03 3 
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5. PLANUL DE IMPLEMENTARE AL ACŢIUNILOR  
 

Planul de implementare al acţiunilor a fost elaborat, ca o primă etapă, pentru acţiunile 
prioritare selectate de Comitetul de Coordonare pe baza criteriilor de ierarhizare.  
Responsabilitatea punerii în practică a acestor acţiuni revine diferitelor instituţii, cum ar fi: UAT-
uri, Consiliul Judeţean, agenţii economici, instituţii publice/deconcentrate. Principalele acţiuni 
preliminare fazei de implementare a PLAM se consideră a fi următoarele:  

 însuşirea PLAM de către toţi factorii de decizie locali şi conectarea tuturor forţelor 
capabile să implementeze acţiunile prevăzute în PLAM;  

 eforturi pentru susţinerea în continuare a procesului de implementare a PLAM, de 
evaluare a rezultatelor, de actualizare şi îmbunătăţire a acestuia;  

 conştientizarea publicului cu privire la problemele de mediu şi crearea cadrului 
concret adecvat pentru implicarea reală a publicului în luarea deciziilor;  

 schimbarea mentalităţilor, la toate nivelele, referitor la perceperea problemelor de 
mediu şi la modul de abordare a soluţiilor de rezolvare;  

 stabilirea unei ierarhii a localităţilor în funcţie de problemele de mediu, în vederea 
alocării corespunzatoare a fondurilor disponibile din bugetele locale şi alte surse de 
finanţare.  

 
Responsabilii de implementare/monitorizare, a căror alegere a vizat patru mari categorii de 

instituţii/organisme sau organizaţii: 
 Administraţia publică locală - conform legislaţiei în vigoare are o serie de atribuţii cu privire 

la managementul administrativ al localităţilor, inclusiv din punct de vedere al protecţiei 
calităţii mediului înconjurător ; 

 Agenţii economici - în urma identificării unor probleme care vizează surse punctiforme de 
poluare alocate activităţii unor agenţi economici, acţiunile şi responsabilităţile care revin 
acestora au fost preluate din Programele de Conformare sau Programele de Etapizare 
existente sau în absenţa acestora prin alocarea unor acţiuni specifice de reglementare a 
activităţii; 

 Institutii publice deconcentrate - măsurile şi acţiunile care vizează instituţiile publice 
deconcentrate conduc la creşterea capacităţii de monitorizare, control şi reglementare în 
domeniul protecţiei mediului înconjurator, precum şi măsuri care vizează promovarea 
bunelor practici în domeniul mediului şi educaţia ecologică;  

 Societatea civilă - o serie de măsuri cu caracter educativ au ca responsabil comunitatea 
locală, reprezentată în special prin ONG-uri, ca structuri comunitare capabile să asigure 
această implementare.  

 
Termenele de implementare, finalizare a acţiunilor, au fost corelate cu legislația în 

vigoare, cu planurile de implementare, cu programele de conformare și posibilitățile financiare ale 
responsabilului de implementare. Din punct de vedere al perioadei de implementare a acțiunilor se 
identifică:  
 acţiuni pe termen scurt (maxim 1 an) - acţiuni care finalizează o activitate anterioară şi au 

termene scadente în anul 2019;  
 acţiuni pe termen mediu (între 1 şi 4 ani) - acţiuni care vizează atingerea majorităţii 

acţiunilor prevăzute în Planul de Acţiune;  
 acțiuni pe termen lung (între 4 si 18 ani) - acţiuni care vizează în general problemele 

complexe şi cu impact deosebit asupra mediului înconjurător.  
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Sursele potenţiale de finanţare. Sursele potenţiale de finanţare incluse în Planul Local de 
Acţiune pentru Mediu sunt în general, de trei tipuri:  
 surse interne - respectiv surse existente în bugetul responsabilului de implementare; 
 surse naţionale - respectiv surse de finanţare care sunt incluse în diferite fonduri 

guvernamentale naţionale şi care sunt alocate pentru tipurile de acţiuni incluse în PLAM; 
 surse externe - respectiv surse de finanţare extrabugetare, alocate de către fonduri sau 

instituţii internaţionale, şi care în general vizează tipurile de probleme de mediu identificate 
în Planul Local de Acţiune pentru Mediu.  
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5.1. MATRICILE – PLAN DE ACŢIUNE PENTRU  SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR DE MEDIU PRIORITARE  

CATEGORIA DE PROBLEME PM- 01 CALITATEA APELOR DE  CANALIZARE, A EFLUENŢILOR STAŢIILOR DE EPURARE ŞI A APELOR DE 
SUPRAFAŢĂ 

Nr.crt. PPROBLEMA COD IDENTIFICARE NR.ACȚIUNI 

1. Insuficiența sau inexistența sistemelor de canalizare și epurare în 

mediul urban și rural 
PM- 01-01 18 

2. Poluarea datorată depozitării necontrolate a deșeurilor în zona 
inundabilă și pe malurile albiilor râurilor 

PM- 01-02 1 

3. Poluarea apelor de suprafața cu nitriți, nitrați și amoniu proveniți din 
surse agricole 

PM- 01-03 8 

 

CATEGORIA DE PROBLEME: PM- 01 CALITATEA APELOR DE  CANALIZARE, A EFLUENŢILOR STAŢIILOR DE EPURARE ŞI A APELOR DE 
SUPRAFAŢĂ 

PROBLEMA DE MEDIU: PM- 01-01  Insuficiența sau inexistența sistemelor de canalizare și epurare în mediul urban și rural 
OBIECTIV GENERAL: Prevenirea/Reducerea degradării și conservarea calității apelor de suprafață 

Obiectiv specific:  Îmbunătățirea calității resurselor de apă prin realizarea, extinderea și reabilitarea sistemelor de colectare a apelor uzate menajere în 

aglomerările umane 

Ţinta Indicator(i) Acţiune Responsabil 

implementare 

Termen de 

realizare 

Cost estimativ Surse de finanţare 
existente/potenţiale 

Extinderea/ 
Realizarea 
sistemelor de 
canalizare și a 
stațiilor de epurare 
în scopul 
conformării cu 
prevederile 
Directivei 
91/271/EEC 

-lungime rețea de 
canalizare 
-debit de apă uzată 
epurată 
-indicatori fizico-chimici 
și bacteriologici ai apelor 
uzate epurate 
-calitatea cursurilor de 
apă amonte și aval de 
sistemele de epurare 

Realizarea, extinderea și 
reabilitarea rețelelor de 
canalizare și a stațiilor de 
epurare (retehnologizare) din 
aglomerări cu peste 2000 
locuitori echivalenți și din 
aglomerări sub 2000 locuitori 
echivalenți 

UAT-urile din județul 
Vaslui 
Consiliul Județean 
Vaslui 
Operatori Apă-Canal 

permanent - Buget de stat 
Buget local 
Alte surse de 
finanţare 
Finanţări externe 

Monitorizarea calității 
efluentului din stațiile de 
epurare ale utilizatorilor de apă 
din județul Vaslui 

UAT-urile din județul 
Vaslui 
ABA- Prut-Barlad-
SGA Vaslui 
 
Operatori Apă-Canal 

permanent - Buget propriu 
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Dotarea zonelor turistice şi de 
agrement cu sisteme de 
colectare şi epurare a apelor 
uzate 

UAT-urile din județul 
Vaslui 
Consiliul Județean 
Vaslui 
Operatori Apă-Canal 

permanent  Buget de stat 
Buget local 
Finanţări externe 
Alte surse de 
finanţare 

Reabilitarea sistemului de apă, a 
sistemului de canalizare și  a 
stațiilor de epurare a apelor 
uzate din municipiile Vaslui, 
Bârlad, Huși și orașul Negrești 

Consiliul Județean 
Vaslui 

2022 2.525.000 PNDL 

Fazarea proiectului Reabilitarea 
sistemului de alimentare cu apă, 
a sistemului de canalizare și a 
stațiilor de epurare în 
aglomerările Vaslui, Barlad, 
Husi și Negresti, judetul Vaslui 

AQUAVAS SA 
Consiliul Județean 
Vaslui 

2023 428.232.148 Buget local 
Buget de stat 
Fond de coeziune 
POIM 

Proiect regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă 
uzată din județul Vaslui, in 
perioada 2014-2020 

AQUAVAS SA 
Consiliul Județean 
Vaslui 

2023 376.478.450 Buget local 
Buget de stat 
Fond de coeziune 
POIM 

Sprijin pentru pregătirea 
Aplicației de Finanțare și a 
Documentațiilor de Atribuire 
pentru Proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de 
apă și apă uzată din județul 
Vaslui, in perioada 2014-2020 

AQUAVAS SA 
Consiliul Județean 
Vaslui 

2023 23.968.942 Buget local 
Buget de stat 
Fond de coeziune 
POIM 

“Rețele de apă și canalizare, 
stații de pompare, stații de 
pompare apă uzată din Vaslui “  
din cadrul proiectului Fazarea 
proiectului Reabilitarea 
sistemului de alimentare cu apă, 
a sistemului de canalizare și a 
stațiilor de epurare în 
aglomerarile Vaslui, Barlad, 
Husi și Negresti, judetul Vaslui 

SC AQUAVAS SA 
Consiliul Judetean 
vaslui 

2022 74.557.091 Buget local 
Buget de stat 
Fond de coeziune 
POIM 
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Extinderea sistemului de 
canalizare menajeră str.Col. I 
Rebegea, col. Tr. Oncescu, G-ral 
M cerchez, col. A. Budeanu, 
Lt.maj  Dumitru Curta și a 
sistemului de alimentare cu apă 
pe str. Lt.maj  Dumitru Curta, 
inclusive proiectare 

UAT Vaslui 2021 1.786.586 Buget local 

Extinderea rețelei de canalizare 
pluvială zona străzilor Valentin 
Silvestru- Ștefan Procopiu 

UAT Vaslui 2023 14.271.546 FonduriUE 
Bugel Local 

Inființare rețea de canalizare in 
satul Lățesti, oraș Murgeni 

 
UAT Murgeni 

2021 7.185.104,8 Ministerul  
Dezvoltării și 
Administrației 
Publice 
 Buget local 

Inființare rețea de canalizare in 
satul Floreni, oraș Murgeni 

 
UAT Murgeni 

2021 8.058.909,12 Ministerul  
Dezvoltării și 
Administrației 
Publice 
 Buget local 

Extindere rețea de ape uzate oraș 
Murgeni, str. Valea Elanului și 
str. Stația de Epurare (rest de 
executat) 

 
UAT Murgeni 

2021 178.500 Buget local 

Extindere rețea canalizare în 
comuna Grivița, județul Vaslui 

UAT Grivița 2022 6.427.101,23 Ministerul  
Dezvoltării și 
Administrației 
Publice  
Buget local 

Inființare sistem de canalizare și 
stație de epurare în satul Pogana 

UAT Pogana 2020-2023 7.617.166 Buget local 
 Alte surse de 
finantare 

Extindere rețea de apă și 
canalizare satul Secuia, comuna 
Muntenii de Jos, județul Vaslui 

UAT Muntenii de Jos 2022 5.808.081,53 Buget local 
 CNI 
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  Infiițare sistem de canalizare în 
localitatea Zorleni, comuna 
Zorleni, județul Vaslui 

UAT Zorleni 2023 3.630.429,40 AFIR 
 FEADR 

Stație de epurare, realizare 
colectoare, canalizare menajeră 
în localitatea Simila, comuna 
Zorleni, judetul Vaslui 

UAT Zorleni 2023 6.223.700,15 MDRAP 
 PNDL 2 

PROBLEMA DE MEDIU: PM- 01-02  Poluarea datorată depozitării necontrolate a deșeurilor în zona inundabilă și pe malurile albiilor râurilor 

OBIECTIV GENERAL: Prevenirea/Reducerea degradării și conservarea calității apelor de suprafață 

Obiectiv specific:  Prevenirea riscului poluării apelor de suprafață și asigurarea secțiunii de scurgere 

Ţinta Indicator(i) Acţiune Responsabil 

implementare 

Termen de 

realizare 

Cost estimativ Surse de finanţare 
existente/potenţiale 

Respectarea 
prevederilor legale 
privind gestionarea 
deșeurilor 

-nr. controale Descurajarea depozitării ilegale 
a deșeurilor prin urmărirea 
sistematică și aplicarea de 
sancțiuni 

UAT-urile din județul 
Vaslui 
GNM – CJ Vaslui 
ABA Prut-Barlad- 
SGA Vaslui 

permanent  Buget de stat 
Buget local 

PROBLEMA DE MEDIU: PM- 01-03  Poluarea apelor de suprafața cu nitriți, nitrați și amoniu proveniți din surse agricole 

OBIECTIV GENERAL: Contribuția la dezvoltarea durabilă a spațiului urban și rural prin buna gospodărire a resurselor de apă 
Obiectiv specific:  Prevenirea şi reducerea poluării apelor cu nitraţi prin raţionalizarea şi optimizarea utilizării îngrăşămintelor chimice şi organice 

Ţinta Indicator(i) Acţiune Responsabil 

implementare 

Termen de 

realizare 

Cost estimativ Surse de finanţare 
existente/potenţiale 

Respectarea 
normelor specifice 
privind cantitatea 
maximă de 
îngrăsăminte 
administrate care 
conțin azot 
Accesarea formelor 
de sprijin sub formă 
de Plăți de Agro-
Mediu de către cel 
puțin 50% din 
potențiali beneficiari 

-nr acțiuni de informare și 
promovare 
-număr fermieri 
participanți 
-concentraţia de nitraţi în 
apele de suprafaţă şi 
subterană 

Monitorizarea zonelor 
vulnerabile şi utilizarea optimă a 
îngrăşămintelor 

Direcția pentru 
agricultură Vaslui 
APIA – Centru 
Județean Vaslui 
ABA Prut-Barlad 
 

permanent  Buget de stat 
Buget local 
Alte surse de 
finanţare 
Finanţări externe 

Intocmirea studiilor agrochimice 
şi a planurilor de fertilizare, 
aplicarea programului de acţiune 
pentru evitarea impurificării 
apelor de suprafaţă cu nitraţi din 
surse agricole 
 

Deţinătorii de terenuri 
Direcția pentru 
Agricultură Vaslui 
ABA Prut Barlad 
OSPA 

permanent  Buget propriu 
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Promovarea, implementarea și 
monitorizarea Directivei 
91/676/CEE - nitraţi, prin 
programe de informare și 
pregătire a fermierilor și a 
efectului aplicării Codului de 
bune practici agricole 

Directia pentru 
agricultura Vaslui,  
GNM-CJ Vaslui 
ABA Prut Barlad 

permanent  Buget propriu 
Alte surse de 
finanţare 

Informarea fermierilor privind 
formele de sprijin acordate sub 
formă de plăți de Agro-mediu 
pentru respectarea eco-
condiționalității (Codul de bune 
practici de fermă, Codul de bune 
practici agricole pentru protecția 
apelor împotriva poluării cu 
nitrați din surse agricole) 

APIA – Centru 
județean Vaslui 
Direcția pentru 
Agricultura Vaslui 

permanent  Buget propriu 
Alte surse de 
finanţare 

Construcţia şi reabilitarea 
platformelor de depozitare a 
gunoiului de grajd şi a bazinelor 
de stocare dejectii lichide 

Operatori economici 
Producători agricoli 

permanent  Buget propriu 
Alte surse de 
finanţare 

Conştientizarea producătorilor 
agricoli privind utilizarea 
raţională a îngrăşămintelor 
organice şi minerale şi aplicarea 
Codului de bune practici 
agricole 

OSPA 
Direcția pentru 
Agricultură 

permanent  Buget propriu 
 

Construcţia instalaţiilor cu 
producere biogaz având ca 
substrat materiale de natură 
vegetală şi animală 

Agenți economici permanent  Buget propriu 
 

Controlul amplasării stânelor, 
astfel încât să se respecte 
distanța față de malurile apelor 
și canalelor 

UAT-uri 
DSP 
GNM- CJ Vaslui 

permanent  Buget propriu 
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CATEGORIA DE PROBLEME PM- 02 MANAGEMENTUL DEȘEURILOR 

Nr.crt. PPROBLEMA COD IDENTIFICARE NR.ACȚIUNI 

1. Gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor municipale și a deșeurilor 

din construcții și desfințări la nivelul judeţului Vaslui 
PM- 02-01 23 

2. Gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor periculoase și 
nepericuloase 

PM- 02-02 18 

3. Gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor industriale PM- 02-03 3 

 

CATEGORIA DE PROBLEME: PM- 02 MANAGEMENTUL  DEȘEURILOR 

 

PROBLEMA DE MEDIU: PM- 02-01 Gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor municipale și a deșeurilor din construcții și desființări la nivelul județului 
Vaslui 

OBIECTIV GENERAL: Reducerea poluării mediului prin implementarea unui sistem integrat de gestiune a deşeurilor 

Obiectiv specific:  Îmbunătățirea modului de gestionare a deșeurilor la nivel județean 

Ţinta Indicator(i) Acţiune Responsabil 

implementare 

Termen de 

realizare 

Cost estimativ Surse de finanţare 
existente/potenţiale 

Gradul de acoperire 
cu serviciu de 
salubrizare 100% 

-nr operatori de 
salubrizare 
- rata de acoperire cu 
servicii de salubritate în 
mediu urban/rural din 
județ (%) 

Asigurarea și îmbunătățirea 
serviciilor de salubritate pe raza 
administrativă a localităților din 
județul Vaslui și funcționarea 
stațiilor de transfer, sortare  

Operatori stații de 
transfer 
Operator stație 
sortare 
Operator depozit 
ADI Vaslui 
APL-uri 
Operatori de 
salubrizare 

permanent - Buget de stat 
Buget propriu 
Alte surse de 
finanţare 

 Derularea de campanii anuale de 
determinare și măsurare  a 
indicilor de generare și a 
compoziției fiecărui tip de deșeuri 
municipale utilizând standardele 

Operatori de 
salubrizare 
ADI Vaslui 
 CJ Vaslui 

2022 - Bugete proprii ADI, 
operatori 
Alte surse de 
finanțare 
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în vigoare (la nivel județean și la 
nivel de municipiu) 

  Fazarea proiectului „Sistem 
integrat de management al 
deșeurilor solide în județul 
Vaslui” 

Consiliul Județean 
Vaslui ADI Vaslui 

2014-2021 23.18.734,78 POIM 2014-2020 

Creșterea gradului de 
pregătire pentru 
reutilizare și reciclare 
prin aplicarea 
ierarhiei deșeurilor 

-% din cantitatea de 
deșeuri din hârtie și 
carton, plastic și metal, 
sticlă din deșeurile 
menajere și deșeurile 
similare, inclusiv din 
servicii publice  
-% din cantitatea totala de 
deșeuri municipale 
generate 

 Extinderea implementării 
instrumentului economic ”plătește 
pentru cât arunci” conform 
prevederilor Regulamentului de 
salubrizare aplicabil la nivelul 
Județului Vaslui corelat cu 
aplicarea de penalități acolo unde 
acest principiu nu este respectat 
de către operatori  

ADI Vaslui 
APL-uri 

Începând 
cu 2021 

- Buget propriu  
Buget ADI Vaslui 
Alte surse de 
finanţare 

-ratele minime de 
capturare a deșeurilor 
reciclabile  

 

Creșterea gradului de colectare 
separată a deșeurilor reciclabile pe 
trei fracții (hârtie+carton; 
plastic+metal și sticlă) astfel încât 
să se asigure o rată minimă de 
capturare 

ADI Vaslui 
APL-uri 

permanent - Buget propriu  
Buget ADI Vaslui 
Alte surse de 
finanţare (AFM, 
POIM) 

-număr de recipiente de 
colectare separată a 
reciclabilelor de 120 l 
-număr de recipiente de 
colectare separată a 
biodegradabilelor de 120 l 
 
-număr de recipiente de 
colectare separată a 
reciclabilelor de 1,1 mc 
-număr de recipiente de 
colectare separată a 
biodegradabilelor de 1,1 
mc 
 

Extinderea la nivel județean a 
sistemului de colectare deșeurilor 
reciclabile din poartă în poartă, în 
special pentru deșeuri de hârtie și 
carton și plastic și metal, prin 
achiziția de noi recipiente pentru 
colectarea separată a reciclabilelor 
și a biodegradabilelor - în mediul 
urban și rural 

ADI Vaslui 
APL-uri  
 

2023 - Buget de stat  
Buget propriu  
Alte surse de 
finanţare 
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 -număr puncte de 
colectare modernizate 
 
-număr mașini de 
colectare achiziționate 

Eficientizarea sistemului actual de 
colectare a deșeurilor în mediul 
urban, zona blocuri prin 
modernizarea punctelor de 
colectare (municipiile Bârlad, 
Vaslui, Huși), inclusiv prin 
achiziția de mașini de colectare  

ADI Vaslui 
APL-uri  
Operatori salubrizare 

2023 - Buget de stat  
Buget propriu  
Alte surse de 
finanţare 

-cantitatea totală de 
deșeuri colectate în cadrul 
punctelor de colectare din 
cadrul stațiilor de transfer, 
pe categorii de deșeuri 

