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     A N U N Ț: 
 

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, republicată, CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI supune consultării publice 
proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei pentru educație fizică și sport a Județului 
Vaslui, cu orizontul de timp 2021-2027. 

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003, "la publicarea 
anunțului, autoritatea administrației publice va stabili o perioadă de cel puțin 10 zile 
calendaristice pentru proiectele de acte normative prevăzute la alin. (2), pentru a primi în 
scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii 
publice. 

Proiectul de hotărâre, împreună cu referatul de aprobare și raportul 
compartimentului de specialitate, poate fi consultat: 

- pe site-ul Consiliului Județean Vaslui - www.cjvs.eu; 
- la avizierul Consiliului Județean Vaslui, strada Ștefan cel Mare, nr. 79. 
Termenul - limită până la care se pot transmite propuneri, sugestii, opinii cu 

valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre este de 10 zile calendaristice de la 
publicarea anunțului. 

Transmiterea propunerilor, sugestiilor și opiniilor se poate face: 
- prin email pe adresa: marilena.andronic@cjvs.eu; 
- prin fax la nr. 0235/361090; 
- prin poștă pe adresa Consiliului Județean Vaslui, strada Ștefan cel Mare, nr.79; 
- depuse la Biroul Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass-Media, Informare 

Cetățeni din cadrul consiliului județean, etaj IV, camera 417, persoană de contact – Șef birou 
Marilena-Eugenia Andronic. 

Materialele transmise de persoanele sau entitățile interesate vor purta mențiunea: 
"Recomandare la proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei pentru educație fizică 
și sport a Județului Vaslui, cu orizontul de timp 2021-2027, în cuprinsul acestora urmând a 
se specifica articolul/articolele din proiect la care se referă. 

 
 
                   P R E Ş E D I N T E, 
                  Dumitru Buzatu 
 
 

                                                             SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                           Diana-Elena Ursulescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Responsabil cu transparenţa decizională  
             în administraţia publică, 
 Șef birou Marilena - Eugenia Andronic 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
Nr. 2594/17.02.2022 
 

                                 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 37/2022 
privind aprobarea Strategiei pentru educație fizică și sport a Județului Vaslui, cu     

orizontul de timp 2021-2027 
         
           Având în vedere: 
           - referatul de aprobare nr. 2594/17.02.2022 al președintelui Consiliului Județean Vaslui; 
           - raportul de specialitate al Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de specialitate al 
consiliului județean nr. 2595/17.02.2022; 

- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică şi de disciplină, 
administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale, Comisia pentru strategii, prognoze, 
programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe și integrare europeană și Comisia pentru 
protecţie socială, protecție copii, învăţământ, sănătate, cultură, culte şi sport; 
            în conformitate cu prevederile: 

- art. 173 alin. (1) lit. b) și lit.d), alin. (3) lit. d) și alin.(5) lit.f) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată; 
 - Strategiei de dezvoltare economico – socială a județului Vaslui cu orizontul de timp 2021 – 

2027; 
în temeiul art. 182 alin. (1) 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 

                 
                 H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

            Art.1. – Se aprobă Strategia pentru educație fizică și sport a Județului Vaslui, cu orizontul de 
timp 2021-2027, în forma prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. – Aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului act administrativ revine președintelui 
consiliului județean și Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Vaslui. 

 Art.3. – Secretarul general al Județului Vaslui va comunica, în termenul prevăzut de lege, 
prezentul act administrativ Instituției Prefectului – Județul Vaslui, Direcţiei Dezvoltare și Cooperare din 
cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean şi va asigura publicarea acestuia pe site-ul 
www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial Local. 

                         
                                    Vaslui, ___ februarie 2022 

 
                     PREŞEDINTE, 
                 Dumitru Buzatu     
                                                                                                        Avizat 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,    
                                                                                                 Dragomir Mihaela 
   Pentru adoptarea prezentului  
 proiect de hotărâre este necesar  
       votul majorității simple. 
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INTRODUCERE 

 
Prezentul document conține reperele fundamentale ale Strategiei pentru educație fizică și 
sport a județului Vaslui, cu orizontul de timp 2021-2027. Întocmirea Strategiei pentru 
educație fizică și sport a județului Vaslui este o necesitate datorită fluidității crescute și a 
evoluțiilor rapide în domeniul economic și social cu impact în domeniul sportiv. 

Obiectivul prezentului document este ca, pornind de la situația actuală din domeniul 
sportului la nivelul județului Vaslui, să creionăm imaginea de viitor a sportului vasluian și 
să definim obiective pentru următoarele activități: educația fizică, sportul pentru toți, 
sportul de masă, sportul de agrement, sportul școlar, sportul de performanță. Asemănător 
fiecărui domeniu de dezvoltare și în cazul sportului este indispensabilă formularea 
priorităților și desemnarea căilor de dezvoltare planificate. În afara acestora nu se poate 
asigura utilizarea eficientă a resurselor comunității, iar lipsa măsurilor/inițiativelor 
complementare poate oferi doar rezultate ocazionale ceea ce nu poate conduce la 
poziționarea sportului din județ pe o cale de dezvoltare. Trecerea în revistă a stării actuale 
a sportului din județ oferă un cadru pentru folosirea eficientă/sincronizată a resurselor 
materiale, financiare și umane existente în cadrul diferitelor instituții și organizații care 
desfășoară activități sportive pe teritoriul județului. 

Strategia pentru educație fizică și sport a județului Vaslui, cu orizontul de timp 2021-2027, 
urmărește dezvoltarea sportului în județul Vaslui în mod unitar, abordând cele trei 
dimensiuni ale conceptului dezvoltării durabile și anume, dimensiunea ecologică, 
economică și socială, orientată spre îmbunătățirea continuă a calității vieții oamenilor și a 
relațiilor dintre ei în armonie cu mediul natural, bazându-se pe studii demografice, 
economice, statistice. Pentru ca Strategia pentru educație fizică și sport a județului Vaslui 
să fie cât mai aproape de realitate și de ideile specialiștilor din domeniul sportului, 
membrii echipei care au elaborat-o s-au străduit să asculte părerile și sugestiile a cât mai 
multor stakeholderi implicați în dezvoltarea sportului din județ. 

În prezent, sportul se confruntă cu pericole și provocări ce impun elaborarea unei strategii 
județene care să asigure îndeplinirea misiunii sociale a sportului, după cum urmează: 

• statisticile asupra stării generale de sănătate a populației, cu deosebire a copiilor și 
tinerilor, evidențiază creșterea îngrijorătoare a ratei morbidității datorată 
sedentarismului și obezității; 

• diminuarea percepției rolului formativ al sportului reflectat prin reducerea timpului 
alocat educației fizice și sportului din școli; 

• scăderea alarmantă a numărului de copii și tineri care practică sportul, sub toate 
formele, preferând activități sedentare; 

• diminuarea performanțelor sportive ale României, și implicit cele județene, la 
competițiile majore naționale și la cele internaționale; 

• lipsa de consecvență în aplicarea legislației în vigoare privind sportul și lipsa de 
armonie a factorilor de decizie în acțiunile întreprinse; 
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• creșterea alarmantă a numărului de acte de violență și corupție în arenele sportive și 

în afara acestora, exploatarea tinerilor sportivi, dopajul, rasismul, fapte care aduc 
grave prejudicii fenomenului sportiv. 

Strategia se bazează pe trei piloni centrali: participare-practicare-performanță și are 
următoarele linii directoare:  

• Încurajarea sportului de masă;  

• Susținerea sportului de performanță; 

• Dezvoltarea infrastructurii sportive.  

 

Figura nr. 1: Pilonii centrali ai Strategiei și liniile directoare 
Sursa: Autorul 
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CAPITOLUL 1. CONTEXTUL GENERAL AL ELABORĂRII STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A 
EDUCAȚIEI FIZICE ȘI SPORTULUI ÎN JUDEȚUL VASLUI PENTRU PERIOADA 2021-2027 

ȘI CONTEXTUL NORMATIV AL ELABORĂRII 
 
1.1. Perspective și coordonate strategice și corelarea acestora cu documente 
regionale/naționale și europene 
 
Strategia pentru educație fizică și sport a județului Vaslui, cu orizontul de timp 2021-
2027, este un document programatic cadru pentru activitățile sportive din județul 
Vaslui și este necesar ca acest document să se încadreze în contextele normative 
regionale, naționale și europene din acest domeniu.  

Elaborarea Strategiei pentru educație fizică și sport a județului Vaslui, cu orizontul de 
timp 2021-2027 este realizată în concordanță cu politicile comune europene, punând 
accentul pe însușirea și punerea în practică a principiilor dezvoltării durabile ca factor 
esențial în valorizarea potențialului economic și social al județului.  

Consiliul Județean Vaslui este autoritatea administrației publice locale pentru 
coordonarea activității consiliilor comunale și orășenești, în vederea realizării 
serviciilor publice de interes județean. Una din principalele atribuții ale Consiliul 
Județean Vaslui este aceea de elaborare a programelor locale de dezvoltare socială și 
economică. Potrivit art. 173(1) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, în 
atribuțiile consiliului județean intră și cele privind (b) dezvoltarea economico-socială a 
județului și (d) atribuții privind gestionarea serviciilor publice de interes județean. În 
exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), consiliul județean asigură, potrivit 
competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 
publice de interes județean, dintre care menționăm ca puncte principale de interes 
pentru prezenta strategie: (d) cultura, (e) tineretul și (f) sportul.  
 
1.2  Contextul european și național de dezvoltare în domeniul educației fizice și sportului 
 
Subcapitolul surprinde o trecere în revistă cuprinzătoare a strategiilor europene și 
naționale și a principalelor inițiative la scară largă, în domeniul educației fizice și 
activității fizice în Europa și România. Vor fi evidențiate principiile și directivele Uniunii 
Europene legate de dezvoltarea vieții sportive, după care vom dezbate cadrul strategic 
și juridic al domeniului sportiv din România sub forma unei sinteze a obiectivelor 
formulate în cadrul diferitelor planuri și strategii de dezvoltare a sportului. Este 
important de menționat că pe parcursul elaborării strategiei am acordat o atenție 
deosebită și obiectivelor strategice formulate în cadrul diferitelor planuri, deoarece 
pachetele de programe menite să contribuie la dezvoltarea vieții sportive din județ 
urmează să fie sincronizate cu acestea. 

Sportul este un domeniu în care responsabilitățile UE sunt relativ noi, dobândite odată cu 
intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona în decembrie 2009. UE are sarcina de a 
elabora politici bazate pe date concrete, precum și de a stimula cooperarea și gestionarea 
unor inițiative de sprijinire a activității fizice și a sportului în Europa. În perioada 2014-
2020, o linie bugetară specifică a fost pusă la dispoziție pentru prima dată în cadrul 
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programului Erasmus + pentru a sprijini proiecte și rețele în domeniul sportului. UE depune 
eforturi pentru promovarea corectitudinii și deschiderii în competițiile sportive și o mai 
bună protecție a integrității fizice și morale a sportivilor, ținând seama, în același timp, 
de caracterul specific al sportului. În plus, UE sprijină ideea că sportul poate îmbunătăți 
starea generală de bine, poate contribui la rezolvarea unor aspecte societale mai ample, 
cum ar fi rasismul, excluziunea socială și inegalitatea de gen, și poate aduce beneficii 
economice semnificative în întreaga Uniune. În plus, politica în domeniul sportului este 
considerată un instrument important în relațiile externe ale UE. UE se ocupă, în special, 
de trei aspecte în sectorul sportului: (1) rolul sportului în societate, (2) dimensiunea sa 
economică și (3) cadrul politic și juridic al sectorului sporturilor. 

Sportul, ca fenomen social și economic, ajută la atingerea obiectivelor strategice ale 
UE de solidaritate și prosperitate. Acesta transmite conceptele de pace, toleranță, 
înțelegere reciprocă și educație, în conformitate cu idealul european. 

Planul de lucru al UE pentru Sport 2021-20241 stabilește subiectele cheie cărora statele 
membre și CE le vor acorda prioritate în materie de acțiuni, parteneriate și inițiative 
în domeniul sportului. Este unul dintre cele mai importante documente ale UE în cadrul 
politicii în domeniul sportului. Acesta se axează pe principalele activități ale Uniunii în 
domeniu și acționează ca un instrument de orientare pentru promovarea cooperării 
dintre instituțiile UE, statele membre și părțile interesate din sport. Noul plan de lucru 
(2021-2024) se concentrează pe integritatea și valorile în sport, pe dimensiunile socio-
economice și de mediu ale sportului și pe promovarea participării la sport și la 
activitatea fizică benefică pentru sănătate. În conformitate cu tranziția verde a UE, și 
„sportul verde” este o prioritate, deoarece planul propune elaborarea unui cadru 
comun cu angajamente comune care să țină seama de Pactul climatic european, cu  
accent mai mare pe inovare și digitalizare în toate domeniile sportului. 

Activitatea fizică ocupă un loc important în plan, investițiile în sport și în activitățile 
fizice care întăresc sănătatea, inclusiv crearea de oportunități de practicare a sportului 
pentru toate generațiile, fiind enumerate ca prioritate-cheie. Planul urmărește și 
consolidarea „redresării sectorului sportului și a rezilienței acestuia în situații de criză 
în timpul și în urma pandemiei de COVID-19”. Alte domenii de acțiune esențiale sunt 
prioritizarea competențelor și a calificărilor în sport prin schimburi de bune practici și 
consolidarea cunoștințelor, protecția integrității și a valorilor, precum și dimensiunile 
socio-economice și de mediu ale sportului și promovarea egalității de gen. UE urmărește 
și să crească proporția femeilor în poziții de conducere și de antrenorat, să promoveze 
condiții egale pentru toți sportivii și să îmbunătățească mediatizarea femeilor în sport. 

Domeniul prioritar Protejarea integrității și a valorilor în sport aduce în prim plan 
următoarele subiecte-cheie: 

• Un mediu sigur în sport; 

                                                           
1 Rezoluția Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, privind Planul 
de lucru al Uniunii Europene pentru sport (1 ianuarie 2021-30 iunie 2024)  
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• Antidoping; 

• Sport și educație; 

• Egalitatea de gen; 

• Diplomația sportivă; 

• Modelul european în domeniul sportului; 

• Drepturile sportivilor; 

• Consolidarea și promovarea bunei guvernanțe în sport; 

• Lupta împotriva manipulării competițiilor sportive. 

În cadrul Domeniului prioritar Dimensiunea socio-economică și dimensiunea de mediu a 
sportului regăsim următoarele subiecte-cheie: 

• Inovare și digitalizare; 

• Sportul verde; 

• Instalații sau centre sportive; 

• Evenimente sportive majore; 

• Investiții în sport și în activitatea fizică; 

• Consolidarea redresării sectorului sportului și a rezilienței acestuia în situații de 
criză în timpul și în urma pandemiei de COVID-19. 

Domeniul prioritar Promovarea participării la sport și la activitatea fizică benefică 
pentru sănătate reiterează următoarele subiecte-cheie: 

• Crearea de oportunități adecvate de practicare a sportului și a activității fizice 
pentru toate generațiile; 

• Promovarea activității fizice. 

În conformitate cu tranziția verde a UE, și „sportul verde” este o prioritate, deoarece 
planul propune elaborarea unui cadru comun cu angajamente comune care să țină 
seama de Pactul climatic european și cu un accent mai mare pe inovare și digitalizare 
în toate domeniile sportului. Planul de lucru al UE pentru sport va fi pus în aplicare în 
special prin intermediul grupurilor de experți, al grupurilor de state membre interesate 
(și  anume pentru  activitățile de  învățare  reciprocă), al  reuniunilor tematice, al 
concluziilor Consiliului, al conferințelor și al studiilor. Comisia Europeană sprijină 
sportul prin -dialog, -finanțarea programelor și -politici progresive menite să 
îmbunătățească accesul la activitatea sportivă și să mențină integritatea sportului. 

De asemenea, în cadrul Tratatului de la Lisabona se specifică în mod clar faptul că 
„Uniunea contribuie la promovarea obiectivelor europene ale sportului, având în vedere 
totodată caracterul specific, structurile bazate pe voluntariat, precum și funcția socială 
și educativă a sportului’’. Mai mult, își propune ’’să dezvolte dimensiunea europeană a 
sportului, prin promovarea spiritului de echitate și de deschidere în competițiile 

https://europa.eu/climate-pact/index_ro


 

 

9 

Strategia pentru Educație Fizică și Sport 
 a județului Vaslui, 

cu orizontul de timp 2021-2027 
 

 
sportive și a cooperării între organizațiile cu responsabilități în domeniul sportului, 
precum și prin protejarea integrității fizice  și morale a sportivilor, îndeosebi a celor 
mai tineri dintre aceștia.” Articolul 165 al Tratatului de la Lisabona din 2009 oferă 
Uniunii Europene o bază legală pentru o nouă competență în domeniul sportului, care 
face apel la acțiune pentru dezvoltarea dimensiunii europene a sportului. De asemenea, 
Tratatul dă dreptul Uniunii Europene să contribuie la promovarea obiectivelor europene 
ale sportului și recunoaște funcția socială și educativă a sportului. Cu această misiune 
mai amplă, Comunicarea Comisiei Europene privind sportul2 (Comisia Europeană, 2011) 
a articulat îngrijorarea câtorva state membre ale UE, referitoare la calitatea 
programelor de educație fizică și la calificările profesorilor implicați în acestea. 

Comisia a creat bazele unei politici a UE în domeniul sportului prin Cartea albă privind 
sportul și planul de acțiune „Pierre de Coubertin”. Astfel, cooperarea și dialogul în 
materie de sport la nivelul UE au fost de asemenea considerabil consolidate datorită 
Cărții albe privind sportul din 20073, în fapt prima „inițiativă cuprinzătoare” a UE 
referitoare la sport. La 11 iulie 2007, Comisia Europeană a adoptat Cartea albă privind 
sportul care cuprinde o descriere a specificității sportului și aplicarea în sectorul sportiv 
a dreptului UE privind piața internă și concurența. Cartea albă a avut în vedere mai 
multe obiective, printre care: consolidarea rolului sportului în societate; promovarea 
sănătății publice prin activitate fizică; stimularea activităților de voluntariat; 
consolidarea dimensiunii economice a sportului și libera circulație a jucătorilor; lupta 
împotriva dopajului, corupției și spălării banilor și controlul drepturilor de difuzare. În 
mai multe domenii, Cartea albă rămâne o bază adecvată pentru activitățile la nivelul 
UE în sfera sportului. Aceste domenii cuprind, de exemplu, promovarea activității 
voluntare în sport, protejarea minorilor și protecția mediului. Cartea albă a permis, de 
asemenea, crearea unui dialog structurat cu părțile interesate din sport, inclusiv un 
forum anual european al sportului și a servit ca bază pentru integrarea activităților din 
domeniul sporturilor în fondurile, programele și inițiativele în domeniu ale UE. În Cartea 
albă a sportului, Comisia a subliniat faptul că timpul petrecut în sport, indiferent dacă 
în lecții de educație fizică școlare sau activități extrașcolare, ar putea duce la beneficii 
substanțiale de educație și sănătate. Comisia Europeană recunoaște valoarea sportului 
și încurajează țările europene să creeze condițiile necesare practicării acestuia.  

Cartea albă a Comisiei privind sportul și intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona 
în 2009 au pregătit terenul pentru Comunicarea Comisiei din ianuarie 2011 privind 
impactul Tratatului de la Lisabona asupra sportului, intitulată „Dezvoltarea dimensiunii 
europene a sportului”. Această comunicare a fost primul document de politică adoptat 
de Comisie în ceea ce privește sportul după intrarea în vigoare a Tratatului de la 
Lisabona. Comunicarea a evidențiat potențialul sportului de a aduce contribuții 
semnificative la obiectivele generale ale strategiei pentru ocuparea forței de muncă și 
creștere economică Europa 2020, prin îmbunătățirea capacității de inserție 
profesională și a incluziunii sociale. Comunicarea a propus, de asemenea, ca UE să 

                                                           
2chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://eur-lex.europa.eu/legal 
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011AR0066&from=ro 
3 COM(2007) 391, 11.7.2007 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A52011DC0012%20
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A52011DC0012%20
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semneze Convenția împotriva dopajului a Consiliului Europei, să dezvolte și să pună în 
aplicare măsuri de securitate și cerințe de siguranță pentru evenimentele sportive 
internaționale, să înregistreze progrese pentru introducerea de obiective naționale 
bazate pe orientările UE în materie de activitate fizică și să dezvolte standarde pentru 
accesul persoanelor cu dizabilități la evenimente și centre sportive.  

La nivel european, programele de acțiune în domeniul sportiv pot fi următoarele: 

Erasmus, programul de acțiune al Uniunii în domeniul educației, formării, tineretului 
și sportului (2021-2027) sprijină dezvoltarea educațională, profesională și personală a 
persoanelor din domeniul educației, formării, tineretului și sportului, atât în Europa, 
cât și în afara ei, contribuind astfel la o creștere economică durabilă, la crearea de 
locuri de muncă, la coeziune socială și la consolidarea identității europene. Programul 
este un instrument esențial pentru instituirea unui spațiu european al educației, pentru 
sprijinirea implementării cooperării strategice europene în domeniul educației și 
formării, cu agendele sectoriale aferente, pentru promovarea cooperării în domeniul 
politicii pentru tineret în cadrul strategiei pentru tineret a Uniunii pentru perioada 
2019-2027 și pentru dezvoltarea dimensiunii europene a sportului4. Printre obiectivele 
specifice ale programului, se regăsește promovarea mobilității de studiu a antrenorilor 
sportivi și a personalului, precum și cooperarea, incluziunea, creativitatea și inovarea 
la nivelul organizațiilor și al politicilor în domeniul sportului. Acțiunile-cheie care 
urmăresc activități inclusiv în domeniul sportului sunt: 

• Acțiunea cheie 1. Mobilitatea de studiu - destinată inclusiv mobilității 
personalului și a antrenorilor sportivi 

• Acțiunea cheie 2. Cooperarea între organizații și instituții 

o Parteneriate în domeniul educației, formării, tineretului și sportului pentru 
cooperare și schimb de practici, inclusiv parteneriate la scară redusă menite 
să încurajeze un acces mai larg și mai incluziv la program;  

o Evenimente sportive organizate fără scop lucrativ care urmăresc dezvoltarea 
dimensiunii europene a sportului. 

• Acțiunea cheie 3. Sprijin pentru elaborarea de politici și pentru cooperare  

o Elaborarea și punerea în aplicare a agendei de politică a Uniunii privind sportul 
și activitatea fizică;  

o Dialogul în materie de politică și cooperarea cu părțile interesate relevante, 
inclusiv cu organizațiile neguvernamentale europene și cu organizațiile 
internaționale în domeniul sportului; 

o Activități de difuzare și de sensibilizare cu privire la rezultatele și prioritățile 
politicilor europene, precum și cu privire la program, inclusiv premii și 
recompense sportive.  

                                                           
4 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628313/EPRS_BRI(2018)628313_EN.pdf  
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Săptămâna europeană a sportului. O „zi europeană a sportului” la nivelul întregii UE a 
fost propusă pentru prima dată de Parlament în rezoluția sa din februarie 2012 
referitoare la dimensiunea europeană în sport. În septembrie 2015, a fost lansată 
Săptămâna europeană a sportului, cu scopul de a promova sportul și activitatea fizică 
în întreaga Europă la nivel național, regional și local, încurajând cetățenii europeni să 
construiască un stil de viață mai bun și mai sănătos.  

Sportul este parte integrantă din realitatea socială, culturală și economică a României 
și factor de consolidare a imaginii și relațiilor internaționale ale țării noastre. 
Organizarea sportului în România este reglementată de legea 69/2000 cu completările 
ulterioare. În sensul prezentei legi, prin educație fizică și sport se înțeleg toate formele 
de activitate fizică menite, printr-o participare organizată sau independentă, să 
exprime sau să amelioreze condiția fizică și confortul spiritual, să stabilească relații 
sociale civilizate și să conducă la obținerea de rezultate în competiții de orice nivel. 
Conform legii, sportul cuprinde următoarele activități: educația fizică, sportul școlar și 
universitar, sportul pentru toți, sportul de performanță, exercițiile fizice practicate cu 
scop de întreținere, profilactic sau terapeutic. 

Reglementarea specifică a domeniului sportului în țara noastră este asigurată prin 
Strategia națională pentru sport 2016-2032, propusă de Ministerul Tineretului și Sportului. 
Sănătatea elevilor și dezvoltarea sănătoasă se află în centrul strategiei actuale care 
propune următoarea viziune: în 2028, sportul românesc se va alinia standardelor de 
performanță internaționale și a celor de dezvoltare socială prin crearea unei infrastructuri 
sportive de calitate și a unei culturi a sportului prin unitate, solidaritate, etică și excelență. 
Sportul de masă intens practicat de toate categoriile de vârstă reprezintă un fundament 
pentru o populație mai sănătoasă, pentru o integrare educațională și socială eficientă și 
este, de asemenea, bază de selecție pentru sportul de performanță.5 

Direcțiile de acțiune pentru susținerea și dezvoltarea sportului sunt:  

• Creșterea gradului de participare activă a populației de toate vârstele la activități 
sportive cu caracter permanent în interesul ridicării și păstrării nivelului de sănătate 
individuală, îmbunătățirii gradului de coeziune, integrare și încredere socială;  

• Creșterea gradului de practicare a activităților sportive în rândul copiilor și tinerilor 
în scopul formării și dezvoltării de cetățeni activi, educați și responsabili;  

• Creșterea nivelului și calității reprezentării României la cele mai înalte 
competiții sportive de performanță.  

Strategia privind dezvoltarea activității fizice și a sportului de performanță definește 
obiective și măsuri concrete de acțiune, în acord cu realitatea românească: 

1. Dezvoltarea sportului de masă în România 

• Creșterea nivelului de informare și educație a cetățenilor privind importanța și 
beneficiile practicării activității fizice și a sportului; 

                                                           
5 http://mts.ro/wp-content/uploads/2016/02/Strategia-nationala-pentru-SPORT-v2016-v2.pdf   
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• Eliminarea obstacolelor care frânează practicarea sporturilor de masă; 

• Elaborarea și formarea bazei organizaționale a managementului sportului de masă; 

• Creșterea nivelului de practicare a sportului pe diverse categorii de populație 
ținând cont de vârsta și statutul social al acestora; 

• Reinserția socială prin sport a persoanelor cu nevoi speciale și a celor 
defavorizate (sportul la persoane cu dizabilități, copii proveniți din familii 
dezorganizate, centre de plasament, emigranți, șomeri etc.); 

• Revigorarea conceptului și a activităților de voluntariat în educație fizică și sport; 

• Extrapolarea valorilor etico-morale din sport în viața socială. 