Creșterea gradului de utilizare a 
centrelor de colectare pentru 
reciclabile prin aport voluntar 
existente la nivelul stațiilor de 
transfer 

ADI  Vaslui 
CJ Vaslui 
Operatori salubrizare 

permanent - Buget de stat 
Buget propriu 
 

-număr de persoane care 
au beneficiat de campanii 
de informare și 
conștientizare 

Acțiuni si politici de informare și 
conștientizare a publicului cu 
privire la necesitatea reducerii 
cantităților de deșeuri generate, a 
impactului acestora asupra 
mediului si sănătății, precum și a 
importanței colectării selective a 
deșeurilor 

APL-uri 
ADI Vaslui 
ONG-uri 
Investitori privați 

permanent - Buget de stat 
Buget propriu 
Fonduri private 
Alte surse de finațare 

Reducerea cantităţii 
de deşeuri 
municipale 
biodegradabile 
depozitate la 35% 
din cantitatea totală, 
exprimată 
gravimetric, produsă 
în anul 1995 

- cantitatea de deșeuri 
biodegradabile depozitate 
/an  
- cantitatea de deșeuri 
depozitată/an -cantitatea 
de deșeuri compostate și 
valorificate/an 

Extinderea sistemului de colectare 
separată, din poartă în poartă, 
dublat de implementarea schemei 
”plătește pentru cât arunci” pentru 
biodeșeurile rezultate de la 
operatorii economici (prepararea 
hranei și alimente expirate) si 
pentru cele din piețe 

Operatori de 
salubrizare Operatori 
stații de transfer 
Operator depozit 
ADI Vaslui 
APL-uri 

2024 - Buget de stat  
Buget propriu  
Alte surse de 
finanţare 

1 instalație de compostare 
cu o capacitate de 24.000 
tone 

Înființarea unei instalații de 
compostare în sistem închis cu o 
capacitate de 24.000 tone/an 

ADI Vaslui 
CJ Vaslui 

2024 - POIM 
Alte surse de 
finanțare 

1 instalație TMB cu bio-
uscare înființată 
Capacitate de tratare 
biologică – 22.000 tone 
Capacitate de tratare 
mecanică – 15.000 tone 

Înființarea unei instalații TMB cu 
bio-uscare cu o capacitate de 
22.000 tone/an pentru treapta 
biologică, respectiv 15.000 
tone/an pentru treapta mecanică 

ADI Vaslui 
CJ Vaslui 

2024 - POIM 
Alte surse de 
finanțare 



 

Planul Local de Acțiune pentru Mediu al județulului Vaslui, 2021-2025 
 

 Page 81 
 

 -1 instalație de 
compostare deșeuri verzi 
cu o capacitate de 1.000 
tone 

Înființarea a 1 instalație de 
compostare pentru deșeurile verzi, 
capacitate 1.000 tone 

ADI Vaslui 
CJ Vaslui 

2024 - POIM 
Alte surse de 
finanțare 

-rata de capturare a 
biodeșeurilor menajere și 
similare prin colectare 
separată de către 
operatorii de salubrizare 

Creșterea eficienței de colectare 
separată a biodeșeurilor menajere 
și similare astfel încât să se 
asigure rate minime de capturare 
de 60% din cantitatea totală 
generată în Județul Vaslui 

ADI Vaslui 
APL-uri 
Operatori 
salublrizare 

2024 - AFM 
Fonduri private 
Alte surse de 
finanțare 

-1 studiu privind 
determinarea potențialului 
de colectare separată a 
biodeșeurilor la nivelul 
județului 

Realizarea unui studiu privind 
determinarea potențialului de 
colectare separată a biodeșeurilor 
la nivelul județului Vaslui 

ADI Vaslui 
CJ Vaslui 

2021 - Buget de stat  
Buget propriu  
Alte surse de 
finanţare 

-număr de persoane care 
au beneficiat de campanii 
de informare și 
conștientizare 

Informarea și conștientizarea 
populației și privind necesitatea 
colectării separate a biodeșeurilor 

ADI Vaslui 
 APL-uri 

2024 - AFM 
Buget ADI 
Bugete locale 
Alte surse de 
finanțare 

-rata de capturare a 
deșeurilor verzi din 
parcuri și grădini prin 
colectare separată în 
vederea reciclării 

Extinderea la nivelul județului a 
sistemului de colectare separată a 
deșeurilor verzi din parcuri și 
grădini publice 

APL-uri 
ADI Vaslui 
Operatori de 
salubrizare și agenții 
economici care 
gstionează parcurile 
și grădinile publice 

2024 - AFM 
Buget local 
Fonduri private 
Alte surse de 
finanțare 

-numărul de UAT care au 
beneficiat de campanii de 
conștientizare privind 
necesitatea colectării 
separate și compostării 
deșeurilor verzi din 
parcurile și grădinile 
publice 
 

Informarea și conștientizarea 
UAT-urilor privind necesitatea 
colectării separate și compostării 
deșeurilor verzi din parcurile și 
grădinile publice 

ADI Vaslui 
 APL-uri 

2024 - AFM 
Buget ADI 
Bugete locale 
Alte surse de 
finanțare 



 

Planul Local de Acțiune pentru Mediu al județulului Vaslui, 2021-2025 
 

 Page 82 
 

Depozitarea 
deșeurilor numai în 
depozite conforme 

-nr depozite neconforme 
închise 
-indicatori fizico-chimici 
monitorizați post 
inchidere 

Monitorizarea post închidere a 
depozitelor neconforme de clasa b 
închise conform HG 349/2005 

APL-uri Operatorii 
depozitelor 

30 de ani 
de la data 
închiderii 

- Buget propriu 

-cantitatea de deșeuri 
colectată și depozitată 

Asigurarea capacității de 
depozitare a întregii cantități de 
deșeuri care nu pot fi valorificate 
și închiderea celulelor pe măsura 
epuizării capacității și asigurarea 
monitorizării 

ADI Vaslui 
CJ Vaslui  
Operator depozit 
CMID Roșiești 

permanent - Fondul de închidere 
a depozitelor, 
constituit conform 
prevederilor legale 
Investiții private 
Alte surse de 
finanțare 

Creșterea gradului de 
reutilizare și reciclare 
a deșeurilor din 
construcții și 
desființări 

-minim % din cantitatea 
de deșeuri provenite din 
activitățile de construcții 

Reutilizarea, reciclarea și alte 
operațiuni de valorificare 
materială, inclusiv operațiuni de 
umplere, rambleiere care 
utilizează deșeuri pentru a înlocui 
alte materiale de către titularii pe 
numele cărora au emise autorizații 
de cosntrucție/ desființări 

Titularii 
autorizațiilor de 
construcție și/sau 
desființări Operatori 
de salubritate 

anual - Buget propriu 

-3 puncte de colectare 
DCD-uri 

Înființarea de puncte de colectare 
și tratare deșeuri provenite din 
construcții și desființări (câte unul 
în fiecare municipiu – 3 buc). 

APL-uri 
ADI Vaslui 
Operatori de 
salubrizare 

2024 - POIM 
Bugete locale 
Alte surse de 
finanțare 

-stație mobilă de 
concasare și sortare - 3 
-încărcător frontal deșeuri 
provenite din construcții 
și demolări - 3 
-excavator pe șenile 
deșeuri provenite din 
construcții și demolări - 3 
-containere metalice - 24 -
30 mc deșeuri provenite 
din construcții și demolări 
- 3 
 

Dotarea punctelor de colectare și 
tratare DCD-uri cu stație mobilă 
de concasare, încărcător frontal, 
excavator, containere metalice și 
mașină transport deșeuri pentru a 
asigura tratarea și transportul 
DCD-urilor 

APL 
ADI Vaslui 
Operatori de 
salubrizare 

2024 - POIM 
Bugete locale 
Alte surse de 
finanțare 
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-mașină de transport cu 
container - 24-30 mc 
deșeuri provenite din 
construcții și demolări – 3 
 

PROBLEMA DE MEDIU: PM- 02-02 Gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor periculoase și nepericuloase 

 

OBIECTIV GENERAL:  Îmbunătățirea/dezvoltarea sistemului de colectare separată și de gestionare  a deşeurilor 

Obiectiv specific: Managementul eficient al deșeurilor 

Ţinta Indicator(i) Acţiune Responsabil  

implementare 

Termen de 

realizare 

Cost estimativ Surse de finanţare 
existente/potenţiale 

Colectarea separată 
și tratarea 
corespunzătoare a 
deșeurilor 
periculoase menajere 

-număr de contracte de 
delegare a activității de 
colectare și transport care 
cuprind obligații privind 
colectarea separată, 
stocarea temporară și 
asigurarea eliminării 
deșeurilor periculoase 
menajere 

Includerea în toate contractele de 
delegare a activității de colectare 
și transport a obligațiilor privind 
creșterea frecvenței campaniilor 
de colectarea separată a deșeurilor 
periculoase menajere 

APL-uri 
ADI Vaslui 
Operatori de 
colectare și transport 
  

permanent   

-rata de colectare a 
deșeurilor periculoase 
menajere în cadrul 
punctelor de colectare 
existente 

Asigurarea colectării deșeurilor 
periculoase menajere prin 
punctele de colectare ale 
fluxurilor speciale de deșeuri (prin 
aport voluntar) din cadrul celor 4 
stații de transfer existente la 
nivelul Județului Vaslui 

APL-uri 
ADI Vaslui 
Operatori stații de 
transfer 
  

permanent  Bugete locale 
 Taxe /tarife de 
salubrizare 

 -numărul de persoane care 
au beneficiat de campanii 
de conștientizare privind 
colectarea separată a 
deșeurilor periculoase 
menajere 

Informarea și conștientizarea 
populației privind colectarea 
separată a deșeurilor 

ADI Vaslui 
APL 

2021 
 

 AFM 
Buget ADI 
Bugete locale 

Colectarea separată, 
pregătirea pentru 

-număr de solicitări 
privind colectarea 

Asigurarea colectării separate a 
deșeurilor voluminoase conform 

APL 
ADI 

permanent   
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reutilizare sau, după 
caz, tratarea 
corespunzătoare a 
deșeurilor 
voluminoase 

separată, stocarea 
temporară și asigurarea 
valorificării deșeurilor 
voluminoase 

Regulamentului serviciului public 
de salubrizare alocalităților din 
județul Vaslui (contra cost la 
solicitare) 

Operatorii de 
colectare și transport 

-numărul de persoane care 
au beneficiat de campanii 
de conștientizare privind 
colectarea separată a 
deșeurilor voluminoase 

Intensificarea campaniilor de 
informare și conștientizare a 
populației 

APL 
ADI 
Operatorii de 
colectare și transport 

permanent  AFM 
Buget ADI 
Bugete locale 
Alte surse de 
finanțare 

Colectarea separată 
(atât de la populație, 
cât și de la operatorii 
economici) și 
valorificarea 
corespunzătoare a 
uleiurilor uzate 
alimentare 

-număr de campanii de 
conștientizare a populației 
privind colectarea 
separată a uleiului 
alimentar uzat 

Informarea și conștientizarea 
populației cu privire la colectarea 
separată a uleiului alimentar uzat, 
concomitent cu identificarea și 
popularizarea agenților economici 
care valorifică uleiuri uzate 
alimentare 

CJ Vaslui 
APL 
ADI Vaslui 

2021  AFM 
Buget ADI 
Bugete locale 
Alte surse de 
finanțare 

-cantități de ulei uzat 
alimentar colectate prin 
punctele de colectare ale 
fluxurilor speciale de 
deșeurilor 

Asigurarea colectării uleiului uzat 
alimentar de la populație prin 
punctele de colectare ale 
fluxurilor speciale de deșeuri (prin 
aport voluntar) din cadrul celor 4 
stații de transfer existente la 
nivelul Județului Vaslui 

ADI Vaslui 
APL 
Operatorul stațiilor 
de transfer 

permanent  Bugete locale 
Taxe/tarife 
salubrizare 

Colectarea separată a 
deșeurilor textile de 
la populație 

-cantitatea de deșeuri 
textile de la populație 
colectată separat prin 
punctele de colectare ale 
fluxurilor speciale de 
deșeuri 

Asigurarea colectării deșeurilor 
textile de la populație prin 
punctele de colectare ale 
fluxurilor speciale de deșeuri (prin 
aport voluntar) din cadrul celor 4 
stații de transfer existente la 
nivelul Județului Vaslui 

ADI Vaslui 
APL 
Operatorul stațiilor 
de transfer 

permanent  Bugete locale 
Taxe/tarife 
salubrizare 

-număr persoane care au 
beneficiat de campanii de 
conștientizare la nivelul 
județului privind 
colectarea separată a 
deșeurilor textile 

Derularea de campanii anuale 
pentru informarea populației 
privind colectarea deșeurilor 
textile 

CJ Vaslui 
ADI Vaslui 
APL 

2023  AFM 
Buget ADI 
Bugete locale 
Operatorii de 
salubrizare 
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Colectarea separată a 
medicamentelor 
expirate provenite de 
la populație 

-număr persoane 
(populație și personalul 
angajat al farmaciilor) 
care au beneficiat de 
campanii de 
conștientizare la nivelul 
județului privind 
colectarea separată a 
medicamentelor expirate 
provenite de la populație 

Informarea și conștientizarea 
populației privind colectarea 
separată a medicamentelor 
expirate 

ADI 
APL 
DSP 
Farmacii 

2021  AFM 
Buget ADI 
Bugete locale 
Alte surse de 
finanțare 

Creșterea gradului de 
valorificare/ reciclare 
a deșeurilor de 
ambalaje 

-număr contracte care sa 
reflecte modificările 
aduse cadrului legislativ 
privind gestionarea 
deșeurilor de ambalaje 

Colectare separată a deșeurilor de 
ambalaje asigurându-se 
conformare cu cerințele în vigoare 
(Legea 249/2015,  Directiva 
94/62/ CE, Pachetul Economiei 
Circulare) 

APL-uri 
ADI Vaslui 
Operatori de 
salubrizare 
 Operatori stații de 
transfer 
Operator stație de 
sortare 

permanent  Buget  de stat 
Buget propriu 
Alte surse de 
finanțare 

Creșterea ratei de 
colectare separată a 
DEEE 

-cantitatea totală de 
DEEE-uri colectată prin 
punctele de colectare ale 
fluxurilor de deșeuri 
existente 
-% rată colectare anuală 
-%reutilizare, valorificare,  
reciclare 

Asigurarea colectării DEEE prin 
punctele de colectare ale 
fluxurilor speciale de deșeuri (prin 
aport voluntar) din cadrul celor 4 
stații de transfer existente la 
nivelul județului Vaslui 

APL 
Operatori economici 
ADI Vaslui 
Consiliul Județean 

permanent  Taxele de salubrizare 
 Bugetele Locale 

-număr campanii de 
conștientizare a populației 
privind importanța 
colectării separate a 
DEEE 

Promovarea campaniilor de 
conștientizare a populației privind 
importanța colectării selective a 
DEEE, efectuate atât în mediul 
urban, cât și în mediul rural, cu o 
frecvență minimum trimestrială 

APL 
ONG-uri 
Producătorii de 
DEEE 
ADI 
Consiliul Județean 
Operatorii de 
colectare și transport 

permanent  Producătorii EEE 
Organizații 
responsabile DEEE 
 Alte surse de 
finanțare 

Asigurarea unui grad 
ridicat de colectare și 
tratare a deșeurilor 

-cantități 
colectate/tratate/an 

Dezvoltarea capacităților de 
colectare și tratare a deșeurilor de 
baterii și acumulatori 

Operatori economici permanent  Buget propriu Alte 
surse de finanţare 
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de baterii și 
acumulatori 
Îmbunătățirea rețelei 
de colectare și tratare 
a VSU 

-cantități colectate/ 
tratate/an 
- % din masa medie pe 
vehicul şi an 
reutilizate/valorificate/ 
reciclate 

Colectarea, reutilizarea, 
valorificarea, reciclarea VSU cu 
atingerea obiectivelor prevăzute 
de actul normativ în vigoare 

Operatori economici permanent  Buget propriu 
Alte surse de 
finanţare 

Gestionarea durabilă 
a nămolurilor din 
stațiile de epurare 
orășenești 

- cantitatea de nămol 
valorificată/an  
- cantitatea de nămol 
eliminată prin depozitare 

Folosirea celor mai bune tehnici 
disponibile pentru gestionarea 
nămolului provenit de la 
instalaţiile de tratare a apei uzate 

Operatori  apă-canal permanent  Buget propriu  
Alte surse de 
finanţare 

Implementarea 
unui sistem 
corespunzător de 
gestionare a 
anvelopelor uzate 

-nr.acțiuni de informare Acţiuni de conştientizare a 
populaţiei privind colectarea 
anvelopelor uzate 

Operatori economici permanent  Buget propriu 
Alte surse de 
finanţare 

-cantităţi de anvelope 
uzate colectate/ 
valorificate prin reciclare 
sau termoenergetică 
 

Recuperarea anvelopelor uzate 
pentru valorificare, reciclare sau 
valorificare termoenergetică 

Operatori economici permanent  Buget propriu 
Alte surse de 
finanţare 

PROBLEMA DE MEDIU: PM- 02-03 Gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor industriale 

 

OBIECTIV GENERAL: Asigurarea gestionării corepunzătoare a deşeurilor industriale 

Obiectiv specific :  Reducerea impactului asupra mediului generat de gestionarea  necorespunzătoare a deşeurilor rezultate din activităţi industriale 

Ţinta Indicator(i) Acţiune Responsabil  

implementare 

Termen de 

realizare 

Cost estimativ Surse de finanţare 
existente/potenţiale 

Prevenirea 
producerii 
deșeurilor 
industriale 
 
Reducerea 
cantităţii de 
deşeuri 
industriale 

-cantități generate 
-rata de reciclare 
-rata de valorificare 
-cantităţi  depozitate 
-cantități reciclate 
-număr evenimente de risc 
asupra mediului și sănătății 
populației 

Crearea de noi capacități de 
valorificare (inclusive 
energetică)/reciclarea deșeurilor 

Operatori economici 
CJ Vaslui 

2024  Buget de stat 
Buget propriu 
Alte surse de 
finanţare 

Urmărirea și controlul modului de 
gestionare a deșeurilor industriale 
periculoase de către deținătorii 
acestora 

APM Vaslui 
GNM-CJ Vaslui 
DSP Vaslui 

permanent   

Intocmirea și implementarea Persoane juridice permanent  Fonduri proprii 
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nepericuloase 
eliminate prin 
depozitare 
finală 
 
Gestionarea în 
siguranță a 
deșeurilor 
industriale 
periculoase 

programelor de prevenire și 
reducere a cantităților de deșeuri 
generate din activitatea proprie 
sau, după caz, de la orice produs 
fabricat, inclusiv măsuri care 
respectă un anumit design al 
produselor și adoptarea unor 
măsuri de reducere a 
periculozității deșeurilor 
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CATEGORIA DE PROBLEME PM- 03 PERICOLE GENERATE DE CATASTROFE/FENOMENE NATURALE ȘI ANTROPICE 

 Nr.crt. PPROBLEMA COD IDENTIFICARE NR.ACȚIUNI 

1. Existența riscului de inundații 
 

PM- 03-01 16 

2. Riscul poluării mediului datorat activităţilor industriale cu 

impact major asupra mediului înconjurător 

PM- 03-02 3 

3. Existenţa zonelor expuse riscului de eroziune şi alunecări de teren 

 

PM- 03-03 6 

4. Apariția fenomenului de deșertificare a solului datorată 
activităților antropice (supraexploatarea terenurilor) și 
schimbărilor climatice (secetă prelungită) 

PM- 03-04 3 

5. Încendierea voluntară/involuntară a miriștilor, pajiștilor, 
canalelor de desecare, pădurilor și deșeurilor 

PM- 03-05 1 

 

CATEGORIA DE PROBLEME: PM- 03 PERICOLE GENERATE DE CATASTROFE/FENOMENE NATURALE ȘI ANTROPICE 

 

PROBLEMA DE MEDIU: PM- 03-01 Existența riscului de inundații 
OBIECTIV GENERAL: Evitarea apariţiei de fenomene nedorite ca urmare a degradării de albii şi maluri 
Obiectiv specific:  Reducerea zonelor cu risc de inundaţii 

Ţinta Indicator(i) Acţiune Responsabil 

implementare 

Termen de 

realizare 

Cost estimativ Surse de finanţare 
existente/potenţiale 

Reducerea 
suprafeţelor 
afectate de 
inundaţii 

- suprafaţa (ha) 
- nr. lucrări specifice efectuate 

Realizarea de lucrări cu rol de 
apărare împotriva inundațiilor 

ABA Prut-Bîrlad permanent - Buget de stat 
Buget propriu 
Alte surse de 
finanţare 

“Apărare împotriva inundațiilor a 
localităților Solești-Vaslui-Secuia, 
județul Vaslui” 