2. Dezvoltarea sportului românesc de performanță 

• Dezvoltarea sistemului de selecție și identificarea de talente; 

• Perfecționarea resurselor umane implicate direct în sportul de performanță; 

• Amplificarea relațiilor de colaborare internațională și creșterea vizibilității 
organizațiilor sportive naționale la nivel mondial; 

• Susținerea și dezvoltarea cercetării științifice cu aplicabilitate directă în sport; 

• Dezvoltarea practicii de voluntariat în sportul de înaltă performanță;  

• Promovarea fair-play-ului în sportul de performanță și a măsurilor de combatere 
a conduitelor non-etice.  

3. Dezvoltarea infrastructurii sportive  

• Evaluarea precisă și detaliată a infrastructurii existente la nivel național, și a 
gradului de funcționalitate al acesteia, împreună cu o estimare a condițiilor 
minime de existență a acestor baze;  

• Elaborarea unor planuri de menținere și modernizare a bazelor și instalațiilor sportive 
la nivel național în vederea dezvoltării sportului de masă și a celui de performanță;  

• Sporirea gradului de disponibilitate a serviciilor și bazelor sportive comunitare;  

• Eficientizarea bazelor sportive naționale existente și construirea altora noi;  

• Armonizarea bazei materiale sportive cu potențialul uman, geografic și material 
al fiecărei regiuni a țării;  

• Modernizarea și crearea de noi cabinete de medicină sportivă în bazele sportive 
de antrenament și competiții.  

Prezenta strategie a județului Vaslui este în concordanță cu obiectivele în domeniul 
sportului la nivel național, regional și european. În România, politica sportivă nu este 
monopolul unei singure autorități a statului și nici prevăzută de un singur act legislativ, pe 
lângă incidența instituțiilor și actelor legislative naționale și europene, asistăm și la un 
proces de descentralizare la nivel național a deciziei politice, administrative și financiare.  
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Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 este un document ce 
include referințe la educația fizică și la activitățile sportive. Obiectivele sale sunt 
trasate pana la nivelul anul 2030 și aduc în discuție: - educația prin sport și importanța 
acesteia în dezvoltarea individului și a comunității, - garantarea unei educații de 
calitate și promovarea oportunităților de învățare de-a lungul vieții pentru toți, -
susținerea procesului de învățământ prin programe educaționale extrașcolare și 
extracurriculare care să asigure educația pentru sănătate, educația civică, cultural-
artistică, științifică, ecologică și educația prin sport. 

Master Planul pentru turismul național al României în perioada 2007 – 2026 corelează 
dezvoltarea turismului și cu dezvoltarea activităților sportive. Astfel, sunt menționate 
sporturile de iarnă ca motor al dezvoltării turismului activ.  

Programul Național de Dezvoltare Locală I și II PNDL, coordonat de Ministerul Lucrărilor 
Publice, Dezvoltării și Administrației Publice, stabilește cadrul legal pentru 
implementarea unor proiecte de importanță națională, care susțin dezvoltarea 
regională prin realizarea unor lucrări de infrastructură rutieră, tehnico-edilitară și 
socio-educativă6. Obiectivele de investiții care pot fi finanțate în cadrul programului 
trebuie să vizeze lucrări de realizare / extindere / reabilitare / modernizare, respectiv 
dotare, printre acestea regăsindu-se și bazele sportive. 

Strategia națională în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-2020 (2023) se 
referă la susținerea participării active a tinerilor la viața economică, socială, educațională, 
culturală și politică, asigurând oportunități egale de acces la educație, ocupare și condiții 
de viață decente, cu o atenție particulară către adolescenții și tinerii care, din diferite 
motive, ar putea avea mai puține oportunități.7 Printre domeniile principale de intervenție 
și obiectivele specifice se regăsește domeniul Sănătate, Sport, Recreere, cu accent pe: 

• Susținerea sănătății și calității vieții tinerilor, prevenirea rănirilor, tulburărilor 
de alimentație, dependenței și abuzului de substanțe;  

• Realizarea educației prin sport și activitate fizică pentru formarea unui stil de 
viață sănătos, a dezvoltării ca cetățeni activi și responsabili și încurajarea 
asocierii de către tineri a recreerii cu practicarea sportului și mișcării;  

• Îmbunătățirea oportunităților de petrecere a timpului liber de către tineri, atât 
în modalități organizate, cât și în modalități informale.  
 

1.3. Contextul regional de dezvoltare în domeniul educației fizice și sportului 
 
În cadrul acestui subcapitol am trecut în revistă inițiativele din domeniul sportiv 
implementate în diferitele zone/părți ale județului (de ex. Strategii și planuri de 
dezvoltare elaborate la nivel regional sau la nivel de orașe, comune, inițiative ale 
asociațiilor sportive etc.) pentru a oferi un cadru conceptual pentru inițiativele 
existente la nivel local și regional. 

                                                           
6 https://www.mdrap.ro/lucrari-publice/pndl 
7 http://mts.ro/wp-content/uploads/2015/01/Strategia-tineret-ianuarie-2015.pdf 
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Sportul reprezintă un domeniu specific de activitate prin prisma intervenției particulare 
pe care o are în sectoare precum sănătate, educație, social, economie. Mai precis, este 
estimat că, datorită practicării mișcării și sportului, se pot face economii la bugetele 
de sănătate, cu beneficii evidente la calitatea vieții cetățenilor. În plus, față de 
promovarea valorilor sale pozitive, integrarea sportului și a educației fizice în curricula 
de învățământ poate crește performanța academică a elevilor. 

De asemenea, în majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene, la nivel amator, 
sportul este susținut prin implicarea voluntară a cetățenilor în asociații sportive locale 
care unesc în jurul lor propria comunitate, contribuind astfel la coeziunea întregii 
societăți. În unele situații, sportul poate genera o identitate națională cu implicații 
inclusiv până în politica externă a unei țări. Există, totodată, și o puternică dimensiune 
economică a sportului. În Uniunea Europeană, de exemplu, sportul creează 5,66 
milioane de locuri de muncă și contribuie la formarea a 2.12% din PIB.  

În România, în schimb, interesul pentru sport și mișcare este mult sub media UE, fapt 
dovedit de rata mare de sedentarism și de audiențele scăzute la evenimente sportive. De 
asemenea, românii se implică puțin în sport, fie că este vorba despre voluntariat la firul 
ierbii, fie de sponsorizări ale cluburilor sportive. Apreciem că există o serie de factori care 
inhibă practicarea regulată a sportului sau a mișcării. Fără a fi exhaustivi, putem menționa 
situația precară a infrastructurii sportive (cu precădere în zonele rurale și mic-urbane), 
tarifele pentru a practica un sport (de regulă, în mediul urban), dar și competiția cu alte 
activități specifice petrecerii timpului liber. Nici sportul de înaltă performanță nu mai are 
puterea mobilizatoare din trecut, clasările României la campionate mondiale, europene 
sau la olimpiade din 1989 până în prezent încadrându-se într-o tendință descendentă. 

Această stare de fapt indică un potențial neatins al sportului de a contribui la un sistem 
de educație mai performant, la o stare de sănătate mai bună a cetățeanului, furnizare 
de locuri de muncă, coeziune socială, oportunități de recreere sau promovarea 
României în plan internațional. Inițiativa și obligația autorităților administrației publice 
locale în domeniul sportului și a celor asociate (sănătate, petrecerea timpului liber s.a.) 
este una strategică și cu un impact semnificativ în bunăstarea cetățenilor și se regăsește 
și în cadrul documentelor programatice la nivel regional și local.  

Strategia de dezvoltare economico-socială a județului Vaslui cu orizontul de timp 2021-
2027 care are în vedere printre priorități domeniul sportului și al educației fizice prin 
politici/programe/măsuri precum: construcția / modernizarea bazelor sportive din 
mediul rural; construirea, dezvoltarea, reabilitarea, modernizarea infrastructurii 
sportive (stadioane, baze sportive, bazine de înot, săli de sport, baze de antrenament 
etc.); susținerea activității cluburilor sportive, prin acordarea de finanțări 
nerambursabile, sprijin logistic etc.; organizarea de competiții și evenimente sportive, 
inclusiv în parteneriat inter-instituțional și cu ONG-uri; inventarierea unităților de 
învățământ care necesită lucrări de reabilitare și modernizare (de ex. nu au autorizație 
sanitară, de incendiu, au predare în două schimburi, nu au sală de sport etc) și 
prioritizarea lor pe baza prognozelor demografice, în vederea accesării de fonduri (de 
ex. CNI, POR 2021-2027 etc); finalizarea implementării proiectelor (în curs de execuție, 
în achiziție, aflate în lista de sinteză etc) cu finanțare CNI pentru construcția de 
așezăminte culturale, baze sportive, săli de sport, lucrări de primă urgență (drumuri 
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afectate de viituri, alunecări de teren); continuarea implementării Programului de 
finanțare nerambursabilă a activităților non-profit pentru domeniile cultură și sport; 
extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii sportive în vederea găzduirii de 
competiții sportive și a promovării sportului de masă. Valori estimate a investițiilor 
propuse în cadrul Strategiei de dezvoltare economico-socială a județului Vaslui: 

• baze sportive și săli de sport din mediul rural: 15 milioane euro;  

• infrastructură sportivă: 30 milioane euro; 

• evenimente sportive: 3 milioane euro. 
 

1.4  Rolul deținut de sport în educație și formare 
 
Educația fizică reprezintă o componentă a educației, exprimată printr-un tip de 
activitate motrică ce dispune de forme de organizare și reguli de desfășurare, care 
urmărește optimizarea potențialului biomotric și psihic al individului, în vederea 
creșterii calității vieții. Sportul este o activitate de întrecere, constituită din ansamblul 
ramurilor de sport, care are drept obiectiv dezvoltarea condiției fizice și psihice a 
individului, pentru obținerea de performanțe în competițiile de toate nivelurile. 
Educația fizică și sportul dezvoltă o arie complexă de interese, motivații, educă 
ambiția, curajul, emulația, atenția distributivă, hotărârea, fermitatea, perseverența, 
calmul, modestia, onestitatea, multiple trăsături de voință și caracter.   

În cadrul caracterului global al educației, educația fizică și sportul prezintă conținuturi 
și sarcini specifice, cu influențe de sistem asupra individului, în plan fizic, motric, 
intelectual, estetic și moral. În același timp, educația fizică și sportul pot fi considerate 
drept forme speciale de educație prin fizic, care conduc nu doar la finalități biologice, 
ci și la importante aspecte psihologice și sociale. 

Educația formală și informală beneficiază de valorile transmise prin educație fizică și sport, 
cum sunt acumularea de cunoștințe, motivație, aptitudini, dispoziția de a depune eforturi 
personale, precum și de calitățile sociale, cum sunt munca în echipă, solidaritatea, 
voluntariatul, toleranța și fair-play-ul, totul într-un context multicultural. 

Pe lângă funcțiile sale tradiționale, sportul poate fi și un instrument care încurajează 
transformări sociale și individuale. Cu toate acestea, în România sportul nu este 
neapărat perceput ca instrument cheie implicat în schimbarea socială și individuală. 
Prin urmare, acest tip de inițiativă ar trebui susținută și promovată. 

Așa cum a arătat un sondaj Eurobarometru din 2018, 59% dintre europeni nu fac sport 
niciodată sau rareori sau nu fac niciodată sau rareori exerciții fizice. Din această cauză 
au de suferit sănătatea și starea de bine a persoanelor, dar și economia, prin creșterea 
cheltuielilor cu asistența medicală, pierderea productivității la locul de muncă și 
reducerea capacității de inserție profesională. 

Într-o economie modernă, sportul contribuie în mod direct la activitatea economică, 
poate fi utilizat ca vehicul pentru generarea unei game tot mai largi de activități 
economice și acțiuni sociale, fiind, în același timp, un puternic factor motivant pentru 
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diverse persoane și grupuri. Pe scurt, sportul și activitățile fizice pot avea efecte 
economice și sociale majore, în special la nivel local sau regional. 

Pe baza celor prezentate anterior, se poate observa că diferitele documente de bază 
europene și internaționale tratează cu importanță accentuarea caracterului 
multifuncțional al sportului, cu precădere rolul său economic, social (cultural) și ecologic. 

Sportul are un enorm potențial de a favoriza o creștere inteligentă, durabilă și 
favorabilă incluziunii, precum și crearea de noi locuri de muncă prin efectele sale 
pozitive asupra incluziunii sociale, educației și formării și sănătății publice. El 
contribuie la limitarea cheltuielilor de securitate socială și de sănătate, îmbunătățind 
sănătatea și productivitatea populației și garantând un nivel de viață mai bun 
persoanelor în vârstă. Sportul participă la coeziunea socială prin înlăturarea barierelor 
sociale și îmbunătățește capacitatea de inserție profesională a populației prin impactul 
său asupra educației și formării. Activitatea de voluntariat în sport poate contribui la 
capacitatea de inserție profesională, incluziune socială precum și la o mai mare 
participare civică, în special în rândul tinerilor.  

Sportul îi atrage pe cetățeni, dintre care  majoritatea  participă  în  mod  regulat  la  
activități sportive.  Activitatea fizică este unul dintre cei mai importanți factori care 
determină starea de sănătate în societatea modernă și poate contribui într-o mare 
măsură la reducerea excesului de greutate și a obezității și la prevenirea unei serii de 
boli grave. Sportul constituie o parte fundamentală a oricărei abordări politice publice 
destinate îmbunătățirii activității fizice. Acesta generează valori importante  precum:  
spiritul  de  echipă,  solidaritatea,  toleranța și  fair  play-ul, contribuind la dezvoltarea 
și  împlinirea  personală.  De  asemenea,  sportul  promovează  contribuția  activă a 
cetățenilor  la  societate  și,  în  acest  sens,  sprijină cetățenia  activă. Consiliul 
Județean Vaslui recunoaște rolul esențial al sportului în  cadrul societății,  mai  ales la 
momentul de față, când este necesar să se apropie de cetățeni și să se  ocupe de 
aspecte de care aceștia sunt direct interesați. 

Sportul este un domeniu de activitate care prezintă un grad înalt de interes pentru 
cetățeni și care deține un potențial imens de a-i reuni și de a se adresa tuturor, 
indiferent de vârstă sau origine socială. Incluziunea socială se numără printre 
prioritățile UE în ceea ce privește rolul sportului în societate, deoarece reunește 
oamenii, dezvoltă comunitățile și combate xenofobia și rasismul. UE finanțează 
proiecte, cum ar fi Rețeaua europeană a incluziunii prin sport (Spin) și Incluziunea 
socială și voluntariatul în cluburi sportive în Europa (SIVSCE) sau Fairplay. În sportul 
profesionist are o importanță din ce în ce mai mare și contribuie la dezvoltarea rolului 
social al sportului. În afara aspectului de îmbunătățire a sănătății, sportul are și o 
dimensiune educațională și un rol social, cultural și de recreere. 

Prin rolul pe care îl deține în educația formală și nonformală, sportul contribuie la 
îmbogățirea capitalului uman. Valorile transmise prin intermediul sportului ajută la 
dezvoltarea cunoștințelor, a motivației, aptitudinilor și a pregătirii pentru efortul 
individual. Timpul petrecut în practicarea activităților sportive la școală produce efecte 
benefice pentru sănătate și educație, efecte care trebuie să fie consolidate și în cazul 
în care se dorește performanță. 
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Sportul are o contribuție importantă la coeziunea economică și socială, precum și la 
formarea unor societăți mai bine integrate. Toți locuitorii trebuie și au dreptul să aibă 
acces la sport. În acest sens, este de avut în vedere abordarea necesităților specifice și 
a situației grupurilor insuficient de bine reprezentate, iar rolul special pe care sportul 
îl poate avea pentru tineri, pentru persoanele cu dizabilități și pentru cei ce aparțin 
unor categorii defavorizate trebuie să fie luat în considerare. În acest context, punerea 
la dispoziție a spațiilor destinate practicării sporturilor și sprijinirea  activităților  legate  
de  domeniul sportiv sunt deosebit de importante. 

Sportul reprezintă un sector dinamic, cu o dezvoltare rapidă și un impact macro-
economic subestimat, un sector care poate contribui la atingerea obiectivelor stabilite 
la nivelul UE cu privire la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă. Acesta 
poate fi utilizat drept instrument de dezvoltare locală și regională, de regenerare 
urbană sau de dezvoltare rurală. Sportul beneficiază de sinergii cu sectorul turistic și 
poate stimula modernizarea infrastructurii, precum și încheierea de noi parteneriate 
de finanțare a dispozitivelor sportive și recreative. 

Sportul contribuie la realizarea a numeroase politici comunitare, de ex. poate intensifica 
coeziunea socială, poate favoriza integrarea socială, favorizează nediscriminarea, asigură 
egalitatea de șanse, promovează valorile democratice, contribuie la creșterea 
competitivității economice, pune accent asupra importanței protecției mediului etc. 

Educația fizică și sportul în general nu se limitează la formarea abilităților fizice, având 
mai mult decât o dimensiune recreativă. Implicarea în diverse activități fizice aduce 
un tip de cunoaștere și înțelegere axat pe principii și concepte, ca de exemplu “regulile 
jocului”, fair-play și respect, conștientizare tactică și fizică și conștientizare socială 
corelată cu interacțiunea personală și efortul realizat în echipă, în multe dintre 
sporturi. Obiectivele, care nu se limitează doar la educație fizică și sport - precum o 
stare bună de sănătate, dezvoltare personală armonioasă și incluziune socială – dau o 
mai mare greutate importanței acestei discipline în curriculumul școlar.  

Valoarea socială a educației fizice și a sportului a fost exprimată în diferite documente de 
către Comisia Europeană. În Cartea albă privind sportul, Comisia Europeană a punctat 
faptul că timpul petrecut pentru practicarea activităților sportive, ca parte a orelor de 
educație fizică din școală, cât și în cadrul activităților extracurriculare, poate produce 
efecte benefice substanțiale pentru educație și sănătate. Ghidurile UE privind Activitățile 
fizice menite să îmbunătățească sănătatea (Grupul de lucru al UE Sport și sănătate) au 
solicitat acordarea unei atenții speciale problemelor de sănătate fizică și mentală cauzate 
de declinul activității fizice în rândul tinerilor, concomitent cu creșterea unui stil de viață 
sedentar și a obezității. Ghidurile au estimat că până la 80% dintre copiii de vârstă școlară 
sunt angrenați în activități fizice numai la școală și că aceștia ar trebui să aibă zilnic cel 
puțin o oră de activitate fizică ușoară. Un timp suficient dedicat sportului și activității 
fizice în școală, atât în cadrul curriculumului formal, cât și prin activități extracurriculare, 
poate avea o contribuție cheie la un stil de viață mai sănătos.  
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1.5  Pandemia de COVID-19 și sportul 
 
La 22 iunie 2020, Consiliul Uniunii Europene a adoptat concluziile sale privind impactul 
pandemiei de COVID-19 asupra sectorului sportului, propunând diferite măsuri pentru 
redresarea acestuia. Documentul a evidențiat modul în care întregul sector a fost grav 
afectat, inclusiv din punct de vedere economic, deoarece pandemia a avut consecințe 
devastatoare asupra activităților sportive de la toate nivelurile. Consiliul a subliniat că 
sunt necesare strategii de reluare a sportului după pandemie la nivel local, național, 
regional și la nivelul UE pentru a sprijini sectorul sportului și pentru a menține 
contribuția sa importantă la starea de bine a cetățenilor UE.  

Printre altele, Consiliul UE a încurajat instituțiile Uniunii să completeze eforturile 
naționale prin canalizarea sprijinului financiar către acest sector prin intermediul 
programelor și fondurilor UE disponibile, cum ar fi Erasmus +, Corpul european de 
solidaritate, fondurile politicii de coeziune și inițiativele pentru investiții ca reacție la 
coronavirus (CRII, CRII +). În plus, Consiliul a subliniat necesitatea de a promova un dialog 
între statele membre și părțile interesate relevante pentru a discuta strategii care să 
permită reluarea activităților sportive într-un mod sigur și, acolo unde este posibil, 
coordonat, precum și pentru a preveni crizele viitoare, sporind reziliența sectorului 
sportului din UE. 

La 10 februarie 2021, Parlamentul a adoptat o rezoluție în care sublinia necesitatea de a 
oferi statelor membre sprijin financiar, strategic și practic pentru a evita ca pandemia să 
aibă efecte de durată asupra tineretului și sportului. Rezoluția a subliniat că ajutorul 
financiar nu ar trebui să se limiteze la evenimentele sportive majore cu spectatori și că 
măsurile de redresare sunt extrem de importante pentru sportul de masă. În plus, Comisia 
a fost invitată să elaboreze o abordare europeană pentru a contracara efectele negative 
ale pandemiei asupra sectorului sportului. 

În 2020, în pofida pandemiei de COVID-19, în cadrul Săptămânii europene a sportului au 
participat 42 de țări și au avut loc 32 617 evenimente. În plus, pentru a aborda impactul 
pe care restricțiile de circulație l-ar putea avea asupra sportului și activității fizice, 
Comisia Europeană a realizat campania #BeActiveAtHome (FiiActivAcasă)8.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 https://sport.ec.europa.eu/news/beactiveathome-the-winter-edition-is-here 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:C:2020:214I:FULL#CI2020214EN.01000101.doc
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:C:2020:214I:FULL#CI2020214EN.01000101.doc
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0045_RO.html
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CAPITOLUL 2. DIAGNOZA SECTORULUI SPORTIV JUDEȚEAN CU IDENTIFICAREA 
PUNCTELOR CRITICE 

 
2.1 Istoricul sportului din Județul Vaslui 
 
Sportul este unul dintre fenomenele ce caracterizează epoca modernă și 
contemporană. Acest fapt se datorează atât plăcerii mișcării în aer liber, cât și dorinței 
continue de perfecționare și depășire a propriilor limite psiho-fizice. Prin complexitatea 
dezvoltată, sportul poate fi înțeles ca structuri și procese sociale care determină pe 
de-o parte condițiile de desfășurare a exercițiilor fizice ca formă de activitate 
individuală sau grupală de petrecere a timpului liber, iar pe de altă parte se plasează 
organizarea sportului din punct de vedere instituțional. 

Sportul și mișcarea aduc calitate vieții de zi cu zi a fiecărei persoane, contribuie la 
creșterea economică și la îmbunătățirea coeziunii, apartenenței, solidarității și 
încrederii în societate. Beneficiile activității fizice de-a lungul vieții sunt extrem de 
importante pentru sănătate, prin reducerea riscului apariției bolilor cardiovasculare, a 
anumitor tipuri de cancer și de diabet, prin îmbunătățirea sănătății sistemului muscular 
și osos și a controlului greutății corporale, având de asemenea efecte pozitive asupra 
evoluției sănătății mentale și a proceselor cognitive.  

Eurobarometrul special nr.472 ”Sport și activitate fizică”, publicat în 2018 arată că 
tinerii români cu vârste între 15 și 24 de ani nu fac sau fac foarte puțin sport: 35% dintre 
bărbați nu fac deloc sport față de 29% la nivelul UE și 60% dintre femeile din România 
nu practică activități fizice față de 47% la nivelul țărilor europene. Statisticile asupra 
stării de sănătate a populației, cu deosebire a populației tinere, evidențiază creșteri  
îngrijorătoare ale ratei morbidității, sedentarismul și obezitatea, în special, 
constituindu-se drept factori favorizanți în apariția diferitelor afecțiuni fizice și psihice. 

Începutul poveștii despre istoria sportului vasluian începe la Bârlad, în anul 1889, când 
a luat ființă Societatea de Gimnastică și Tragere la Semn, iar în decembrie 1912, 
Gheorghe S. Papoiu realiza cu planorul primele zboruri din țara noastră cu decolare și 
aterizare pe zăpadă pe un teren din apropierea orașului Bârlad. Papoiu este totodată 
unul dintre cei care au pus bazele Școlii de zbor fără motor din București. De atunci, 
sute de evenimente sportive și-au legat numele de județul Vaslui, iar nenumărați 
sportivi au scris an de an noi file ale istoriei sportului de performanță vasluian.  

Județul Vaslui se mândrește cu figuri reprezentative ale sportului, profesioniști cu 
contribuții semnificative la dezvoltarea educației fizice, antrenori de valoare, 
descoperitori de talente precum: Andreea Răducan (originară din Bârlad); Liviu Bibirig, 
fost căpitan al echipei naționale de handbal; Coca Ivanov, campion național la 
aruncarea greutății; Elena Leonte, componentă a lotului național de handbal în 
perioada anilor 1975-1980; Sergiu Mircea Lupu, mare maestru internațional la șah din 
1994, component al reprezentativei României cu care a obținut victorii remarcabile la 
Campionatul European (Haifa, 1989), Cupa Mondială (Dubai, 1990), Olimpiadă (Novi 
Sad, 1991, Moscova, 1995); Ionel Neagu, figură reprezentativă a caiac-canoe-ul 
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românesc în perioada 1960-1970; Doru Poroșnicu, jucător de volei din municipiul Huși, 
fost component al lotului național între anii 1965-1970; Felician Văraru, polisportiv 
remarcabil, fost component al echipei de volei; Adrian Porumboiu, fost arbitru FIFA; 
Nicolae Rainea, fost arbitru internațional; Gheorghe Munteanu, maestru al sportului din 
anul 1981; Petru Murgoci, maestru al sportului; Liviu Gugleș, fost antrenor al echipei 
naționale de handbal cadeți, antrenor emerit; Dumitru Ignat, antrenor de lupte libere 
cu rezultate deosebite în competițiile interne și internaționale. Un alt simbol al 
performanței sportului vasluian a fost echipa FC Vaslui. Înființată în anul 2002, formația 
a promovat trei ani mai târziu, în anul 2005, în Liga Națională și a reușit, la scurt timp 
după promovarea în prima ligă, să joace în Cupele Europene. 

În ultimii ani, performanțele sportului vasluian au fost legate în special de artele 
marțiale și de atletism, sportivii vasluieni cucerind peste 100 de medalii la competiții 
interne și internaționale, după 1989.  
 
2.2 Prognoza demografică pentru perioada 2021 -2027 
 
La momentul actual, județul Vaslui este compus din 3 municipii (Vaslui, Bârlad și Huși), 
două orașe (Negrești și Murgeni) și 81 comune cu 449 de sate. În ceea ce privește numărul 
de locuitori, pe locul 1 în acest clasament se află Municipiul Vaslui (133.184 locuitori), 
urmat de orașul Negrești (10.097 locuitori) și comuna Zorleni (9.678 locuitori). 

În perioada 2015-2021, populația la nivel județean s-a modificat. Aceste fluctuații pot 
fi observate în figura următoare. 

 
Figura nr. 2: Dinamica populației județului Vaslui 

Sursa: Adaptare a autorului, în conformitate cu INS 

 
La nivelul anului 2021, populația totală din județul Vaslui era în număr de 366.888 de 
persoane, înregistrând scăderi de la an la an. Trendul este unul negativ, populația 
reducându-se treptat. Aceste scăderi pot fi puse pe baza slabei dezvoltări a județului 
din punct de vedere economic, fapt ce a determinat populația să migreze fie în alte 
județe, fie în afara țării. În momentul de față, populația județului Vaslui reprezintă 
1,91% din populația totală a țării și 11,62% din populația regiunii Nord-Est. În ceea ce 
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privește numărul de locuitori, județul Vaslui se află pe ultimul loc în regiunea de Nord-
Est, având cel mai mic număr de cetățeni. 

Ultimul recensământ al populației a avut loc în anul 2011, iar următorul este planificat 
pentru anul 2022, de aceea datele prezentate în legătură cu populația rezidentă sunt 
aproximări realizate de către Institutul Național de Statistică (INS). Acestea au caracter 
orientativ și urmează a fi revizuite în urma recensământului programat, aceasta fiind 
singura modalitate de a constata efectiv câți oameni locuiesc pe teritoriul țării.  

Putem observa faptul că există o diferență între populația rezidentă și populația după 
domiciliu, acestea având evoluții diametral opuse. Astfel, în timp ce populația după 
domiciliu a crescut de la an la an, populația rezidentă a scăzut treptat.  

Referitor la populația cu domiciliul în județul Vaslui, creșterea înregistrată este una scriptică 
și are la bază fenomenul prin care cetățenii din Republica Moldova obțin cetățenie română, 
fără a locui efectiv pe teritoriul județului respectiv. Acest fenomen este des întâlnit și 
specific pentru regiunea de Nord-Est. În figura de mai jos sunt evidențiate aceste modificări.  

 
Figura nr. 3: Diferența dintre populația după domiciliu și populația rezidentă 

Sursa: Adaptare a autorului, în conformitate cu INS 

 
Referitor la structura pe vârste a populației din județul Vaslui, și în acest caz sunt 
diferențe între cele două categorii de populație, respectiv cea cu domiciliul și cea 
rezidentă. Așadar, în cazul persoanelor adulte cu vârste cuprinse între 25 și 54 de ani, 
numărul populației cu domiciliul este mult mai mare decât cel al populației rezidente. 
Aceste diferențe pot fi puse pe seama faptului că majoritatea cetățenilor din Republica 
Moldova care au domiciliul pe teritoriul județului sunt persoane active. Pe de altă parte, 
în ceea ce privește numărul de copii și persoane vârstnice, diferențele nu sunt extrem de 
mari ca dovadă a faptului că aceștia nu sunt implicați în procesul de migrație. 
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Figura nr. 4: Structura populației rezidente și a populației cu domiciliul în județul Vaslui 

(2021) 
Sursa: Adaptare a autorului, în conformitate cu INS 

 
Din punct de vedere al numărului de locuitori din fiecare categorie de vârstă al populației 
rezidente, cei mai puțini cetățeni se regăsesc în categoria bătrânilor și a tinerilor cu vârste 
cuprinse între 25 și 34 de ani. Pe de altă parte, cei mai numeroși sunt cei din categoria 50-
54 de ani, iar explicația pentru situația aceasta este aceea conform căreia, această 
generație este născută în perioada comunistă când erau interzise avorturile.  

Se estimează că aceștia vor atinge vârsta de pensionare în jurul anului 2030 ceea ce va 
pune o presiune suplimentară atât pe sistemul de protecție socială din România, cât și 
pe piața muncii, deoarece generațiile născute după 1990 nu sunt la fel de numeroase 
și sunt predispuse să părăsească țara. Piramida vârstelor indică faptul că în viitor vor fi 
mai mulți vârstnici decât tineri. 

Deși diferențele dintre procentul copiilor și cel al bătrânilor sunt mici, județul Vaslui, ca și 
celelalte județe ale României, se confruntă cu fenomenul îmbătrânirii accentuate a 
populației. Astfel, față de recensământul din 2011, populația cu vârste cuprinse între 0-14 
ani a crescut ușor cu un procent de aproximativ 1,39%, în timp ce populația cu vârste 
cuprinse între 15 și 64 de ani s-a redus cu 0,012%. În ceea ce privește populația cu vârste 
de peste 65 de ani, procentul a crescut față de anul 2011 cu aproximativ 2,52%. 

Un alt aspect important legat de analiza pe categorii de vârstă a populației rezidente, 
se poate observa în figura următoare unde cel mai mare procent al populației este 
reprezentat în proporție de 62% de adulți (15-64 de ani), iar bătrânii (65 de ani și peste) 
și copiii se regăsesc în același procent de 19%. Așadar, raportul dintre copii și vârstnici 
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este unul ușor supraunitar (1,02) și se explică pe baza faptului că natalitatea în județ 
este una în creștere în ultimii ani.  

 
Figura nr. 5: Ponderea pe categorii de vârstă a populației rezidente 

Sursa: Adaptare a autorului, în conformitate cu INS 

 
În ceea ce privește repartiția pe sexe, 49%, respectiv 185.143 dintre locuitori sunt de 
gen masculin și 51%, respectiv 181.745 sunt de gen feminin. În general, la nivelul 
României, ponderea femeilor este mai ridicată decât cea a bărbaților. Această situație 
întâlnită și la nivelul județului Vaslui este specifică zonelor afectate de migrație.  

Referitor tot la repartiția pe sexe a populației, persoanele de gen masculin cu vârste 
între 0-4 ani sunt mai numeroase decât cele de gen feminin, ceea ce înseamnă că se 
nasc mai mulți băieți decât fete. Se poate observa faptul că bărbații sunt mai numeroși 
în aproape toate categoriile de vârstă datorită mobilității lor mai reduse față de femei. 
Pe de altă parte, numărul femeilor este mai mare în cazul grupelor de vârstă de peste 
64 de ani ca urmare a speranței de viață mai mare a acestora cu 7 ani. Așadar, putem 
afirma faptul că majoritatea forței de muncă din județ este asigurată de bărbați, iar 
numărul persoanelor în vârstă de gen feminin este unul ridicat și în continuă creștere, de 
aceea se impun servicii sociale speciale în aceste segmente de vârstă. 

 
Figura nr. 6: Piramida vârstei populației rezidente a județului Vaslui pe sexe (2021) 

Sursa: Adaptare a autorului, în conformitate cu INS 
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Dintre cei 366.888 locuitori ai județului (anul 2021), 59% provin din mediul rural, iar 41% 
provin din mediul urban. Aceste cifre reflectă faptul că județul Vaslui se află printre 
județele care înregistrează cel mai mic grad de urbanizare. Dezvoltarea socio-economică 
scăzută poate avea la bază lipsa unor centre urbane dezvoltate care să atragă investitorii 
și tinerii.  În graficul de mai jos se poate observa faptul că populația care are domiciliul 
în mediul urban se află într-o scădere ușoară în perioada 2015-2021. Migrația forței de 
muncă tinere a afectat puternic ambele medii de rezidență, dar este mai accentuată în 
mediul urban, unde migrația externă este însoțită și o importantă migrație internă a 
tinerilor absolvenți de liceu către centrele universitare mari. 

 
Figura nr. 7: Dinamica populației rezidente a județului Vaslui pe medii de rezidență în 

perioada 2015-2021 
Sursa: Adaptare a autorului, în conformitate cu INS 

 
Din punct de vedere al natalității, numărul de copii născuți în anul 2020 s-a redus cu 
aproximativ 23,21% față de 2019.  Cea mai mare valoare din ultimii 5 ani a fost atinsă 
în anul 2017 (5.228). Având în vedere evoluția acestui indicator, putem constata faptul 
că în prezent se nasc mult mai puțini copii față de anii anteriori. 

 
Figura nr. 1: Numărul de copii nou-născuți în județul Vaslui în perioada 2015-2020 

Sursa: Adaptare a autorului, în conformitate cu INS 
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2.3 Analiza participării populației județului Vaslui la activități sportive în ultimii 5 ani 
și evidențierea zonelor de interes crescut 
 
Interesul vasluienilor pentru sport este unul ridicat, dovadă fiind faptul că locuitorii se 
implică activ în desfășurarea diferitelor activități, fie în scop recreativ, fie pentru a face 
performanță.  Ca urmare a implicării cetățenilor în acest domeniu, în graficul de mai jos 
se poate observa faptul că evoluția numărului de secții sportive la nivel județean s-a 
modificat de la an la an, în anul 2019 acesta fiind în creștere. În perioada 2015-2019, cel 
mai mare număr de secții sportive s-a înregistrat în anul 2016.  De asemenea, în anul 2019, 
numărul de secții sportive din județul Vaslui reprezenta 1,35% din numărul de secții 
sportive la nivel național și 11,35% la nivel regional. 

 
Figura nr. 2: Evoluția numărului de secții sportive din județul Vaslui 

Sursa: Adaptare a autorului, în conformitate cu INS 
 

La nivelul județului sunt prezente 116 structuri sportive, numărul fiind, de asemenea, în 
creștere de la an la an, ceea ce arată un interes sporit pentru sport. Primul club a fost 
înființat în anul 2001, numărul total de structuri sportive în 2015 fiind de 74. Numărul lor 
s-a modificat treptat, în intervalul 2016-2021 fiind înființate alte 41 de structuri sportive. 

 
Figura nr. 3: Dinamica structurilor sportive în perioada 2015-2021 în județul Vaslui 

Sursa: Adaptare a autorului, în conformitate cu INS 
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În județ există cluburi în cadrul cărora se pot practica diferite sporturi. Acestea au fost 
înființate în urma unui interes sporit al populației pentru sportul respectiv, de aceea 
unele tipuri de sporturi au mai multe secții, iar altele mai puține. 

Din punct de vedere al ariilor din domeniul sportului care prezintă cel mai mare interes 
pentru cetățeni, în figura de mai jos se poate observa faptul că principalul sport practicat 
este fotbalul, în județ existând 59 de secții dedicate practicării acestui sport, urmat de 
sportul pentru toți și tenis, pentru ele existând câte 20 de secții la nivel județean.  

Un alt sport care are o cerere mare este handbalul pentru care există 26 de secții în 
cadrul cluburilor sportive de pe teritoriul județului Vaslui. Alte domenii care prezintă 
interes pentru populația din județul Vaslui sunt: șahul (27 secții), arte marțiale (25 de 
secții), tenis de masă, volei, culturism și fitness (câte 20 de secții fiecare), judo (18 
secții), gimnastică (17 secții), lupte și arte marțiale de contact (15 secții).  

 
Figura nr. 4: Structura domeniilor sportive de interes pentru populație 

Sursa: Adaptare a autorului, în conformitate cu INS 

 
Din punct de vedere al secțiilor care prezintă interes într-o măsură mai mică (între 5 și 
14 secții) enumerăm:  

• gimnastica ritmică, orientare, karate WUKF și biliard (5 secții fiecare); 

• tir cu arcul și ciclism (6 secții fiecare); 

• karate, badminton, sambo, aikido și fotbal tenis (7 secții fiecare); 

• oină și tir sportiv (9 secții fiecare); 

• taekwondo WT și karate tradițional (11 secții fiecare); 

• box (12 secții); 

• dans sportiv, kempo, natație și pentatlon modern (13 secții fiecare); 
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• rugby și taekwondo I.T.F. (14 secții fiecare). 

 
Figura nr. 5: Structura domeniilor sportive de interes mediu pentru populație 

Sursa: Adaptare a autorului, în conformitate cu INS 
 

Există și domenii sportive care sunt practicate într-o măsură mică (1-4 secții) precum 
polo, carting, go, chanbara etc. Acestea sunt în general sporturi mai puțin cunoscute și 
promovate, de aceea și numărul celor care le practică este mai mic. Pe de altă parte, 
există și sporturi care au un anumit specific, fiind practicate de anumite persoane, cum 
ar fi sportul pentru persoanele cu nevoi speciale. Pentru acesta există 4 secții cu 
această destinație, ceea ce arată faptul că și în cazul lor sportul este important.  

 
Figura nr. 6: Structura domeniilor sportive de interes redus pentru populație 

Sursa: Adaptare a autorului, în conformitate cu INS 
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În județul Vaslui nu există nicio secție pentru următoarele sporturi: airsoft, arte 
marțiale mixte MMA, bob-sanie, canotaj, crichet, curling, darts, fotbal american, 
hochei pe gheată, hochei pe iarbă, kaiac-kanoe, kali, eskrima, arnis, korfball, minigolf, 
padbol, schi nautic, skandenberg – armwrestling, sport columbofil, sport cu atelaj 
canin, sumo, teqball, wakeboard. Motivele pentru care nu se practică astfel de sporturi 
în județ sunt diverse. În primul rând, unele dintre sporturile enumerate anterior, au o 
anumită specificitate, fiind practicate în anumite zone unde condițiile meteorologice 
și așezarea geografică permit (ex: kaiac-kanoe, canotaj, schi nautic).  

Concluzionând, putem spune că sportul din județul Vaslui acoperă o paletă largă de 
domenii de interes, iar oamenilor le-a crescut interesul pentru activitățile sportive. De-a 
lungul anilor, au fost înființate diferite cluburi și asociații sportive cu scopul de a promova 
sportul și în unele cazuri de a face performanță. Sunt și domenii mai puțin dezvoltate și 
sporturi pe care oamenii nu le practică, fie pentru că nu știu de existența lor, fie pentru 
că au un anumit specific sau se adresează unei categorii reduse de persoane.  
 
2.4 Situația actuală a sportului și a educației fizice în județul Vaslui  
 
Toate statele europene recunosc importanța educației fizice în școală. Disciplina face 
parte din toate cadrele curriculumului central, fiind obligatorie în învățământul primar și 
secundar inferior, în toată Europa. Țările europene au accentuat, de asemenea, 
importanța activității fizice și a sportului, ca un mod benefic de petrecere a timpului liber.  

Pe parcursul copilăriei și al adolescenței, educația fizică în școală oferă o oportunitate 
excelentă pentru a învăța și practica abilitățile necesare pentru îmbunătățirea stării fizice 
și a sănătății, pe tot parcursul vieții. Aceste activități zilnice pot include alergarea, înotul, 
ciclismul, precum și jocuri și sporturi mai structurate. Dobândirea timpurie a abilităților 
de bază îi ajută în mod crucial pe tineri să practice și să înțeleagă mai bine valoarea acestor 
activități în educația lor ulterioară sau, ca adulți, la locul de muncă sau în timpul liber. 

Promovarea educației fizice în școli presupune introducerea sau adaptarea politicilor care 
au ca scop sporirea conștientizării generale a valorii sociale și educative pe tot parcursul 
vieții, pe care o are activitatea fizică și sportul. O astfel de acțiune necesită o abordare 
strategică și rațională pentru a mobiliza tinerii în a recunoaște acest principiu și pentru a 
crea oportunitățile ca aceștia să ia parte la activități fizice. Strategiile naționale pot 
cuprinde măsuri, ca de exemplu, reforma curriculară, sprijin pentru profesori, revizuirea 
finanțării, diferite inițiative regionale sau locale și alte acțiuni adecvate.  

Sportul și mișcarea aduc calitate vieții de zi cu zi a fiecărei persoane, contribuie la creșterea 
economică și la îmbunătățirea coeziunii, apartenenței, solidarității și încrederii în societate. 
Beneficiile activității fizice de-a lungul vieții sunt extrem de importante pentru sănătate, 
prin reducerea riscului apariției bolilor cardiovasculare, a anumitor tipuri de cancer și de 
diabet, prin îmbunătățirea sănătății sistemului muscular și osos și a controlului greutății 
corporale, având de asemenea efecte pozitive asupra evoluției sănătății mentale și a 
proceselor cognitive. Eurobarometrul special nr. 472 ”Sport și activitate fizică”, publicat în 
2018, arată că tinerii români cu vârste între 15 și 24 de ani nu fac sau fac foarte puțin sport: 
35% dintre bărbați nu fac deloc sport față de 29% la nivelul UE și 60% dintre femeile din 
România nu practică activități fizice față de 47% la nivelul țărilor europene. 
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Statisticile asupra stării de sănătate a populației, cu deosebire a populației tinere, 
evidențiază creșteri îngrijorătoare ale ratei morbidității, sedentarismul și obezitatea,  
în special, constituindu-se drept factori favorizanți în apariția diferitelor afecțiuni 
fizice și psihice. Deprinderile de practicare regulată a exercițiilor fizice și a activităților 
sportive se dezvoltă de la vârste școlare mici, de aceea este nevoie de o  abordare 
timpurie a raportului calitate-preț pentru sănătate și un stil de viață sănătos. 

Principala instituție din domeniul sportului și al educației fizice este Direcția Județeană 
pentru Sport și Tineret Vaslui (DJST Vaslui), din subordinea Ministerului Tineretului și 
Sportului. Aceasta are în subordine:  

• Clubul Sportiv ”Viitorul” din Vaslui, care are secții de judo, atletism, lupte și 
taekwando. Clubul dispune de o bază logistică proprie, respectiv: sală 
polivalentă, terenuri de fotbal cu gazon și zgură, teren de handbal și baschet, 
sală de lupte, cantină, cămin pentru sportivi etc. În anul 2019, Primăria Vaslui a 
solicitat preluarea în administrare a Sălii Polivalente și a Terenului de fotbal al 
Clubului, în vederea modernizării acestora; 

• Clubul Sportiv Școlar din Bârlad – cu secții de atletism, gimnastică și rugby. 
Clubul dispune de o sală de gimnastică și bază sportivă de circa 4 ha, unde există 
două terenuri de rugby, o pistă de atletism, un teren sintetic de fotbal/tenis cu 
nocturnă, vestiare, sală de forță etc; 

• CSS-Liceul cu Profil Sportiv Vaslui – cu secții de atletism, fotbal și handbal, care 
dispune de două terenuri - unul cu gazon și unul sintetic (modernizat în 2019, cu 
sprijinul ISJ și al Primăriei), precum și de un teren sintetic pentru mini-fotbal. 

DJST Vaslui administrează și Centrul de agrement ”Poiana Căprioarei” din comuna Lipovăț, 
respectiv Baza Turistică ”Podul Înalt” Vaslui. În plus, DJST se ocupă de organizarea și 
promovarea unor evenimente (întreceri județene și locale) pentru sportul de masă, 
competiții pentru sportul de performanță, acțiuni de selecție, organizarea de cantonamente 
pentru cele 3 cluburi coordonate, organizarea de tabere, premierea sportivilor etc. 

La acestea se adaugă diferite cluburi sportive înființate de autoritățile locale sau de 
persoane private după cum urmează:  

• Fotbal: ACS ”Hușana” Huși (Liga III), ”Sporting Juniorul” Vaslui, CSM Vaslui, FC 
”Rapid” Brodoc, FC 2007 Gârceni, FC Vulturești, ”Sporting” Bârlad, ”Atletic Club” 
Bârlad, FC Crețești, ”Vitis” Șuletea, ”Racova” Pușcași, CSO Negrești, „Viitorul” 
Vetrișoara, ”Flacăra” Muntenii de Sus (Liga IV), ”Victoria” Muntenii de Jos, 
”Viitorul” Văleni, ”Avântul” Solești, FC Ghergheleu, ACS Moara Domnească, SC 2000 
Lipovăț, ”Gloria” Mânjești, ”Sporting” Banca (Liga V); ”Inter-Sport” Vaslui;  

• Handbal: CSM Vaslui, CSO Negrești;  

• Rugby: RC Bârlad;  

• Șah: ”Gambit” Huși, ”Realitatea” Huși, ”Unirea” Negrești, ”Magnificii” Vaslui, 
”Peneș Curcanul” Vaslui, ”Sergentul” Vaslui, ”G. Neștianu” Bârlad;  

• Tenis: Tenis Club ”Greenfield” Bârlad, Tenis Club Vaslui;  
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• Karate: ”Karate Kensei” Vaslui;  

• Taekwon-do: ”Liga de Est” Vaslui;  

• Arte marțiale mixte: ”Scorpions MMA” Vaslui;  

• Kempo: ”Varan” Vaslui;  

• Ju-jitsu: ”Shi Tei Do Ko” Bârlad. 

În pofida creșterii numărului de cluburi și sportivi legitimați, infrastructura de profil lasă 
mult de dorit. Stadionul Municipal Vaslui, cu 15.000 de locuri, se află în administrarea 
Primăriei și a fost modernizat, dispunând de instalație de nocturnă încă din anul 2007, iar 
în anul 2020 municipalitatea a anunțat lucrări de reparații. Stadionul din Huși a fost 
modernizat recent de către municipalitate și dispune de tribune cu 1.500 de scaune noi, 
vestiare modernizate, însă nu și de instalație de nocturnă. La Stadionul Municipal din 
Bârlad au fost montate 2.300 de scaune noi și au fost reabilitate terenul sintetic și cel 
pentru tenis, iar la Stadionul ”Rulmentul” (de rugby) au fost reabilitate spațiile interioare 
(birouri, vestiare, dușuri, holuri etc.) și exterioare (copertină, bănci). 

În mediul rural, cele mai multe terenuri de fotbal au dotări minimale, fără vestiare, dușuri 
sau tribune pentru spectatori, iar pentru restul sporturilor nu există, în general, săli 
dedicate. Excepție fac doar acele comune care au reușit atragerea de fonduri de la bugetul 
de stat (mai ales prin MDRAP) pentru construcția de baze sportive noi: Alexandru Vlahuță, 
Arsura, Băcești, Boțești, Codăești, Coroiești, Dimitrie Cantemir, Drânceni, Dumești, 
Grivița, Hoceni, Lipovăț, Muntenii de Jos, Oltenești, Pădureni, Rafaila, Rebricea, Roșiești, 
Stănilești, Ștefan cel Mare, Tătărani, Todirești, Vetrișoara, Vulturești, Zăpodeni. Comuna 
Văleni este una dintre puținele din țară care au un teren sportiv cu nocturnă. 

În acest context, mai multe administrații locale au încercat atragerea de finanțări pentru 
construcția de baze sportive (Lipovăț, Vaslui - 2, Negrești), bazine de înot (Vaslui, Găgești) 
sau săli de sport (Ștefan cel Mare, Lipovăț, Vaslui, Zăpodeni, Dimitrie Cantemir, Dodești, 
Dragomirești, Gherghești, Ivănești, Negrești, Pădureni, Pogonești, Rebricea, Solești, 
Stănilești, Tanacu, Tutova, Viișoara, Bălteni, Laza, Drânceni). Puține dintre acestea sunt 
însă într-o o etapă matură (execuție, licitație etc) din cauza limitărilor bugetului de stat. 

La nivelul județului Vaslui funcționau, la sfârșitul anului 2018, doar 2 cabinete de 
medicale de altă specialitate – medicină sportivă. 

Conform INS, în județul Vaslui funcționau în anul 2018 un număr de 100 de secții ale 
cluburilor private, în care erau înregistrați 2.990 de sportivi legitimați, pregătiți de 79 
de antrenori și 62 de instructori, la care se adăugau 94 de arbitrii. Față de anul 2016, 
numărul cluburilor a crescut de 2,5 ori, iar al sportivilor de performanță cu 58%. Inclusiv 
în cazul sportului de masă, s-au înregistrat creșteri, vizibile mai ales în cazul numărului 
tot mai mare de săli de fitness din orașele județului (4 în Vaslui, 5 în Bârlad, 1 în Huși). 

În ceea ce privește infrastructura de agrement, aceasta este deficitară la nivelul 
întregului județ. Ștrandul din Vaslui este închis de mult timp, din cauza imposibilității 
de a angaja un salvamar, context în care Primăria are în vedere construcția pe locul 
acestuia a unui bazin de înot și polo acoperit, la standarde internaționale, cu sprijinul 
CNI. Ștrandul din Bârlad a fost modernizat în anul 2014 și este operat de o companie 
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privată, dispunând de două bazine,  locuri pentru plajă etc. Ștrandul ”Recea” din Huși 
nu a putut fi concesionat către companii private, mai ales că în zonă funcționează două 
unități similare, însă Primăria intenționează să amenajeze un teatru de vară. În schimb, 
în comuna Pădureni, administrația locală a reușit amenajarea unei piscine de mari 
dimensiuni, un sat de vacanță cu cazare în regim hotelier, un parc de agrement cu 
foișoare, un teatru de vară, lac de pescuit și un teren de sport cu nocturnă. Tot aici se 
organizează evenimente culturale, precum Festivalul Fanfarelor. 

În municipiul Bârlad, municipalitatea a demarat lucrările în vedere (re)amenajării zonei 
de agrement Prodana, care necesită însă investiții substanțiale pentru a deveni un adevărat 
pol de atracție, și a început amenajarea unui parc nou. De asemenea, Primăria Vaslui 
extinde Parcul Copou cu 2 ha, în cadrul unui proiect cu fonduri europene, prin POR 2014-
2020. La Bârlad funcționează, în subordinea Primăriei, un centru de revitalizare corporală 
și loisir, cu piscină acoperită, saună, masaj, sală de fitness și aerobic etc. Sectorul privat 
a compensat progresul lent al investițiilor publice în infrastructura de agrement. Astfel, în 
județ există mai multe ștranduri/piscine private de mari dimensiuni, localizate în Vaslui, 
Bădeana (Tutova), Huși, Muntenii de Jos, Poienești, Bârlad. 
 
2.4.1 Situația educației fizice și a sportului în plan școlar  
 
Prezența orelor de educație fizică și sport în școală este absolut necesară pentru a 
stimula mișcarea în rândul elevilor și chiar performanța sportivă. Fiecare copil are 
dreptul la o educație armonioasă care să îi ofere atât accesul la cunoștințe de natură 
să îl ajute să cunoască și să înțeleagă mai bine lumea în care trăim, să își dezvolte 
potențialul și gândirea autonomă, dar și la practicarea mișcării și a sportului. 

Este dovedit faptul că activitatea sportivă din copilărie are un efect pozitiv asupra dispoziției 
de a practica sport la maturitate. Așadar, educația fizică și sportul școlar reprezintă o ocazie 
unică în formarea modului de viață sportiv al categoriilor de vârstă receptive. 