ABA Prut-Bârlad 2021-2023 10.000.000 lei Buget de stat 
Alte surse legal 
constituite 

“Indiguire râu Prut în sectorul 
Albița-Fălciu, județul Vaslui” 

ABA Prut-Bârlad 2021-2023 17.191.000 lei Buget de stat 
Alte surse legal 
constituite 

“Indiguire râu Bârlad la Dumești, ABA Prut-Bârlad 2021 612.000 lei Buget de stat 
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județul Vaslui” Alte surse legal 
constituite 

“Regularizare râu Bârlad și 
afluenți sector Banca-limita 
județul Vaslui” 

ABA Prut-Bârlad 2021 1.540.000 lei Buget de stat 
Alte surse legal 
constituite 

“Regularizare râu Bârlad, sector 
Negrești-Bălteni, județul Vaslui” 

ABA Prut-Bârlad 2021 766.000 lei Buget de stat 
Alte surse legal 
constituite 

“Polder Vulturești-consolidare 
mal aval rizbermă, județul Vaslui” 

ABA Prut-Bârlad 2021 288.000 lei Buget de stat 
Alte surse legal 
constituite 

Stație automata hidrometrică 
AHSS 804 Băcești, județul Vaslui 

ABA Prut-Bârlad 2021 137.000 lei Buget de stat 
Alte surse legal 
constituite 

Stație automata hidrometrică 
AHSS 50 Negrești, județul Vaslui 

ABA Prut-Bârlad 2021 186.000 lei Buget de stat 
Alte surse legal 
constituite 

 DALI – “Îndiguire râu Prut zona 
Rânzești- Cârja-aducerea la clasa 
de imporanță corespunzătoare a 
lucrărilor de indiguire pe râul 
Prut, în zona Cârja, județul 
Vaslui” 

ABA Prut-Bârlad 2021 50.000 lei- 
valoare aferentă 
etapei propusă 

pentru anul 
2021 

Buget de stat 
Alte surse legal 
constituite 

DALI- “Limitator debit POLDER 
Vulturești” 

ABA Prut-Bârlad 2021 130.000 lei- 
valoare aferentă 
etapei propusă 

pentru anul 
2021 

Buget de stat 
Alte surse legal 
constituite 

Branșament +linie electrică LEA 
20KV, L= 2km+PT 40KVA-Ac 
Dumesti 

ABA Prut-Bârlad 2021 436.00 lei- 
valoare aferentă 
etapei propusă 

pentru anul 
2021 

Buget de stat 
Alte surse legal 
constituite 

  Reabilitarea infrastructurii 
afectate de viituri în comuna 
Grivița judetul Vaslui 

UAT Grivița 2023 4.987.061,21 Buget local 
CNI ( Compania 
Națională de 
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Investiții) 
  Reabilitarea infrastructurii la 

Bursucani pentru înlăturarea 
efectelor calamităților, comuna 
Grivița, județul Vaslui 

UAT Grivița 2022 4.581.887,14 Buget local 
CNI ( Compania 
Națională de 
Investiții) 

  Reabilitare drumuri locale 
afectate de inundații in comuna 
Muntenii de Jos 

UAT Muntenii de 
Jos 

2022 4.846.783,74 Buget local 
CNI (Compania 
Națională de 
Investiții) 

  Lucrări de regularizare a 
cursurilor de apă și a viiturilor 
râul Bârlad, oraș Negrești, județ 
Vaslui 

UAT Negrești 2022 1.460.000 Buget local 
CNI (Compania 
Națională de 
Investiții) 

PROBLEMA DE MEDIU: PM- 03-02 Riscul poluării mediului datorat activităţilor industriale cu impact major asupra mediului înconjurător 

OBIECTIV GENERAL: Reducerea poluării mediului în cazul accidentelor majore, fenomenelor naturale şi antropice 

Obiectiv specific:  Prevenirea poluării mediului în cazul accidentelor majore 

Ţinta Indicator(i) Acţiune Responsabil 

implementare 

Termen de 

realizare 

Cost estimativ Surse de finanţare 
existente/potenţiale 

Reducerea 
riscului de 
apariție a 
unor 
accidente 
majore 

-valoarea investiţiilor 
-politici de prevenire a 
accidentelor majore 
-rapoarte de securitate 
-nr inspecţii/controale 
-nr.poluări accidentale/an 
-nr.operatori economici nou 
identificaţi 

Actualizarea inventarului 
operatorilor economici care intră 
sub incidența prevederilor 
Directivei SEVESO 

APM Vaslui permanent  Buget propriu 

Acţiuni de verificare/control în 
caz de poluări/ incidente 
tehnologice/ accidente/ incendii 
generate de substanţe chimice 
periculoase la operatori economici 
care produc/folosesc în procesul 
de producţie substanţe chimice 
periculoase 

APM Vaslui 
ISU Vaslui 
 GNM- CJ Vaslui 
  

permanent  Buget propriu 

Urmărirea respectării prevederilor 
actelor de reglementare de către 
beneficiarii ce utilizează în fluxul 
tehnologic substanţe periculoase 
 
 

APM Vaslui 
ISU Vaslui 
 GNM- CJ Vaslui 

permanent  Buget propriu 



 

Planul Local de Acțiune pentru Mediu al județulului Vaslui, 2021-2025 
 

 Page 91 
 

PROBLEMA DE MEDIU: PM- 03-03 Existenţa zonelor expuse riscului de eroziune şi alunecări de teren 

OBIECTIV GENERAL: Adoptarea de măsuri pentru evitarea apariţiei eroziunii şi alunecărilor de teren, la inundații în zonele cu probabilitate mare de 

apariţie a acestor fenomene 

Obiectiv specific:  Reducerea riscului la inundații, alunecări de teren, eroziune a solului 
Ţinta Indicator(i) Acţiune Responsabil 

implementare 

Termen de 

realizare 

Cost estimativ Surse de finanţare 
existente/potenţiale 

Diminuare 
suprafețe de 
teren afectate 

-nr suprafete teren 
-suprafețe impădurite (ha) 

Diminuarea gradului de 
exploatare a pădurilor, 
împădurirea terenurilor degradate 

Directia Silvica 
Vaslui 
Ocoale silvice 

permanent  Buget propriu 

Executarea de lucrări de 
combatere a eroziunii solului, 
reabilitarea suprafețelor afectate 
prin executarea de lucrări de 
amenajare de suprafaţă şi lucrări 
de artă, după caz: baraje, ruperi de 
pantă, praguri. 

Proprietari terenuri 
 APL-uri 

permanent  Buget propriu 
Alte surse de 
finanțare 

Asigurarea integrității fondului 
forestier actual: Fond forestier 
proprietate publică a statului -
49606 ha 
 Fond forestier proprietate privată 
-20536 ha 

Direcția Silvică 
Vaslui 

anual 12.660.000 Fonduri proprii 
Fondul de conservare 
Fondul de Mediu 
Bugetul de stat 

Împădurirea terenurilor goale din 
fond forestier, regenerarea 
naturală a arboretului 

Direcția Silvică 
Vaslui 

anual 2.500.000 Fonduri proprii 
Fondul de conservare 
 

Împădurirea terenurilor agricole și 
neagricole  U.A.T. Berezeni 

UAT Berezeni 2032 4.369.418 PNDR 2014-2020, 
”Sprijin pentru prima 
împădurire şi crearea 
de suprafeţe 
împădurite” aferentă 
Măsurii 8 submasura 
„8.1 - sesiunea 3,  

PROBLEMA DE MEDIU: PM- 03-04 Apariția fenomenului de deșertificare a solului datorată activităților antropice (supraexploatarea terenurilor) și 
schimbărilor climatice (secetă prelungită) 
OBIECTIV GENERAL: Reducerea impactului negativ provocat de fenomenele de eroziune 
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Obiectiv specific:  Dezvoltarea sistemelor de protecție 

Ţinta Indicator(i) Acţiune Responsabil 

implementare 

Termen de 

realizare 

Cost estimativ Surse de finanţare 
existente/potenţiale 

Diminuarea 
efectelor 
secetei 

-nr statii pompare și repompare 
reabilitate 
-lungime canale de aducțiune și 
distribuție 
-nr contrucții hidrotehnice 

“Reabilitarea infrastructurii de 
irigații din amenajarea Albița, 
Fălciu, județul Vaslui” 

ANIF- Filiala 
Teritorială de 
Îmbunătățiri 
Funciare Vaslui 

26 luni de 
la data 

Ordinului 
de incepere 
a lucrarilor 

42.800.000 lei    
( fara TVA) 

Programul  National 
de Reabilitare a 
Infrastructurii 
Principale de Irigații 

„Reabilitarea stației de repompare 
SRP1 Vetrișoaia, a canalului de 
aducțiune CA4 și a canalelor de 
distribuție CD2 și CD3 din 
amenajarea Albița Fălciu, 
jud.Vaslui” 

ANIF- Filiala 
Teritorială de 
Îmbunătățiri 
Funciare Vaslui 

 575.000 lei     Programul  National 
de Reabilitare a 
Infrastructurii 
Principale de Irigații 

‚Reabilitarea infrastructurii 
principale în amenajarea de 
irigații Mânjești, jud. Vaslui” 

ANIF- Filiala 
Teritorială de 
Îmbunătățiri 
Funciare Vaslui 

2021 155. 000 lei     Bugetul de stat 

Pregatire documentații tehnico-
economice pe componentele – 
compensarea deficitului de apă 
din sol, eliminarea excesului de 
apă de pe suprafețele afectate  și 
combaterea eroziunii solului 

ANIF- Filiala 
Teritorială de 
Îmbunătățiri 
Funciare Vaslui 

2021  Plan National de 
Relansare și 
Reziliență 

PROBLEMA DE MEDIU: PM- 03-05  Incendierea voluntară/involuntară a miriștilor, pajiștilor, canalelor de desecare, pădurilor și deșeurilor 

OBIECTIV GENERAL: Prevenirea poluării factorilor de mediu 

Obiectiv specific:  Eliminarea impactului asupra mediului datorat incendierii voluntare/involuntare 

Ţinta Indicator(i) Acţiune Responsabil 

implementare 

Termen de 

realizare 

Cost estimativ Surse de finanţare 

existente/potenţiale 

Aplicarea 
actelor 
normative în 
vigoare 

-nr sancțiuni aplicate Identificarea și aplicarea de 
sancțiuni celor care încalcă 
legislația de mediu în vigoare 

UAT-uri 
GNM- Cj Vaslui 
Alte autorități cu 
atribuții în domeniu 

permanent  Buget propriu 
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CATEGORIA DE PROBLEME PM- 04 POLUAREA ATMOSFEREI 

Nr.crt. PPROBLEMA COD IDENTIFICARE NR.ACȚIUNI 

1. Poluarea aerului generată de sursele provenite din diferite sectoare de 
activitate 

PM- 04-01 4 

2. Poluarea aerului datorată traficului rutier în zonele urbane PM- 04-02 11 

3. Disconfort auditiv/fonic datorat depăşirii valorilor maxime admise de 
zgomot în zonele aglomerate din oraşe 

PM- 04-03 2 

4. Generarea unor cantităţi semnificative de pulberi datorită şantierelor 
în lucru 

PM- 04-04 6 

5. Poluarea aerului generată de sistemele de ardere cu combustibilii solizi 
şi/sau lichizi din sectorul rezidenţial 

PM- 04-05 25 

 

CATEGORIA DE PROBLEME: PM- 04 POLUAREA ATMOSFEREI 

PROBLEMA DE MEDIU: PM- 04-01  Poluarea aerului generată de sursele provenite din diferite sectoare de activitate 

OBIECTIV GENERAL: Îmbunătăţirea calităţii aerului 
Obiectiv specific:  Reducerea poluării aerului generată de sursele provenite din diferite sectoare de activitate 

Ţinta Indicator(i) Acţiune Responsabil 

implementare 

Termen de 

realizare 

Cost estimativ Surse de 

finanţare 
existente/ 

potenţiale 

 
Reducerea 
progresivă a 
emisiilor de 
poluanţi generate 
de diferite 
sectoare de 
activitate 

-nr. sisteme de reducere emisii 
-eficienţa sistemelor de 
reducere a emisiilor (%) 
- poluanţi monitorizaţi (emisii, 
imisii) 
- nr. depăşiri ale limitelor 
prevăzute în autorizaţii (emisii, 
imisii) 
- nr. poluări accidentale 
- valoare investiţii pentru 
reducerea poluării aerului (mii 
lei) 
- nr. verificări în vederea 

Optimizarea sistemelor de 
reducere a emisiilor 

Agenţi economici 
IPPC, COV ind, 
Seveso, COV 
benzina 

permanent - Buget propriu 
Alte surse de 
finanţare 
Finanțări externe 

Monitorizarea poluanţilor generaţi 
în atmosferă 

Agenţi economici 
IPPC, COV ind, 
Seveso, COV 
benzina 

permanent - Buget propriu 
Alte surse de 
finanţare 
Finanțări externe 

Verificarea respectării condiţiilor 
şi măsurilor impuse prin actele de 
reglementare 

APM Vaslui 
GNM –CJ Vaslui 

permanent  Buget propriu 

Aplicarea sancţiunilor pentru 
nerespectarea condiţiilor şi 

GNM –CJ Vaslui permanent  Buget propriu 
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respectării condiţiilor şi 
măsurilor impuse în actele de 
reglementare 
- nr. sancţiuni în vederea 
respectării condiţiilor şi 
măsurilor impuse în actele de 
reglementare 

măsurilor impuse în actele de 
reglementare 

PROBLEMA DE MEDIU: PM- 04-02  Poluarea aerului datorată traficului rutier în zonele urbane 

OBIECTIV GENERAL: Îmbunătăţirea calităţii aerului 
Obiectiv specific:  Reducerea poluării aerului generată de traficul rutier în zonele urbane 

Ţinta Indicator(i) Acţiune Responsabil 

implementare 

Termen de 

realizare 

Cost estimativ Surse de 

finanţare 
existente/potenţi

ale 

Reducerea 
progresivă a 
emisiilor de 
poluanţi generate 
de traficul rutier în 
zonele urbane 

-nr. staţii de măsurare a calităţii 
aerului 
- nr. de parametri monitorizaţi 
- nr. depăşiri în cazul 
parametrilor monitorizaţi pentru 
care există valori 
limită/ţintă/informare 
- nr. mijloace de transport local 
achiziţionate 

Monitorizarea parametrilor de la 
staţiile de monitorizare a calităţii 
aerului 

APM Vaslui permanent  Buget propriu 

Achiziţionarea mijloacelor de 
transport ecologice (autobuze, 
tramvaie, etc.) 

Primăria 
Municipiului  Vaslui, 
Barlad 
UAT-uri județul 
Vaslui 

permanent  Buget local 
Alte surse de 
finanţare 
Finanţări externe 

-nr. variante de ocolire 
- lungime variante de ocolire 
modernizate (km) 
-lungime variante de ocolire 
construite (km) 

Decongestionarea şi fluidizarea 
traficului pe variantele de ocolire 

Compania Națională 
de Administrare a 
Infrastructurii 
Rutiere , 
Primariile Vaslui, 
Barlad, Husi 

permanent  Buget local 
Alte surse de 
finanţare 
Finanţări externe 

- lungime artere de circulaţie 
reabilitate (km) 
- lungime artere de circulaţie 
modernizate (km) 

Reabilitări şi /sau modernizări de 
artere/drumuri de circulaţie 
urbană, județeană și națională 

CJ Vaslui 
Primariile Vaslui, 
Barlad, Husi 

permanent  Buget local 
Alte surse de 
finanţare 
Finanţări externe 

-nr. parcari 
-lungime piste biciclete 

Crearea locurilor de parcare 
amenajate pentru eliberarea 

Primariile Vaslui, 
Barlad, Husi 

permanent  Buget local 
Alte surse de 
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amenajate (km) 
- nr. parcări pentru biciclete 
- suprafaţa parcări pentru 
biciclete (m2) 

spaţiilor publice aglomerate UAT –uri judetul 
Vaslui 

finanţare 
Finanţări externe 

Amenajarea de infrastructură care 
să permită deplasarea în condiţii 
de siguranţă cu bicicleta 
şi amenajarea de locuri de parcare 
pentru aceste mijloace de 
transport 

Primariile Vaslui, 
Barlad, Husi 
UAT –uri judetul 
Vaslui 

permanent  Buget local 
Alte surse de 
finanţare 
Finanţări externe 

-nr arbori plantați Plantarea arborilor în aliniament 
cu arterele de circulaţie 

Primariile Vaslui, 
Barlad, Husi 
UAT –uri judetul 
Vaslui 

permanent  Buget local 
Alte surse de 
finanţare 
Finanţări externe 

- nr. şi tipic reglementări 
privind managementul traficului 
(ore de trafic/tip mijloace de 
transport, viteza de rulare, 
programare orară a serviciilor 
de utilităţi publice,etc.) 
- nr. vehicule verificate 

Managementul traficului UAT-uri județul 
Vaslui 
IPJ Vaslui-Serviciul 
Rutier 

permanent  Buget propriu 
Buget local 
Alte surse de 
finanţare 
Finanţări externe 

Verificarea vehiculelor de către 
organismul/ organismele abilitate 

RAR 
ARR 

permanent  Buget propriu 
Buget local 
 

-existenţa unui Plan de 
Menţinere a Calităţii aerului  
- nr. măsuri realizate în sectorul 
trafic 

Implementarea măsurilor din 
Planului de Menţinere a Calităţii 
aerului, după aprobarea acestuia 

Autorităţile cu 
atribuţii în realizarea 
măsurilor din 
Planului de 
Menţinere a Calităţii 
aerului 

În 
termenele 

de realizare 
cuprinse în 
Calendarul 

aplicării 
planului 

 Buget local 
Alte surse de 
finanţare 
Finanţări externe 

 Monitorizarea progreselor din 
Calendarul aplicării Planului de 
Menţinere a Calităţii aerului 

Consiliul Județean 
Vaslui 
APM Vaslui 
GNM CJ Vaslui 

Pe toată 
perioada 

implementă
rii planului 

 Buget local 
Alte surse de 
finanţare 
Finanţări externe 

PROBLEMA DE MEDIU: PM- 04-03  Disconfort auditiv/fonic datorat depăşirii valorilor maxime admise de zgomot în zonele aglomerate din oraşe 

OBIECTIV GENERAL: Îmbunătăţirea calităţii vieții 
Obiectiv specific:  Evitarea, prevenirea sau reducerea efectelor dăunătoare a disconfortului provocate de zgomotul ambiental asupra populaţiei 

Ţinta Indicator(i) Acţiune Responsabil 

implementare 

Termen de 

realizare 

Cost estimativ Surse de 

finanţare 
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existente/potenţi
ale 

Reducerea 
nivelului de 
zgomot în zonele 
aglomerate din 
oraşe 

- nr. puncte de monitorizare 
- nr. depăşiri în punctele 
monitorizate 
- tipul şi nr. de măsuri 
implementate 
- populaţie expusă la zgomot în 
zone aglomerate din municipiu 
(%) 
- existenţa unor măsuri de 
reducere a zgomotului  
-tipul şi nr. de măsuri stabilite 

Monitorizarea zgomotul 
ambiental în punctele de interes 
public 

Primăria 
Municipiului Vaslui 
APM Vaslui 

permanent  Buget local 
Alte surse de 
finanţare 
Buget alocat 

Implementarea de măsuri în 
vederea prevenirii şi reducerii 
zgomotului ambiental 

 UAT Vaslui 
 UAT Bârlad 
 UAT Huși 
APM Vaslui 

permanent  Buget local 
Alte surse de 
finanţare 
 

PROBLEMA DE MEDIU: PM- 04-04  Generarea unor cantităţi semnificative de pulberi datorită şantierelor în lucru 

OBIECTIV GENERAL: Îmbunătăţirea calităţii aerului 
Obiectiv specific:  Reducerea emisiilor de pulberi rezultate din activitatea şantierelor în lucru 

Ţinta Indicator(i) Acţiune Responsabil 

implementare 

Termen de 

realizare 

Cost estimativ Surse de 

finanţare 
existente/ 

potenţiale 

Supravegherea 
etapelor de lucru 
specificate în 
proiectele 
întocmite 

- nr. de şantiere în lucru 
- tip şi nr. de măsuri 
implementate pentru prevenirea 
poluării aerului 
- cantitate apă utilizată pentru 
umectare (mc) 

Interzicerea depozitării 
materialelor de construcţii pe 
carosabil sau în zone neprotejate 

Persoane fizice și 
juridice 

permanent  Buget propriu 
Alte surse de 
finanţare 
Finanţări externe 

Interzicerea transportului de 
materiale de construcţii şi 
materiale din demolări prin zonele 
aglomerate 

Persoane fizice și 
juridice 

permanent  Buget propriu 
Alte surse de 
finanţare 
Finanţări externe 

Organizarea şantierului de lucru 
respectând cerinţele din actele de 
reglementare 