Majoritatea elevilor desfășoară activități sportive în cadrul orelor de educație fizică din 
programa școlară și în activitățile extrașcolare, aceasta fiind platforma ideală pentru 
conștientizarea importanței sportului și al modului de viață sănătos. 

Scopul principal al orei de educație fizică și sport este dezvoltarea mișcării corporale a 
copiilor, asigurarea unei condiții fizice favorabile, în timp ce activitățile sportive ale 
elevilor îndeplinesc roluri de activități de agrement asigurând posibilități sportive 
plăcute. Este regretabil însă că majoritatea elevilor fac mișcare exclusiv în cadrul orelor 
de educație fizică și sport. Printre principalele cauze ale acestui fapt se întâlnesc lipsa 
de motivație a profesorilor de educație fizică, precum și greutățile financiare și 
administrative. Activitățile sportive din afara orelor școlare depind într-o măsură 
considerabilă de atitudinea și modul de abordare al profesorilor de educație fizică. 

Învățământul liceal sportiv este asigurat în Vaslui și Bârlad. Oferta educațională din 
anul 2019 a liceelor din județ cuprindea 2.716 de locuri în regim de zi și 168 în regim 
de frecvență redusă (doar la liceele din Bârlad, Negrești și Zorleni), rezultând un total 
de 2.884 locuri, dublu față de numărul de locuri din școlile profesionale. 10% dintre 
acestea erau alocate filierei vocaționale (mai ales profil sportiv și pedagogic). 
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La nivelul județului Vaslui funcționează un Palat al Copiilor în municipiul Vaslui și două 
cluburi ale copiilor la Bârlad și Huși, în timp ce în restul județului astfel de structuri nu 
sunt disponibile. Palatul Copiilor din Vaslui funcționează într-o clădire monument 
istoric care este degradată și improprie funcțiunii educaționale. Totuși, cele 3 instituții 
din județ activează cu succes, având circa 3.800 de elevi înscriși în numeroase cluburi 
(muzică, dans, șah, aeromodelism, informatică, fotografie, karting, sporturi, mediu, 
electronică etc.), obținând premii importante de-a lungul timpului. 

Activitatea sportivă școlară se desfășoară în cadrul CSS Vaslui (fotbal, handbal) și CSS 
Bârlad (atletism, gimnastică, rugby). Acestea au obținut în anul 2019 un număr de 166 
de premii și mențiuni la competiții naționale. 

Singurele școli din mediul rural care dispuneau în 2018 de sală de gimnastică sunt cele 
din Găgești, Hoceni, Miclești, Muntenii de Jos, Pădureni, Pogana, Rafaila, Voinești, 
Vulturești și Zorleni, în timp ce în restul de peste 70 de comune, orele de educație 
fizică se desfășoară în spații improvizate/clase. Nici în mediul urban situația nu este 
mult mai bună. Doar 8 școli și 6 licee din municipiul Vaslui au sală de gimnastică, 5 școli 
și 6 licee din Bârlad, 2 licee din Huși, respectiv cele din Murgeni și Negrești. Bazine de 
înot didactic există doar la Vaslui (2). 

Terenurile de sport sunt în număr de 70, același ca și în anul 2014, dintre care 35 în 
mediul urban și 35 în cel rural (la nivelul a 81 de comune). În mediul urban s-au 
înregistrat creșteri ale numărului de terenuri de sport (+6), în timp ce în Murgeni nu 
există nicio astfel de facilitate. În mediul rural, cele mai multe terenuri de sport sunt 
la școlile din Hoceni (5), Pădureni (3), Fruntișeni (2), Găgești (2), Dumești (2), Codăești 
(2), în timp în alte 19 comune există câte un singur teren de sport. 

Dacă corelăm informațiile privitoare la sălile de gimnastică, terenurile de sport și bazinele 
de înot cu cele privitoare la creșterea numărului de cazuri de obezitate infantilă, ajungem 
la concluzia că dezvoltarea infrastructurii sportive școlare din județ reprezintă o prioritate. 

În ceea ce privește asociațiile sportive școlare, acestea sunt în număr de 95 la nivelul 
județului Vaslui. Ele au în proporție de 100% instituția de apartenență școlile. De 
asemenea, toate sunt încadrate în secțiunea F - asociație fără personalitate juridică. 
Dintre acestea, 85% se află în mediul urban și 15% în mediul rural.  

 
Figura nr. 7 Mediul în care sunt amplasate asociațiile sportive școlare 

Sursa: Adaptare a autorului, în conformitate cu Anuarul Sportului (2016 – 2020) 
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Referitor la sporturile care se practică în cadrul acestor asociații sportive școlare, cele mai 
bine reprezentate sunt fotbalul (94 unități în care se practică), handbalul (93), atletismul 
(92 unități în care se practică), urmate de baschet (75 unități în care se practică), șah (71 
unități în care se practică) și tenis de masă (64 unități în care se practică). Cel mai puțin 
practicate sporturi sunt luptele, canotajul, tirul sportiv și ski biatlon.  

Dintr-o altă perspectivă, școlile din Vaslui promovează sportul în rândul copiilor, de aceea 
mulți dintre aceștia participă la diferite olimpiade organizate fie la nivel regional, fie 
național. Premiile obținute în urma acestor concursuri sunt grupate în categorii și sunt 
prezentate în tabelul următor. Datele considerate sunt cele pentru anul școlar 2018-2019. 
 
Tabelul nr. 1: Rezultate obținute la concursuri în cadrul școlilor gimnaziale din județul Vaslui 

Proba de concurs Etapa Locul obținut Echipa școlii de 
proveniență 

Fotbal - fete Etapa zonală II Școala Gimnazială „Elena 
Cuza” Vaslui 

Rugby Etapa zonală Mențiune Școala Gimnazială Nr.1 
Tanacu 

Minihandbal Etapa zonală I Școala Gimnazială „Mihai 
David” Negrești 

Minihandbal Etapa națională III Școala Gimnazială „Mihai 
David” Negrești 

Sursa: Adaptare a autorului, în conformitate cu Revista Județeană Educație prin Sport (2019) 
 

Din tabelul de mai sus, reiese faptul că, încă din clasele mici, copiii sunt îndrumați 
către practicarea sportului, iar profesorii le oferă tot sprijinul pentru a putea dezvolta 
o carieră în acest sens. Rezultatele de mai sus sunt obținute de copiii din clasele 
primare și reflectă faptul că există implicare atât din partea copiilor, cât și din partea 
personalului școlilor și a părinților. 

 
Figura nr. 8: Numărul premiilor câștigate de școlile din județ la concursurile naționale și 

internaționale (2018-2019) 
Sursa: elaborare proprie pe baza datelor din Revista Județeană Educație prin Sport (2019) 
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Din graficul de mai sus, se poate observa faptul că județul Vaslui are anumite arii ale 
sportului pe care s-a specializat, respectiv atletism, gimnastică, fotbal, la care 
rezultatele sunt mai numeroase comparativ cu celelalte probe sportive.  

 
Figura nr. 9: Sporturile practicate la nivelul asociațiilor sportive 

Sursa: Adaptare a autorului, în conformitate cu Anuarul Sportului (2016 – 2020) 
 
Inspectoratele școlare au organizat în perioada 2015-2020 o serie de olimpiade județene 
și locale, ceea ce reflectă o implicare activă atât din partea copiilor cât și din partea 
autorității locale. 
 
2.4.2 Situația sportului de performanță 
 
În ceea ce privește sportul de performanță, în anul 2020, structurile sportive din județul 
Vaslui erau integrate în 27 de federații din România. Astfel, cele mai multe dintre 
cluburile sportive au legături cu federația de fotbal (53 de structuri sportive).  

După cum se poate observa în figura de mai jos, activitățile olimpice la nivelul județului 
Vaslui cuprind o gamă largă de tipuri de sporturi, printre care kempo, șah, taekwon-do 
I.T.F, arte marțiale, handbal și altele.  

4

92

43

75
1

3 1
5

4
23

1
94

7
46

2
93

4

1

8

8

42
1

45
1

23

72

3
42

64

1
79

Arte Martiale Atletism Badminton
Baschet Baseball Box
Canotaj Ciclism Culturism
Dans Sportiv Darts Fotbal
Fotbal Tenis Gimnastica Gimnastica Ritmica
Handbal Judo Karate Traditional
Lupte Natatie Si Pentatlon Modern Oina
Orientare Rugby Schi - Biatlon
Sp.Pt.Toti Sah Table - Backgamon
Tenis Tenis De Masa Tir Sportiv
Volei



 

 

35 

Strategia pentru Educație Fizică și Sport 
 a județului Vaslui, 

cu orizontul de timp 2021-2027 
 

 
Tabelul nr. 2: Structura federațiilor care au afiliate structuri sportive din județul Vaslui 

Federația 

Număr structuri sportive 
membre ale Federației 

Nr. sportivi 
legitimați 

Participanți în sistemul 
competițional național 

Afiliate 

Participante în 
sistemul 

competițional 
național 

Federația română de 
arte marțiale 4 1 30 24 

Federația română de 
atletism 4 7 268 62 

Federația română de 
automobilism sportiv 2  26 26 

Federația română de 
baschet 1  78  

Federația română de 
bridge 

  2  

Federația română de 
canotaj 

  14 5 

Federația română de 
culturism și fitness 1 1 12 6 

Federația română de 
fotbal 53 52 1826 1828 

Federația română de 
fotbal-tenis 2  11  

Federația română de 
gimnastică 1 1 12 12 

Federația română de 
handbal 4 1 141 129 

Federația română de 
judo 1 1 17 5 

Federația română de 
karate tradițional 3 1 26 12 

Federația română de 
kempo 10 7 303 196 
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Federația română de 

modelism 1 3 6 3 

Federația română de 
oină 1 1 74 31 

Federația română de 
pangration athlima 2    

Federația română de 
pescuit sportiv 1    

Federația română de 
rugby 3 2 257 257 

Federația română de 
sambo 1  3 3 

Federația română de 
șah 8 5 620 47 

Federația română de 
taekwon-do I.T.F. 5 5 23  

Federația română de 
taekwondo WT 1 1 59 15 

Federația română de 
tenis 2 2 17 15 

Federația română de 
lupte 3 3 152  

Federația romana de tir 
sportiv 1 1 3 73 

Federația română 
Sportul pentru Toți 1    

Sursa: Adaptare a autorului, în conformitate cu Anuarul Sportului (2016 – 2020) 

 
În ceea ce privește numărul de sportivi legitimați, la nivelul anului 2020 cel mai mare 
număr se regăsește în cazul federației de fotbal reprezentând 46% din totalul sportivilor. 
O altă federație la fel de bine reprezentată este cea de șah, unde numărul sportivilor 
legitimați este de 620 (16%). Federația e kempo și federația de arte marțiale au un număr 
de 303 (8%), respectiv 268 (7%) de reprezentanți. Există și federații unde județul Vaslui nu 
are nici structuri sportive afiliate, nici sportivi legitimați (ex: Federația română de Go, 
Federația română de haltere, Federația română de hochei pe gheață etc). 
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Figura nr. 10: Numărul sportivilor legitimați pe federații (2020) 

Sursa: Adaptare a autorului, în conformitate cu Anuarul Sportului (2016 – 2020) 

 
În figurile de mai jos, a fost evidențiat numărul sportivilor legitimați care participă în 
sistemul competițional național pe federații, precum și numărul de sportivi legitimați 
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în județul Vaslui pentru fiecare federație. După cum se poate observa, cei mai mulți 
sportivi sunt legitimați la structuri sportive membre ale Federației Române de Fotbal. 

 
Figura nr. 11: Numărul sportivilor legitimați care participă în sistemul competițional național 

pe federații (2020) 
Sursa: Adaptare a autorului, în conformitate cu Anuarul Sportului (2016 – 2020) 
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Figura nr. 12: Numărul de sportivi legitimați în județul Vaslui pentru fiecare federație (2020) 

Sursa: Adaptare a autorului, în conformitate cu Anuarul Sportului (2016 – 2020) 
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Situația de fapt a sportului de performanță în județul Vaslui este creionată în cele ce 
urmează prin prisma medaliilor obținute și a rezultatelor notabile ale sportului de 
performanță vasluian, așa cum vom detalia mai jos. 

• Medalii obținute la campionatele naționale, pe județe: 

În tabelul de mai jos este redată situația la nivel național a evoluției numărului de 
medalii obținute la campionatele naționale de seniori, tineret, juniori I și juniori II, în 
perioada 2016 – 2020, în funcție de județele de proveniență:  
 
Tabelul nr. 3: Medalii obținute la campionatele naționale de seniori, tineret, juniori I și juniori 

II, pe județe 

An 2016 2017 2018 2019 2020  

Nr. crt. Județ Total medalii Total județean 

1 Alba 277 174 269 233 128 1081 

2 Arad 292 278 260 297 202 1329 

3 Argeș 418 536 606 594 400 2554 

4 Bacău 441 506 564 585 489 2585 

5 Bihor 320 272 293 354 225 1464 

6 Bistrița-Năsăud 166 167 145 162 128 768 

7 Botoșani 222 223 209 258 159 1071 

8 Brăila 137 131 146 127 89 630 

9 Brașov 420 379 370 258 215 1642 

10 București 3482 3947 3954 4605 2554 18542 

11 Buzău 124 65 167 180 132 668 

12 Călărași 88 84 66 54 50 342 

13 Caraș-Severin 82 109 120 127 114 552 

14 Cluj 701 711 644 762 474 3292 

15 Constanța 516 555 554 646 391 2662 

16 Covasna 74 103 103 170 54 504 

17 Dâmbovița 116 196 152 192 78 734 
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18 Dolj 402 382 427 453 239 1903 

19 Galați 320 338 285 298 159 1400 

20 Giurgiu 46 80 72 77 22 297 

21 Gorj 80 76 159 147 133 595 

22 Harghita 168 141 145 143 134 731 

23 Hunedoara 312 294 282 312 230 1430 

24 Ialomița 64 48 63 89 17 281 

25 Iași 375 379 354 404 286 1798 

26 Ilfov 91 166 185 317 169 928 

27 Maramureș 328 275 302 270 144 1319 

28 Mehedinți 166 177 212 239 99 893 

29 Mureș 244 254 246 293 140 1177 

30 Neamț 129 127 133 189 140 718 

31 Olt 71 61 71 73 34 310 

32 Prahova 398 423 487 615 396 2319 

33 Sălaj 58 72 90 119 51 390 

34 Satu Mare 100 94 67 77 24 362 

35 Sibiu 221 236 220 239 86 1002 

36 Suceava 271 311 316 333 288 1519 

37 Teleorman 131 147 119 190 103 690 

38 Timiș 529 586 494 474 363 2446 

39 Tulcea 64 78 82 108 36 368 

40 Vâlcea 164 184 132 220 77 777 

41 Vaslui 176 144 133 136 47 636 

42 Vrancea 137 156 129 162 126 710 

Total național 12921 13665 13827 15581 9425 65419 

Sursa: Adaptare a autorului, în conformitate cu Anuarul Sportului (2016 – 2020) 
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La nivel național, cele mai multe medalii obținute de sportivii români la campionatele 
naționale de seniori, tineret, juniori I și juniori II provin din județe precum București – 
18542 medalii, Cluj – 3292 medalii, Constanța – 2662 medalii, Bacău – 2585 medalii, 
Argeș – 2554 medalii, Timiș – 2446 medalii, Prahova – 2319 medalii, Dolj – 1903 medalii, 
Iași – 1798, Brașov – 1642 și Suceava - 1519. 
 

În graficul de mai jos este redată evoluția numărului total de medalii obținute de către 
sportivi la campionatele naționale de seniori, tineret, juniori I și juniori II, la nivel 
național, în perioada 2016 - 2020: 

 
Figura nr. 13: Evoluția anuală a numărului de medalii obținute la nivel național 

Sursa: Adaptare a autorului, în conformitate cu Anuarul Sportului (2016 – 2020) 

 
Astfel, în anul 2016, au fost obținute 12.921 medalii la nivel național de către sportivii români 
la campionatele de seniori, tineret juniori I și II. În anul 2017 s-a înregistrat o creștere de 
5,76% (13.665 medalii) a numărului de medalii obținute la nivel național față de anul 2016, 
în anul 2018 s-a înregistrat o creștere de 1,19% (13.827 medalii) față de anul 2017, iar în anul 
2019 s-a înregistrat o creștere de 12,69% (15.581 medalii) față de anul 2018. Prin urmare, se 
observă faptul că la nivel național a existat o tendință de creștere a numărului de medalii 
obținute de sportivi la campionatele naționale din anul 2016 până în anul 2019.  

În anul 2020 s-a înregistrat o scădere semnificativă a numărului de medalii obținute, de 
39,51% (9425 medalii) față de anul precedent. Un factor major, care a determinat 
această scădere este reprezentat de debutul pandemiei cauzate de răspândirea 
virusului SARS-Cov-2, din pricina căruia evenimentele sociale, inclusiv cele de tip 
sportiv, au fost suspendate pe perioade nedeterminate în anul 2020. 

• Medaliile obținute la campionatele naționale de seniori, tineret, juniori I și 
juniori II, în județul Vaslui, comparativ cu situația la nivel național 

Analizând datele furnizate, se remarcă faptul că județul Vaslui ocupă poziția 31 în 
clasamentul județean, cu un număr de 636 de medalii obținute în intervalul de timp 
2016-2020, la campionatele naționale, surclasând județe precum Brăila, Gorj, Caraș-
Severin, Covasna, Sălaj, Tulcea, Satu Mare, Călărași, Olt, Giurgiu și Ialomița. La nivel 
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național, medaliile obținute de sportivii din județul Vaslui au reprezentat 1,36% din totalul 
național în anul 2016, 1,05% în anul 2017, 0,96% în anul 2018, 0,87% în anul 2019 și 0,50% 
în anul 2020. Totodată, din totalul național reprezentat de medaliile obținute pe perioada 
analizată, 2016 - 2020, ponderea de contribuție a județului Vaslui este de 0,97%. 

 
Figura nr. 14: Situația județului Vaslui la nivel național 

Sursa: Adaptare a autorului, în conformitate cu Anuarul Sportului (2016 – 2020) 
 

• Medalii obținute la campionatele naționale de seniori, tineret, juniori I și 
juniori II, în județul Vaslui, în funcție de locurile obținute: 

Defalcat, situația județului Vaslui în ceea ce privește medaliile obținute la campionatele 
naționale de seniori, tineret, juniori I și juniori II în perioada 2016 – 2020 este următoarea: 

 
Figura nr. 15: Medaliile obținute de sportivii vasluieni, în perioada 2016 – 2020, în funcție de 

locurile ocupate la campionatele naționale de seniori, tineret, juniori I și juniori II 
Sursa: Adaptare a autorului, în conformitate cu Anuarul Sportului (2016 – 2020) 
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Conform datelor colectate, în anul 2016, la nivelul județului Vaslui, au fost obținute 46 de 
medalii pentru locul I, 46 de medalii pentru locul II și 83 de medalii pentru locul III, cele 
mai multe obținute în această categorie, în perioada analizată. Astfel, numărul medaliilor 
obținute în anul 2016 de către sportivii vasluieni a fost de 176 de medalii. 

În anul 2017, se remarcă, pe de o parte, o creștere de 10,87% a numărului de medalii 
obținute pentru locul I în județul Vaslui, acesta ajungând la 51, iar pe de altă parte, 
numărul medaliilor aferente locurilor II și III a scăzut cu 14,89% (40 medalii), respectiv 
36,14% (53 medalii) față de anul precedent. Per total, numărul medaliilor obținute de 
sportivii vasluieni a scăzut în anul 2017 cu 18,18% (144 medalii) față de anul precedent. 

În anul 2018, numărul medaliilor obținute pentru locul I la competițiile naționale a scăzut 
cu 17,65% (42 medalii) față de anul 2017, numărul medaliilor aferente locului II a scăzut 
cu 10,00% (36 medalii), iar numărul medaliilor aferente poziției a III-a a crescut cu 3,77% 
(55 medalii). Prin urmare, numărul total al medaliilor obținute de sportivii vasluieni a 
scăzut în anul 2018 cu 7,64% (133 medalii) față de anul 2017. 

În anul 2019, s-a observat faptul că, pe de o parte, numărul medaliilor aferente locurilor 
I și II a crescut cu 2,38% (43 medalii), respectiv cu 13,89% (41 medalii) față de anul 
2018, iar pe de altă parte, numărul medaliilor aferente poziției III a scăzut cu  5,45% 
(52 medalii). Numărul total al medaliilor obținute în anul 2019 în cadrul județului Vaslui 
a crescut cu 2,26% (136 medalii) față de anul 2018. 

În anul 2020, numărul medaliilor obținute pentru pozițiile I, II și III a scăzut cu  74,42% (11 
medalii), 60,98% (16 medalii) și respectiv, cu 61,54% (20 medalii) față de anul 2019. Per 
total, numărul medaliilor obținute la nivelul județului Vaslui în anul 2020 a scăzut cu 
65,44% față de anul 2019, ajungând la doar 47 de medalii. 

La nivel județean, se remarcă faptul că nu a existat o tendință constantă a numărului de 
medalii obținute în perioada analizată, ci mai de grabă, de la an la an, s-au înregistrat 
fluctuații ale acestuia. Cu toate acestea, în anul 2020, an în care pandemia Covid-19 a 
debutat, s-a remarcat cea mai mare reducere a numărului de medalii obținute de 
sportivii vasluieni la competițiile naționale, fapt ce s-a reflectat și în analiza anterioară, 
efectuată la nivel național. 

În graficul de mai jos este redată evoluția numărului de medalii obținute la nivelul 
județului Vaslui, în funcție de poziția ocupată în campionatele naționale: 

• Cele mai multe medalii obținute la nivelul județului Vaslui la campionatele 
naționale au fost obținute pentru locul III (263 medalii de bronz); 

• Cele mai puține medalii obținute la nivelul județului Vaslui la campionatele 
naționale au fost obținute în cadrul poziției II (180 medalii); 

• În anul 2016 au fost obținute 176 medalii (număr cumulat – pozițiile I, II, III), cel mai 
mare număr înregistrat în perioada analizată; 

• În anul 2020 au fost obținute 47 medalii (număr cumulat – pozițiile I, II, III), cel mai 
mic număr înregistrat în perioada analizată. 
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Figura nr. 16:  Evoluția numărului de medalii obținute la nivelul județului Vaslui, în funcție de 

poziția ocupată în campionatele naționale 
Sursa: Adaptare a autorului, în conformitate cu Anuarul Sportului (2016 – 2020) 

 
• Medalii obținute la campionatele naționale de seniori, tineret, juniori I și 

juniori II, în județul Vaslui, pe categorii de vârste: 

În tabelul de mai jos este redată evoluția numărului de medalii obținute la 
campionatele naționale de seniori, tineret, juniori I și juniori II, la nivelul județului 
Vaslui, în funcție de locurile obținute și de categoriile de vârstă: 
 
Tabelul nr. 4: Medalii obținute la campionatele naționale de seniori, tineret, juniori I și juniori 

II, în județul Vaslui, pe categorii de vârste 

 Seniori Tineret Juniori I Juniori II 

An I II III Total I II III Total I II III Total I II III Total 

2016 14 17 24 55 3 2 9 14 21 20 31 72 8 8 19 35 

2017 21 13 16 50 5 4 2 11 14 14 21 49 11 9 14 34 

2018 19 17 22 58 2 1 1 4 13 11 19 43 8 7 13 28 

2019 24 13 12 49 2 1 / 3 7 15 16 38 10 12 12 34 

2020 3 5 7 15 1 2 1 4 4 3 5 12 3 6 7 16 
Sursa: Adaptare a autorului, în conformitate cu Anuarul Sportului (2016 – 2020) 
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Din datele colectate, se remarcă faptul că în anul 2016, cele mai multe medalii au fost 
obținute în cadrul categoriei de Juniori I (72 medalii), surclasând astfel categoriile de 
Seniori (55 medalii), Juniori II (35 medalii) și Tineret (14 medalii). 

În anul 2017, cele mai multe medalii au fost câștigate în cadrul categoriei de Seniori 
(50 medalii), deși numărul acestora a scăzut cu 9,09% față de anul 2016. De asemenea, 
numărul medaliilor obținute în cadrul categoriilor de Juniori I, Juniori II și Tineret au 
scăzut cu  31,94% (49 medalii),  2,86% (34 medalii), respectiv, cu 21,43% (11 medalii). 

În anul 2018, cele mai multe medalii au fost obținute tot în cadrul categoriei de Seniori, 
de data aceasta, numărul medaliilor crescând cu 16% (58 medalii) față de anul 2017. În 
cadrul celorlalte categorii, numărul medaliilor obținute a scăzut cu 12,24% (43 medalii) 
pentru categoria de Juniori I, cu 17,65% (28 medalii) pentru categoria de Juniori II și cu 
63,64% (4 medalii) pentru categoria de Tineret. 

În anul 2019, cele mai multe medalii obținute la nivelul județului Vaslui se regăsesc în 
cadrul categoriei de Seniori. Cu toate acestea, numărul medaliilor obținute în cadrul 
acestei categorii a scăzut cu 15,52% (49 medalii), comparativ cu anul 2018. Totodată, 
în cadrul categoriei de vârstă Juniori I se înregistrează o reducere de 11,63% (38 
medalii) a numărului de medalii obținute în anul 2019 comparativ cu anul 2018, în 
cadrul categoriei de Juniori II a fost înregistrată o creștere de 21,43% (34 medalii) a 
numărului de medalii obținute, iar în cadrul categoriei de Tineret s-au obținut cele mai 
puține medalii (3 medalii), remarcându-se o reducere a numărului acestora de 25%. 

În anul 2020, numărul medaliilor din categoriile de vârstă Seniori, Juniori I și Juniori II 
a scăzut semnificativ. Cele mai multe medalii au fost obținute în cadrul categoriei de 
Juniori II (16 medalii), deși numărul acestora a scăzut cu 52,94%, comparativ cu anul 
2019. Totodată, în cadrul categoriei de Seniori și Juniori I s-au înregistrat reduceri ale 
numărului de medalii obținute de 69,39% (15 medalii), respectiv 68,42% (12 medalii), 
comparativ cu anul 2019. Singura categorie de vârstă în cadrul căreia s-au înregistrat 
creșteri în anul 2020 este categoria de Tineret, care a obținut cu 33,33% (4 medalii) 
mai multe medalii față de anul 2019. 