Persoane fizice și 
juridice 

  Buget propriu 
Alte surse de 
finanţare 
Finanţări externe 

- nr. verificări în vederea 
respectării condiţiilor şi 
măsurilor impuse în actele de 

Verificarea respectării condiţiilor 
şi măsurilor impuse în actele de 
reglementare 

APM Vaslui 
GNM-CJ Vaslui 

permanent  Buget propriu 
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reglementare 
- nr. sancţiuni în vederea 
respectării condiţiilor şi 
măsurilor impuse în actele de 
reglementare 

Aplicarea sancţiunilor pentru 
nerespectarea condiţiilor şi 
măsurilor impuse în actele de 
reglementare 

GNM-CJ Vaslui permanent  Buget propriu 

PROBLEMA DE MEDIU: PM- 04-05  Poluarea aerului generată de sistemele de ardere cu combustibilii solizi şi/sau lichizi din sectorul rezidenţial 
OBIECTIV GENERAL: Îmbunătăţirea calităţii aerului 
Obiectiv specific:  Reducerea poluării aerului generată de sistemele de ardere cu combustibilii solizi şi/sau lichizi din sectorul rezidenţial 

Ţinta Indicator(i) Acţiune Responsabil 

implementare 

Termen de 

realizare 

Cost estimativ Surse de 

finanţare 
existente/ 

potenţiale 

Monitorizarea 
numărului de 
gospodării care au 
sisteme de ardere 
cu combustibilii 
solizi şi/sau lichizi 

- nr. de gospodării care 
utilizează pentru ardere 
combustibili solizi şi/sau lichizi 
- nr. măsuri realizate în sectorul 
rezidenţial 

Programe/proiecte de 
implementare a sistemelor de 
încălzire care utilizează energie 
alternativă (regenerabilă, 
neconvenţională) prin 
înlocuirea/completarea sistemelor 
clasice de încălzire 

UAT-uri permanent  Buget local 
Alte surse de 
finanţare 
Finanţări externe 

Promovarea surselor regenerabile 
de producere a energiei electrice/ 
Instalare sisteme fotovoltaice în 
instituţii publice 

Instituții publice 2025  Buget de 
stat/AFM 

Cresterea eficientei energetice a 
imobilului "CSEI Elisabeta 
Polihroniade" Vaslui 

Județul Vaslui (CJ 
Vaslui) 

2018-2022 3.464.963,93 POR 2014-2020 

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

Județul Vaslui (CJ 
Vaslui) 

2019-2023 7.721.767,45 POR 2014-2020 

Îmbunătățirea performanței 
energetice a clădirilor publice din 
subordinea DGASPC Vaslui 

Județul Vaslui (CJ 
Vaslui) 
DGASPC Vaslui 

2021-2027 45.000.000  POR Nord-Est 
2021-2027 
Bugetul CJ 

Consolidarea și îmbunătățirea 
eficienței energetice a Palatului 
Administrativ al Județului Vaslui 

Județul Vaslui (CJ 
Vaslui) 
 

2021-2027 35.000.000  POR Nord-Est 
2021-2027 
Bugetul CJ 
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Reabilitarea si modernizarea 
unitatilor de invatamant 
preuniversitar din municipiul 
Vaslui – Liceul Ion Mincu 

UAT Vaslui 2022 2.426.579,19 POR 2014-2020, 
AXA 4, P.I. 4.4,  
O.S. 4.5. 

Reabilitarea, modernizarea și 
echiparea infrastructurii 
educaționale pentru corp clădire 
C1 al Colegiului Agricol Dimitrie 
Cantemir 

UAT Husi 30.09.2023 8.003.076,19 POR 2014-2020 
axa prioritară 10 

Reabilitarea termica/ 
Modernizare sediul primariei 
municipiului Husi 

UAT Husi 31.08.2021 5.492.555,71 POR 2014-2020 
axa prioritară 3.1 

Regenerare cartier Corni din 
municipiul Huși prin 
realizare/dotare infrastructură 
educațională pentru educația 
preșcolară și modernizare spații 
publice urbane 

UAT Husi 23.08.2021 5.826.459,5 POR 2014-2020 
axa prioritară 13 

Cresterea eficienței energetice a 
clădirii Secției de Pediatrie din 
cadrul Spitalului municipal Elena 
Beldiman Bîrlad 

UAT Bârlad 31.08.2021 4.490.619,756. POR 2014-2020 

Creșterea eficienței energetice a 
sistemului de iluminat public din 
Barlad 

UAT Bîrlad 31.07.2021 7.224.4056,33 Fonduri 
norvegiene 

Creșterea eficienței energetice a 
Școlii Gimnaziale Episcop Iacov 
Antonovici 

UAT Bîrlad 2023 3.500.00 Administrația 
Fondului de 
Mediu 

Racord gaz retehnologizare 
centrala termică și reabilitare 
tehnică Gradinița cu program 
normal nr.1 Princhindel, oraș 
Negrești 

UAT Negrești 2022 617.169,98 Buget Local 
POIM 

Extindere conductă gaz 3045m str 
M.Kogălniceanu, D. Cantemir și 
Dacia 

UAT Negrești 2022 940.194 Buget local 
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Creșterea performanței energetice 
la Scoala Negrești, județul Vaslui 
prin modernizare clădire existentă 
cu destinație unitate de 
învățământ 

UAT Negrești 2022 3.000.000 Admnistrasția 
Fondului de 
Mediu 

Extinderea reţelelor de 
termoficare în zonele în care 
acestea nu există 

UAT-uri permanent  Buget local 
Alte surse de 
finanţare 
Finanţări externe 

Implementarea măsurilor din 
Planului de Menţinere a Calităţii 
aerului, după aprobarea acestuia 

Autorităţile cu 
atribuţii în realizarea 
măsurilor din 
Planului de 
Menţinere a Calităţii 
aerului 

În 
termenele 

de realizare 
cuprinse în 
Calendarul 

aplicării 
planului 

 Buget local 
Alte surse de 
finanţare 
Finanţări externe 

Monitorizarea progreselor din 
Calendarul aplicării Planului de 
Menţinere a Calităţii aerului 

Consiliul Județean 
Vaslui 
APM Vaslui 
GNM CJ Vaslui 

Pe toată 
perioada 

implementă
rii planului 

 Buget local 
Alte surse de 
finanţare 
Finanţări externe 

Înființare sistem de distribuție 
inteligent gaze naturale în comuna 
Grivița, Județul Vaslui  

UAT Grivița 2023 43.078.682,73 Ministerul 
Fondurilor 
Europene 

Modernizarea și eficientizarea 
sistemului de iluminat public in 
comuna Pogana 

UAT Pogana 2022 6.940.028 CNI 

Modernizarea și eficientizarea 
sistemului de iluminat public in 
comuna Muntenii de Jos 

UAT Muntenii de 
Jos 

2021 538.621,37 Buget local  
AFM 

Modernizarea sistemului de 
iluminat public in municipiul 
Barlad 

UAT Bârlad 31.08.2020 10.686.204,49 POR 2014-2020 
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CATEGORIA DE PROBLEME PM- 05 CALITATEA ȘI CANTITATEA APEI POTABILE 

Nr.crt. PPROBLEMA COD IDENTIFICARE NR.ACȚIUNI 

1. Insuficienta extindere și reabilitare a retelelor de distribuție a apei 
potabile în mediul urban și rural 

PM- 05-01 8 

2. Deficienţe în monitorizarea calităţii apei potabile din surse publice 

(fântani şi izvoare) în mediul rural 
PM- 05-02 3 

3. Decolmatarea canalelor de desecare și irigații și a canalelor de 
transport și menținerea rolului pentru care au fost proiectate, prin 
supraveghere de către administratorii canalelor, a descărcărilor de ape 
uzate, în scopul evitării poluării apelor de suprafață în care debușează 
sau a freaticului în cazul stagnării și infiltrării, precum și evitarea 
septizării zonelor 

PM- 05-03 2 

 

CATEGORIA DE PROBLEME: PM- 05 CALITATEA ȘI CANTITATEA APEI  POTABILE 

PROBLEMA DE MEDIU: PM- 05-01  Insuficienta extindere și reabilitare a retelelor de distribuție a apei potabile în mediul urban și rural 
OBIECTIV GENERAL: Asigurarea cantitativă și calitativă a apei potabile 

Obiectiv specific:  Asigurarea accesului populației din mediul urban și rural la apă potabilă de calitate 

Ţinta Indicator(i) Acţiune Responsabil 

implementare 

Termen de 

realizare 

Cost estimativ Surse de finanţare 
existente/potenţiale 

Asigurarea din 
punct de vedere 
cantitativ și 
calitativ a 
alimentării cu 
apă potabilă în 
zona urbana și 
rurală 
Asigurarea 
parametrilor de 
calitate ai apei 
potabile 
distribuite 

- nr sisteme de captare 
reabilitate 
- lungime rețea distibuție 
-indicatori fizico-chimici, 
biologici și bacteriologici ai 
apei potabile furnizate 
-debit de apă potabilă 
-nr bransamente la rețeaua de 
distribuție a apei potabile 

Realizarea/Extinderea sistemelor 
de alimentare de alimentare cu 
apă potabilă în județul Vaslui 

UAT-urile din 
județul Vaslui 
Consiliul Județean 
Vaslui 
Operatori Apă-Canal 

permanent - Buget de stat 
Buget local 
Alte surse de 
finanţare 
Finanţări externe 

Reabilitarea sistemelor de captare 
și tratare a apei, utilizată în scop 
potabil, a rețelei de distibuție a 
apei potabile 

UAT-urile din 
județul Vaslui 
Consiliul Județean 
Vaslui 
Operatori Apă-Canal 

permanent - Buget de stat 
Buget local 
Alte surse de 
finanţare 
Finanţări externe 
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conform 
prevederilor 
legale în vigoare 
creșterea 
gradului de 
acces al 
populației la 
serviciile 
publice de 
alimentare cu 
apă potabilă 
Controlul 
calității apei 
potabile 
distribuite către 
populație în 
scopul încadrării 
parametrilor de 
calitate în 
valorile legale 
ale CMA 

-nr. indicatori monitorizați/ 
-nr. analize efectuate 
 
-nr.depășiri ale valorilor 
admisibile 
 

Monitorizarea apei potabile 
distribuite către populație 

SC AQUAVAS SA 
Vaslui 

permanent  surse proprii 

Creșterea 
gradului de 
acces al 
populației din 
mediul rural la 
serviciile 
publice de 
alimentare cu 
apă potabilă 
 
 

-lungimea rețelei de distribuție 
-nr. de gospodării branșate 
-cantități de apă potabilă 
distribuită 
-valoarea investițiilor 

Înființare sistem de alimentare cu 
apă în satul Bursucani, comuna 
Grivița, județul Vaslui 

UAT Grivita 2023 6.985.630,65 CNI 

Inființare rețea alimentare cu  apă 
în satul Lățesti, oraș Murgeni 

UAT Murgeni 2021 5.191.682,25 MLDPL 
Buget local 

Inființare rețea alimentare cu  apă 
în satul Floreni, oraș Murgeni 

UAT Murgeni 2021 6.251.227,95 MLDPL 
Buget local 

Stație de tratare alimentare cu apă 
cartier cu apă cartier Satu-Nou, 
com Muntenii de jos, jud. Vaslui 

UAT Muntenii de 
Jos 

13.05.2021 144.893,6 Buget local 

Alimentare cu apă cartier Satu 
Nou, com. Mutenii de Jos, jud 
Vaslui  
 
 

UAT Muntenii de 
Jos 

20.01.2023 575.958,14 Buget local 
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PROBLEMA DE MEDIU: PM- 05-02  Deficienţe în monitorizarea calităţii apei potabile din surse publice (fântani şi izvoare) în mediul rural 
OBIECTIV GENERAL: Asigurarea unei aprovizionări adecvate cu apă potabilă 

Obiectiv specific:  Reducerea numărului de cazuri de methemoglobinemie acută infantilă 

Ţinta Indicator(i) Acţiune Responsabil 

implementare 

Termen de 

realizare 

Cost estimativ Surse de finanţare 
existente/potenţiale 

Încadrarea în 
indicii de 
calitate pentru 
potabilitate 

-frecvenţa de monitorizare 
-număr indicatori monitorizaţi 
-număr depăşiri 
-număr acţiuni de educaţie 
sanitară 

Monitorizare calitate apă din surse 
publice (anual cca 50 de 
fântâni/izvoare din judeţ, conform 
Programului Naţional de Sănătate 
II) 

DSP Vaslui permanent  Buget de stat 

Asigurarea de surse de apă 
alternative în zonele cu 
concentraţii peste CMA a 
substanţelor azotoase (nitriţi, 
nitraţi) 

APL-uri permanent  Buget local 

Distribuire materiale de educaţie 
sanitară şi adrese/ informări către 
APL-uri şi cabinetele medicilor de 
familie 

DSP Vaslui 
APL-uri 

permanent  Buget de stat 
Buget local 

PROBLEMA DE MEDIU: PM- 05-03  Decolmatarea canalelor de desecare și irigații și a canalelor de transport și menținerea rolului pentru care au fost 
proiectate, prin supraveghere de către administratorii canalelor, a descărcărilor de ape uzate, în scopul evitării poluării apelor de suprafață în care debușează 
sau a freaticului în cazul stagnării și infiltrării, precum și evitarea septizării zonelor 

OBIECTIV GENERAL: Asigurarea cantitativă și calitativă a apei potabile 

Obiectiv specific:  Asigurarea parametrilor de calitate a apei potabile din sistem centralizat și surse individuale, amenajare obiective de irigații 
Ţinta Indicator(i) Acţiune Responsabil 

implementare 

Termen de 

realizare 

Cost estimativ Surse de finanţare 
existente/potenţiale 

Asigurarea 
unei calitați 
adecvate a apei 
potabile 
Reabilitare 
sisteme de 
irigații 

-nr de surse de poluare care 
afectează calitatea apei 
canalelor 
-frecvența de monitorizare 
-lungime canale de aducțiune și 
distibuție 

Decolmatarea periodică și 
întreținerea albiei canalelor și 
controlul surselor de poluare care 
evacuează în canale 

UAT-uri 
ANIF 
Proprietari Canale 

permanent  Buget de stat 
Buget local 
Alte surse de 
finanţare 
Finanţări externe 

Lucrări de întreținere și reparații 
și înlocuire clapeți la 
subtraversările din amenajarea de 
desecare B.H. Bârlad 

ANIF  
Filiala Teritorială IF 
Vaslui 

2021 151325,27 lei 
 (fara TVA) 

Buget de stat 
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CATEGORIA DE PROBLEME PM- 06 TRANSPORTURILE 

Nr.crt. PPROBLEMA COD IDENTIFICARE NR.ACȚIUNI 

1. Infrastructura deficitară de transport, inclusiv modalităţi reduse de 
transport ecologic 

PM- 06-01 10 

2. Management ineficient al traficului în zonele urbane PM- 06-02 5 

3. Nivel ridicat de zgomot pe arterele principale şi a căilor ferate PM- 06-03 30 

 

CATEGORIA DE PROBLEME: PM- 06 TRANSPORTURILE 

PROBLEMA DE MEDIU: PM- 06-01  Infrastructura deficitară de transport, inclusiv modalităţi reduse de transport ecologic 

OBIECTIV GENERAL: Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport în judeţ 
Obiectiv specific:  Reducerea suprafețelor de sol poluate din surse agricole prin respectarea normelor de eco-condiționalitate 

Ţinta Indicator(i) Acţiune Responsabil 

implementare 

Termen de 

realizare 

Cost estimativ Surse de 

finanţare 
existente/potenţ

iale 

Reducerea 
concentraţiei 
de PM10 
 
Crearea unei 
mobilităţi 
urbane 
prietenoase cu 
mediul 
 

- număr de depaşiri ale valorii 
limită zilnice peste limita 
acceptată (35 de depăşiri/an 
 
-număr campanii 
 
-km piste biciclişti 
 
% călători din populaţia activă 
ce utilizează mijloace de 
transport public 
 
-număr proiecte de mobilitate 
alternativă 
 

Realizarea planului de dezvoltare 
durabilă a transportului public în 
judeţul Vaslui, cu includerea de 
noi zone rezidenţiale 

CJ Vaslui  - Buget de stat 
Buget propriu 
Alte surse de 
finanţare 

Amenajarea de rețea de piste de 
biciclete, inclusive facilitate de 
parcare (pe ambele sensuri de 
parcurs pe str. Decebal, str Traian, 
str. Republicii, str. Stefan cel 
Mare, str Calugareni și 
reamenajaea spațiilor verzi si a 
tramei pietonale) 

UAT Vaslui 
Consiliul Județean 

2022 1.500.000 euro Buget de stat 
Buget propriu 
Alte surse de 
finanţare 

Reducerea emisiilor de carbon in 
municipiul Huși bazată pe planul 
de Mobilitate Urbană Durabilă 

UAT Huși 2023 40.396.000 POR 2014-2020 

Dezvoltarea mobilităţii urbane în UAT Vaslui 2025  Buget local 
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Vaslui Fonduri 
europene 
Buget de stat 

Dezvoltarea mobilităţii urbane în  
Barlad 

UAT Barlad  
2025 

 Buget local 
Fonduri 
europene 
Buget de stat 

Modernizarea parcului auto 
utilizat pentru transportul de 
călători (achizitie de 15 mijloace 
de transport ecologice și realizare 
stații alimentare ) 

UAT Vaslui 
 Transurb S.A 

2022 3.500.000 euro Buget local 
Fonduri 
europene 
Buget de stat 

Modernizarea parcului auto 
utilizat pentru transportul de 
călători ( achizitia a 10 mijloace 
de transport electrice sau hibride) 

UAT Bârlad 
 Operatorul Public 
Local de transport în 
comun 

2022 3.800.000 euro Buget local 
Fonduri 
europene 
Buget de stat 

Modernizarea parcului auto 
utilizat pentru transport calători 

UAT Huși 
SC ANTA 95 SRL 

2022 4.000.000 euro Buget local 
Fonduri 
europene 
Buget de stat 

Promovarea transportului 
ecologic: Marcarea Săptămânii 
Mobilităţii Europene 

APM Vaslui 
 APL-uri 

permanent  Buget de stat 
Buget propriu 

PROBLEMA DE MEDIU: PM- 06-02  Management ineficient al traficului în zonele urbane 

OBIECTIV GENERAL: Reducerea emisiilor de poluanţi în aerul înconjurǎtor 

Obiectiv specific:  Fluidizarea traficului şi îmbunătăţirea calitǎţii aerului 
Ţinta Indicator(i) Acţiune Responsabil 

implementare 

Termen de 

realizare 

Cost estimativ Surse de 

finanţare 
existente/potenţ

iale 

Reducerea 
concentraţiei 
de PM10 
 
Modernizarea 

-număr de depăşiri ale valorii 
limită zilnice peste limita 
acceptată (35 de depăşiri/an) 
-număr maşini înlocuite prin 
programe naţionale 

Implementarea de sisteme 
intermodale eficiente de transport 
în municipii/orase 

APL-uri   Buget local,  
Fonduri 
nerambursabile 

Proiect de realizare depou pentru 
transportul public 

UAT Vaslui 2023 21.163.086 POR 2014-
2020, AXA 4, 
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şi extinderea 
transportului în 
comun  

-număr maşini abandonate 
identificate şi relocate 
-reducerea timpilor de deplasare 

P.I. 4e,  O.S. 4.1 
Proiect de extindere a rutelor, 
traseelor și stațiilor pentru 
transportul public de călători 

UAT Vaslui 2022 108.878.193.57 POR 2014-
2020, AXA 4, 
P.I. 4e,  O.S. 4.1 

Reparații capitale strada Traian UAT Vaslui 2022  Buget local 
 Alte sursede 
finanțare 

Accesarea fondurilor destinate 
înnoirii parcurilor auto – 
Programul RABLA 

Instituții publice permanent  Buget de stat 

PROBLEMA DE MEDIU: PM- 06-03  Nivel ridicat de zgomot pe arterele principale şi a căilor ferate 

OBIECTIV GENERAL: Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport în judeţ 
Obiectiv specific:  Îmbunǎtǎţirea infrastructurii de transport şi fluidizarea traficului 

Ţinta Indicator(i) Acţiune Responsabil 

implementare 

Termen de 

realizare 

Cost estimativ Surse de 

finanţare 
existente/potenţ

iale 

Reabilitare/ 
modernizare/ 
extindere 
infrastructură 
de transport 
 
Reducerea 
zgomotului 
cauzat de trafic 
 
 

-număr Km drumuri comunale/ 
judeţene /naţionale reabilitate 
-planuri de acţiune privind 
prevenirea şi reducerea 
zgomotului implementate 

Varianta de ocolire a Bârladului UAT Barlad  
CNAIR 

2022 223.672.793,15 
lei (inclusiv 

TVA) 

Programul 
Oerațional 

Infrastructura 
Mare 2014-2020 

 
Sprijin pentru pregătirea 
documentației tehnice aferente 
proiectului de infrastructură 
rutieră pentru Varianta de Ocolire 
Vaslui 

UAT Vaslui 
CNAIR 

2021 1.905.500 lei Programul 
Operațional 

Infrastructura 
Mare (POIM) 
2014-2020 în 
cadrul Axei 

Prioritare 2 –
Obiectiv 

Specific 2.1 
Varianta de ocolire Huși UAT Huși 

CNAIR 
2023 366.008.000 lei Buget de stat 

prin Ministerul 
Transporturilor 
Buget propriu 
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Modernizarea infrastructurii de 
transport în scopul reducerii 
emisiilor de carbon in municipiul 
Bârlad 

UAT Bârlad 2023 57.811 .298,96 POR 2014-2020 

Dezvoltarea sistemului public de 
transport în comun în municipiul 
Bârlad, prin achiziția de autobuze 
electrice în scopul reducerii 
emisiilor de carbon 

UAT Bârlad 2023 27.771.111,16 
lei 

 

POR 2014-2020 

Reabilitare si 
Modernizare Drum 
Strategic Judetean 
Birlad – Laza – Codaesti 
(Dj 245, Dj 245m, Dj 247, Dj 
246) 

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

2017-2022 222.001.842 POR 
2014-2020 

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

Județul Vaslui    (CJ 
Vaslui) 
Parteneri: 
 UAT Deleni 

2018-2022 16.550.275,59 POR 
2014-2020 

Axa Rutieră Strategică Sud-Vest a 
Județului Vaslui DJ 243A si 
DJ243 

Județul Vaslui    (CJ 
Vaslui) 

2021-2024 215.977.133 POR Nord-Est 
2021-2027 
Bugetul de stat 
Bugetul CJ 

Lucrări de infrastructură stradală 
cartier DRIC2 și DRIC3 din 
municipiul Husi 

UAT Huși 2023 2.273.000 POR/GAL 
Huși-CI /2020/ 
prioritatea de 
investiții 9.1 

Reabilitare drumuri degradate în 
orașul Murgeni 

UAT Murgeni 2021  CNI 

Reabilitare drumuri degradate în 
sat Schineni, orașul Murgeni 

UAT Murgeni 2021  CNI 

Lucrări reparații curente, strada 
Alee, acces Bloc B5, in oras 

UAT Murgeni 2021 25928 Buget Local 
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Murgeni ( L =65m) 
Lucrări reparații curente, strada 
Alee, acces Bloc B3, in oras 
Murgeni (L =135m) 

UAT Murgeni 2021 50630 Buget Local 

Lucrări reparații curente, strada 
Aleea liceului in oras 
Murgeni(L=40m) 

UAT Murgeni 2021 16932 Buget Local 

Lucrări reparații curente, strada 
Panait Sirbu, in oras Murgeni (L 
=320m) 

UAT Murgeni 2021 235077 Buget Local 

Lucrări reparații curente, strada 
Piata, in oras Murgeni (L =70m) 

UAT Murgeni 2021 60765 Buget Local 

Lucrări reparații curente, strada 
Proffi, in oras Murgeni (L =70m) 

UAT Murgeni 2021 54768 Buget Local 

Lucrări reparații curente, strada 
Mihonea, in oras Murgeni (L 
=340m) 

UAT Murgeni 2021 148365 Buget Local 

Lucrări reparații curente, strada 
Antohi Petru, in oras Murgeni (L 
=340m) 

UAT Murgeni 2021 112613 Buget Local 

Lucrări reparații curente, strada 
Aleea Decebal, in oras Murgeni 
(L =370m) 

UAT Murgeni 2021 190737 Buget Local 

Lucrări reparații curente, â9 
accese la drumuri secundare, in 
oras Murgeni (L =180m) 

UAT Murgeni 2021 78838 Buget Local 

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

Judetul Vaslui 
(Consiliul 
Judetean 
Vaslui)-Aplicant 
Comuna Deleni 
partener 

27.11.2018
- 

26.01.2022 

16.550.275,59 Programul 
Operational 
Regional 
2014-2020 

Modernizare drumuri de interes 
local în localitățile Grivița și 
Trestiana, comuna Grivița, județul 
Vaslui 

UAT Grivița 2022 6.969.061 Ministerul 
Fondurilor 
Europene 
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Modernizarea rețelei de drumuri 
de interes local in comuna Pogana 

UAT Pogana 2021 404.016 PNDL 

Modernizare drumuri de interes 
local în comana Pogana 

UAT Pogana 2021-2022 1.099.068,10 CNI 

Modernizare drumuri în satele 
Muntenii de Jos, Băcăoani, 
Secuia, Mânjesti, com. Muntenii 
de Jos, județ Vaslui 

UAT Muntenii de 
Jos 

2022 34.474.271,84 Buget Local 
 CNI 

Reabilitare și modernizare DC37, 
DC38, strada 277, satele Urlați și 
Grumezoaia, comuna Dimitrie 
Cantemir 

UAT Dimitrie 
Cantemir 

2017-2022 5.928.798 PNDL II 

Modernizare drumuri comunale și 
sătești în comuna Dimitrie 
Cantemir (rest ramas de executat) 

UAT Dimitrie 
Cantemir 

2018-2022 16.570.170 PNDL I 

Implementarea proiectelor de 
infrastructură de drumuri 
comunale 

APL uri    
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CATEGORIA DE PROBLEME PM- 07 URBANIZAREA MEDIULUI 

Nr.crt. PPROBLEMA COD IDENTIFICARE NR.ACȚIUNI 

1. Suprafață insuficientă și distribuția neuniformă a parcurilor publice, a 
spațiilor verzi, a zonelor de agrement, a perdelelor de protecție și a 
zonelor tampon, neamenajarea corespunzătoare a acestora 

PM- 07- 01 6 

2. Deficiențe în planificarea și dezvoltarea durabilă a teritoriului PM- 07- 02 4 

 

CATEGORIA DE PROBLEME: PM- 07 URBANIZAREA MEDIULUI 

 

PROBLEMA DE MEDIU: PM- 07-01 Suprafață insuficientă și distribuția neuniformă a parcurilor publice, a spațiilor verzi, a zonelor de agrement, a 
perdelelor de protecție și a zonelor tampon, neamenajarea corespunzătoare a acestora 

OBIECTIV GENERAL: Conservarea și îmbunătățirea factorilor de mediu în zonele urbane 

Obiectiv specific:  Menținerea, reabilitarea, conservarea, extinderea și realizarea de parcuri, spații verzii, zone de agrement, perdele de protecție și zone 
tampon 

Ţinta Indicator(i) Acţiune Responsabil 

implementare 

Termen de 

realizare 

Cost estimativ Surse de 

finanţare 
existente/ 

potenţiale 

Atingerea țintei 
de 26 m2 spațiu 
verde / locuitor 
 
Extinderea 
suprafețelor 
parcurilor 
publice, a 
zonelor de 
agrement a 
spațiilor verzi, a 
perdelelor de 
protecție și a 

-indice spațiu verde (m2 / 
locuitor) 
-suprafețe verzi amenajate 
(mp) 

Plantări de arbori pe aliniamente 
stradale și în cadrul perdelelor de 
protecție (realizare zone 
tampon între zonele industriale și 
cele rezidențiale) în mediul urban 

 APL-uri 
Alți beneficiari 
eligibili 

permanent - Buget propriu 
Alte surse de 
finanţare 

Întreţinerea zonelor verzi prin 
completarea aliniamentelor 
stradale, a perdelor verzi şi a 
parcurilor cu arbori şi arbuşti şi 
flori anuale sau/şi perene 

 APL-uri 
Alți beneficiari 
eligibili 

permanent - Buget propriu 
Alte surse de 
finanţare 

Dezvoltarea (de către autoritățile 
administrației publice locale) a 
programelor privind reabilitarea, 

 APL-uri 
Alți beneficiari 
eligibili 

permanent - Buget propriu 
Alte surse de 
finanţare 
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zonelor tampon 
 

realizarea și extinderea 
suprafețelor de spații verzi. 
Reconversia unui teren degradat 
din zona Copou în zona verde și 
agrement 

 UAT Vaslui 2023 14271546 lei Fonduri UE 
 Buget local 

Reabilitarea Grădinii Publice din 
municipiul Bârlad 

UAT Bârlad 2023  Buget Local 
Alte surse de 
finanțare 

Tarâmul copilăriei- amenajare 
parc de agrement și parc de joacă 
pentru copii in satul Secuia, 
com.Muntenii de Jos 

UAT Muntenii de 
Jos 

2022 70.561,89 Buget local 
GAL Podul Inalt 
Vaslui 

PROBLEMA DE MEDIU: PM- 07-02 Deficiențe în planificarea și dezvoltarea durabilă a teritoriului 

OBIECTIV GENERAL: Asigurarea unui management responsabil al resurselor naturale, protecția mediului și utilizarea rațională a terenurilor 

Obiectiv specific:  Dezvoltarea localităților pe principii ecologice 

Ţinta Indicator(i) Acţiune Responsabil 

implementare 

Termen de 

realizare 

Cost estimativ Surse de 

finanţare 
existente/potenţ

iale 

Actualizare 
PUG-uri în toate 
UAT-urile 
 
Proiecte de 
investiții 
aprobate cu 
respectarea 
planurilor de 
urbanism și 
amenajarea 
teritoriului în 
concordanță cu 
legislația de 
mediu în 
vigoare 

-PUG-uri avizate 
- nr. controale 
- nr. sancţiuni 
- suprafeţe verzi 
identificate(mp) 
- parcări realizate (mp) 
- Km şosea construită 
- Km şosele reabilitate 
- perdele de protecţie 
realizate 
 

 Actualizare/ 
reactualizare PUG-uri  
 

APL-uri 
Consiliul Județean 
Vaslui 

permanent  Buget propriu 
Alte surse de 
finanţare 

Elaborarea documentațiilor de 
urbanism pentru extinderea 
intravilanului cu respectarea 
obiectivelor de mediu 

APL-uri 2023  Bugete locale 

-nr de proiecte aprobate Respectarea prevederilor din 
planurile de urbanism şi 
amenajare a teritoriului privind 
amplasarea obiectivelor 
industriale (mai ales SEVESO, 

APL-uri 
Consiliul Județean 
Vaslui 

permanent  Buget propriu 
Alte surse de 
finanţare 
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IPPC), a cǎilor de transport, a 
reţelelor de canalizare şi staţii de 
epurare, a depozitelor de deşeuri 
menajere şi industriale, ferme de 
animale, etc. 
Delimitarea clară a zonelor 
protejate conform prevederilor 
legale în vigoare în planurile de 
urbanism 

APL-uri 
Consiliul Județean 
Vaslui 

permanent  Buget propriu 
Alte surse de 
finanţare 

Marcarea pe PUG/PAT a zonelor 
de protecţie sanitară conform OM 
1245/2005 privind aprobarea 
metodologiei de realizare a 
registrului zonelor protejate 

APL-uri 
Consiliul Județean 
Vaslui 

permanent  Buget propriu 
Alte surse de 
finanţare 
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CATEGORIA DE PROBLEME PM- 08 POLUAREA SOLULUI ȘI APELOR SUBTERANE 

Nr.crt. PPROBLEMA COD IDENTIFICARE NR.ACȚIUNI 

1. Poluarea solului și a apelor subterane cu substanțe provenite din 
activități agricole 

PM- 08-01 7 

2. Afectarea solului și a apelor subterane datorită exploatărilor de balast 
din terase și exploatarea mineralelor utile în cariere, lipsind 
reconstrucția ecologică ulterioară exploatării 

PM- 08-02 3 

3. Degradarea solului datorită exploatării necorespunzătoare PM- 08-03 4 

 

CATEGORIA DE PROBLEME: PM- 08 POLUAREA SOLULUI ȘI APELOR SUBTERANE 

PROBLEMA DE MEDIU: PM- 08-01 Poluarea solului și a apelor subterane cu substanțe provenite din activități agricole 

OBIECTIV GENERAL: Diminuarea poluării solului și a apelor subterane prin îmbunătățirea calității acestora 

Obiectiv specific:  Reducerea suprafețelor de sol poluate din surse agricole prin respectarea normelor de eco-condiționalitate 

Ţinta Indicator(i) Acţiune Responsabil 

implementare 

Termen de 

realizare 

Cost estimativ Surse de finanţare 
existente/potenţiale 

Prevenirea și 
reducerea 
poluării solului 
și apelor 
subterane 
cauzată de 
infiltrațiile de 
dejecții 
animaliere 
provenite de la 
ferme și a 
nitraților 
proveniți din 
surse agricole 

- indicatori fizico-chimici 
- nr acțiuni de informare 
- nr fermieri participanți 

Monitorizarea și evaluarea stării 
calitative a corpurilor de apă 
subterană și a solului prin 
supravegherea indicatorilor de 
calitate 

ABA Prut-Bîrlad 
OSPA Vaslui 

permanent - Buget de stat 
Buget propriu 
Alte surse de 
finanţare 

Implementarea codului de bune 
practici agricole respectiv 
fertilizarea terenurilor agricole cu 
dejecții obținute din activități 
agroozootehnice, bazat pe studii 
agropedologice și planuri de 
fertilizare; folosirea apelor uzate 
cu purin la irigarea terenurilor în 
concordanţă cu proprietăţile 
solului 

Operatori economici permanent - Buget prorpiu 
Alte surse de 
finanţare 
FEADR 

Gestionarea dejecţiilor animaliere 
în conformitate cu cele mai bune 

Operatori economici permanent - Buget prorpiu 
Alte surse de 
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tehnici disponibile BAT/BREF şi 
Codului de bune practici agricole 

finanţare 
FEADR 

Construirea unei platforme 
comunale de depozitare şi 
gospodărire a gunoiului de grajd 

UAT Hoceni 2021 1.843.540,88 Ministerul Apelor si 
Padurilor „Controlul 
Integrat al Poluarii 
cu Nutrienti” 

Construirea unei platforme 
comunale de depozitare si 
gospodărire a gunoiului de grajd 
in Comuna Alexandru Vlahuță, 
Județul Vaslui 

UAT Alexandru 
Vlahuță 

2021 2.097.919 Ministerul Apelor si 
Padurilor „Controlul 
Integrat al Poluarii 
cu Nutrienti” 

Construirea unei platforme 
comunale de depozitare qi 
gospoddrire a gunoiului de 
grajd in comuna Vetrișoaia, 
judeful Vaslui 

UAT Vetrișoaia 2022  Ministerul Apelor si 
Padurilor “Controlul 
Integrat al Poluarii 
cu Nutrienti” 

  Platforma gunoi grajd în 
localitatea Popeni, comuna 
Zorleni, județul Vaslui 

UAT Zorleni 2021 937.181,03  Ministerul Apelor si 
Padurilor „Controlul 
Integrat al Poluarii 
cu Nutrienti” 

PROBLEMA DE MEDIU: PM- 08-02 Afectarea solului și a apelor subterane datorită exploatărilor de balast din terase și exploatarea mineralelor utile în 
cariere, lipsind reconstrucția ecologică ulterioară exploatării 
OBIECTIV GENERAL: Diminuarea poluării solului și a apelor subterane prin îmbunătățirea calității acestora 

Obiectiv specific:  Redarea în circuitul natural a suprafețelor de teren degradate datorită exploatării resurselor minerale 

Ţinta Indicator(i) Acţiune Responsabil 

implementare 

Termen de 

realizare 

Cost estimativ Surse de finanţare 
existente/potenţiale 

Respectarea 
planurilor de 
refacere a 
mediului și a 
termenelor 
prevăzute în 
actele de 
reglementare 

- suprafețe stabilizate și 
ecologizate 
- suprafață teren redată 
circuitului natural (ha) 
- nr verificări efectuate 
-nr sancțiuni aplicate 

Redarea în circuitul natural a 
suprafețelor afectate de 
exploatările de balast din terase și 
exploatarea resurse minerale din 
cadrul balastierelor 

Agenti economici permanent  Buget de stat 
Alte surse de 
finanţare 
Buget propriu 

Realizarea planurilor de refacere a 
mediului prevăzute de actele de 
reglementare (autorizații de 
mediu, de gospodărire a apelor, 
licență de exploatare) 

Agenti economici permanent  Alte surse de 
finanţare 
Buget propriu 
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Verificarea respectǎrii 
prevederilor actelor de 
reglementare. 

GNM- Cj Vaslui 
Alte instituții cu 
atribuții de control și 
sancționare conform 
prevederilor legale 

permanent  Alte surse de 
finanţare 
Buget propriu 

PROBLEMA DE MEDIU: PM- 08-03 Degradarea solului datorită exploatării necorespunzătoare 

OBIECTIV GENERAL: Diminuarea poluării solului și a apelor subterane prin îmbunătățirea calității acestora 

Obiectiv specific:  Reducerea suprafețelor degradate prin aplicarea tehnologiilor specifice pe terenurile degradate 

Ţinta Indicator(i) Acţiune Responsabil 

implementare 

Termen de 

realizare 

Cost estimativ Surse de finanţare 
existente/potenţiale 

Reducerea 
suprafețelor de 
terenuri 
degradate (ha) 
 
Reconstrucția 
ecologică a 
ternurilor 
degradate prin 
impădurire (ha) 
 
Reabilitarea/ 
decontaminare
a siturilor 
poluate istoric/ 
contaminate 

-suprafață teren degradat (ha) 
- suprafață teren degradat 
împădurit (ha) 
- suprafață perdele forestiere 
- suprafata teren decontaminat 

Elaborarea studiilor pentru 
delimitarea solurilor supuse 
degradării, delimitarea 
perimetrelor de manifestare, a 
gradului de intensitate și stabilirea 
lucrărilor de combatere și 
ameliorare a calității solurilor 

OSPA Vaslui permanent  Buget propriu 

Amenajarea perdelelor de 
protecție forestiere, gardurilor de 
reținere pentru zonele cu risc de 
degradare 

APL-uri 
Direcția Silvică 
Vaslui 
Ocoale silvice 
Direcția pentru 
Agricultură Vaslui 

permanent  Buget de stat 
Alte surse de 
finanţare 
Buget propriu 

Conștientizarea și educarea 
fermierilor cu privire la impactul 
asupra mediului generat de 
exploatarea necorespunzătoare a 
terenului, informare legislație 
specifică. 