Grafic, evoluția numărului de medalii obținute la nivelul județului Vaslui, pe categorii 
de vârste în perioada 2016-2020 este redată în figura de mai jos: 

• În perioada analizată se remarcă faptul că cele mai multe medalii din perioada 
analizată, 2016 – 2020, au fost obținute în cadrul categoriei de Seniori (227  medalii), 
urmată apoi de categoriile de Juniori I (214 medalii) și Juniori II (147  medalii); 

• Cea mai slab reprezentată categorie de la nivel județean, luând în considerare 
evoluția numărului de medalii obținute în perioada 2016 – 2020 este cea de Tineret; 

• Cele mai puține medalii obținute se regăsesc în cadrul categoriei de Tineret, 
care a acumulat de-a lungul perioadei menționate doar 36 medalii. 
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Figura nr. 17: Evoluția numărului de medalii obținute la nivelul județului Vaslui, pe categorii 

de vârste în perioada 2016-2020 
Sursa: Adaptare a autorului, în conformitate cu Anuarul Sportului (2016 – 2020) 

 
• Medalii obținute la competițiile internaționale, pe județe: 

În tabelul de mai jos este redată situația la nivel național a medaliilor obținute la 
competițiile internaționale, pe județe: 
 

Tabelul nr. 5 : Medalii obținute la competițiile internaționale pe județe 

  2016 2017 2018 2019 2020 
Total 

medalii/ 
județ 

Nr. 
crt. Județ PL9 C10 PL C PL C PL C PL C PL C 

1 Alba 7 1 8  / 8 /  17 1 2 /  42 2 

2 Arad 9 5 23 9 21 5 18 16 1 /  72 35 

3 Argeș 27 16 50 17 111 36 136 38 9  / 333 107 

4 Bacău 51 27 55 32 60 27 71 43 6 4 243 133 

5 Bihor 36 22 27 29 44 22 26 18 20 1 153 92 

6 Bistrița-
Năsăud 18 8 12 2 13 4 9 14 1 4 53 32 

                                                           
9 calculate prin suma aritmetică a punctelor pline atribuite sportivului(-lor) 
10 calculate prin suma aritmetică a punctajului (proporțional) acordat fiecărui sportiv (club de legitimare) (se 
împarte pe club legitimare / se însumează pe sportiv) 
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7 Botoșani 40 16 43 37 56 29 58 21 4 4 201 107 

8 Brăila 14 9 1 6 12 7 30 6 1 1 58 29 

9 Brașov 17 25 40 10 51 14 23 19 24 2 155 70 

10 București 536 197 744 232 109
3 267 128

7 360 332 47 399
2 

110
3 

11 Buzău 10 5 5 2 8 3 13 8 7 2 43 20 

12 Călărași 2 4 4 5 3 17 2 17 5 6 16 49 

13 Caraș-Severin 3 2 1 2 /  2 5 4 2 2 11 12 

14 Cluj 143 66 114 66 139 68 152 77 49 5 597 282 

15 Constanța 61 45 90 61 68 36 104 70 18 13 341 225 

16 Covasna 10 3 16 5 25 3 63 8 7  / 121 19 

17 Dâmbovița 13 8 17 14 36 18 33 17 12  / 111 57 

18 Dolj 59 14 105 25 128 45 170 47 13 4 475 135 

19 Galați 37 8 24 4 35 4 53 7 3 /  152 23 

20 Giurgiu 5 9 6 1 19 2 50 /  /   / 80 12 

21 Gorj 7 4 22 9 49 2 29 6 /   / 107 21 

22 Harghita 3 /  7 1 1 2 3 1 3  / 17 4 

23 Hunedoara 34 24 47 47 53 44 59 65 18 /  211 180 

24 Ialomița 5 7 1 1 16  / 12 2 /  /  34 10 

25 Iași 55 13 47 17 82 36 59 37 18 6 261 109 

26 Ilfov 37 28 44 53 94 61 123 51 10 2 308 195 

27 Maramureș 27 11 18 24 24 20 24 20 7 /  100 75 

28 Mehedinți 22 33 35 21 34 20 54 28 5 9 150 111 

29 Mureș 15 17 21 15 25 11 39 20 4 3 104 66 

30 Neamț 5 9 12 15 20 22 13 4 5 4 55 54 

31 Olt 17 22 4 9 16 5 29 12 1 2 67 50 

32 Prahova 52 28 65 52 92 58 96 42 10 5 315 185 
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33 Sălaj 11 9 13 12 44 9 79 16 1  / 148 46 

34 Satu Mare 30 17 17 12 30 14 16 13 1 /  94 56 

35 Sibiu 20 14 13 21 10 15 20 11 2 /  65 61 

36 Suceava 21 24 28 39 13 24 20 12 17 11 99 110 

37 Teleorman 6 14 36 20 24 16 44 16 1   111 66 

38 Timiș 44 18 35 16 22 13 46 22 30 5 177 74 

39 Tulcea 3 5 2 2 4 4 7 5 1  / 17 16 

40 Vâlcea 21 7 34 9 23 7 39 5 6 1 123 29 

41 Vaslui 20 13 39 36 37 16 29 23 /  1 125 89 

42 Vrancea 28 19 25 24 24 21 31 30 7 2 115 96 

Total național 158
1 826 195

0 1014 266
7 

102
9 

319
1 

123
2 663 146 100

52 
424
7 

Sursa: Adaptare a autorului, în conformitate cu Anuarul Sportului (2016 – 2020) 

 
La nivel național, cele mai multe medalii obținute de sportivii români la competițiile 
internaționale ( calculate prin suma aritmetică a punctelor pline atribuite sportivului(-
lor - PL) provin din județe precum București, Cluj, Dolj, Constanța, Argeș, Prahova, 
Ilfov, Iași, Bacău, Hunedoara și Botoșani. 
 

 
Figura nr.  18: Topul județelor, pe medalii obținute la competiții internaționale 

Sursa: Adaptare a autorului, în conformitate cu Anuarul Sportului (2016 – 2020) 



 

 

50 

Strategia pentru Educație Fizică și Sport 
 a județului Vaslui, 

cu orizontul de timp 2021-2027 
 

 
 

În graficul de mai jos este redată evoluția numărului de medalii obținute de către 
sportivi la competițiile internaționale, în perioada 2016 – 2020, calculate prin suma 
aritmetică a punctelor pline atribuite sportivului(-lor) (PL): 

 
Figura nr. 19: Evoluția anuală a numărului de medalii obținute la nivel naţional 

Sursa: Adaptare a autorului, în conformitate cu Anuarul Sportului (2016 – 2020) 
 

Analizând datele colectate, în anul 2016, 1581 de medalii au fost obținute la competițiile 
internaționale. În anul 2017 s-a înregistrat o creștere de 23,34% (1950 medalii) a numărului 
de medalii obținute la nivel național față de anul 2016, în anul 2018 s-a înregistrat o creștere 
de 26,88% (2667 medalii) față de anul 2017, iar în anul 2019 s-a înregistrat o creștere de 
19,65% (3191 medalii) față de anul 2018. Astfel, se remarcă faptul că aceeași tendință de 
creștere analizată în cadrul secțiunii de campionate naționale, din anul 2016 până în anul 
2019, se întâlnește și în cadrul categoriei de medalii obținute la competițiile internaționale. 
Totodată, criza generată de răspândirea virusului SARS-Cov-2, a marcat și pe plan 
internațional în anul 2020 suspendarea mai multor evenimente sportive. Prin urmare, 
numărul medaliilor obținute în cadrul competițiilor internaționale a scăzut în anul 2020 cu 
79,22% față de anul 2019, ajungând la 663. 

• Medaliile obținute la campionatele naționale de seniori, tineret, juniori I și 
juniori II, în județul Vaslui, comparativ cu situația la nivel național 

Analizând datele furnizate, se remarcă faptul că județul Vaslui ocupă poziția 18 în 
clasamentul pe județe al competițiilor internaționale, cu un număr de 125 de medalii 
obținute în intervalul de timp 2016-2020, calculate prin suma aritmetică a punctelor 
pline atribuite sportivului(-lor) (PL), surclasând județe precum Vâlcea, Covasna, 
Vrancea, Dâmbovița, Teleorman, Gorj, Mureș, Maramureș, Suceava, Satu Mare, Giurgiu, 
Arad, Olt, Sibiu, Brăila, Neamț, Bistrița-Năsăud, Buzău, Alba, Ialomița, Harghita, 
Tulcea, Călărași și Caraș-Severin . În figura de mai jos este redată ponderea de 
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contribuție a  medaliilor obținute în cadrul județului Vaslui la competițiile 
internaționale, la totalul național: 

 
Figura nr. 20:  Contribuția județului Vaslui la totalul național 

Sursa: Adaptare a autorului, în conformitate cu Anuarul Sportului (2016 – 2020) 
 

La nivel național, medaliile obținute de sportivii din județul Vaslui au reprezentat 1,27% din 
totalul național în anul 2016, 2% în anul 2017, 1,39% în anul 2018, 0,91% în anul 2019, iar în 
anul 2020 nu s-a obținut nicio în cadrul județului Vaslui.  

• Medalii obținute la competițiile internaționale, în județul Vaslui, în funcție 
de locurile obținute: 

Defalcat, situația județului Vaslui în ceea ce privește medaliile obținute la competițiile 
internaționale în perioada 2016 – 2020 este următoarea: 
 
Tabelul nr. 6: Medalii obținute la competițiile internaționale, în județul Vaslui, în funcție de 

locurile obținute 

 Locul I Locul II Locul III Locul IV Locul V Locul VI Total medalii 

Anul PL C PL C PL C PL C PL C PL C PL C 

2016 7 7 9 6 4 / 4 2 16 15 3 / 20 13 

2017 14 14 12 10 12 11 2 2 15 13 / / 38 35 

2018 11 11 5 3 21 2 / 1 8 5 / / 37 16 

2019 11 11 2 3 16 9 3 2 7 4 1 / 29 23 

2020 / / / 1 / / / / / / / / / 1 

Sursa: Adaptare a autorului, în conformitate cu Anuarul Sportului (2016 – 2020) (interpretare după prin suma 
aritmetică a punctelor pline atribuite sportivului(-lor)) 
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Conform datelor colectate, în anul 2016, la nivelul județului Vaslui, au fost obținute 7 
medalii pentru locul I, 9 medalii pentru locul II și 4 medalii atât pentru locul III, cât și pentru 
locul IV, 16 medalii pentru locul V și 3 medalii pentru locul VI. Astfel, se remarcă faptul că 
ele mai multe medalii au fost obținute pentru locul V.  

În anul 2017, numărul de medalii obținute pentru locul I în județul Vaslui s-a dublat, 
acesta ajungând la 14, numărul medaliilor aferente locului II a crescut cu 33,33% (12 
medalii), numărul medaliilor aferente locului III s-a triplat (12 medalii), numărul 
medaliilor aferente locului IV s-a înjumătățit (2 medalii), iar numărul medaliilor 
aferente poziției V a scăzut cu 6,25%.  

În anul 2018, numărul medaliilor obținute pentru locul I și II la competițiile internaționale a 
scăzut cu 21,43% (11 medalii), respectiv, cu 58,33% (5 medalii) față de anul 2017, numărul 
medaliilor aferente locului III a crescut cu 75,00% (21 medalii), în cadrul poziției IV nu a fost 
obținută nicio medalie, pentru poziția V numărul medaliilor obținute a scăzut cu 46,57%, iar 
în cadrul poziției VI nu s-a obținut nicio medalie. În anul 2019, s-a obținut același număr de 
medalii în cadrul poziției I precum în anul precedent, numărul de medalii obținute în cadrul 
pozițiilor II și III a scăzut cu 60,00% (2 medalii), respectiv cu 23,81% (16 medalii), pentru 
poziția IV s-au obținut 3 medalii, numărul de medalii aferente poziției V a scăzut cu 12,50%, 
iar pentru poziția VI s-a obținut o singură medalie. 

La nivel județean, se remarcă faptul că nu a existat o tendință constantă a numărului de 
medalii obținute în perioada analizată.  

Grafic, evoluția numărului de medalii obținute la nivelul județului Vaslui, în funcție de 
locurile ocupate, în perioada 2016-2020, este redată în figura de mai jos: 

 
Figura nr. 21: Evoluția numărului de medalii obținute la competițiile internaționale, în județul 

Vaslui, în perioada 2016-2020 
Sursa: Adaptare a autorului, în conformitate cu Anuarul Sportului (2016 – 2020) 
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• În anul 2020 nu s-a obținut nicio medalie la competițiile internaționale la nivelul 

județului Vaslui; 

• Cele mai multe medalii obținute în perioada analizată la nivelul județului Vaslui revin 
poziției III în cadrul competițiilor internaționale; 

• Cele mai puține medalii obținute în perioada analizată la nivelul județului Vaslui revin 
poziției VI în cadrul competițiilor internaționale. 
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2.4.3 Situația sportului de agrement/de masă 
 
Pentru a ne menține sănătoși și în formă, mișcarea este foarte importantă. Pentru că oamenii 
sunt conștienți de aceste lucruri, au început să practice diferite sporturi astfel încât să aducă 
beneficii corpului. De asemenea, administrația locală din județul Vaslui a început să 
promoveze și să încurajeze sportul de masă din ce în ce mai mult, de aceea organizează 
concursuri cu diferite ocazii (ex: Săptămâna Europeană a Sportului etc) pentru a determina 
comunitatea locală să fie receptivă și să iubească mișcarea.  

 
Figura nr. 22: Competiții organizate de administrațiile din Vaslui pentru sportul de masă 

Sursa: Adaptare a autorului 
 

 
 

Figura nr. 23: Săli de fitness din județul Vaslui 
Sursa: Adaptare a autorului, în conformitate cu datele preluate din Google Maps 
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Aceste săli de fitness se află în proporție de 100 în mediul urban, fiind accesibile practic 
doar populației care locuiește în urban. Din punct de vedere al răspândirii teritoriale, 
zece (10) dintre acestea sunt în orașul Vaslui, trei (3) în Bârlad, una în Negrești și una 
în Huși. Pe de altă parte, intrarea în astfel de săli de sport presupune plata unor taxe, 
ceea ce nu le face accesibile pentru întreaga comunitate. 

La nivel de infrastructură sportivă, în județul Vaslui se regăsesc câteva stadioane atât 
în mediul urban, cât și în rural, și o sală polivalentă la Vaslui. 

 
Figura nr. 24: Stadioane/Complexe Sportive din județul Vaslui 

Sursa: Adaptare a autorului, în conformitate cu datele preluate din Google Maps 

 
2.4.4 Situația bazelor sportive din județul Vaslui 
 
În privința bazelor sportive și a dotărilor, România prezintă o mare rămânere în urmă 
față de cerințele actuale ale sportului. Eforturile investiționale nu au reușit încă să 
atenueze ecartul ce ne separă de media europeană, datorită faptului că ameliorarea 
acestui indicator necesită mari resurse financiare de care România nu a dispus și nu 
dispune încă. Din acest motiv, este necesară o politică coerentă pe termen mediu și 
lung pentru ca, prin investițiile în infrastructura sportivă, să se asigure tuturor ramurilor 
sportive cel puțin cerințele minime internaționale. O soluție la această problemă ar fi 
angrenarea mediului privat în parteneriat cu administrația publică. 

La momentul actual, în județul Vaslui există un număr de 149 de baze sportive 
amenajate în aer liber și săli de sport. În ceea ce privește destinația acestora, în graficul 
de mai jos, se poate observa că fotbalul și handbalul sunt sporturile practicate cel mai 
adesea (în 117 se practică cu precădere fotbalul, iar în 99 se practică mai ales 
handbalul). Prin urmare se poate observa la nivelul județului Vaslui o preocupare la 
nivel școlar cu precădere către fotbal și handbal.  

Mai mult, în profil teritorial există un număr semnificativ de unități școlare a căror 
populație școlară este privată de accesul la un teren de sport sau o sala de gimnastică. 

Stadioane / Săli polivalente

Sala 
Polivalentă 

Vaslui

Stadion 
Municipal 

Bârlad

Stadion 
Municipal 

Huși

Stadion 
Comunal 
Flacăra 

Muntenii 
de sus

Stadion 
Municipal



 

 

56 

Strategia pentru Educație Fizică și Sport 
 a județului Vaslui, 

cu orizontul de timp 2021-2027 
 

 
Revenind la destinația bazelor sportive, mai pot fi practicate și următoarele discipline 
sportive în cadrul acestora: în 24 dintre acestea se poate practica și baschetul, în 10 
voleiul, în 7 atletismul, în 3 minifotbalul, în 3 tenisul, iar pentru sporturi precum aruncări, 
rugby tag, oină, sărituri este alocat câte un loc în cadrul unei baze sportive din județ.  

 
Figura nr. 25:  Destinația bazelor sportive 

Sursa: Adaptare a autorului, în conformitate cu ISJ Vaslui 

 
În ceea ce privește numărul de activități care se pot realiza în fiecare dintre cele 149 de 
baze sportive și săli se sport, pe 56% dintre terenurile acestora se pot practica câte 2 
activități sportive (în mare parte fotbal și handbal), pe 26%, o singură activitate sportivă 
(handbal/fotbal), pe 13%, 3 activități sportive (în special fotbal, handbal, volei/baschet), 
pe 2% se pot practica 5 activități sportive (în special fotbal, handbal, volei, tenis, 
gimnastică), iar pe 1% se pot practica 4 activități sportive (mai ales fotbal, volei, tenis, 
baschet). Prin urmare, putem deduce faptul că majoritatea terenurilor din cadrul bazelor 
sportive sunt destinate în principal practicării a maximum două tipuri de activități sportive.  
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Figura nr. 26: Structura bazelor sportive în funcție de numărul de activități sportive 

practicate 
Sursa: Adaptare a autorului, în conformitate cu ISJ Vaslui 

 
Din punct de vedere al tipului de suprafață din care este confecționat terenul de joc, 
conform figurii de mai jos, în proporție de 27%, bazele sportive de la nivel județean 
sunt realizate din bitum. Pe de altă parte, un procent destul de mare din terenuri sunt 
din pământ (25%) și 23% din iarbă. Într-un procent de 14% se regăsesc terenurile din 
bitum sintetic, 4% terenurile din beton, 2% terenurile din pietriș și există și un teren 
confecționat din parchet. Majoritatea terenurilor din bitum sunt destinate practicării 
handbalului, fotbalului și baschetului. Cele din pământ sunt destinate în principal 
fotbalului și handbalului, dar și baschetului și voleiului. Terenul realizat din parchet 
este utilizat pentru practicarea mini-baschetului. Pe terenurile din iarbă se practică 
preponderent fotbalul și rugby.  

 
Figura nr. 27: Tipul de suprafață al terenurilor din cadrul bazelor sportive din județul Vaslui 

Sursa: Adaptare a autorului, în conformitate cu ISJ Vaslui 
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Figura nr. 28: Gradul de uzură al terenurilor de sport din județul Vaslui 

Sursa: Adaptare a autorului, în conformitate cu ISJ Vaslui 

 
Din punct de vedere al uzurii terenurilor, 34% dintre acestea au un grad mediu de uzură, 
25% au un grad mare de uzură, 22% un grad mic de uzură, 15% un grad foarte mare de 
uzură, iar în ceea ce privește gradele de uzură mic regulamentar, mediu regulamentar, 
mare regulamentar și fără grad de uzură, procentul pentru fiecare este de 1%. Analizând 
aceste informații, este vizibil faptul că aproximativ 59% din terenuri au un grad mediu 
și mare de uzură, ceea ce sugerează că, în cazul lor, este nevoie de lucrări de reparații 
sau reconstrucție totală, deoarece în mare parte acestea sunt din pământ. În categoria 
terenurilor cu grad foarte mare de uzură se află cele din pământ, bitum și iarbă.  

Referitor la terenurile fără grad de uzură, din totalul lor, doar 2 se încadrează în 
această categorie (teren sintetic destinat practicării fotbalului, teren de bitum destinat 
fotbalului și handbalului). 

Pe de altă parte, doar 34% din toate unitățile de învățământ dispun de săli de sport (50 
săli de sport), oferirea acestei facilități elevilor fiind o nevoie constantă și pregnantă 
la nivel județean. În principal, unitățile de învățământ care nu dispun de astfel de 
facilități sunt școlile gimnaziale din mediul rural, existând și mici excepții (Școala 
Gimnazială Băcani, Școala Gimnazială Băcești, Liceul Tehnologic „Dimitrie Cantemir” 
Fălciu, Școala Gimnazială Ivești, Școala Gimnazială Pădureni, Școala Gimnazială 
Vulturești, Școala Gimnazială Rafaila, Școala Gimnazială „Adrian Porumboiu” Muntenii 
de Jos, Școala Gimnazială nr. 1 Hoceni, Școala Gimnazială nr. 1 Ivănești, Școala 
Gimnazială „Mihai Eminescu” Laza, Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu” Zorleni, Școala 
Gimnazială „Ion Artene” Găgești, Școala Gimnazială Ghermănești, Școala Gimnazială 
„Ștefan Ciobotărașu” Lipovăț). 
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Figura nr. 29: Dotarea cu săli de sport a unităților de învățământ din județul Vaslui 

Sursa: Adaptare a autorului, în conformitate cu ISJ Vaslui 

 
Din punct de vedere al tipului sălii de sport: 

• 28% dintre acestea sunt de tip C (Colegiul Economic „Anghel Rugină“ Vaslui, 
Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Vaslui, Liceul „Mihail Kogălniceanu” Vaslui, 
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad, Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” 
Bârlad, Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad, Liceul Tehnologic 
„Sfânta Ecaterina” Huși, Liceul „Ștefan cel Mare” Codăiești, CSEI „Constantin 
Pufan” Vaslui, Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Vaslui, Școala Gimnazială 
"Andone Cumpătescu" Rafaila, Școala Gimnazială „Adrian Porumboiu” Muntenii 
de Jos, Școala Gimnazială nr. 1 Parpanița, Școala Gimnazială Ghermănești); 

•  28% sunt de tip B (Școala Gimnazială „Ion Artene” Găgești, Colegiul Tehnic „Marcel 
Guguianu” Zorleni, Liceul Tehnologic „Ghenuță Coman” Murgeni, Școala Gimnazială 
„Mihail Sadoveanu” Vaslui, Liceul Tehnologic „Dimitrie Cantemir” Fălciu, Școala 
Gimnazială Gugești, Școala Gimnazială „Mihai David” Negrești, Școala Gimnazială 
„George Tutoveanu” Bârlad, Școala Gimnazială nr. 8 Bârlad, Școala Gimnazială 
„Elena Cuza” Vaslui, Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” Negrești, Liceul Tehnologic 
„Al.I. Cuza” Bârlad, CSS Bârlad, Grup Școlar Industrial „Ștefan Procopiu” Vaslui, 
Liceul cu Program Sportiv  - Clubul Sportiv Școlar Vaslui); 

• 8% sunt de tip A (Colegiul Național „Cuza Vodă” Huși, Liceul „Ioan Mincu” Vaslui, 
Școala Gimnazială nr. 1 Hoceni, Școala Gimnazială „Șt. Ciobotărașu” Lipovăț). 

Majoritatea sunt săli de sport improvizate (Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Laza, 
Școala Gimnazială nr. 1 Ivănești, Școala Gimnazială Vulturești, Școala Gimnazială Ivești, 
Școala Gimnazială Băcești, Școala Gimnazială Băcani, Școala Gimnazială „Anastasie Panu” 
Huși, Școala Gimnazială nr. 10 Bârlad, Școala Gimnazială „M. C. Epureanu” Bârlad, Școala 
Gimnazială „Iorgu Radu” Bârlad, Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Vaslui, Școala 
Gimnazială „Alexandru Nechita” Vaslui, Școala Gimnazială „Constantin Motaș” Vaslui, 
Școala Gimnazială „Constantin Parfene” Vaslui, Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” 
Vaslui, CSEI Negrești, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Elisabeta Polihroniade” 
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Vaslui, Colegiul Agricol „D. Cantemir” Huși, Liceul Tehnologic „Petru Rareș” Bârlad). 
Astfel, a fost nevoie ca administrațiile școlilor respective să găsească diferite spații pentru 
ca elevii să poată desfășura activitățile sportive în condiții decente.  

Pe de altă parte, aceste săli improvizate pot fi periculoase și nu le pot oferi elevilor 
condițiile propice pentru desfășurarea activităților sportive. De asemenea, în cazul 
sălilor improvizate, o altă problemă este reprezentată de spațiu, suprafețele fiind unele 
foarte mici (între 80 și 100 mp). Se poate observa faptul că majoritatea sălilor 
improvizate sunt în mediul urban.   

 
Figura nr. 30: Tipul sălii de sport (A,B,C) 

Sursa: Adaptare a autorului, în conformitate cu ISJ Vaslui 

Destinația sălilor de sport (49) este în proporție de 60% plurisportivă, fiind practicate 
sporturi precum volei, baschet, badminton, fotbal, handbal. Pe de altă parte, sălile de 
sport destinate unui singur sport (gimnastica) sunt în proporție de 40%.  

În ceea ce privește gradul de uzură al sălilor de sport, 23 dintre acestea au o uzură 
medie, 13 au un grad de uzură mic, 13 nu au grad de uzură. O singură sală de sport are 
un grad mare de uzură, cea a Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din Bârlad.  

 
Figura nr. 31: Destinația sălilor de sport din județul Vaslui 

Sursa: Adaptare a autorului, în conformitate cu ISJ Vaslui 
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2.4.5 Identificarea și descrierea structurilor sportive existente la nivel de județ și a 
rezultatelor obținute  
 
La nivelul județului Vaslui există 116 structuri sportive, 15% dintre acestea fiind în 
mediul rural, iar 85% în mediul urban. În ceea ce privește proprietatea, doar 5% din 
structurile sportive sunt de drept public, în timp ce 95% sunt structuri private.  

 
Figura nr. 32: Tip proprietate structuri sportive din județul Vaslui (2021) 

Sursa: Adaptare a autorului, în conformitate cu INS 

 
Din punct de vedere al tipului de proprietate al structurilor sportive, se poate observa 
faptul că nu există nicio societate încadrată la Liga Profesionistă sau vreo asociație fără 
personalitate juridică. În schimb, 83% (96 structuri) dintre structurile sportive sunt de 
drept privat, 9% (10 structuri) reprezintă asociații județene pe ramură, 7% (8 structuri) 
cluburi de drept public și 1% (1 structură), societăți pe acțiuni. 

 
Figura nr. 33: Tipul de proprietate al structurilor sportive din județul Vaslui 

Sursa: Adaptare a autorului, în conformitate cu INS 

 
Structurile sportive coordonate de către ISJ Vaslui sunt: 

• Liceul cu Program Sportiv Vaslui – Clubul Sportiv Școlar, cu următoarele cluburi 
corespondente: 
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o C.S. Viitorul Vaslui (atletism), 

o Atletico Vaslui (fotbal), 

o C.S.M. Vaslui (handbal). 