Direcția pentru 
Agricultură Vaslui 
OSPA Vaslui 
Direcția Silvică 
Vaslui 

permanent  Alte surse de 
finanţare 
Buget propriu 

Decontaminarea şi ecologizarea/ 
reabilitarea siturilor poluate 
istoric/contaminate/ potențial 
contaminate, inclusiv refacerea 
ecosistemelor naturale şi 
asigurarea calităţii solului în 
vederea protejării sănătăţii umane 

Proprietari terenuri 
UAT-uri 
Altii beneficiari 
eligibili 

permanent  Buget de stat  
Alte surse de 
finanţare  
Buget propriu  
Finanţări 
externe  
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CATEGORIA DE PROBLEME PM- 09 TURISM 

Nr.crt. PPROBLEMA COD IDENTIFICARE NR.ACȚIUNI 

1. Promovarea redusă a turismului ecologic şi agroturismului, 
managementul defectuos în exploatarea potenţialului turistic al 
judeţului, practicarea în general a unui turism neorganizat 

PM- 09- 01 14 

2. Deficiențe privind amenajarea zonelor de agrement din punct de 
vedere al infrastructurii edilitare, al gestiunii deșeurilor și 
infrastuctură de acces la zonele cu potențial turistic slab dezvoltată 

PM- 09- 02 3 

 

CATEGORIA DE PROBLEME: PM- 09 TURISM 

 

PROBLEMA DE MEDIU: PM- 09-01 Promovarea redusă a turismului ecologic şi agroturismului, managementul defectuos în exploatarea potenţialului turistic 
al judeţului, practicarea în general a unui turism neorganizat 
OBIECTIV GENERAL: Organizarea activității turistice și de agrement, cu aplicarea principiilor protecției mediului înconjurător și al dezvoltării durabile 

Obiectiv specific:  Îmbunătățirea managementului și administrarii potențialului natural, în scopul practicării turismului și agrementului 

Ţinta Indicator(i) Acţiune Responsabil 

implementare 

Termen de 

realizare 

Cost estimativ Surse de finanţare 
existente/potenţiale 

Punerea în 
valoare a 
potențialului 
turistic fără 
afectarea 
acestuia 

-nr. turisti 
-nr.materiale informative 

Promovarea potențialului local, 
prin organizarea de târguri, 
expoziţii muzeale, etnografice şi 
manifestări culturale, festivaluri  

 APL-uri 
 Consiliul Județean 
Vaslui 
 ONG-uri 

permanent - Buget de stat 
Buget local 
Fonduri europene 
Surse proprii 

Înfiinţarea/reabilitarea structurilor 
de agrement de pe raza judetului 
Vaslui, amenajarea și punerea în 
valoare a acestora 

 APL-uri 
 Consiliul Județean 
Vaslui 
 ONG-uri 

permanent - Buget de stat 
Buget local 
Fonduri europene 
Surse proprii 

Centrul de Informare 
Europe Direct Vaslui 
2018-2020 

Judetul Vaslui (CJ 
Vaslui) 

2018-2021 2018: 49.690 
euro 

2019: 74.118 
euro, 

2020-2021: 
116.002 euro 

Fonduri europene 
Buget Propriu 

Pe urmele lui Stefan cel Mare Judetul Vaslui (CJ 2024 7.647.954  Programul Operational 
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 Vaslui) 
Parteneri: 
Consiliul raional 
Hincesti (RM), 
Muzeul Judetean 
Vaslui, 
Comuna Muntenii de 
Jos 

Comun Romania- 
Republica Moldova 
2014-2020 

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

Aplicant: 
Consiliul Raional 
Soroca (RM) 
Parteneri: 
Judetul Vaslui 
(CJ Vaslui) 
Muzeul Judetean 
Vaslui, 

2024 7.757.287,9 Programul Operational 
Comun Romania- 
Republica Moldova 
2014-2020 

Înființarea Parcului Medieval de 
Distracții Vaslui 

Muzeul Jude-țean 
”Ștefan cel Mare” 
Partener privat 

2021-2027 45.500.000 lei POR NE 2021-2027, 
AP 6 (parțial) 
PPP (fonduri private + 
bugetul CJ) 

Înființare Parc de Agrement 
Vaslui 

UAT-uri care au în 
proprietate terenul 
Parteneri privați 

2021-2027 72.750.000  lei POR Nord-Est 2021-
2027, AP 3/AP 6 
(parțial) 
Credit 
Bugetul CJ 
PPP (CJ/UAT-urile 
pun la dispoziție 
terenul) 
 

Valorificarea potenţialului balnear 
existent, prin înfiinţarea Centrului 
Balnear 
Ghermăneşti în judeţul Vaslui 

UAT comuna 
Drânceni 

2021-2027 16.000.000  lei Programul Operațional 
SĂNĂTA-TE (POS) 
2021-2027 
POR NE 2021-2027 - 
Axa priorita-ră 6 
Bugetul CJ 

Pelerin în Vaslui - Circuitul 
mănăstirilor din județul Vaslui 

Episcopia Hușilor 2021-2027 13.200.000 lei POR Nord-Est 2021-
2027, 
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Bugetul de stat (de ex. 
PNR) 
Bugetul CJ  

Restaurarea, punerea în valoare și 
introducerea în circuitul turistic a 
Podului Doamnei din satul 
Chițcani 

Muzeul Județean 
”Ștefan cel Mare” 

2021-2027 20.000.000 lei POR Nord-Est 2021-
2027 
Interreg Ro-Md 2021-
2027 (parțial). 
Bugetul CJ 

Restaurarea, punerea în valoare și 
introducerea în circuitul turistic a 
Casei Memoriale Emil Racoviță 
din comuna Dănești 

Muzeul Județean 
”Ștefan cel Mare” 

2021-2027 20.000.000  lei POR Nord-Est 2021-
2027 
Interreg Ro-Md 2021-
2027 (parțial). 
Bugetul CJ 

Restaurarea, punerea în valoare și 
introducerea în circuitul turistic și 
muzeal a Casei Sturza din 
municipiul Bârlad 

Muzeul ”Vasile 
Pârvan” Bârlad 

2021-2027 25.000.000 lei POR Nord-Est 2021-
2027 
Interreg Ro-Md 2021-
2027 (parțial) 
Bugetul CJ 

Construcția unui sediu nou pentru 
Observatorul Astronomic Bârlad 

Muzeul ”Vasile 
Pârvan” Bârlad 

2021-2027 20.000.000 lei Bugetul de stat (CNI) 
Bugetul CJ 

Înființarea Muzeului de tehnică 
militară Vaslui 

Muzeul Județean 
”Ștefan cel Mare” 

2021-2027 10.000.000  lei Bugetul de stat (CNI) 
Bugetul CJ 

CATEGORIA DE PROBLEME: PM- 09 TURISM 

 

PROBLEMA DE MEDIU: PM- 09-02 Deficiențe privind amenajarea zonelor de agrement din punct de vedere al infrastructurii edilitare, al gestiunii deșeurilor 
și infrastuctură de acces la zonele cu potențial turistic slab dezvoltată 

OBIECTIV GENERAL: Organizarea activității turistice și de agrement, cu aplicarea principiilor protecției mediului înconjurător și al dezvoltării durabile 

Obiectiv specific:  Realizarea unei infrastructuri corespunzătoare practicării turismului și activităților de recreere în aer liber 

Ţinta Indicator(i) Acţiune Responsabil 

implementare 

Termen de 

realizare 

Cost estimativ Surse de finanţare 
existente/potenţiale 

Conservarea și 
îmbunătățirea 
calității 
factorilor de 
mediu și a 
patrimoniului 

-km drumuri reabilitate 
- nr puncte de colectare/grupuri 
sanitare 

Amenajarea rețelei de colectare a 
deşeurilor şi a infrastructurii 
edilitare în toate zonele turistice 
de agrement de pe raza județului  

APL-uri 
 Consiliul Județean 
Vaslui 

permanent  Buget de stat 
Alte surse de finanţare 
Finanțări externe 

Asigurarea igienizării periodice a 
zonelor turistice și de agrement. 

APL-uri 
 Consiliul Județean 

  Buget de stat 
Alte surse de finanţare 
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local Vaslui 
Administratori 
 ONG-uri 
 

Efectuarea lucrărilor de reabilitare 
și extindere a drumurilor de acces 
și a traseelor turistice existente. 

APL-uri 
 Consiliul Județean 
Vaslui 

permanent  Buget de stat 
Alte surse de finanţare 
Finanțări externe 
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CATEGORIA DE PROBLEME PM- 10 EDUCAȚIA  ECOLOGICĂ 

Nr.crt. PPROBLEMA COD IDENTIFICARE NR.ACȚIUNI 

1. Educație ecologică deficitară PM- 10- 01 5 

2. Lipsa unei conduite adecvate privind protejarea mediului PM- 10- 02 2 

 

CATEGORIA DE PROBLEME: PM- 10 EDUCAȚIA  ECOLOGICĂ 

 

PROBLEMA DE MEDIU: PM- 10-01 Educație ecologică deficitară 

OBIECTIV GENERAL: Prezervarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului prin creşterea, în rândul cetăţenilor, a nivelului de educaţie ecologică şi a 
cunoştiinţelor privind legislaţia de mediu în vigoare 

Obiectiv specific:  Creşterea nivelului de informare şi întelegere în rândul cetăţenilor cu privire la aspecte ce privesc protecţia mediului 
Ţinta Indicator(i) Acţiune Responsabil 

implementare 

Termen de 

realizare 

Cost estimativ Surse de finanţare 
existente/potenţiale 

Creşterea 
gradului de 
implicare al 
cetăţenilor în 
cauze ce 
privesc 
protecţia 
mediului 

-număr campanii de informare 
-număr activităţi educative 
-număr participanţi 
număr protocoale/ parteneriate 
de colaborare încheiate 
-număr programe /proiecte 
derulate 

Popularizarea Calendarului 
Evenimentelor ecologice și 
marcarea acestor evenimente prin 
comunicate de presă, organizarea 
de acțiuni, activități specifice 

 APL-uri 
 Consiliul Județean 
Vaslui 
 ONG-uri 
APM Vaslui 
ABA PRUT –SGA 
Vaslui 
IȘJ Vaslui 
 

permanent - Buget propriu 
Finanțări externe 
 

Încheierea de parteneriate între 
ONG-uri, operatori economici, 
instituţii de învăţământ și 
instituțiile cu atribuții în domeniul 
protecției mediului 

 APL-uri 
 Consiliul Județean 
Vaslui 
 ONG-uri 
APM Vaslui 
ABA PRUT –SGA 
Vaslui 
IȘJ Vaslui 

permanent - Buget propriu 
Finanțări externe 
 

Punerea la dispoziţia publicului pe 
paginile de internet a informațiilor 

APM Vaslui 
Alte autorități 

permanent - Buget propriu 
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de mediu în format uşor accesibil 
publicului 
Organizarea de dezbateri publice 
în vederea luării unor decizii 
privind mediul sau implementarea 
unor proiecte în localităţile din 
judeţ 

APM Vaslui 
ANANP 
ONG-uri 

permanent - Buget propriu 
 

Realizarea/implementarea de 
proiecte vizând educaţia ecologică 

UAT-uri 
Instituții de 
invățămant 
Consiliul Judetean 
Vaslui 
ONG-uri 
Alte autorități/ 
instituții 
Alți beneficiari 
eligibili 

permanent  Buget de stat 
Alte surse de 
finanţare 
Buget propriu 
Finanţări externe 

PROBLEMA DE MEDIU: PM- 10-02 Lipsa unei conduite adecvate privind protejarea mediului 
OBIECTIV GENERAL: Creșterea nivelului de educație ecologică a societății civile 

Obiectiv specific:  Cunoștinte deficitare ale societății civile cu privire la legislația de mediu în vigoare, drepturi, obligații și responsabilității privind 
conservarea mediului 

Ţinta Indicator(i) Acţiune Responsabil 

implementare 

Termen de 

realizare 

Cost estimativ Surse de finanţare 
existente/potenţiale 

Creșterea 
gradului de 
informare și de 
conștientizare a 
societății civile 

-nr participanți 
-nr acțiuni 

Organizarea de acțiuni de 
ecologizare, de acțiuni de 
informare, conștientizare a 
populației cu privire la protejarea 
mediului, a biodiversității și 
colectării separate/gestionării 
deșeurilor 

UAT-uri 
ONG-uri 
Operatori salubrizare 
 ADI Vaslui 

permanent  Bugete proprii 
Alte surse de 
finanțare 

Promovarea Programelor care 
conduc la îmbunătăţirea calităţii 
apei, aerului şi a solului. 

APM Vaslui permanent  Buget propriu 
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CATEGORIA DE PROBLEME PM- 11 ASIGURAREA STĂRII DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI ÎN RELAŢIE CU MEDIUL 

Nr.crt. PPROBLEMA COD IDENTIFICARE NR.ACȚIUNI 

1. Insuficiența datelor privind cuantificarea efectelor poluării factorilor 
de mediu asupra populației 

PM- 11-01 4 

2. Poluarea aerului în aglomerările urbane cu posibil risc asupra stării de 
sănătate a populaţiei din zonă 

PM- 11-02 1 

3. Lipsa cuantificării impactului poluării asupra sănătăţii populaţiei pe 
factori precum aer, apă, sol sau alimente 

PM- 11-02 3 

 

CATEGORIA DE PROBLEME: PM- 11 ASIGURAREA STĂRII DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI  ÎN RELAŢIE CU MEDIUL 

PROBLEMA DE MEDIU: PM- 11-01  Insuficiența datelor privind cuantificarea efectelor poluării factorilor de mediu asupra populației 
OBIECTIV GENERAL: Îmbunătățirea stării de sănătate a populației în relație cu factorii de mediu 

Obiectiv specific:  Monitorizarea și cuantificarea efectele poluării factorilor de mediu asupra populației 
Ţinta Indicator(i) Acţiune Responsabil 

implementare 

Termen de 

realizare 

Cost estimativ Surse de finanţare 
existente/potenţiale 

Informarea 
corectă a 
publicului 
privind efectele 
poluării apelor 
asupra sănătății 
populației 

- nr probe de apă prelevate 
-rata morbidității 
-nr probe recoltate 

Monitorizarea calității apei potabile 
și a apelor de îmbăiere 

Direcția de Sănătate 
Publică Vaslui 

permanent - Buget de stat 
Alte surse de 
finanţare 

Implementarea măsurilor de 
prevenire și control în vederea 
utilizării în scop potabil numai a 
surselor care asigura parametrii de 
potabilitate 

Direcția de Sănătate 
Publică Vaslui 

permanent - Buget de stat 
Alte surse de 
finanţare 

Evaluarea stării de sănătate a 
populației funcție de calitatea 
factorilor de mediu 

Direcția de Sănătate 
Publică Vaslui 

permanent - Buget de stat 
Alte surse de 
finanţare 

Instituirea zonelor de protecţie 
sanitară şi hidrogeologică în jurul 
fronturilor de captare, montarea de 
panouri avertizoare referitoare la 
interzicerea activităţilor desfăşurate 
în zonele de protecţie sanitară a 

Direcția de Sănătate 
Publică Vaslui 

permanent - Buget propriu 
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captărilor. 
PROBLEMA DE MEDIU: PM- 11-02  Poluarea aerului în aglomerările urbane cu posibil risc asupra stării de sănătate a populaţiei din zonă 

OBIECTIV GENERAL: Informarea populaţiei cu privire la riscurile asociate poluării aerului şi măsuri de prevenire 

Obiectiv specific:  Reducerea îmbolnăvirilor cauzate de poluarea aerului 
Ţinta Indicator(i) Acţiune Responsabil 

implementare 

Termen de 

realizare 

Cost estimativ Surse de finanţare 
existente/potenţiale 

Scăderea 
numărului de 
persoane 
expuse aerului 
poluat, 
respectiv 
alergii 

-număr acţiuni de informare 
număr persoane informate 

Efectuarea de acţiuni de informare 
a populaţiei cu privire la riscurile 
asociate poluării aerului şi măsurile 
de prevenire (în funcţie de 
depăşirile poluantului PM10) 

DSP Vaslui permanent  Buget propriu 
 
 

PROBLEMA DE MEDIU: PM- 11-03  Lipsa cuantificării impactului poluării asupra sănătăţii populaţiei pe factori precum aer, apă, sol sau alimente 

OBIECTIV GENERAL: Informarea populaţiei cu privire la riscurile asociate poluării asupra sănătăţii populaţiei, pe factori precum aer, apă, sol sau alimente, 

inclusiv nivel de zgomot ridicat sau vibraţii 
Obiectiv specific:  Cuantificarea impactului poluării mediului asupra sănătăţii populaţiei din judeţul Vaslui 

Ţinta Indicator(i) Acţiune Responsabil 

implementare 

Termen de 

realizare 

Cost estimativ Surse de finanţare 
existente/potenţiale 

Evaluarea 
impactului 
poluării 
mediului 
asupra sănătăţii 
populaţiei 

-număr riscuri 
generate/identificate 
-număr studii de impact 
realizate 

Elaborarea de studii privind 
impactul poluării unor factori de 
mediu precum aer, zgomot, vibraţii 
etc.) asupra sănătăţii populaţiei 

Instituţii publice/ 
Operatori economici 
prin persoane fizice/ 
juridice acreditate 

2024  Buget de stat, Surse 
proprii, Fonduri 
nerambursabile 

-număr de puncte de 
prelevare; 
-număr analize; 
-număr indicatori monitorizați 

Realizarea unei baze de date 
privind cuantificarea efectelor 
poluării factorilor de mediu asupra 
populaţiei din judeţul Vaslui 

DSP Vaslui 
APM Vaslui 

permanent - Ministerul Sănătății 
 surse proprii 

Creșterea 
eficienței de 
aplicare a 
legislației de 
mediu în  
județul Vaslui 

-număr de controale efectuate 
/an 

 Controale în vederea verificării 
respectării legislației de protectie a 
mediului și a prevederilor 
autorizațiilor de mediu  la 
obiectivele cu impact asupra 
mediului și asupra sănătății 
populației 

 GNM- CJ Vaslui permanent - surse proprii 

 



 

Planul Local de Acțiune pentru Mediu al județulului Vaslui, 2021-2025 
 

 Page 123 
 

 

CATEGORIA DE PROBLEME PM- 12 CAPACITATE INSTITUȚIONALĂ 

Nr.crt. PPROBLEMA COD IDENTIFICARE NR.ACȚIUNI 

1. Ineficiența fluxurilor informaționale ale diverselor instituții implicate 
in protecția mediului înconjurător 

PM- 12-01 2 

2. Capacitatea instituțională redusă (resurse financiare, umane și 
materiale) a instituțiilor publice teritoriale cu atribuții în 
implementarea și controlul protecție mediului înconjurător 

PM- 12-02 2 

 

 

CATEGORIA DE PROBLEME: PM- 12 CAPACITATE INSTITUȚIONALĂ 

 

PROBLEMA DE MEDIU: PM- 12-01 Ineficiența fluxurilor informaționale ale diverselor instituții implicate in protecția mediului înconjurător 

OBIECTIV GENERAL: Funcționarea corespunzătoare a fluxurilor informaționale ale instituțiilor cu atribuții în domeniul mediului înconjurător 

Obiectiv specific:  Îmbunătățirea comunicării inter-instituționale 

Ţinta Indicator(i) Acţiune Responsabil 

implementare 

Termen de 

realizare 

Cost estimativ Surse de finanţare 
existente/potenţiale 

Îmbunătățirea 
comunicării 
inter 
instituționale  

- nr persoane participante la 
întâlniri 

Organizarea de seminarii, mese 
rotunde, grupuri de lucru în vederea 
îmbunătățirii relațiilor inter-
instituționale și a informațiilor 
oferite publicului 

Instituții cu atribuții 
în domeniul mediului 
înconjurător 
APM Vaslui 

permanent - Buget de stat 
Buget propriu 
Alte surse de 
finanţare 

Îmbunătățirea nivelului de 
colaborare a instituțiilor cu atribuții 
în domeniul protecției mediului 
prin eficientizarea căilor de 
transmitere a informațiilor solicitate 
și a feed-backului 

Instituții cu atribuții 
în domeniul mediului 
înconjurător 
APM Vaslui 

permanent - Buget de stat 
Buget propriu 
Alte surse de 
finanţare 

PROBLEMA DE MEDIU: PM- 12-02 Capacitatea instituțională redusă (resurse financiare, umane și materiale) a instituțiilor publice teritoriale cu atribuții în 
implementarea și controlul protecție mediului înconjurător 

OBIECTIV GENERAL: Asigurarea implementării legislației de mediu 

Obiectiv specific:  Întărirea capacității administrative a instituțiilor cu atribuții în domeniul protecției mediului 
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Ţinta Indicator(i) Acţiune Responsabil 

implementare 

Termen de 

realizare 

Cost estimativ Surse de finanţare 
existente/potenţiale 

Asigurarea 
unei capacități 
instituționale la 
cele mai înalte 
standarde 

- nr instruiri 
- nr persoane angajate 
- nr aparatura achiziționată 

Completarea schemei de personal la 
nivelul care a fost acceptat de 
Comisia Europeană la semnarea 
Tratatului de Aderare, instruirea 
permanentă a personalului. 

APM Vaslui permanent  Buget de stat 
Alte surse de 
finanţare 

Dotarea laboratorului cu aparatură 
portabilă pentru determinarea 
concentraţiei poluanţilor relevanţi 
pentru calitatea aerului in 
conformitate cu Legea 104/2011, 
precum și a altor aparate necesare 
monitorizării calității factorilor de 
mediu 

APM Vaslui permanent  Buget de stat 
Alte surse de 
finanţare 
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CATEGORIA DE PROBLEME PM- 13 DEGRADAREA MEDIULUI NATURAL ȘI CONSTRUIT 

Nr.crt. PPROBLEMA COD IDENTIFICARE NR.ACȚIUNI 

1. Degradarea fondului forestier PM- 13-01 6 

2. Afectarea ariilor naturale protejate, a habitatelor naturale, florei şi 
faunei sălbatice prin activităţi antropice 

PM- 13-02 13 

3. Degradarea monumentelor istorice şi arhitectonice PM- 13-03 3 

 

CATEGORIA DE PROBLEME: PM- 13 DEGRADAREA MEDIULUI NATURAL ȘI CONSTRUIT 

 

PROBLEMA DE MEDIU: PM- 13-01 Degradarea fondului forestier 

OBIECTIV GENERAL: Reglementarea modului de gestionare a fondului forestier naţional proprietate publică a statului, amenajamentul silvic reprezentând 

baza cadastrului de specialitate (cadastrul forestier) şi a titlului de proprietate a statului 
Obiectiv specific:  Gestionarea durabilă a pădurilor 

Ţinta Indicator(i) Acţiune Responsabil 

implementare 

Termen de 

realizare 

Cost estimativ Surse de finanţare 
existente/potenţiale 

Asigurarea 
integrităţii 
fondului 
forestier şi a 
permanenţei 
pădurilor 

- nr controale 
- mp suprafață impădurita 
 

Monitorizarea respectării 
standardelor de Certificare a 
pădurilor 

Directia Silvică 
Vaslui 
Ocoale silvice 
Garda Forestieră 

permanent - Buget propriu 
 

Urmărire a aplicării planurilor 
amenajistice şi a respectării 
măsurilor / lucrărilor propuse prin 
amenajamentele silvice 

Directia Silvică 
Vaslui 
Ocoale silvice 
Garda Forestieră 

permanent - Buget propriu 
 

Monitorizarea respectării măsurilor 
propuse prin planurile de 
management ale ariilor naturale 
protejate 

Directia Silvică 
Vaslui 
Ocoale silvice 
Garda Forestieră 
 

permanent - Buget propriu 
 

Întocmirea hărţilor de risc la: 
incendii, inundaţii, poluare, 
degradare a solului, tăieri ilegale, 
braconaj, şi monitorizarea aferentă 

Directia Silvică 
Vaslui 
Ocoale silvice 
Garda Forestieră 

permanent - Buget propriu 
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ABA Prut-  Barlad 
Împădurirea suprafetelor 
neregenerate din fondul forestier 
proprietate de stat 

Directia Silvică 
Vaslui 
Ocoale silvice 
Garda Forestieră 
 

permanent - Buget propriu 
 

Controlul și inspecția activităților 
de exploatare forestieră. 

 GNM Cj Vaslui 
Garda Forestieră 
 

permanent - Buget propriu 
 

PROBLEMA DE MEDIU: PM- 13-02 Afectarea ariilor naturale protejate, a habitatelor naturale, florei şi faunei sălbatice prin activităţi antropice 

OBIECTIV GENERAL: Prevenirea degradării și conservarea diversității ecologice 

Obiectiv specific:  Managementul durabil al ariilor naturale protejate, menținerea și îmbunătățirea statutului de conservare a speciilor și habitatelor 

Ţinta Indicator(i) Acţiune Responsabil 

implementare 

Termen de 

realizare 

Cost estimativ Surse de finanţare 
existente/potenţiale 

Utilizarea 
durabilă a 
resurselor 
naturale 

-numar planuri de 
management elaborate/planuri 
implementate 
-număr planuri revizuite 
-număr regulamente 
în vigoare 
-număr specii protejate 
inventariate/ număr specii cu 
statut corespunzator 
de conservare 

Implementarea/revizuirea 
Planurilor de management aprobate 
de autoritatea centrala pentru 
protecția mediului 

Administatori 
ANANP 

permanent - Buget propriu 
 

Implementarea/Actualizarea 
amenajamentelor silvice în 
concordanță cu prevederile 
planurilor de management pentru 
arii protejate 

Administatori 
ANANP 

permanent - Buget propriu 
 

Stabilirea unui set minim de măsuri 
de conservare pentru ariile naturale 
protejate 

ANANP permanent - Buget propriu 
 

Monitorizarea statutului de 
conservare a speciilor și habitatelor 
de interes comunitar 

ANANP 
 APM Vaslui 

permanent - Buget propriu 
 

Parcurgerea procedurii SEA pentru 
Planurile de management și 
Regulamentele întocmite de 
custozi, administratori, entități care 
elaborează planuri 

APM Vaslui permanent - Buget propriu 
 

Elaborarea, aprobarea şi 
implementarea planurilor de 

ANANP 
 Administratori 

permanent - Buget propriu 
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management pentru toate ariile 
naturale protejate din judeţul Vaslui 
și actualizarea, după caz, a 
planurilor de management pentru 
ariile naturale protejate 
Elaborarea și implementarea de 
proiecte în domeniul protejării 
biodiversității din ariile naturale 
protejate/ parcurilor naturale de pe 
raza județului Vaslui 

ANANP 
 Administratori 
ONG-uri 

permanent - Buget propriu 
 

Controlul modului de respectare a 
legislației privind ariile naturale 
protejate, siturile Natura 2000, 
conservarea habitatelor naturale, a 
florei, faunei sălbatice și 
acvaculturii. 

GNM- Cj Vaslui 
Garda Forestieră 
ANANP 

permanent - Buget propriu 
 

Autorizarea recoltarii speciilor de 
flora/fauna conform procedurilor si 
urmărirea cantităților recoltate 

APM Vaslui permanent - Buget propriu 
 

Identificarea și întocmirea 
centralizatorului cu suprafețe de 
teren infestate cu buruiana 
Ambrozia, punerea în aplicare a 
prevederilor legale privind 
combaterea buruienii ambrozia 

UAT-uri 
GNM –Cj Vaslui 
Direcția pentru 
Agricultură Vaslui 

permanent - Buget propriu 
 

Proiecte de valorificare a ariilor 
protejate specifice judeţului 

CJ Vaslui 
ANAP  
APL-uri 

permanent  Fonduri europene, 
Fonduri proprii, Alte 
fonduri 

Elaborarea strategiilor de turism 
durabil în arii naturale protejate 

ANAP  
APL-uri 

permanent  Fonduri europene, 
Fonduri proprii, Alte 
fonduri 

Promovarea mărcii înregistrate 
"Produs în arie naturală protejată" 

APM Vaslui 
APL-uri 
 ONG-uri 
 
 

permanent  Fonduri europene, 
Fonduri proprii, Alte 
fonduri 
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PROBLEMA DE MEDIU: PM- 13-03 Degradarea monumentelor istorice şi arhitectonice 

OBIECTIV GENERAL: Stoparea degradării monumentelor istorice şi arhitectonice 

Obiectiv specific: Protejarea şi conservarea patrimoniului istoric şi arhitectonic al regiunii 
Ţinta Indicator(i) Acţiune Responsabil 

implementare 

Termen de 

realizare 

Cost estimativ Surse de finanţare 
existente/potenţiale 

Restaurarea şi 
aplicarea 
soluţiilor de 
conservare a 
monumentelor 
istorice 
şi arhitectonice 

- monumente restaurate 
- valoarea investiţiilor 

Instituirea perimetrelor de 
protecţie în jurul obiectivelor de 
patrimoniu cu specificarea „Zone 
construite de importanţă naţională” 

APL-uri 
CJ Vaslui 

permanent  Buget de stat 
Buget propriu 
 Alte dsurse de 
finanțare 

Restaurarea şi aplicarea soluţiilor 
de conservare specifice a 
monumentelor istorice şi 
arhitectonice din  județul Vaslui (pe 
baza și cu respectarea avizului emis 
de Ministerul Cuturii sau Direcția 
Județeană pentru Cultură Vaslui) 

APL-uri 
CJ Vaslui 
Direcția Județeană 
pentru Cultură Vaslui 

permanent  Buget de stat 
Buget propriu 
 Alte surse de finanțare 

  Avizarea  lucrărilor  atât din 
extravilan cît și din intravilanul 
localităților, care se desfășoară în 
zona  de protecție a obiectivelor 
înscrise în Lista Monumentelor 
Istorice, a siturilor înscrise în 
Repertoriul Arheologic Național, 
dar și în zonele  cu potential 
arheologic reperat și necercetat  

APL-uri 
CJ Vaslui 
 Direcția Județeană 
pentru Cultură Vaslui 

permanent  Buget de stat 
Buget propriu 
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6. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA REZULTATELOR PLAM  

6.1. ELABORAREA PLANULUI DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE  
 
Planurile Locale de Acţiune pentru Mediu identifică pe de o parte, aspectele de mediu cu 

relevanţă pentru aria geografică pentru care sunt elaborate, pe de altă parte acţiuni preventive şi 
corective pentru a elimina sau a atenua aceste probleme.  

Sistemul de monitorizare contribuie la îndeplinirea obiectivelor şi ţintelor stabilite şi 
permite, în funcţie de situaţie, identificarea cauzelor pentru care unele dintre obiective nu au fost 
atinse.  

Sistemul de monitorizare are trei funcţii principale:  
 verifică faptul că PLAM este în proces de implementare;  
 identifică efectul acţiunilor asupra problemei de mediu respective;  
 monitorizează efectele acţiunii/acţiunilor în soluţionarea problemei identificate, prin 

măsurarea, urmărirea şi evaluarea rezultatelor implementării în vederea obţinerii feedback-
ului necesar actualizării PLAM.  

 
Procesul de monitorizare a acţiunilor şi a efectelor acestora se iniţiază simultan cu procesul 

de implementare a PLAM. În elaborarea planului de monitorizare şi evaluare sunt implicate 
următoarele elemente cheie:  

 stabilirea metodologiei de monitorizare, care are ca scop: asigurarea faptului că acţiunile 
preventive şi corective stabilite în PLAM sunt în proces de implementare; ca impactul 
realizat de acestea asupra problemelor este în concordanţă cu efectul anticipat; evaluarea 
influenţei schimbărilor produse de implementarea acţiunilor asupra problemelor identificate.  

 stabilirea Echipei de Monitorizare şi Evaluare, care este alcătuită din experţi din cadrul 
instituţiilor cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, experţi în evaluarea proiectelor şi 
reprezentanţi ai instituţiilor/entităţilor responsabile pentru implementare.  

 stabilirea planului de monitorizare a acţiunilor şi a efectelor acestora.  
 

Monitorizarea implementării Planului Local de Acţiune pentru Mediu va fi realizată în baza 
informaţiilor colectate şi sintetizate semestrial, procesul fiind adaptat la necesităţile şi evoluţia 
contextului legislativ naţional şi social-economic local, de către responsabilii de monitorizare 
identificaţi în matricea comună (plan de acţiune şi implementare) fiecărei probleme din Planul 
Local de Acţiune pentru Mediu.  

Instituţia coordonatoare a procesului de monitorizare a implementării Planului Local de 
Acţiune pentru Mediu pentru judeţul Vaslui este Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui, 
instituţie care va realiza semestrial/anual raportul de sinteză privind monitorizarea procesului de 
implementare a Planului Local de Acţiune pentru Mediu.  

Monitorizarea implementării PLAM va fi realizată în baza acestor informaţii colectate şi 
sintetizate semestrial/anual, procesul fiind adaptat la necesităţile şi evoluţia contextului legislativ 
naţional şi social-economic local. Modul de integrare a informaţiilor cuprinse în baza de date va fi 
structurat astfel:  
 nivel operaţional: realizarea acţiunilor şi activităţilor cuprinse în Planul de Acţiune, cu 

evaluarea costurilor efectuate în raport cu costurile totale estimate, după caz  
 nivel tactic: atingerea ţintelor propuse în raport cu indicatorii de evaluare şi a 

responsabilităţilor asumate  
 nivel strategic: atingerea obiectivelor generale şi specifice în raport cu ţintele propuse.  
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Tabel 6.1. Matricea-Plan implementare PLAM - Categoria de probleme:   
PM- 01 CALITATEA APELOR DE  CANALIZARE, A EFLUENŢILOR STAŢIILOR DE EPURARE 

ŞI A APELOR DE SUPRAFAŢĂ 
Nr. 

problema 

Problema  Responabil 

implementare 

Responsabil 

monitorizare 

PM-01-01 Insuficiența sau inexistența sistemelor de canalizare 
și epurare în mediul urban și rural 

conform planului 
de acțiuni 

UAT-uri, 
Consiliul 

Județean Vaslui, 
Operatori apa-

canal 
PM-01-02 Poluarea datorată depozitării necontrolate a 

deșeurilor în zona inundabilă și pe malurile albiilor 
râurilor 

conform planului 
de acțiuni 

GNM –CJ Vaslui 

PM-01-03 Poluarea apelor de suprafața cu nitriți, nitrați și 
amoniu proveniți din surse agricole 

conform planului 
de acțiuni 

APM Vaslui 

 

Tabel 6.2. Matricea-Plan implementare PLAM - Categoria de probleme:   
PM- 02 MANAGEMENTUL DEȘEURILOR 

Nr. 

problema 

Problema  Responabil 

implementare 

Responsabil 

monitorizare 

PM-02-01 Gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor 
municipale și a deșeurilor din construcții și 
desfințării la nivelul judeţului Vaslui 

conform planului de 
acțiuni 

UAT-uri, 
Consiliul 

Județean Vaslui, 
GNM-CJ Vaslui 

PM-02-02 Gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor 
periculoase și nepericuloase 

conform planului de 
acțiuni 

UAT-uri, 
Consiliul 

Județean Vaslui, 
GNM-CJ Vaslui 

PM-02-03 Gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor 
industriale 

conform planului de 
acțiuni 

 GNM-CJ 
Vaslui 

 APM Vaslui 
 

Tabel 6.3. Matricea-Plan implementare PLAM -CATEGORIA DE PROBLEME: 
 PM- 03 PERICOLE GENERATE DE CATASTROFE/FENOMENE NATURALE ȘI ANTROPICE 
Nr. 

problema 

Problema  Responabil 

implementare 

Responsabil 

monitorizare 

PM- 03-01 Existența riscului de inundații 
 

conform planului 
de acțiuni 

ABA Prut-Bârlad 
 UAT-uri 

PM- 03-02 Riscul poluării mediului datorat activităţilor 
industriale cu impact major asupra mediului 
înconjurăto 

conform planului 
de acțiuni 

APM Vaslui 
ISU Vaslui 

PM- 03-03 Existenţa zonelor expuse riscului de eroziune şi 
alunecări de teren 
 

conform planului 
de acțiuni 

UAT-uri 
Directia Silvica 

Vaslui 
PM- 03-04 Apariția fenomenului de deșertificare a solului 

datorată activităților antropice (supraexploatarea 
terenurilor) și schimbărilor climatice (secetă 
prelungită) 

conform planului 
de acțiuni 

ANIF- Filiala 
Teritorială de 
Îmbunătățiri 

Funciare Vaslui 
PM- 03-05 Încendierea voluntară/involuntară a miriștilor, 

pajiștilor, canalelor de desecare, pădurilor și 
deșeurilor 

conform planului 
de acțiuni 

UAT-uri 
GNM- CJ Vaslui 
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Tabel 6.4. Matricea-Plan implementare PLAM -CATEGORIA DE PROBLEME: 
CATEGORIA DE PROBLEME PM- 04 POLUAREA ATMOSFEREI 

Nr. 

problema 

Problema  Responabil 

implementare 

Responsabil 

monitorizare 

PM- 04-01 Poluarea aerului generată de sursele 
provenite din diferite sectoare de activitate 

conform planului de 
acțiuni 

APM Vaslui 
GNM –CJ Vaslui 

PM- 04-02 Poluarea aerului datorată traficului rutier în 
zonele urbane 

conform planului de 
acțiuni 

UAT-uri 
Consiliul Județean 

Vaslui 
PM- 04-03 Disconfort auditiv/fonic datorat depăşirii 

valorilor maxime admise de zgomot în 
zonele aglomerate din oraşe 

conform planului de 
acțiuni 

UAT-uri 
APM Vaslui 

PM- 04-04 Generarea unor cantităţi semnificative de 
pulberi datorită şantierelor în lucru 

conform planului de 
acțiuni 

UAT-uri 
GNM –CJ Vaslui 

PM- 04-05 Poluarea aerului generată de sistemele de 
ardere cu combustibilii solizi şi/sau lichizi 
din sectorul rezidenţial 

conform planului de 
acțiuni 

UAT-uri 
Consiliul Județean 

Vaslui 
 

Tabel 6.5. Matricea-Plan implementare PLAM -CATEGORIA DE PROBLEME: 
CATEGORIA DE PROBLEME PM- 05 CALITATEA ȘI CANTITATEA APEI POTABILE 

Nr. 

problema 

Problema  Responabil 

implementare 

Responsabil 

monitorizare 

PM- 05-01 Insuficienta extindere și reabilitare a 
retelelor de distribuție a apei potabile în 
mediul urban și rural 

conform planului de 
acțiuni 

UAT-urile din 
județul Vaslui 
Consiliul Județean 
Vaslui 
Operatori Apă-
Canal 

PM- 05-02 Deficienţe în monitorizarea calităţii apei 
potabile din surse publice (fântani şi 
izvoare) în mediul rural 

conform planului de 
acțiuni 

UAT-uri 
DSP Vaslui 

PM- 05-03 Decolmatarea canalelor de desecare și 
irigații și a canalelor de transport și 
menținerea rolului pentru care au fost 
proiectate, prin supraveghere de către 
administratorii canalelor, a descărcărilor de 
ape uzate, în scopul evitării poluării apelor 
de suprafață în care debușează sau a 
freaticului în cazul stagnării și infiltrării, 
precum și evitarea septizării zonelor 

conform planului de 
acțiuni 

UAT-uri 
ANIF Filiala 
Teritorială  
IF Vaslui 

 

Tabel 6.6. Matricea-Plan implementare PLAM -CATEGORIA DE PROBLEME: 
CATEGORIA DE PROBLEME PM- 06 TRANSPORTURILE 

Nr. 

problema 

Problema  Responabil 

implementare 

Responsabil 

monitorizare 

PM- 06-01 Infrastructura deficitară de transport, 
inclusiv modalităţi reduse de transport 
ecologic 

conform planului de 
acțiuni 

UAT-uri 
Consiliul Judetean 

Vaslui 
PM- 06-02 Management ineficient al traficului în 

zonele urbane 
conform planului de 

acțiuni 
UAT-uri 

Consiliul Judetean 
Vaslui 

PM- 06-03 Nivel ridicat de zgomot pe arterele 
principale şi a căilor ferate 

conform planului de 
acțiuni 

UAT-uri 
Consiliul Judetean 

Vaslui 
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Tabel 6.7. Matricea-Plan implementare PLAM -CATEGORIA DE PROBLEME: 
CATEGORIA DE PROBLEME PM- 07 URBANIZAREA MEDIULUI 

Nr. 

problema 

Problema  Responabil 

implementare 

Responsabil 

monitorizare 

PM- 07- 01 Suprafață insuficientă și distribuția neuniformă a 
parcurilor publice, a spațiilor verzi, a zonelor de 
agrement, a perdelelor de protecție și a zonelor 
tampon, neamenajarea corespunzătoare a acestora 

conform planului de 
acțiuni 

UAT-uri 
Consiliul 

Judetean Vaslui 

PM- 07- 02 Deficiențe în planificarea și dezvoltarea durabilă 
a teritoriului 

conform planului de 
acțiuni 

UAT-uri 
Consiliul 

Judetean Vaslui 
 

Tabel 6.8. Matricea-Plan implementare PLAM -CATEGORIA DE PROBLEME: 
CATEGORIA DE PROBLEME PM- 08 POLUAREA SOLULUI ȘI APELOR SUBTERANE 

Nr. 

problema 

Problema  Responabil 

implementare 

Responsabil 

monitorizare 

PM- 08-01 Poluarea solului și a apelor subterane cu substanțe 
provenite din activități agricole 

conform planului de 
acțiuni 

APM Vaslui 

PM- 08-02 Afectarea solului și a apelor subterane datorită 
exploatărilor de balast din terase și exploatarea 
mineralelor utile în cariere, lipsind reconstrucția 
ecologică ulterioară exploatării 

conform planului de 
acțiuni 

APM Vaslui 

PM- 08-03 Degradarea solului datorită exploatării 
necorespunzătoare 

conform planului de 
acțiuni 

APM Vaslui 

 

 
Tabel 6.9. Matricea-Plan implementare PLAM -CATEGORIA DE PROBLEME: 

CATEGORIA DE PROBLEME PM- 09 TURISM 
Nr. 

problema 

Problema  Responabil 

implementare 

Responsabil 

monitorizare 

PM- 09- 01 Promovarea redusă a turismului ecologic şi 
agroturismului, managementul defectuos în 
exploatarea potenţialului turistic al judeţului, 
practicarea în general a unui turism neorganizat 

conform planului de 
acțiuni 

Consiliul 
Judetean Vaslui 

PM- 09- 02 Deficiențe privind amenajarea zonelor de 
agrement din punct de vedere al infrastructurii 
edilitare, al gestiunii deșeurilor și infrastuctură de 
acces la zonele cu potențial turistic slab dezvoltată 

conform planului de 
acțiuni 

Consiliul 
Judetean Vaslui 

 

Tabel 6.10. Matricea-Plan implementare PLAM -CATEGORIA DE PROBLEME: 
CATEGORIA DE PROBLEME PM- 10 EDUCAȚIA  ECOLOGICĂ 

Nr. 

problema 

Problema  Responabil 

implementare 

Responsabil 

monitorizare 

PM- 10- 01 Educație ecologică deficitară conform planului de 
acțiuni 

APM Vaslui 

PM- 10- 02 Lipsa unei conduite adecvate privind protejarea 
mediului 

conform planului de 
acțiuni 

APM Vaslui 
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Tabel 6.11. Matricea-Plan implementare PLAM -CATEGORIA DE PROBLEME: 
CATEGORIA DE PROBLEME PM- 11 ASIGURAREA STĂRII DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI ÎN 

RELAŢIE CU MEDIUL 
Nr. 

problema 

Problema  Responabil 

implementare 

Responsabil 

monitorizare 

PM- 11-01 Insuficiența datelor privind cuatificarea 
efectelor poluării factorilor de mediu asupra 
populației 

conform planului 
de acțiuni 

DSP Vaslui 

PM- 11-02 Poluarea aerului în aglomerările urbane cu 
posibil risc asupra stării de sănătate a 
populaţiei din zonă 

conform planului 
de acțiuni 

DSP Vaslui 

PM- 11-02 Lipsa cuantificării impactului poluării asupra 
sănătăţii populaţiei pe factori precum aer, apă, 
sol sau alimente 

conform planului 
de acțiuni 

DSP Vaslui 

 
Tabel 6.12. Matricea-Plan implementare PLAM -CATEGORIA DE PROBLEME: 

CATEGORIA DE PROBLEME PM- 12 CAPACITATE INSTITUȚIONALĂ 
Nr. 

problema 

Problema  Responabil 

implementare 

Responsabil 

monitorizare 

PM- 12-01 Ineficiența fluxurilor informaționale ale 
diverselor instituții implicate in protecția 
mediului înconjurător 

conform planului 
de acțiuni 

APM Vaslui 

PM- 12-02 Capacitatea instituțională redusă (resurse 
financiare, umane și materiale), a instituțiilor 
publice teritoriale cu atribuții în implementarea 
și controlul protecție mediului înconjurător 

conform planului 
de acțiuni 

APM Vaslui 

 
 

Tabel 6.13. Matricea-Plan implementare PLAM -CATEGORIA DE PROBLEME: 
CATEGORIA DE PROBLEME PM- 13 DEGRADAREA MEDIULUI NATURAL ȘI CONSTRUIT 

Nr. 

problema 

Problema  Responabil 

implementare 

Responsabil 

monitorizare 

PM- 13-01 Degradarea fondului forestier conform planului 
de acțiuni 

Directia Silvica 
Vaslui 

PM- 13-02 Afectarea ariilor naturale protejate, a 
habitatelor naturale, florei şi faunei sălbatice 
prin activităţi antropice 

conform planului 
de acțiuni 

APM Vaslui 

PM- 13-03 Degradarea monumentelor istorice şi 
arhitectonice 

conform planului 
de acțiuni 

Direcția Județeană 
pentru Cultură 

Vaslui 
 

 

6.2. RAPORT DE EVALUARE PLAN LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU MEDIU  
 

Evaluarea procesului de implementare a prevederilor PLAM presupune compararea 
rezultatelor actuale cu obiectivele și țintele identificate în PLAM, inclusiv dacă acestea au fost 
atinse în perioada de timp stabilită pentru finalizarea implementării acțiunilor. Raportul de evaluare 
va cuprinde o sinteză a evaluării şi concluziile analizei.  
Elaborarea Raportului de Evaluare a rezultatelor PLAM pentru judeţul Vaslui va fi efectuată 
semestrial/anual.  