• Liceul cu Program Sportiv Vaslui - Clase cu profil sportiv: 

o C.S. Viitorul Vaslui (atletism), 

o Atletico Vaslui (fotbal), 

o C.S.M. Vaslui (handbal).  

• Clubul Sportiv Școlar Bârlad, cu următoarele cluburi corespondente: 

o C.S. Viitorul Vaslui (atletism), 

o C.S.M. Onești (gimnastică), 

o S.C. Rugby Bârlad (rugby). 

• Liceul pedagogic „Ioan Popescu” Bârlad – Clase cu profil sportiv, inclusiv cu 
următoarele cluburi corespondente: 

o C.S. Viitorul Vaslui (atletism), 

• S.C. Rugby Bârlad (rugby). 
 

Tabelul nr. 7: Structurile sportive coordonate de către ISJ Vaslui 

Nr. 
crt. Unitatea de învățământ Secția 

Număr de elevi 
Cluburi 

corespondente 
Î A P Total 

1. 

Liceul cu program sportiv 
Vaslui – Clubul Sportiv Școlar 
Vaslui 

atletism 36 20 8 64 CS Viitorul Vaslui 

fotbal 88 40 18 146 Atletico Vaslui 

handbal 108 80 28 216 CSM Vaslui 

Liceul cu program sportiv 
Vaslui – Clase cu profil sportiv 

atletism 0 72 8 80 CS Viitorul Vaslui 

fotbal 0 28 36 118 Atletico Vaslui 

handbal 0 96 14 110 CSM Vaslui 

2.  
Clubul Sportiv Școlar Bârlad 

 

atletism 24 10 8 42 CS Viitorul Vaslui 

gimnastică 84 20 8 112 CSM Onești (la 
nivel regional) 

rugby 66 60  36 R.C. Rugby Bârlad 

3. atletism 28 28 0 56 CS Viitorul Vaslui 
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Liceul pedagogic „Ioan 
Popescu” Bârlad – Clase cu 
profil sportiv 

rugby 28 28 0 56 R.C. Rugby Bârlad 

Sursa: Adaptare a autorului, în conformitate cu ISJ Vaslui 
 

Tabelul nr. 8: Rezultatele înregistrate de către Clubul Sportiv Școlar Bârlad la competiții 
naționale și internaționale 

Proba Rezultate 2017-2018 Rezultate 2018-2019 Rezultate 2020-2021 

Atletism 7 62 24 

Gimnastică 17 70 - 

Rugby 4 6 
 

Fotbal - - 1 

Handbal - - 2 

Sursa: Adaptare a autorului, în conformitate cu ISJ Vaslui 
 

Din tabelul de mai sus reiese faptul că rezultatele Clubului Sportiv Școlar Bârlad au fost 
diferite de la an la an, pentru fiecare probă în parte. De exemplu, în cazul atletismului, cele 
mai bune rezultate s-au înregistrat în anul școlar 2018-2019, când s-au câștigat cu 55 mai 
multe premii comparativ cu anul 2017-2018. Din păcate, în anul școlar 2020-2021, 
rezultatele nu au mai fost aceleași, acestea suferind o reducere considerabilă de aproximativ 
39%. Aceste modificări pot fi puse pe baza faptului că pandemia a stopat derularea unor 
activități sau participarea unor persoane la activitățile sportive, nefiind neapărat o problemă 
de natură sportivă, ci una legată de criza sanitară pe care o traversăm în prezent.  
 

Tabelul nr. 9: Rezultatele înregistrate de Liceul cu Program Sportiv Vaslui la competiții 
naționale și internaționale 

Proba Rezultate 2017-2018 Rezultate 2018-2019 

Atletism 147 85 

Fotbal 21 24 

Handbal 10 9 

Sursa: Adaptare a autorului, în conformitate cu ISJ Vaslui 
 

Și în cazul Liceului cu Program Sportiv Vaslui se constată modificări la nivelul sporturilor 
practicate. Spre exemplu, în cazul fotbalului, rezultatele s-au modificat în sens pozitiv 
în 2018-2019 față de 2017-2018. Pe de altă parte, rezultatele obținute la atletism s-au 
modificat în sens negativ. Astfel, s-a constatat o diminuare la nivel de rezultate 
obținute de aproximativ 57,82% în 2018-2019 față de 2017-2018.  
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Tabelul nr. 10: Rezultatele înregistrate de către CSS Bârlad la competiții naționale și 

internaționale 

Proba 2016 -2017 2018-2019 2020-2021 

Atletism 10 62 41 

Gimnastică 33 69 41 

Rugby 5 6 - 

Sursa: Adaptare a autorului, în conformitate cu ISJ Vaslui 
 

Se constată diferențe mari și în cazul CSS Bârlad la nivelul tuturor categoriilor de sport 
practicate în cadrul clubului sportiv. Astfel, în ceea ce privește atletismul, în 2018-2019 față 
de 2016-2017 au fost luate cu 52 mai multe premii. În schimb, în anul școlar 2020-2021 au 
fost obținute cu 21 mai puține premii față de anul precedent. La categoria gimnastică, s-a 
înregistrat o creștere de 36 de premii în anul 2018-2019 față de 2016-2017. Ca și în cazul 
precedent, în 2020-2021 față de 2018-2019 se constată o reducere a numărului de premii cu 
28. În ceea ce privește rezultatele structurilor prezentate anterior la Olimpiadele organizate 
de către ISJ Vaslui acestea sunt prezentate în tabelul de mai jos:   
 

Tabelul nr. 11: Rezultate olimpiade organizate de către ISJ Vaslui 

Liceul pedagogic „Ioan Popescu” Bârlad – Clase cu profil sportiv 

 

 

Anul școlar 

2017-2018 

Disciplina Tipul de premiu 

Pentatlon -fete Mențiune 

Pentatlon -băieți Premiul II 

Cros - fete Mențiune 

Cros - băieți Locul VII 

Rugby Locul I 

Pregătire sportivă teoretică - 
fete 

Locul II 

Liceul cu Program Sportiv Vaslui (LPS Vaslui) 

Anul școlar 

2017-2018 

Disciplina Tipul de premiu 

Handbal - băieți Mențiune 

Sursa: Adaptare a autorului, în conformitate cu ISJ Vaslui 
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Informațiile prezentate sunt cele din anul școlar 2017-2018 furnizate de către ISJ Vaslui. 
Din tabel reiese faptul că rezultatele nu sunt numeroase, cele mai multe dintre premii 
fiind câștigate de Liceul pedagogic „Ioan Popescu” Bârlad.  

Nu există date despre anul școlar 2020-2021 decât din prima parte deoarece odată cu 
izbucnirea pandemiei s-a oprit derularea tuturor competițiilor (INSPECTORATUL 
JUDEȚEAN VASLUI, 2020). 
 
2.5 Cadrul instituțional în domeniul educației fizice și sportului la nivel județean 

 
Figura nr. 34: Cadrul instituțional în domeniul educației fizicii și sportului la nivel județean 

Sursa: Adaptare a autorului, în conformitate cu ISJ Vaslui 
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CAPITOLUL 3. IDENTIFICARE NEVOILOR DE DEZVOLTARE ÎN DOMENIU 

 

 

 
3.1 Metodologie 
 
Elaborarea strategiei și conturarea direcțiilor strategice de dezvoltare a sportului și a 
educației fizice se bazează pe o metodologie mixtă. Perspectiva cantitativă a fost 
obținută prin ancheta sociologică realizată și prin analiza și prelucrarea datelor 
secundare. Perspectiva calitativă, ce a venit în complementaritate, a presupus 
realizarea unor interviuri despre problematica sportului în județul Vaslui.  

Un alt element important a fost consultarea publică în cadrul grupurilor de lucru 
constituite la nivelul Strategiei ce au reprezentat un cadru propice pentru discutarea 
unor aspecte metodologice și de conținut ale strategiei.  

Toate aceste elemente menționate au contribuit la obținerea unei viziuni de ansamblu 
asupra situației activității fizice, a educației fizice și a sportului în județul Vaslui.  

Obiectivul general a constat in elaborarea Strategiei pentru educație fizică și a sport a 
județului Vaslui pentru perioada 2021-2027 prin identificarea percepțiilor și a opiniilor 
referitoare la fenomenul sportiv județean. 

Obiectivele specifice au constat în structurarea celor implicați în activități sportive pe 
criterii socio-demografice și conturarea direcțiilor strategice în acord cu ariile de 
dezvoltare ale domeniul sportiv existente la nivel european, național și județean.  

Din punct de vedere tehnic, elaborarea strategiei a presupus o înșiruire de etape, de la 
elaborarea metodologiei de lucru, colectarea datelor cantitative, calitative și a datelor 
secundare la prelucrarea și analiza datelor obținute și conturarea direcțiilor strategice 
de acțiune și a obiectivelor strategiei educației fizice și sportului. 

Pentru atingerea obiectivelor enunțate, a fost aplicată o abordare metodologică mixtă 
care combină elemente specific cercetării de tip cantitativ cu elemente specifice 
cercetării de tip calitativ. 
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Figura nr. 35: Abordarea metodologică în elaborarea Strategiei pentru educație fizică și sport 
a județului Vaslui 

Sursa: Autorul 

 
Prelucrarea datelor secundare și de context  

Prima secvență de cercetare a presupus contextualizarea unei strategii județene ce 
vizează educația fizică și sportul. Această contextualizare s-a realizat pe două 
coordonate: coordonata normativă și coordonata de context social.  

Prima vizează identificarea elementelor importante din diferitele strategii județene, 
naționale și europene, iar ce-a de-a doua vizează analiza datelor disponibile vizavi de 
consumul de sport. Tot aici au fost extrase și analizate date statistice și alte informații din 
bazele de date ale Institutului Național de Statistică, Eurostat etc, precum și statistici 
județene și naționale care, toate, construiesc contextul elaborării strategiei menționate.  

Prelucrarea și analiza datelor secundare au furnizat o imagine de ansamblu, din punct de 
vedere sportiv, a județului Vaslui. Aceste date au constituit suportul pentru configurarea 
unei analize SWOT ca parte integrantă a strategiei propuse pentru intervalul 2021-2027. 

Sondajul a fost realizat online cu ajutorul unui chestionar ce a cuprins întrebări despre 
realitățile sportive ale județului Vaslui (probleme identificate, oportunități etc.). Pe 
de o parte au fost identificate practicile de sport și activitatea fizică ale participanților 
la sondaj, iar pe de altă parte au fost identificate diferite nevoi de îmbunătățire a 
situației domeniului sportiv în județul Vaslui. Am reușit să identificăm aspecte 
problematice în practicarea sportului, putând oferi, prin intermediul strategiei, o 
perspectivă mai conectată la realitatea existentă.  
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Colectarea datelor s-a realizat prin intermediul platformei SurveyMonkey, iar volumul 
eșantionului colectat inițial a fost de 109 respondenți.  

Secvența calitativă a cercetării a presupus într-o primă etapă interviurile cu experți. 
Selecția respondenților pentru interviurile cu experți a ținut cont de tipul actorului 
sportiv și de experiența pe care o are acesta în calitate de actor activ în domeniul 
sportului și al activității fizice.  

Perspectiva calitativă presupune diversitatea persoanelor implicate în cercetare, astfel au 
fost intervievați experți din diverse domenii și cu experiențe diverse în domeniul sportului 
și al activității sportive (persoane din conducerea cluburilor sportive, reprezentanți ai 
ONG-urilor de profil, cluburi sportive private și instituții de învățământ).  

Dimensiunea calitativă a venit în completarea dimensiunii cantitative și a permis 
echipei care elaborează strategia să testeze rezultatele obținute în cadrul anchetei 
sociologice, să identifice principalele probleme legate de domeniul sportiv în județul 
Vaslui și soluțiile pentru dezvoltarea acestui domeniu în următoare perioadă, cât și să 
testeze direcțiile strategice de acțiune și obiectivele propuse, precum și să identifice 
alte orizonturi ce pot fi incluse într-o strategie pentru educație fizică și sport.  

Respondenților li s-au adresat întrebări folosindu-se un ghid semi-structurat, însă au 
avut libertatea de a nu răspunde la unele întrebări sau de a dezvolta teme colaterale, 
dar in legătura cu domeniul sportiv sau al activității fizice. Au fost, de asemenea, 
încurajați sa prezinte propriile lor experiențe in ceea ce privește temele discutate. 

În cadrul secvenței calitative au fost realizate și grupuri de lucru cu privire la 
principalele probleme identificate în domeniul sportiv în județul Vaslui și soluțiile 
pentru dezvoltarea acestui domeniu în următoare perioadă.  

De asemenea, au fost discutate și testate direcțiile strategice de acțiune și obiectivele 
propuse, precum și identificarea unor alte orizonturi ce pot fi incluse într-o strategie 
pentru educație fizică și sport.  

Opțiunea metodologică pentru realizarea grupurilor de lucru a fost luată datorită 
avantajului de a obține răspunsuri elaborate și care evoluează într-un context 
comunicațional particular. Au fost realizate trei sesiuni ale grupurilor de lucru.  
 
3.2 Mecanisme de consultare a opiniei publice pentru identificarea nevoilor de 
dezvoltare în domeniu 
  
3.2.1 Anchete sociologice (pe bază de chestionar), vizând cu precădere tinerii 
 
Pentru identificarea percepției generale asupra situației sportului, precum și a 
principalelor nevoi, probleme și oportunități regăsite la nivelul județului Vaslui, un 
număr de 21 de întrebări au fost aplicate unui eșantion format din sportivi, 
reprezentanți ai UAT-urilor din județ, ai cluburilor sportive, ai organizațiilor de profil 
sportiv, profesori de educație fizică și sport și diferiți actori relevanți, atât din domeniul 
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sportului, cât și din afara acestuia. Anexa cu interpretarea realizată la nivelul întregului 
număr de chestionare se regăsește în Anexe. 

În ceea ce privește percepția asupra infrastructurii sportive, se poate observa că: 

o Din totalul respondenților, 61.29% sunt de părere că infrastructura sportivă de 
care beneficiază este învechită sau insuficientă. 

o Din totalul respondenților, 19.35% sunt de părere că infrastructura sportivă de 
care beneficiază este inexistentă. Pe de altă parte, același procent de 
respondenți (19.35%), este de părere că infrastructura sportivă este de calitate. 

 
Figura nr. 36: Percepția asupra infrastructurii de sport existente 

Sursa: Autorul 
 

Principalele probleme cu care se confruntă sportul vasluian sunt după cum urmează: 

o Din totalul respondenților, 46.03% sunt de părere că lipsa infrastructurii sportive 
este principala problemă întâlnită în practicarea diferitelor discipline sportive. 

o Dintre aceștia, 17.46% sunt de părere că limitările infrastructurale reprezintă un 
obstacol în ceea ce privește practicarea sportului. 

o Totodată, 14.29% din respondenți consideră că lipsa participanților doritori 
reprezintă principala problemă întâlnită în practicarea sportului. 

o Alte probleme resimțite au fost: lipsa profesorilor calificați, distanța mare față de 
școală sau locuință, costurile mari de participare și lipsa unor programe sportive. 
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Figura nr. 37: Principalele probleme resimțite în cadrul practicării sportului 

Sursa: Autorul 

 
Pe de altă parte, principalele trei cele mai pregnante probleme la nivel județean 
evidențiate de către respondenți sunt reprezentate de: 

o Din totalul respondenților, 47.47% consideră că lipsa sau starea infrastructurii 
sportive reprezintă cea mai importantă problemă cu care se confruntă sportul 
de nișă. 

o Mai mult, 11.11% dintre respondenții chestionarului sunt de părere că 
subfinanțarea este cea mai pronunțată problemă cu care se confruntă sportul. 

o Alte probleme menționate au fost: lipsa echipamentelor sau a materialelor 
sportive, lipsa facilităților acordate sportivilor cum ar fi masa și cazarea în 
timpul deplasărilor, numărul scăzut de antrenori sau profesori calificați, lipsa 
competițiilor, concursurilor și a oportunităților sportive la nivel de județ, 
dezinteresul autorităților, programul restrictiv al sălilor de sport, numărul scăzut 
de practicanți, precum și lipsa centrelor medicale dedicate sportivilor. 
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Figura nr. 38: Principalele trei probleme resimțite la nivel de ramură sportivă 

Sursa: Autorul 

 
La nivel de oportunități se remarcă următoarele: 

o Din datele colectate, se remarcă faptul că 37.68% din respondenți sunt de părere că 
principala oportunitate oferită de practicarea sportului este creșterea calității vieții, 
menționând problema sedentarismului întâlnită tot mai des în rândul tinerilor. 

o În plus, 21.74% din respondenți consideră că există posibilități reale de 
dezvoltare în ceea ce privește infrastructura sportivă, ce pot fi fructificate, la 
nivelul județului Vaslui. 

o De asemenea, 15.94% din respondenții chestionarului au atras atenția asupra 
numărului crescut de sportivi și amatori întâlnit la nivelul județului Vaslui. 

o Alte oportunități menționate privind sportul au fost: existența anumitor baze sau 
centre ce pot fi utilizate de către sportivi, existența unor profesori și antrenori 
calificați la nivel de județ, posibilitatea de a promova și susține entitățile 
sportive existente, atragerea de fonduri pentru susținerea sportului, crearea de 
locuri de muncă, organizarea de concursuri și competiții sportive pentru 
creșterea vizibilității și distanța relativ redusă a anumitor centre sportive. 
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Figura nr. 39: Principalele oportunități în domeniul sportului 

Sursa: Autorul 

 

Cele mai importante domenii identificate, în ordinea importanței sunt: 

• Organizarea evenimentelor sportive, asigurarea participării la diferite 
concursuri naționale și internaționale; 

• Dezvoltarea, reabilitarea infrastructurii sportive; 

• Extinderea spațiilor sportive adaptate pentru practicarea educației fizice 
și sportului, inclusiv sportul de performanță; 

• Îngrijirea și dezvoltarea talentelor; 

• Formarea și atragerea personalului calificat în domeniu. 

 
Figura nr. 40: Principalele domenii de dezvoltare sportive 

Sursa: Autorul 
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Dintre sporturile de masă menționate de către respondenții chestionarului se remarcă: 

o Fotbal; 

o Handbal; 

o Atletism; 

o Exerciții fizice/ fitness. 

 
Figura nr. 41: Cele mai populare sporturi de masă în județul Vaslui 

Sursa: Autorul 

 
Dintre sporturile de masă menționate de către respondenții chestionarului se remarcă: 

o Fotbal; 

o Handbal; 

o Altele: arte marțiale, șah, badminton, ciclism, karting; 

o Atletism. 

 
Figura nr. 42: Cele mai populare sporturi de performanță în județul Vaslui 

Sursa: Autorul 
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3.2.2 Interviuri cu experți, tineri, decidenți și actori importanți din cadrul autorităților 
publice locale județene, instituții locale, structuri sportive, asociații și organizații din 
ramura de sport, ONG-uri cu activitate în domeniul sportiv etc 
 
Au fost derulate o serie de interviuri cu experți, decidenți și actori importanți din cadrul 
autorităților publice locale județene, instituții locale, structuri sportive, asociații și 
organizații din ramura de sport, ONG-uri cu activitate în domeniul sportiv.  

Pentru a afla percepția generală asupra situației sportului în județul Vaslui au fost 
efectuate o serie de interviuri telefonice cu următorii stakeholderi: 
 

Tabelul nr. 12: Stakeholderi intervievați 

Nr. 
crt. 

Instituție 

1. Școala Lunca Banului 

2. Clubul Sportiv Orășenesc Negrești 

3. CSS Municipiul Bârlad 

4. DJST Vaslui 

5. Palatul Copiilor Vaslui 

6. Asociația Club Sportiv Hușana 

7. CS Sporting Juniorul Vaslui 

8. CS Viitorul 

9. Asociația Județeană SPORTUL PENTRU TOȚI Vaslui 

10. CSS Bârlad 

11. Asociația Județeană Handbal Vaslui 

Sursa: Autorul 
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Raport de interviu nr. 1– Strategia pentru educație fizică și sport a Județului Vaslui, cu 

orizontul de timp 2021-2027- 
 

Interviuri desfășurate în cadrul contractului privind 

elaborarea ”Strategiei pentru educație fizică și sport a Județului Vaslui, cu 
orizontul de timp 2021-2027” 

 
A. Interviuri realizate cu următorii stakeholderi: 

Instituție Persoane intervievate Data 

Școala Lunca Banului Profesor Mircea Mocanu – Profesor de 
educație fizică și sport 15.11.2021 

 
B. Răspunsuri primite de la intervievați: 

Situația actuală a sportului în județului Vaslui 

Există o lipsă acută a infrastructurii de tip sportiv, mai ales în mediul rural – nu sunt 
terenuri, săli de sport, competiții organizate la nivel local/ județean. Situația nu este 
determinată de evoluția pandemiei la nivel național, această situație fiind persistentă 
și înainte de debutul pandemiei. Nu se organizează mai mult de o competiție sportivă/ 
an. Se consideră că nu există interes din partea autorităților, care nu alocă bugete care 
să permită realizarea unor proiecte în domeniul sportiv. 

Oportunități de dezvoltare 

• Recrutare activă a tinerelor talente, încă de la cele mai fragede vârste pentru 
dezvoltarea sporturilor de performanță și pentru o bază de selecție consistentă; 

• Implicarea profesorilor de sport/instructorilor/antrenorilor în proiecte/ 
promovarea proiectelor, având în vedere că există profesori de sport implicați la 
nivel județean, cărora le lipsește baza materială. 

Priorități de investiții în domeniul infrastructură sportivă 

• Săli de sport; 

• Terenuri de sport; 

• Investiții în cluburile sportive. 

Priorități de investiții în domeniul sportului de performanță 

• Săli de sport; 

• Terenuri de sport; 

• Investiții în cluburile sportive. 

Priorități de investiții în domeniul sportului de masă 

• Locuri de joacă pentru copii; 
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• Încurajarea activității sportive în școli. 

Orice alte aspecte de interes care au reieșit pe parcusul interviurilor 

Se remarcă existența mai multor terenuri de sport la nivelul județului, dar care se află 
în proprietate privată, ceea ce determină solicitarea de chirii/ taxe de acces pentru 
cluburi/ copiii care doresc să practice activități sportive. 

Cele mai dezvoltate ramuri sportive din județ: fotbal, handbal, atletism (menționează și 
sportivi cu rezultate notabile în domeniu: Mirela Lavric- atletism; Dragoș Grigore – fotbal). 

 
Raport de interviu nr. 2– Strategia pentru educație fizică și sport a Județului Vaslui, cu 

orizontul de timp 2021-2027- 

Interviuri desfășurate în cadrul contractului privind 
elaborarea ”Strategiei pentru educație fizică și sport a Județului Vaslui, cu 

orizontul de timp 2021-2027” 
 

A. Interviuri realizate cu următorii stakeholderi: 

Instituție Persoane intervievate Data 

Clubul Sportiv Orășenesc 
Negrești 

Vasile Andronic – Președinte/ 
Administrator 15.11.2021 

 
B. Răspunsuri primite de la intervievați: 

Situația actuală a sportului în județului Vaslui 

Se remarcă o lipsă a infrastructurii de tip sportiv la nivel județean. Spre exemplu, la 
nivelul orașului Negrești, există un stadion, care este însă în paragină, nu poate fi folosit 
la momentul actual, dar necesită investiții majore. 

Totodată, se remarcă lipsa infrastructurii de tip cazare, pentru participanții la 
competițiile sportive, astfel că sportivii care ar veni în orașul Negrești ar fi nevoiți să 
se cazeze la sute de km distanță. 

Se consideră că nu există interes din partea autorităților, care nu alocă bugete care să 
permită realizarea unor proiecte în domeniul sportiv și nu susțin suficient cluburile sportive, 
nici cele de la nivelul orașelor, nici cele de la nivel rural. Clubul de la nivelul orașului Negrești 
a fost susținut exclusiv de către Primărie din punct de vedere financiar. 

Oportunități de dezvoltare 

• Organizarea de campionate la nivel județean; 

• Dezvoltarea infrastructurii sportive; 

• Dezvoltarea infrastructurii suport, care este în strânsă legătură cu infrastructura 
sportivă (capacitate de cazare, transport etc); 
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• Susținerea profesorilor de sport/instructorilor/antrenorilor prin acordarea unor 

subvenții motivante, având în vedere că este necesară prezența unui personal 
specializat. 

Priorități de investiții în domeniul infrastructură sportivă 

• Săli de sport; 

• Terenuri de sport; 

• Investiții în cluburile sportive; 

• Investiții în infrastructura suport (mașină/microbuz club etc). 

Priorități de investiții în domeniul sportului de performanță 

• Săli de sport; 

• Terenuri de sport; 

• Investiții în cluburile sportive; 

• Dezvoltarea unor noi ramuri sportive de performanță (șah, dans sportiv etc). 

Priorități de investiții în domeniul sportului de masă 

• Încurajarea activității sportive în școli. 

Orice alte aspecte de interes care au reieșit pe parcusul interviurilor 

Cele mai dezvoltate ramuri sportive din județ menționate au fost: fotbal, handbal, cu 
rezultate notabile și la nivel național – la handbal: locul 5 regiune, junior 3; la șah, 
există campioni de nivel național. 

 
Raport de interviu nr. 3– Strategia pentru educație fizică și sport a Județului Vaslui, cu 

orizontul de timp 2021-2027- 

Interviuri desfășurate în cadrul contractului privind 

elaborarea ”Strategiei pentru educație fizică și sport a Județului Vaslui, cu 
orizontul de timp 2021-2027” 

 
A. Interviuri realizate cu următorii stakeholderi: 

Instituție Persoane intervievate Data 

C.S.S. Municipiul Bârlad Ana Maria Iordache– Reprezentant 16.11.2021 

 
B. Răspunsuri primite de la intervievați: 

Situația actuală a sportului în județului Vaslui 

Persoana care acordă interviul constată că sunt multe nevoi la nivel județean, atât în 
ceea ce privește baza materială cât și pentru dezvoltarea resurselor umane implicate 
în zona de educație fizică și sport.  
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La nivelul CSS Municipiul Bârlad (dar și în alte săli de la nivel județean) lipsesc cu 
desăvârșire aparatele necesare pentru activitatea de inițiere în sporturile de masă – 
spre exemplu, aparatură pentru babygym, specifică copiilor de vârste foarte mici, alte 
materiale auxiliare. CSS aparțin de Inspectoratul Școlar, nu de Primărie, motiv pentru 
care nu beneficiază de finanțări.  