In elaborarea raportului vor fi luate în considerare:  
 eficienţa acţiunii în atingerea efectelor estimate;  



 

Planul Local de Acțiune pentru Mediu al județulului Vaslui, 2021-2025 
 

 Page 134 
 

 modul de respectare a etapelor privind implementarea acţiunilor/proiectelor precum şi 
identificarea modificărilor necesare;  

 compararea costurilor de implementare cu bugetul planificat;  
 claritatea planului de implementare privind stabilirea responsabilităţilor şi termenele de 

realizare, cu indicarea neclarităţilor identificate.  
 

Ţelul final al procesului de evaluare constă în îmbunătăţirea continuă a PLAM în acord cu 
dinamica dezvoltării sociale şi economice, cu politicile naţionale, regionale şi judeţene privind 
dezvoltarea corelată cu protecţia mediului. 

 
Tabel 6.14  Matricea de monitorizare și evaluare 

INSTITUŢIA RESPONSABILĂ........................................ 
 

CATEGORIA DE PROBLEME: denumirea categoriei de probleme (cod identificare-PM) 
PROBLEMA DE MEDIU (cod de identificare –PM) denumirea problemei 
OBIECTIV GENERAL:…… 
OBIECTIV/E SPECIFIC/E:…… 

Acțiunea Termen de 
realizare 

Indicatori Stadiul de 
realizare al 

acțiunii 

Motivul 
nerealizării 

Costuri de 
realizare 

Sursa de 
finanțare 

Observații 

        
        
        

Se completează de APM Vaslui Se completează de instituția responsabilă 
 

6.3. ACTUALIZAREA/REVIZUIREA PLAM  

 
În vederea actualizării PLAM se va elabora un Raport final de evaluare a rezultatelor 

implementării PLAM pentru perioada respectivă. Acest raport se va baza pe rapoartele 
semestriale/anuale de evaluare.  

Procesul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM constă, în esenţă, în compararea 
rezultatelor obţinute prin procesul de monitorizare, cu obiectivele şi ţintele stabilite în Planul de 
Acţiune, incluzând şi modul de respectare a termenelor propuse. De asemenea pentru 
actualizarea/revizuirea PLAM se vor lua în considerare modificările apărute în starea mediului, în 
situaţia socio - economică, în legislaţia pentru protecţia mediului, în tehnologiile de producţie şi de 
protecţie a mediului. Revizuirea PLAM trebuie privită şi din exterior, fiind extrem de importantă 
includerea recomandărilor PLAM-ului în cadrul proceselor formale de planificare: pregătirea 
planului de utilizare a terenurilor şi bugetul anual pe judeţul Vaslui.  

Procesul de evaluare este, ca întregul proces PLAM, un proces continuu.  
Responsabilitatea evaluării rezultatelor revine Comitetului de Coordonare, în acest proces 

fiind însă implicate toate celelalte structuri organizatorice ale PLAM (coordonatorul PLAM, Grupul 
de Lucru), precum şi responsabilii direcţi pentru implementarea şi monitorizarea PLAM. De 
asemenea, Comitetul de Coordonare va decide, după caz, implicarea şi altor persoane sau grupuri în 
acest proces. Instituţiile responsabile de implementare vor fi în mai mare măsură capabile să 
utilizeze rezultatele evaluării dacă participă şi îşi însuşesc procesul de evaluare.  

Coordonatorul planului va organiza o întâlnire cu Grupul de Lucru în cadrul căreia va 
propune o schemă de reactualizare/revizuire eşalonată în timp şi va efectua schimbările necesare în 
cadrul structurii organizatorice (dacă acest lucru se dovedeşte necesar). Schimbările pot fi 
structurale (în vederea îmbunătăţirii funcţionării GL, CC) sau nominale (schimbarea locului de 
muncă etc. a unor membri din Comitetul de Coordonare, din Grupurile de Lucru).  



 

Planul Local de Acțiune pentru Mediu al județulului Vaslui, 2021-2025 
 

 Page 135 
 

Propunerea de plan de actualizare şi noua organigramă a structurii organizatorice trebuie să 
fie validată de către Comitetul de Coordonare.  
În cadrul reactualizării/revizuirii pe baza concluziilor analizei raportului de evaluare şi ţinând cont 
de evoluţia contextului instituţional şi legislativ, precum şi de noile oportunităţi de parteneriat, 
financiare, tehnologice etc, se vor putea aborda probleme privind:  

- reactualizarea stării mediului;  
- reactualizarea pertinenţei categoriilor de probleme; 
- înlăturarea problemelor care au fost rezolvate precum şi adăugarea unor noi probleme 
generate de evoluţia contextului (economic, social, mediu etc);  
- ierarhizarea şi prioritizarea problemelor de actualitate;  
- redefinirea obiectivelor;  
- redefinirea ţintelor (în cazul schimbării unor norme, termene);  
- reactualizarea indicatorilor;  
- reelaborarea fişelor/matricelor de acţiune;  
- îmbunătăţirea metodei şi a procesului de implementare/monitorizare.  
Actualizarea/Revizuirea PLAM se va realiza în vederea adaptării acțiunilor/termenelor la 

eventualele documente de programare vizând protecția mediului înconjurător. 
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7. MODALITĂŢI DE INFORMARE ŞI PARTICIPARE A PUBLICULUI PRIVIND 

ACTUALIZAREA PLAM 2021-2025  

 

Instrumente de informare şi consultare: 
 
- publicarea de documente aferente PLAM pe website-ul APM  Vaslui, www.apmvs.anpm.ro, 
domeniul Dezvoltare Durabilă:  

 Dispoziția CJ Vaslui nr. 11/15.01.2013 de constituire a structurilor funcţionale 
PLAM  

 Ordinul emis de Instituţia Prefectului - judeţul Vaslui, respectiv Ordinul nr. 
22/21.01.2021 de actualizare a structurilor funcţionale  Comitetul de Coordanre și 
Grupul de Lucru; 

 Analiza SWOT - judetul Vaslui- 2021, 
 Listă categorii de probleme de mediu şi probleme de mediu identificate, 
 Matrice de lucru Plan de acţiuni: diferite stadii ale variantei de lucru, 
 draftul Planului Local de Acţiune pentru Mediu 2021-2025 şi 
 varianta finală.  

- transmiterea de e-mailuri, faxuri, scrisori de informare;  
- comunicări specifice în presa locală;  
- realizarea întrunirilor în vederea consultării Grupului de Lucru, iar în contextul pandemiei 
COVID- 19  realizarea consultărilor prin e-mail sau telefonic. 

 

 

Bibliografie selectivă  
 

1. Anuarul statistic al judeţului Vaslui 2018  

2. Ghidul planificării de mediu, ANPM 

3. PLAM actualizat 2013, APM Vaslui  

4. Planul Județean de Gestiune a Deșeurilor  al județului Vaslui 2020-2025, Consiliul 

Județean Vaslui 
5. Planul de Menţinere a Calităţii Aerului pentru judeţul Vaslui, Consiliul Județean Vaslui 
6. Productivitatea resurselor, Eurostat 

7. Raport privind starea mediului în judeţul Vaslui 2019, APM Vaslui 
8. Strategia de dezvoltare economico-socială a județului Vaslui cu orizontul de timp  
9. 2021-2027, Consiliul Județean Vaslui 
10. Strategia Naţională pentru Dezvoltarea Durabilă a României Orizonturi 2013 – 2020 - 

2030   

11.  Planuri, strategii şi alte documente legislative specifice 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 12409 din 30.08.2021        
       
                       

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Local de Acțiune pentru Mediu 

al Județului Vaslui, pentru perioada 2021-2025 

 
I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză: 

În conformitate cu prevederile art.8 alin.(2) lit.ț) din Hotărârea Guvernului nr. 
1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia 
Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, cu modificările și 
completările ulterioare, Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui are obligaţia de a 
elabora şi actualiza Planul Local de acţiune pentru Mediu (PLAM).  

PLAM reprezintă un instrument de implementare a politicilor de mediu la nivel 
judeţean pe termen scurt, mediu şi lung, necesar pentru soluţionarea problemelor de 
mediu, un instrument care trebuie sa creeze suportul dezvoltarii durabile a unei 
regiuni. 

Precizăm că planificarea strategică de mediu este un proces permanent, care 
stabilește direcția și obiectivele necesare corelarii dezvoltării economice cu 
aspectele privind protecția mediului.  

Conform Notei de fundamentare înaintate de Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Vaslui cu adresa nr.6830/24.08.2021, în Ghidul practic al planificării de mediu, 
elaborat de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, se prevede că, în procesul 
de actualizare şi implementare a planului, sunt necesare coordonarea şi sprijinul 
autorităţilor administraţiei publice, acestea având responsabilităţi directe în 
implementarea acţiunilor care rezultă din procesul de elaborare/actualizare al 
planului de acţiune pentru mediu. 

În desfășurarea procesului de elaborare a PLAM-ului, în scopul asigurării unei 
viziuni cuprinzătoare asupra problemelor de mediu, a fost constituit un Comitet local 
de coordonare, din care fac parte reprezențanți ai Consiliului Judeţean Vaslui, 
Instituţiei Prefectului – Județul Vaslui, consiliilor locale şi ai altor instituţii de la nivel 
local cu responsabilităţi în monitorizarea problemelor de mediu. Coordonarea 
activităţii a fost asigurată de către Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului, 
conducătorului acesteia revenindu-i funcţia de coordonator al PLAM. În urma 
propunerilor unităților implicate în procesul PLAM, s-a format și un grup de lucru.  

Etapele elaborării și realizării unui plan strategic formează un ciclu continuu, 
prin intermediul procesului de monitorizare, evaluare și actualizare, pe baza 
mecanismului parteneriatului strategic. La baza acestuia se afla colaborarea intre 
instituții, agenți economici, comunități locale, toate având un interes comun în ceea 
ce privește rezolvarea problemelor de mediu. 

 Potrivit celor consemnate în PLAM -ul din anexa la proiectul de hotărâre, 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui a parcurs etapele prevăzute în “Ghidul 
practic al planificării de mediu”. Procesul de revizuire a PLAM a avut în vedere starea 
mediului în județ la nivelul anului 2019, situația socio-economică, tehnologiile de 
producție și de protecție a mediului, legislația privind protecția mediului, documentul 
PLAM 2008, prioritățile și obiectivele naționale prevăzute în strategii, programe, 
planuri locale, județene, regionale, naționale, precum și Raportul final de evaluare a 
rezultatelor implementării PLAM 2008. 

Elaborarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu a avut ca obiective:  



➢ conştientizarea publicului privind responsabilităţile în domeniul protecţiei 
mediului şi creşterea sprijinului acordat de public pentru strategiile şi investiţiile 
necesare acţiunilor de protecţie a mediului;  

➢ întărirea capacităţii instituţionale locale şi a ONG-urilor privind managementul 
programelor pentru protecţia mediului şi promovarea parteneriatului între 
cetăţeni, autorităţi locale, ONG-uri, comunităţi ştiinţifice şi mediul de afaceri;  

➢ elaborarea unui plan de acţiune pentru mediu, care să identifice acţiunile 
specifice necesare soluţionării problemelor prioritare de mediu;  

➢   dezvoltarea abilităţilor autorităţilor implicate în identificarea surselor de 
finanţare;  

➢ conformarea cu prevederile legislaţiei de mediu comunitare şi naţionale în 
vigoare.  

La elaborarea Planului Local de Acţiune s-au luat în considerare legislaţia şi 
standardele naţionale de mediu în vigoare, precum şi cerinţele Uniunii Europene în 
acest domeniu.  

Planul Local de Acţiune are în vedere dezvoltarea durabilă a comunităţilor 
locale din Judeţul Vaslui, pornind de la starea factorilor de mediu, dar şi de la 
problemele specifice privind calitatea vieţii populaţiei, starea de sănătate, legislaţia, 
gradul de conştientizare şi educaţie ecologică.  

Planul Local de Acţiune stabilește scopuri, obiective, ţinte şi acţiuni clare 
pentru soluţionarea fiecărei probleme de mediu, indicatori pentru măsurarea 
eficienţei acţiunilor, precum şi responsabilităţile autorităţilor şi instituţiilor din 
Judeţul Vaslui în rezolvarea eficientă a problemelor de mediu.  

Scopul Planului Local de Acţiune constă în evaluarea clară a problemelor de 
mediu, stabilirea priorităţilor de acţiune pe termen scurt, mediu şi lung. Astfel:  
• s-au identificat şi stabilit problemele de mediu prioritare din judeţ, prin implicarea 
tuturor autorităţilor şi instituţiilor care deţin date şi informaţii de mediu; s-au stabilit 
măsurile şi acţiunile de soluţionare a acestor probleme; 
• s-a urmărit întărirea capacităţii autorităţilor locale şi a celorlalte instituţii în 
cunoaşterea, gestionarea problemelor în domeniul protecţiei mediului, inclusiv 
realizarea de programe/proiecte şi obţinerea resurselor necesare promovării acestor 
proiecte; 
• publicul a fost informat şi conştientizat în legătură cu problemele de mediu.  
 Planul Local de Acțiune pentru Mediu al Județului Vaslui anexat proiectului de 
hotărâre este structurat pe șapte capitole, după cum urmează: 

1. Introducere 
2. Profilul de mediu 
3. Categorii de probleme/probleme de mediu în județul Vaslui 
4. Planul Local de Acțiune pentru Mediu al județului Vaslui 
5. Planul de implementare al acțiunilor 
6. Monitorizarea și evaluarea rezultatelor PLAM 
7. Modalități de informare și participare ale publicului privind actualizarea PLAM 

2021-2025. 
Categoriile de probleme/aspecte generale de mediu care fac parte din PLAM au 

fost grupate şi prioritizate astfel: 
Ø Calitatea apelor de  canalizare, a efluenţilor staţiilor de epurare şi a apelor de 

suprafaţă; 
Ø Managementul deșeurilor; 
Ø Pericole generate de catastrofe/fenomene naturale și antropice; 
Ø Poluarea atmosferei; 
Ø Calitatea și cantitatea apei potabile; 
Ø Transporturile; 
Ø Urbanizarea mediului; 
Ø Poluarea solului și apelor subterane; 
Ø Turism; 



Ø Educația  ecologică; 
Ø Asigurarea stării de sănătate a populaţiei în relaţie cu mediul; 
Ø Capacitate instituțională; 
Ø Degradarea mediului natural și construit. 

Din Nota de fundamentare sus- amintită rezultă că, în baza adresei A.P.M. 
Vaslui nr.186/10.01.2013, s-a semnat Memorandumul de cooperare pentru elaborarea 
PLAM-ului cu Consiliul Judeţean Vaslui şi cu Instituţia Prefectului – Județul Vaslui şi 
Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea componentelor structurii 
organizatorice implicate în procesul de planificare de mediu. Totodată, structura 
Comitetului de coordonare şi a grupului de lucru pentru elaborarea/actualizarea 
PLAM a fost actualizată prin Ordinul Prefectului Județului Vaslui nr.22 /21.01.2021. 

Ca și metodologie s-au utilizat recomandările Ghidului practic al planificării de 
mediu, elaborat în anul 2009 de către ANPM, și Manualului pentru elaborarea și 
implementarea planurilor locale de acțiune pentru mediu la nivel județean. 

 În baza prevederilor O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului, cu 
modificările și completările ulterioare, și conform Ghidului practic al planificării de 
mediu, pentru a deveni operaţional, acest document trebuie să fie aprobat prin 
hotărârea consiliului judeţean.   
II. Impactul socio-economic: îmbunătățirea standardelor de viață ale populației și 
a standardelor de mediu, cu respectarea acquis-ului comunitar de mediu și a Strategiei 
Naționale pentru Dezvoltare Durabilă. 
III. Impactul financiar asupra bugetului județului: nu este cazul. 
IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: după adoptarea 
hotărârii, începând cu data intrării în vigoare a acesteia, Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui nr.5/2008 privind aprobarea ”Planului Local de Acţiune pentru 
Mediu” al judeţului Vaslui se abrogă. 
V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză:  
Agenția pentru Protectia Mediului Vaslui, prin adresa nr.6830/24.08.2021, înregistrată 
la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 12101/24.08.2021, precizează că forma finală a 
planului supus aprobării include toate observațiile primite de la membrii Grupului de 
lucru și de la public. 
VI. Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre în  
cauză: nu este cazul. 
VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și 
funcționare preconizate : 
         După adoptare, actul administrativ va fi comunicat Instituției Prefectului – 
Județul Vaslui în vederea exercitării controlului de legalitate, Agenției pentru 
Protecția Mediului Vaslui și Direcţiei Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al 
consiliului județean.  

  Totodată, hotărârea va fi publicată pe site-ul www.cjvs.eu și în Monitorul 
Oficial Local. 
VIII. Concluzii, constatări și propuneri: 
 Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciem ca fiind necesară și 
oportună inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului Local de Acțiune 
pentru Mediu al Județului Vaslui, pentru perioada 2021-2025. 

Astfel, propunem analizarea și adoptarea proiectului de hotărâre în forma 
elaborată cu sprijinul Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Vaslui. 

 
 

PREȘEDINTE, 
Dumitru Buzatu 
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JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA TEHNICĂ 
Nr. 12420/30.08.2021 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Local de Acțiune pentru Mediu 

al Județului Vaslui, pentru perioada 2021-2025 
 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, Direcția Tehnică, în calitatea sa de 
compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Vaslui, a analizat Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Local de Acțiune 
pentru Mediu al Județului Vaslui, pentru perioada 2021-2025 și a constatat 
următoarele:  

1) Domeniul reglementat: administrație publică locală/dezvoltarea 
economico-socială a județului/ adoptare Plan Local de Acțiune pentru Mediu. 

2) Impact financiar asupra bugetului: nu este cazul. 
3) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile 

Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, 
normative, regulamente, etc.), în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este 
elaborat respectivul proiect de hotărâre:  

Prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare: 
- art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- O.U.G. nr. 195/2005 pentru protecția mediului, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- art. 8 alin.(2) lit.ț) H.G. nr.1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea 

Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în 
subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare; 

- ”Ghidul Practic al Planificării de Mediu” elaborat de Agenția Națională Pentru 
Protecția Mediului – Direcția Dezvoltare Durabilă. 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de 
competență/activitate a compartimentului: abrogarea Hotărârii Consiliului Județean 
Vaslui nr.5/2008 privind aprobarea ”Planului Local de Acţiune pentru Mediu” al 
judeţului Vaslui. 

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de 
hotărâre este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice 
aplicabile, respectiv al legalităţii, raportat la atibuțiile și competențele specifice 
acestui compartiment, sens în care propunem analizarea şi supunerea spre dezbatere 
şi adoptare a acestuia în prima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Vaslui. 

 
 
 
 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 
Avizat – Vieru Mariana Director executiv  30.08.2021  

Verificat – Toma Cătălin Alexandru Director executiv adjunct 30.08.2021  
Verificat - Saponariu Costel  Sef birou -  
Întocmit 2 ex: – ing. Claudiu BOCĂNEȚ Consilier  30.08.2021  
 