Se consideră că ar trebui direcționate eforturile atât către dezvoltarea bazei materiale, 
cât și pentru dezvoltarea resurselor umane. 

Oportunități de dezvoltare 

• Dezvoltarea infrastructurii sportive; 

• Dezvoltarea infrastructurii suport, care este în strânsă legătură cu infrastructura 
sportivă (transport); 

• Furnizarea de cursuri de perfecționare pentru personalul didactic 
(antrenori/instructori). 

Priorități de investiții în domeniul infrastructură sportivă 

• Săli de sport dotate cu aparatură modernă; 

• Baze sportive; 

• Crearea unui centru olimpic; 

• Terenuri de sport; 

• Investiții în cluburile sportive; 

• Investiții în infrastructură suport ( mașină/microbuz club). 

Priorități de investiții în domeniul sportului de performanță 

• Săli de sport; 

• Terenuri de sport; 

• Investiții în cluburile sportive, inclusiv echipamente și materiale suport – costume 
de gimnastică, echipamente de prezentare, bare, bârne, vestiare renovate etc; 

• Bază sportivă atletism-rugby cu teren acoperit, pentru derularea activității 
cluburilor sportive pe timp de iarnă. 

Priorități de investiții în domeniul sportului de masă 

De la sport de masă la sport de performanță este un traseu lung și anevoios, dar un 
prim pas pentru promovarea și dezvoltarea sportului de masă ar putea consta în 
implicarea grădinițelor și școlilor în diverse acțiuni, inclusiv în relaționarea cu cluburile 
sportive. Se pot contura diverse evenimente de selecție a tinerelor talente sau pot fi 
organizate evenimente la care să participe și cluburile sportive, alături de instituțiile 
de învățământ - cum sunt evenimentele de tip demonstrație, unde cluburile sportive ar 
putea face demonstrații cu copiii care au ajuns deja la un nivel de performanță și ar 
putea discuta cu tinerii interesați despre implicațiile practicării unui sport. 
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De asemenea, ar fi prioritară conturarea unor parteneriate cu grădinițele și școlile din 
comunele limitrofe (zonele rurale), pentru asigurarea unui mijloc de transport care să 
transporte copiii care au calități pentru un anumit sport. 

Orice alte aspecte de interes care au reieșit pe parcusul interviurilor 

Gimnastica este o ramură sportivă cu potențial foarte mare în județ, alături de rugby 
și atletism. La nivelul CSS Municipiul Bârlad nu există la momentul de față post creat 
pentru medic/ asistent medical. 

Neexistând un suport material consistent, toate resursele primite sunt direcționate 
către copiii care participă la competiții, pentru a-i motiva. 

Spațiul pe care îl are la dispoziție CSS Municipiul Bârlad este mai mic decât cel 
reglementat pentru concursuri. Cea mai bună gimnastă de la nivel județean, Amalia 
Puflea, campioană absolută la juniori și seniori, se antrenează acum la centrul olimpic 
de la Deva, ca urmare a lipsei infrastructurii sportive de la nivel județean. 

 
Raport de interviu nr. 4 –Strategia pentru educație fizică și sport a Județului Vaslui, cu 

orizontul de timp 2021-2027- 

Interviuri desfășurate în cadrul contractului privind 

elaborarea ”Strategiei pentru educație fizică și sport a Județului Vaslui, cu 
orizontul de timp 2021-2027” 

 
A. Interviuri realizate cu următorii stakeholderi: 

Instituție Persoane intervievate Data 

Direcția Județeană pentru Sport 
și Tineret (DJST) Vaslui Virgil Gherguț 15.11.2021 

 
B. Răspunsuri primite de la intervievați: 

Situația actuală a sportului în județului Vaslui 

Activitățile sportive practicate la nivel local sunt variate. Avem, pe de o parte, sporturi 
de performanță precum handbal, fotbal, karate, ce se desfășoară în cluburile sportive 
din sectorul public, iar pe de altă parte, avem zona cluburilor private în care se 
desfășoară inclusiv sporturile cu valențe artistice. 

Ceea ce au în comun este lipsa infrastructurii de tip sportiv, mai ales în mediul rural – 
nu sunt terenuri, săli de sport, competiții organizate la nivel local/ județean. De 
asemenea, și cele existente nu sunt gestionate și administrate direct de către entitățile 
și/sau instituțiile dedicate activităților sportive.  

Oportunități de dezvoltare 

Acțiuni de susținere și investiție în disciplinele sportive cu rezultate remarcabile la nivel 
local, național și internațional. Există în sensul acesta și poate fi oferit ca suport, un 
istoric al performanțelor. 
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Implicarea activă a instituțiilor de învățământ în promovarea activităților și 
programelor sportive. 

Priorități de investiții în domeniul infrastructură sportivă 

Ceea ce lipsește în prezent la nivel de județ este un cabinet medical avizat în domeniul 
sportului, astfel încât evaluările medicale să se desfășoare în plan local și să nu mai fie 
necesară deplasarea sportivilor la Iași. 

Priorități de investiții în domeniul sportului de performanță 

Reabilitarea și dotarea cluburilor sportive existente cu echipamente ce pot crește și 
îmbunătăți nivelul de performanță. 

Priorități de investiții în domeniul sportului de masă 

• Amenajarea unor spații dedicate activităților sportive atât pentru copii, precum 
și pentru adulți; 

• Încurajarea activității sportive în școli. 

Orice alte aspecte de interes care au reieșit pe parcusul interviurilor 

Implicarea autorităților locale există în ceea ce privește susținerea activităților sportive, 
însă ceea ce ar putea fi îmbunătățit, este comunicarea între instituțiile de resort și 
modalitatea de transmitere a informațiilor în timp real. Un alt aspect important pentru 
reprezentanții DJST este acela că nu au în administrare nicio bază sportivă. 

 
Raport de interviu nr. 5 –Strategia pentru educație fizică și sport a Județului Vaslui, cu 

orizontul de timp 2021-2027- 

Interviuri desfășurate în cadrul contractului privind  
elaborarea ”Strategiei pentru educație fizică și sport a Județului Vaslui, cu 

orizontul de timp 2021-2027” 
 

A. Interviuri realizate cu următorii stakeholderi: 

Instituție Persoane intervievate Data 

Palatul Copiilor Vaslui Profesor Alice Vârlănuț – Profesor de 
educație fizică și sport 16.11.2021 

 
B. Răspunsuri primite de la intervievați: 

Situația actuală a sportului în județului Vaslui 

Nu există interes din partea autorităților în ceea ce privește susținerea activităților 
sportive din zona publică, oferind susținere numai cluburilor private. Nu se alocă bugete 
care să permită realizarea unor proiecte în domeniul sportiv și nu mai există un calendar 
/ un planificator la nivel local. 

Oportunități de dezvoltare 
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• Suport financiar pentru activitățile extrașcolare; 

• Implicarea activă a profesorilor de sport/antrenorilor în procesul de recrutare a 
copiilor cu abilitați sportive deosebite. 

Priorități de investiții în domeniul infrastructură sportivă 

• Săli de gimnastică și coregrafie, necesitate creată de existența unui potențial 
fantastic la nivel local; 

• Construirea unor terenuri de sport multidisciplinare; 

• Dotarea cluburilor sportive existente. 

Priorități de investiții în domeniul sportului de performanță 

• Terenuri de sport multidisciplinare; 

• Investiții în cluburile sportive. 

Priorități de investiții în domeniul sportului de masă 

• Amenajarea unor zone dedicate activităților sportive pentru toate categoriile de 
vârstă și asigurarea accesului gratuit în incinta acestora (acolo unde activitățile 
se pot desfășura și la interior); 

• Încurajarea activităților sportive în școli, precum și în afara acestora prin 
programe extrașcolare. 

Orice alte aspecte de interes care au reieșit pe parcusul interviurilor 

Se remarcă necesitatea elaborării unor măsuri și a unor programe de combatere a 
obezității infantile. 

 
Raport de interviu nr. 6–Strategia pentru educație fizică și sport a Județului Vaslui, cu 

orizontul de timp 2021-2027- 

Interviuri desfășurate în cadrul contractului privind  

elaborarea ”Strategiei pentru educație fizică și sport a Județului Vaslui, cu 
orizontul de timp 2021-2027” 

 
A. Interviuri realizate cu următorii stakeholderi: 

Instituție Persoane intervievate Data 

Asociația Club Sportiv Husana Costel Baicu  16.11.2021 

 
B. Răspunsuri primite de la intervievați: 

Situația actuală a sportului în județului Vaslui 

Există o lipsă acută a infrastructurii de tip sportiv. Nu sunt terenuri, săli de sport și nici 
predilecție pentru acest sector. Situația si evoluția pandemiei la nivel național este în mare 
parte întreținută și de lipsa unei conduite orientate către activitatea sportivă, iar aceasta 
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lipsă a dus, în parte, fie la dezvoltarea unor comorbidități, fie la creșterea gradului de 
obezitate în rândul copiilor și a tinerilor. Această situație persistă de ani buni.  

Oportunități de dezvoltare 

• Recrutarea activă a tinerelor talente, încă de la cele mai fragede vârste pentru 
dezvoltarea sporturilor de performanță; 

• Implicarea profesorilor de sport/ antrenorilor în proiecte/ promovarea 
proiectelor, având în vedere că există profesori de sport și antrenori deosebit de 
implicați la nivel județean, cărora le lipsește baza materială. 

Priorități de investiții în domeniul infrastructură sportivă 

• Bază sportivă multifuncțională; 

• Cluburi sportive construite și dotate fără contribuția financiară a părinților. 

Priorități de investiții în domeniul sportului de performanță 

• Cursuri și programe de formare profesională. În prezent, fie nu există, fie sunt 
foarte costisitoare; 

• Terenuri de sport; 

• Investiții în cluburile sportive. 

Priorități de investiții în domeniul sportului de masă 

• Implicarea activă a școlilor și permiterea accesului în incinta acestora (și în afara 
orelor de program) la terenurile de sport; 

• Încurajarea activității sportive în școli. 

Orice alte aspecte de interes care au reieșit pe parcusul interviurilor 

Se remarcă o lipsa de cooperare la nivel local. Se impune o întâlnire cu factorii de 
decizie și deschiderea unui canal de dialog continuu. Se remarcă o lipsă de interes 
pentru performanță. Fondurile alocate sunt foarte mici. Chiar și în cazul sponsorizărilor 
se întâmpină probleme, legea fiind ambiguă. De asemenea, se pot face campanii de 
promovare a activităților sportive prin implicarea companiilor multinaționale din zonă.  
 

Raport de interviu nr. 7–Strategia pentru educație fizică și sport a Județului Vaslui, cu 
orizontul de timp 2021-2027- 

Interviuri desfășurate în cadrul contractului privind  

elaborarea ”Strategiei pentru educație fizică și sport a Județului Vaslui, cu 
orizontul de timp 2021-2027” 

 
A. Interviuri realizate cu următorii stakeholderi: 

Instituție Persoane intervievate Data 

CS Sporting Juniorul Vaslui Cornel Crăcea  16.11.2021 
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B. Răspunsuri primite de la intervievați: 

Situația actuală a sportului în județului Vaslui 

Există o lipsă acută a infrastructurii de tip sportiv și de asemenea, o lipsă de implicare 
a autorităților locale în ceea ce privește orientarea către performanță. 

Oportunități de dezvoltare 

• Recrutare activă a tinerelor talente, încă de la cele mai fragede vârste pentru 
dezvoltarea sporturilor de performanță; 

• Elaborarea unor programe de calificare, specializare și evaluare a personalului 
implicat în educația sportivă și în activitățile sportive.  

Priorități de investiții în domeniul infrastructură sportivă 

• Baze sportive multifuncționale; 

• Investiții în cluburile sportive existente. 

Priorități de investiții în domeniul sportului de performanță 

• Sisteme de evaluare periodică a cadrelor implicate în procesul de dezvoltare a 
sportivilor; 

• Elaborarea unei metodologii de valorificare a tinerilor care doresc să ajungă la 
performanță; 

• Înființarea unui serviciu medical dedicat sportului. 

Priorități de investiții în domeniul sportului de masă 

Încurajarea activității sportive în școli. 

Orice alte aspecte de interes care au reieșit pe parcusul interviurilor 

Se impune o întâlnire a factorilor de decizie în vederea stabilirii unor direcții de 
acțiune, de promovare și de susținere a continuității performanței în sport. 

 
Raport de interviu nr. 8–Strategia pentru educație fizică și sport a Județului Vaslui, cu 

orizontul de timp 2021-2027- 

Interviuri desfășurate în cadrul contractului privind  

elaborarea ”Strategiei pentru educație fizică și sport a Județului Vaslui, cu 
orizontul de timp 2021-2027” 

 
A. Interviuri realizate cu următorii stakeholderi: 

Instituție Persoane intervievate Data 

CS Viitorul Profesor Ramona Pavel  17.11.2021 
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B. Răspunsuri primite de la intervievați: 

Situația actuală a sportului în județului Vaslui 

Din păcate, lipsa unei baze sportive multidisciplinare omologate nu ne oferă posibilitatea 
organizării de competiții sportive la nivel de județ, așa cum se întâmplă în Iași și Suceava. 

Oportunități de dezvoltare 

• Elaborarea unor programe de calificare și specializare pentru disciplinele în care 
personalul existent urmează să se pensioneze; 

• Organizarea de competiții sportive la nivel de județ.  

Priorități de investiții în domeniul infrastructură sportivă 

• Baze sportive multifuncționale omologate; 

• Investiții în cluburile sportive existente; 

• Locuri de cazare tip internat, dedicate sportivilor care vin din mediul rural, 
inclusiv cantină dedicată sportivilor din internat. 

Priorități de investiții în domeniul sportului de performanță 

• Sisteme de evaluare periodică a cadrelor implicate în procesul de dezvoltare a 
sportivilor; 

• Programe de recompensare și de asigurare a continuității în sportul de performanță; 

• Programe de calificare a personalului. 

Priorități de investiții în domeniul sportului de masă 

Construirea unor zone dedicate sporturilor de masă, în prezent fiind folosite sălile de 
sport ale unităților de învățământ. 

Orice alte aspecte de interes care au reieșit pe parcusul interviurilor 

Implicare din partea autorităților locale există, lipsesc însă resursele financiare 
consistente de care sportul vasluian are atâta nevoie. 

 
Raport de interviu nr. 9–Strategia pentru educație fizică și sport a Județului Vaslui, cu 

orizontul de timp 2021-2027- 

Interviuri desfășurate în cadrul contractului privind  

elaborarea ”Strategiei pentru educație fizică și sport a Județului Vaslui, cu 
orizontul de timp 2021-2027” 

 
A. Interviuri realizate cu următorii stakeholderi: 

Instituție Persoane intervievate Data 
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Asociația Județeană Sportul 

pentru Toți Vaslui 
Profesor Anușca-Doglan Elena, 

Președinte 17.11.2021 

B. Răspunsuri primite de la intervievați: 
 

Situația actuală a sportului în județului Vaslui 

Interes a tot existat în identificarea nevoilor de la nivel județean, dar nu s-a realizat 
nimic concret. Principala dorință ar fi să se întreprindă ceva prin această inițiativă, să 
nu rămână în stadiul de idee. 

Oportunități de dezvoltare 

Dezvoltarea Palatului Copiilor Vaslui care se ocupă de activitățile extrașcolare și care 
ar avea nevoie de un teren de karting, sală multifuncțională care ar putea fi folosită 
inclusiv ca și sală de spectacol, săli de antrenamente pentru cercurile de gimnastică, 
dans modern și contemporan, sală de muzică, șah etc. 

Priorități de investiții în domeniul infrastructură sportivă 

Dezvoltarea bazei materiale prin dotarea cluburilor sportive publice. 

Priorități de investiții în domeniul sportului de performanță 

• Dotarea bazelor sportive în mod corespunzător; 

• Construirea de terenuri, săli de handbal, fotbal, atletism, gimnastică, având în 
vedere că dotarea materială conduce la susținerea performanței; 

• Reconsiderarea pachetelor salariale alocate tinerilor instructori/antrenori, care nu 
sunt motivați financiar să investească timp și talent în dezvoltarea performanței; 

• Dotarea cu microbuze școlare care să asigure transportul spre și dinspre bazele 
sportive unde se desfășoară antrenamentele/activitățile sportive. 

Priorități de investiții în domeniul sportului de masă 

Modificarea programei școlare trunchi comun, prin introducerea mai multor ore de 
educație fizică și sport în școli. 

Orice alte aspecte de interes care au reieșit pe parcusul interviurilor 

Implicare din partea autorităților publice locale există, lipsesc însă resursele financiare 
consistente. Se constată că sănătatea generală a populației are de suferit ca urmare a 
faptului că nu se mai încurajează sportul de la vârste fragede, astfel că există multe 
cazuri de obezitate infantilă la nivel județean. Constată că resursele umane în domeniul 
sportului există și sunt foarte bine pregătite. 

 
Raport de interviu nr. 10–Strategia pentru educație fizică și sport a Județului Vaslui, cu 

orizontul de timp 2021-2027- 

Interviuri desfășurate în cadrul contractului privind  
elaborarea ”Strategiei pentru educație fizică și sport a Județului Vaslui, cu 

orizontul de timp 2021-2027” 
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A. Interviuri realizate cu următorii stakeholderi: 

Instituție Persoane intervievate Data 

CSS Bârlad Lucian Pavel Bolgar  17.11.2021 

 
B. Răspunsuri primite de la intervievați: 

 
Situația actuală a sportului în județului Vaslui 

Infrastructura există, însă nu la standardele impuse în vederea omologării. 

Oportunități de dezvoltare 

• Elaborarea unor programe educaționale în ceea ce privește importanta 
practicării sportului; 

• Implementarea acestor programe la nivel de instituții de învățământ cu 
implicarea părinților/aparținătorilor. 

Priorități de investiții în domeniul infrastructură sportivă 

• Construirea unei Săli Polivalente la Bârlad; 

• Dotarea cluburilor sportive existente; 

• Implicarea Institutului Național de Cercetare pentru Sport în sportul vasluian; 

• Construirea unei clinici sportive. 

Priorități de investiții în domeniul sportului de performanță  

• Elaborarea unei metodologii de valorificare a performerilor; 

• Implicarea Institutului Național de Cercetare pentru Sport/Centrului Național de 
Cercetare Sportivă; 

• Implicarea Centrului Național de Medicină Sportivă. 

Priorități de investiții în domeniul sportului de masă 

Încurajarea activității sportive în școli si implicarea activă a profesorilor și a părinților. 

Orice alte aspecte de interes care au reieșit pe parcusul interviurilor 

Reglementarea cadrului de recunoaștere a personalului pregătit și calificat de către 
Școala de Antrenori. 

 
Raport de interviu nr. 11–Strategia pentru educație fizică și sport a Județului Vaslui, cu 

orizontul de timp 2021-2027- 

Interviuri desfășurate în cadrul contractului privind  

elaborarea ”Strategiei pentru educație fizică și sport a Județului Vaslui, cu 
orizontul de timp 2021-2027” 
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A. Interviuri realizate cu următorii stakeholderi: 

Instituție Persoane intervievate Data 

Asociația Județeană Handbal 
Vaslui Ramona Popa - Președinte al Asociației 25.11.2021 

 
B. Răspunsuri primite de la intervievați: 

Situația actuală a sportului în județului Vaslui 

Infrastructura există, însă nu la standardele impuse în vederea omologării. Sala de sport 
a liceului sportiv nu este omologată decât pentru juniori 3 și este mai scurtă decât o 
sală sportivă omologată, în consecință nu se pot derula competiții sportive în sală, 
pentru categoriile de seniori.  

Oportunități de dezvoltare 

• Elevii din mediul rural își doresc și au aptitudini pentru sport, în special pentru 
handbal, dar nu există infrastructură de cazare, nu există spațiu de cazare pentru 
acești copii care vin din mediul rural, deși conducerile școlilor au făcut mereu 
demersuri. Un internat cu cazare este esențial a fi construit, având în vedere și 
faptul că în celelalte județe din regiune există aceste facilități; 

• Organizarea mai multor competiții sportive și investiții în acest sens. 

Priorități de investiții în domeniul infrastructură sportivă 

Dotarea cluburilor sportive existente. 

Priorități de investiții în domeniul sportului de performanță  

• Bază de recrutare locală, având în vedere potențialul tinerilor din județ. La 
momentul actual, antrenorii de la nivel național recrutează din județ, mai ales 
din mediul rural, atrăgând tinerii sportivi către cluburi din alte județe; 

• Susținerea și promovarea tinerilor care au atins deja performanța; 

• Schimbări legislative care să permită susținerea antrenorilor și instructorilor, 
având în vedere că cele mai multe competiții se derulează în zilele libere, iar 
legislația nu permite bonificarea acestora pentru eforturile întreprinse; 

• Schimbări legislative care să permită implicarea mediului de afaceri privat în 
sponsorizarea cluburilor sportive. 

Priorități de investiții în domeniul sportului de masă 

Încurajarea activității sportive în școli si implicarea activă a profesorilor și a părinților.  

Este foarte bine că s-a redus fenomenul scutirilor sportive – sunt mult mai mulți tineri 
care participă la orele de sport din școală. 

Orice alte aspecte de interes care au reieșit pe parcusul interviurilor 
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Asociația Județeană Handbal Vaslui a dezvoltat în trecut un proiect cu sprijinul 
Consiliului Județean – Handbalul în școlile de la sate, finanțat de către Direcția 
Județeană pentru Sport și Tineret Vaslui. 

Foarte mulți tineri sportivi din județul Vaslui ajung la cluburi sportive naționale, fiind 
foarte talentați. Tânăra atletă Mirela Lavric, triplă campioană mondială, s-a întors la 
Vaslui, ceea ce poate reprezenta o oportunitate pentru dezvoltarea sportului județean. 
 
3.2.3 Consultări cu grupuri interesate sau direct vizate de implementarea Strategiei 
 
Consultările în cadrul Grupurilor de Lucru au vizat următoarele aspecte: 
 

• Culegere de informații asupra infrastructurii și serviciilor de educație și sport - 
infrastructura educațională, populația școlară și personalul didactic, proiectele de 
dezvoltare în învățământ, precum și activitățile sportive organizate la nivel județean; 

• Dezbateri (întâlniri online) asupra nevoilor rezultate din ancheta sociologică și 
din interviurile realizate la nivel județean. Au fost organizate 3 întâlniri de lucru 
cu factorii direct interesați de la nivel județean. 

 
3.3 Analiza nevoilor de dezvoltare în domeniu (analiza SWOT) 
 
Analiza SWOT reprezintă un mijloc de identificare a punctelor tari, punctelor slabe, 
oportunităților și amenințărilor, toate acestea fiind necesare în procesul de elaborare 
a unei strategii. În domeniul sportului, punctele tari și punctele slabe sunt reprezentate 
cu precădere de resursele și capacitățile interne ale actorilor din domeniu, iar 
oportunitățile și amenințările sunt reprezentate de factorii externi. Pe baza analizei 
SWOT, propunem prioritizarea acelor direcții de dezvoltare din județ care conduc la 
sporirea practicării sportului de masă și creșterea stării de sănătate a cetățenilor prin 
valorificarea posibilităților oferite de factorii externi și care minimalizează 
amenințările existente în domeniu. 
 
3.3.1 Analiza SWOT efectuată la nivelul infrastructurii sportive 
 

Tabelul nr. 13: Analiza SWOT efectuată la nivelul infrastructurii sportive 

Puncte tari Puncte slabe 

• Valorificarea domeniilor sportive 
tradiționale și cu rezultate performante 

• Valorificarea potențialului instituțional 
existent în sport în județul Vaslui: asociații 
sportive, cluburi sportive, organizații 
sportive s.a. 

• Valorificarea fondurilor europene 
nerambursabile în domeniul sportului și 
activității sportive 

• Lipsa unei abordări coerente pentru 
dezvoltarea infrastructurii sportive și a 
culturii sportului 

• Lipsa terenurilor de pregătire sportivă 

• Infrastructura sportivă deficitară la nivel 
județean 

• Infrastructura deficitară pentru sportul de 
masă și de performanță, mai ales în mediul 
rural 
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• Existența unor evenimente sportive cu 

tradiție în județul Vaslui, campionate, 
competiții la nivel local, regional, național și 
internațional 

• Atitudine proactivă a Consiliului Județean 
Vaslui în dezvoltarea instituțională și 
sprijinul financiar pentru domeniul sportului  

• Valorificarea infrastructurii sportive 
existente 

• Colaborare din partea administrației publice 
locale în vederea susținerii acțiunilor 
sportive și modernizării bazelor sportive  

• Lipsa infrastructurii necesare desfășurării 
activităților sportive, atât la nivel de 
performanță, cât și la nivel de 
recreere/relaxare 

• Lipsa unei baze materiale moderne la nivel 
județean duce la diminuarea numărului de 
participanți, practicanți, sportivi, antrenori, 
profesori, alte persoane/entități implicate 
căci nevoia de stimulare materială este una 
constantă în domeniul sportului 

• Nivel redus de conștientizare la nivelul 
populației în ceea ce privește importanța 
unui stil de viață activ și beneficiile 
activității fizice asupra sănătății  

• Existența unui număr limitat de specialiști 
din domenii conexe sportului care pot 
contribui la creșterea performanței 
(medicină sportivă, kinetoterapie etc) 

• Oportunități limitate de practicare a 
sportului de către toate categoriile de 
populație (copii, tineri, vârstnici, persoane 
cu dizabilități etc.)  

• Cercetare limitată în domeniul sportului 

• Finanțare precară a domeniului  

• Număr limitat al specialiștilor și 
cercetătorilor în sport  

• Atragerea insuficientă de fonduri din 
sectorul privat spre sportul de masă și/sau 
de performanță  

• Acces deficitar al populației din mediul rural 
la facilitățile sportive deja existente  

• Raport negativ între spațiile destinate 
activităților sportive recreative și alte spații 
destinate petrecerii timpului liber  

• Dotare materială insuficientă a bazelor 
sportive 

• Număr insuficient de baze sportive în județ, 
conform standardelor UE  

• Calitatea bazelor existente nu permite 
organizarea de competiții internaționale 
oficiale  

• Uzura accentuată a bazelor sportive 

• Inexistența unor corespondente pe verticală 
între structurile de performanță pe ramuri 
de sport, datorate bugetelor insuficiente 
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Oportunități Amenințări 

• Construcția de săli și terenuri de sport la 
școlile și liceele cu un număr mare de elevi 

• Accesul la finanțări nerambursabile și la 
parteneriate public-privat (PPP) atât pentru 
investiții în domeniul sportului, cât și pentru 
implementarea de programe sportive și de 
viață sănătoasă 

• Potențialul activității sportive de a 
îmbunătăți nivelul de sănătate publică atât 
la nivel fizic, cât și mental  

• Potențialul activității sportive de a preveni și 
reduce comportamentele anti-sociale, în 
special în rândul tinerilor  

• Disponibilitatea tinerilor de a-și schimba 
stilul de viață și a se orienta spre activitatea 
fizică  

• Existența unor instituții universitare de 
prestigiu în regiunea Nord-Est cu specializări 
în domeniul sport, care oferă capacitatea de 
formare a resursei umane  

• Calitatea și cantitatea resursei umane din 
județul Vaslui care urmează/are studii de 
specialitate în domeniul sportului  

• Existența unor canale și tehnologii ieftine de 
comunicare informală care permit 
conectarea populației generale în număr 
mare la informațiile relevante în practicarea 
activității sportive (acces internet, site-uri 
de specialitate, social media, telefonie 
mobilă etc.)  

• Accesarea fondurilor nerambursabile 
europene în domeniul sportului și a 
activității sportive  

• Scăderea semnificativă a cheltuielilor pe 
sănătate, rezultată prin adoptarea unui stil 
de viață activ  

• Promovarea sportului de masă și de 
performanță în funcție de specificitatea 
geografică a zonei  

• Cooperarea regională/interregională cu 
actori relevanți din sport și comunități din 
județele vecine  

• Dezvoltarea bazei de selecție a sportivilor de 
înaltă performanță prin creșterea 

• Infrastructură/ sistem de lucru/ legislație 
instabilă 

• Lipsa finanțării 

• Lipsa/investiții insuficiente în infrastructura 
de sport din mediul rural și urban 

• Degradarea bazei materiale sportive din 
mediul rural și urban 

• Acces dificil sau insuficient sau costisitor al 
populației la facilitățile sportive deja 
existente 

• Lipsa unui centru de medicină sportivă la 
nivel județean 

• Existența unui număr semnificativ de 
persoane în populația generală cu boli 
cardio-vasculare, obezitate și altor afecțiuni 
cronice ce derivă din sedentarism 

• Educației deficitară în școală în domeniul 
sănătății publice (importanța exercițiului și 
sportului practicat frecvent pentru o viață 
sănătoasă) 

• Capacitatea redusă a actorilor din domeniul 
sportului în județul Vaslui de a organiza 
competiții internaționale în județ în 
sporturile care atrag un număr mare de 
spectatori datorită lipsei infrastructurii 
adecvate (stadion modern cu capacitate 
mare de număr de locuri, arenă sportivă 
multifuncțională etc), fapt ce conduce 
automat la un flux financiar în scădere în 
economia județului 

• Cheltuieli ridicate pe probleme de sănătate 
pentru cei care duc un stil de viață sedentar 

• Promovare insuficientă a evenimentelor 
sportive județene 

• Existența infrastructurii sportive cu 
preponderență în urban 

• Stagnarea/pierderea unor ramuri sportive 
datorită lipsei finanțării și măsurilor 
deficitare de motivare/retenție a resursei 
umane calificate 

• Lipsa unor finanțatori care susțin echipele 
diverselor cluburi 
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cantitativă/calitativă a resursei umane și 
infrastructurii în mediul rural  

• Identificarea surselor de finanțare 
disponibile pentru dezvoltarea infrastructurii 
sportive (în special în mediul rural) 

• Angrenarea mediului privat in parteneriat cu 
administrația publică în realizarea/ 
consolidarea infrastructurii sportive 

• Posibilități de dezvoltare a bazei materiale 

• Oportunități de accesare a fondurilor UE  

• Sprijinul comunității locale și a unităților cu 
profil sportiv și nu numai 

• Lipsa sponsorilor pentru sporturile 
individuale 

• Dotări specifice insuficiente sau lipsa 
completă a acestora 

• Posibilitatea pierderii celor mai buni sportivi 
în cazul în care nu se găsesc resursele 
financiare necesare susținerii performanței 
sportive 
Constrângeri și limitări bugetare 

• Legislația care nu încurajează agenții 
economici pentru sponsorizări 

Sursa: Autorul 
 

3.3.2 Analiza SWOT efectuată la nivelul activităților sportive (sport de performanță, 
sport de masă) 
 

Tabelul nr. 14: Analiza SWOT efectuată la nivelul activităților sportive 

Puncte tari Puncte slabe 

• Existența cluburilor sportive cu numeroase 
ramuri de sport și cu tradiție în sportul 
vasluian 

• Caracterul accesibil și agreabil al activității 
fizice perceput de către populație 

• Posibilitatea extinderii ofertei serviciilor 
sportive către populație 

• Existența unei tradiții de cooperare între 
cluburi sportive, ONG-uri în vederea 
organizării unor activități sportive 

• Existența de specialiști cu calificări adecvate 
în școli și licee 

• Tendința de a menține tradiția organizării 
unor competiții școlare  

• Existența structurilor sportive de tradiție cu 
rezultate deosebite pe plan intern și 
internațional  

• Apariția unor cluburi sportive private cu 
rezultate foarte bune 

• Colaborare din partea administrației publice 
locale 

• Participare bună a sportivilor vasluieni la 
Campionatele mondiale, Campionatele 

• Bază materială insuficientă 

• Lipsa unei abordări coerente pentru 
dezvoltarea infrastructurii sportive și a 
culturii sportului 

• Dotarea precară a multor unități de 
învățământ din județ, mai ales în ceea ce 
privește grupurile sanitare, sălile și terenurile 
de sport, laboratoarele 

• Lipsa unor baze sportive competitive pe plan 
național (sala sporturilor, bazin de înot) 

• Lipsa unor programe coerente și conjugate de 
atragere a populației spre sport 

• Lipsa competițiilor se află în strânsă legătură 
cu lipsa fondurilor alocate sportului 

• Numărul insuficient de ore de educație fizică 
școlară  

• Accesul restricționat în structurile sportive 
existente și în bazele sportive ale unităților de 
învățământ 

• Implicarea insuficientă a comunității de 
afaceri din județ în susținerea sportivilor de 
performanță 

• Posibilități din ce în ce mai reduse de a 
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europene din ultimii ani și cu 
reprezentativitate în loturi naționale 

• Existența unor specialiști de valoare în 
secțiile sportive din municipiu 

• Capacitatea sportului de a îmbunătăți nivelul 
de sănătate publică atât la nivel fizic, cât și 
mental 

• Capacitatea sportului de a preveni și reduce 
comportamentele anti-sociale, în special în 
rândul tinerilor 

• Capacitatea sportului de a provoca schimbări 
sociale pozitive 

menține sportivii și tehnicienii de mare 
performanță în Vaslui 

• Lipsă fonduri pentru acordarea de burse, 
premii etc. 

• Oportunități limitate de practicare a sportului 
de masă de către toate categoriile de 
populație (copii, tineri, vârstnici etc.) 

• Insuficiente posibilități de refacere și 
recuperare ale sportivilor 

• Percepția slabă asupra fenomenului sportiv ca 
o componentă integrală a educației social – 
culturale 

• Vizibilitate media redusă a beneficiilor 
practicării activităților fizice la nivelul 
populației  

• Nivel redus de conștientizare la nivelul 
populației în ceea ce privește importanța unui 
stil de viață activ și beneficiile activității 
fizice asupra sănătății 

• Bugete insuficiente sau lipsa acestora 

• Lipsa unor parteneriate public-private reale 

• Lipsa unor finanțatori care susțin echipele 
diverselor cluburi 

• Lipsa sponsorilor pentru sporturile individuale 

Oportunități Amenințări 

• Promovarea programelor naționale privind 
sportul pentru toți, cu ajutorul media, a 
autorităților publice locale prin cooptarea 
societăților comerciale care să se implice în 
derularea acestor programe 

• Promovarea sportului de masă și de 
performanță în funcție de specificitatea 
geografică, prin intermediul rezultatelor 
remarcabile ale sportivilor din județul Vaslui 

• Existența fondurilor nerambursabile în 
domeniul sportului și a activității sportive 

• Implicarea sponsorilor în susținerea de 
performanță și înaltă performanță 

• Existența unor programe de modernizare a 
bazelor existente  

• Disponibilitatea tinerilor de a-și schimba 
stilul de viață și a se orienta spre sport 

• Identificarea surselor de finanțare 

• Scăderea semnificativă a indicatorilor 
sportivi: număr de sportivi legitimați, numărul 
premiilor în competițiile internaționale, 
scăderea în clasamentele internaționale, 
inclusiv la sporturi în care prin tradiție Vasluiul 
ocupa constant locuri fruntașe 

• Scăderea interesului practicării activităților 
sportive 

• Lipsa finanțării 

• Lipsa unui centru de medicină sportivă la nivel 
județean 

• Rata crescută a obezității în rândul tinerilor 

• Creșterea ratei de îmbolnăviri din cauza lipsei 
practicării sportului, a sedentarismului și a 
reducerii orelor de sport din programa școlară 

• Incidență mare a bolilor cardio-vasculare, 
obezității și altor afecțiuni cronice ce derivă 
din sedentarism 
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disponibile pentru dezvoltarea activităților 
sportive (în special în mediul rural) 

• Stimularea elevilor prin crearea de echipe 
sportive 

• Accesul la finanțări nerambursabile și la 
parteneriate public-privat (PPP) atât pentru 
investiții în domeniul sportului, cât și pentru 
implementarea de programe sportive și de 
viață sănătoasă 

• Oportunități de accesare a fondurilor UE  

• Sprijinul comunității locale și a unităților cu 
profil sportiv și nu numai 

• Atragerea unui număr mai mare de sponsori 

• Parteneriate cu autoritățile locale 

• Sesiune continuă pentru proiectele din 
domeniul sportului, deschisă pe tot parcursul 
anului, perioada de depunere actuală 
limitând accesul părților interesate 

• Asigurarea funcționării în cele mai bune 
condiții a activității sportive: inițierea, 
desfășurarea și participarea la programe, 
acțiuni, competiții interne și internaționale 

• Implicarea autorităților publice locale în 
organizarea unor competiții sportive locale, 
județene, naționale și internaționale 

• Lipsa educației în domeniul sănătății publice 
(importanța exercițiului și sportului practicat 
frecvent pentru o viață sănătoasă) 

• Îmbătrânirea rapidă a populației 

• Limitarea accesului pe bazele sportive 
impunându‐se chirii, taxe, utilități 

• Scăderea interesului populației pentru 
activitățile sportive prin descurajarea 
acestora din lipsă de oferte 

• Dispariția unor secții pe ramură de sport și 
chiar a unor cluburi cu tradiție 

• Scăderea continuă a numărului de spectatori 
și a celor implicați (participanți, sportivi, 
practicanți amatori, antrenori etc) în cazul în 
care echipele nu obțin rezultate bune 

• Fluctuația personalului  

• Dotări specifice insuficiente sau lipsa 
completă a acestora 

• Posibilitatea pierderii celor mai buni sportivi 
în cazul în care nu se găsesc resursele 
financiare necesare susținerii performanței 
sportive 
Constrângeri și limitări bugetare 

• Legislația care nu încurajează agenții 
economici pentru sponsorizări 

• Lipsa unei legislații centrată pe problematica 
sportului de masă 

• Număr mic de agenți economici dispuși să se 
implice în sprijinirea dezvoltării sportului de 
performanță 

• Lipsa unei colaborări mai accentuate între 
unitățile de învățământ și autoritățile 
competente din domeniul sportului (de 
exemplu, selecțiile sportivilor din unitățile de 
învățământ nu sunt premise în școlile care au 
contracte cu cluburi sportive private etc) 

Sursa: Autorul 
 

3.3.3 Analiza SWOT efectuată la nivelul resurselor umane implicate în domeniu  
 

Tabelul nr. 15: Analiza SWOT efectuată la nivelul resurselor umane implicate în domeniu 

Puncte tari Puncte slabe 

• Resurse umane competente și calificate 
implicate în domeniu 

• Lipsa inițiativelor educaționale 
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• Jucători tineri, cu potențial 

• Colaborare din partea administrației publice 
locale 

• Lipsa unei culturi a sportului 

• Pierderea unor sportivi valoroși, acțiunile de 
completare a loturilor sportive fiind îngreunate 
de numărul, din ce în ce mai redus, al valorilor 
din sportul de performanță vasluian 

• Volumul și calitatea procesului de instruire 
continuă să fie concepute și realizate cu 
metodologii care nu mai sunt în concordanță cu 
cerințele marii performanțe 

• Procesul de instruire este insuficient susținut de 
dotarea cu aparatură necesară modernizării 
antrenamentelor 

• Percepția slabă asupra fenomenului sportiv ca o 
componentă integrală a educației social – 
culturale 

• Număr redus de ore de sport în programa școlară 

• Bugete insuficiente sau lipsa acestora 

• Lipsa standardelor de evaluare 

• Posibilități reduse de motivare financiară a 
personalului și a sportivilor 

• Existența unui număr limitat de specialiști din 
domenii conexe sportului care pot contribui la 
creșterea performanței 

• Lipsa unor programe de reinserție socială a 
foștilor sportivi de performanță 

• Calificare precară a unora dintre persoanele care 
activează în domeniul sportiv și al educației fizice 

• Lipsa condițiilor socio-economice necesare 
pentru desfășurarea activității 

Oportunități Amenințări 

• Identificarea surselor de finanțare disponibile 
pentru dezvoltarea resurselor umane implicate 
în domeniu - programe de dezvoltare a 
resurselor umane (de formare și dezvoltare 
profesională, de motivare și de stimulare a 
personalului etc) 

• Accesul la finanțări nerambursabile și la 
parteneriate public-privat (PPP) atât pentru 
investiții în domeniul sportului, cât și pentru 
implementarea de programe sportive și de viață 
sănătoasă 

• Preluare de bune practici din țările dezvoltate 
prin schimburile de bune practici care pot fi 
puse în aplicare prin programul Erasmus 

• Demotivarea cadrelor de specialitate și a 
profesorilor 

• Metode și tehnici învechite de predare a sportului 
și a educației fizice 

• Lipsa de cercetare în domeniu sau cercetare 
limitată în domeniul sportului 

• Scăderea continuă a numărului de cadre de 
specialitate 

• Numărul tot mai mic de medici sportivi 

• Lipsa unor specialiști și a unei aparaturi minime 
de evaluare și susținere a unei stări optime de 
sănătate a sportivilor 
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• Măsuri și inițiative de consolidare a capacității 

administrative a organizațiilor sportive  

• Creșterea contribuției cercetării științifice și 
medicinei sportive în susținerea performanței 

• Întărirea statutului orelor de educație fizică în 
școli prin îmbunătățirea conținutului și a 
modalităților de predare 

• Cursuri de perfecționare a antrenorilor, 
personalului-suport etc. 

• Creșterea numărului de competiții pentru 
pregătirea și creșterea experienței profesorilor 
de educație fizică și sport 

• Oportunitatea unei programe școlare 
modernizată pentru creșterea atractivității 
orelor de sport din unitățile de învățământ 

• Cursuri de formare profesională continuă a 
cadrelor didactice pentru stimularea 
creativității profesionale și pregătire pe 
specialități 

• Oportunități de accesare a fondurilor UE  

• Sprijinul comunității locale și a unităților cu 
profil sportiv și nu numai 

• Punerea în practică a unor parteneriate 
interinstituționale 

• Gestionarea optimă a resurselor financiare și 
dezvoltarea bazei materiale 

• Motivarea sportivilor, antrenorilor, personalului 
suport pentru performanțele obținute și pentru 
inițiativă 

• Introducerea mai multor ore de sport în 
programa școlară 

• Desemnarea unor specialiști în accesarea 
fondurilor europene pentru pregătirea 
proiectelor din domeniul sportiv sau 
implementarea unor cursuri de management de 
proiect pentru antrenori în vederea facilitării 
obținerii finanțărilor disponibile în domeniul 
sportului și nu numai Perfecționarea resurselor 
umane implicate direct în sportul de masă și în 
sportul de performanță 

• Sprijin din partea Ministerului Tineretului și 
Sportului în elaborarea de proiecte prin 
organizarea unor sesiuni de formare destinate 
cluburilor, asociațiilor și altor entități sportive 
județene privind modalitatea de elaborare a 
unor proiecte viabile 

• Lipsa finanțării 

• Scăderea continuă a numărului de spectatori și a 
celor implicați (participanți, sportivi, practicanți 
amatori, antrenori etc) în cazul în care echipele 
nu obțin rezultate bune 

• Nivelul scăzut de pregătire și dezvoltare fizică a 
copiilor, adolescenților și tinerilor 

• Fluctuația personalului 

• Dotări specifice insuficiente sau lipsa completă a 
acestora 

• Posibilitatea pierderii celor mai buni sportivi în 
cazul în care nu se găsesc resursele financiare 
necesare susținerii performanței sportive 

• Constrângeri și limitări bugetare 
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Sursa: Autorul 

CAPITOLUL 4. VIZIUNE, OBIECTIVE ȘI DIRECȚII STRATEGICE DE ACȚIUNE 
 
4.1. Formularea viziunii și a obiectivelor generale de dezvoltare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consiliul Județean Vaslui a avut în vedere în realizarea prezentei strategii nevoia de a 
îmbunătăți calitatea educației fizice și a sportului disponibil pentru toți copiii și tinerii. 
Dorința este ca sportul, educația fizică și orice formă de recreere prin mișcare să aducă 
o contribuție importantă la creșterea calității vieții cetățenilor din județul Vaslui și 
să fie mai prezente în viața de zi cu zi, pentru a ne bucura de toate beneficiile acestora: 
sănătate (fizică și psihică), economice, sociale, educative și culturale. Acest lucru se 
poate obține inclusiv prin sporirea gradului de disponibilitate a serviciilor și bazelor 
sportive de acces comunitar de la nivel județean. 

Consiliul Județean Vaslui înțelege importanța practicării sportului în asigurarea 
climatului social armonios, incluziunii sociale a categoriilor defavorizate, creșterii stării 
de sănătate a populației și dezvoltării economice durabile. Prin prisma acestui aspect, 
Consiliul Județean Vaslui își propune atragerea unui număr cât mai mare de 
participanți la activitățile sportive printr-o promovare intensă a importanței pe care 
o au sportul și mișcarea și prin elaborarea și implementarea, la nivel local, a 
prezentei strategii pentru încurajarea și sprijinirea diferitelor forme de practicare 
a educației fizice și sportului. Acest lucru se poate realiza prin implicarea mai 
puternică a autorităților publice locale, organizând evenimente sportive cu rolul 
insuflării valorilor sportive, a conștientizării importanței sportului pentru sănătate, 
ceea ce implică condiție fizică și psihică bună și evidențiind faptul că mișcarea fizică și 
sportul au efecte pozitive asupra stării de sănătate a tuturor categoriilor de vârstă. 

Ne dorim ca sportul să funcționeze într-un cadru de organizare orientat către cetățean 
și care să favorizeze mișcarea și participarea cetățenilor în sport. Vizăm implicit 
accesibilizarea și creșterea atractivității sportului și mișcării la nivel județean. 

Elaborarea unei Strategii pentru Educație Fizică și Sport pe termen mediu și lung, în 
cooperare cu structurile sportive de la nivel județean, în concordanță cu prevederile 
europene în materie, care asigură cadrul dezvoltării continue a activităţii sportive, a 

organizării şi funcţionării performante a activităţii sportive la nivel județean și 
atragerea unui număr important de participanți la activități sportive. 

Promovarea unui stil de viață sănătos prin practicarea activităților fizice și 
participarea la activități sportive a tuturor categoriile de vârstă, în special copii și 
tineri, combaterea sedentarismului și a implicațiilor și complicațiilor generate de 

sedentarism (obezitate, deficiențe imunitare, risc crescut de afecțiuni 
cardiovasculare, diabet, etc.)  
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Ne dorim dezvoltarea sportului de masă și de performanță cu implicarea activă a 
autorităților publice. Asigurarea infrastructurii sportive, elaborarea de reglementări care 
să faciliteze voluntariatul cetățenilor, respectiv finanțarea directă a activității sportive, 
concomitent cu crearea de legături cu mediul antreprenorial, vor duce la o dezvoltare 
accelerată și sustenabilă atât a sportului de masă, cât și a celui de performanță. 

Vizăm o abordare transversală precum atenția pentru Vasluiul rural, persoanele cu 
oportunități reduse, competitivitatea loturilor naționale și diversificarea surselor de 
finanțare ale mișcării sportive. 

Principiile în baza cărora se vor derula acțiunile de implementare a acestei Strategii sunt: 

• Principiul creșterii calității vieții: accesul la mișcare și sport aduc un aport 
semnificativ la creșterea calității vieții la nivel individual (sănătate, satisfacție 
personală, stare de bine) și la nivelul comunității (integrare și coeziune socială, 
diminuare a conflictelor sociale, apartenență comunitară, reducerea 
cheltuielilor de sănătate); 

• Principiul integrității și al bunei guvernanțe: pentru o recunoaștere mai bună 
a valorilor pozitive ale sportului, este necesar ca mișcarea sportivă să ia măsuri 
care să vizeze combaterea corupției în sport (dopaj, manipularea competițiilor, 
vicierea procedurilor de numire a gazdei evenimentelor sportive majore), 
transparența decizională, etică și o conduită morală solidă. Aplicarea principiului 
bunei guvernanțe de către mișcarea sportivă va reprezenta o condiție esențială 
pentru acordarea sprijinului autorităților publice; 

• Principiul solidarității: sportul are în vedere solidaritatea dintre oameni și 
contribuie astfel la integrarea cetățenilor în societate indiferent de profilul socio-
economic și demografic, precum și la promovarea și respectarea drepturilor omului;  

• Principiul echității accesului la resurse de recreere prin sport și mișcare: 
mișcarea sau practicarea unui sport oferă oportunități de activități și experiențe 
de recreere unei palete cât mai largi de beneficiari. 

Fenomenul sportiv a fost abordat printr-o metodologie mixtă, vizând atât dimensiunea 
cantitativă, cât și dimensiunea calitativă, și a inclus o abordare specifică analizelor din 
domeniul științelor sociale. Pentru fundamentarea direcțiilor strategice și a strategiei 
în ansamblu au fost utilizate date obținute prin intermediul cercetărilor cantitative și 
calitative, după cum urmează:  

(1) Investigarea sociologică a populației tinere, cetățenilor, societății civile, cluburilor 
sportive, asociațiilor sportive, administrației publice locale din județul Vaslui cu 
privire la consumul de sport, tipurile de activități sportive în care se angajează, 
probleme ale domeniului educației fizice și sportului în județul Vaslui; 

(2) Date statistice locale, regionale, naționale și europene cu privire la evoluția și 
dinamica fenomenului sportiv; 

(3) Percepția legată de dezvoltarea sportului la nivel județean, precum și posibile 
soluții pentru dezvoltarea domeniului; 
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(4) Perspectiva decidenților și actorilor importanți din domeniul sportului cu privire 

la principalele probleme legate de domeniul sportiv în județul Vaslui.  

Consiliul Județean Vaslui își propune să promoveze sportul ca element esențial pentru 
o educație de calitate și un stil de viață sănătos. Acest lucru se poate realiza prin 
implicarea mai puternică a administrației publice locale și a comunității, prin mărirea 
ariei de selecție, prin organizarea de evenimente sportive cu rolul insuflării valorilor 
sportive, a conștientizării importanței sportului pentru sănătate, evidențiind faptul că 
mișcarea fizică și sportul au efecte pozitive asupra stării de sănătate a tuturor 
categoriilor de vârstă. Consiliul Județean Vaslui vizează clădirea unui sistem județean 
de educație fizică și sport care cuprinde educația fizică, sportul școlar, sportul de masă, 
sportul de performanță, sportul pentru persoane cu dizabilități, sportul pentru vârstnici 
și exercițiile fizice practicate cu scop de întreținere, profilactic sau terapeutic. 
Creșterea proporției populației care face sport în mod regulat poate avea ca rezultat o 
economisire considerabilă pentru administrațiile publice locale prin diminuarea 
cheltuielilor necesare concediilor medicale, serviciilor sanitare etc. 

Strategia este în acord cu interesele naționale și județene în domeniul sportului, în 
acord cu practica și normele internaționale în domeniul sportului, respectând principiul 
că orice strategie/proiect/plan trebuie să răspundă nevoilor reale: fie că acestea sunt 
datorate unor probleme al căror efect negativ trebuie diminuat, fie că sunt datorate 
unor oportunități al căror efect pozitiv trebuie maximizat. 

Obiectivele generale de dezvoltare (OGD) ale Strategiei sunt reprezentate de: 

• Încurajarea practicării activităților fizice și sportive, în mod continuu, cu scopul 
de a câștiga încredere, de a promova un stil de viață sănătos și o dezvoltare 
armonioasă durabilă; 

• Promovarea sportului ca element esențial pentru o educație de calitate, prin 
exercitarea tuturor formelor de activități fizice, printr-o participare organizată, 
având drept obiectiv ameliorarea condiției fizice și mentale; 

• Susținerea activității sportive la nivelul copiilor și tinerilor; 

• Punerea în valoare a spațiului public și a peisajului, cu accent pe planificarea și 
finanțarea spațiului public, a infrastructurii de sport și recreere; 

• Asigurarea accesului și participării tuturor persoanelor la programe și contexte 
de educație sportivă, activități sportive, timp liber și recreative, adecvate 
intereselor și cerințelor specifice; 

• Realizarea educației prin sport și activitate fizică pentru formarea unui stil de 
viață sănătos, a dezvoltării ca cetățeni activi și responsabili și încurajarea 
asocierii de către tineri a recreerii cu practicarea sportului și mișcării; 

• Îmbunătățirea oportunităților de petrecere a timpului liber de către tineri, atât 
în modalități organizate, cât și în modalități informale; 

• Creșterea gradului de participare activă și sistematică a populației de toate 
vârstele, la activități sportive, în scopul îmbunătățirii integrării și coeziunii sociale; 
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• Atragerea și stimularea tuturor categoriilor de cetățeni, fără nicio discriminare, 

în mod liber și voluntar, independent sau în cadru organizat, pentru practicarea 
activităților fizice și sportive; 

• Lupta împotriva corupției, dopajului, violenței în sport și a pariurilor trucate, în 
special prin promovarea măsurilor de prevenire, de educație și de sancționare; 

• Păstrarea și promovarea valorilor etice și a principiilor fundamentale ale 
sportului și olimpismului în rândul participanților, practicanților și susținătorilor 
sportului, combaterea violenței, corupției și dopajului în sport. 

 

 

 

 

 

4.2. Formularea obiectivelor strategice și a direcțiilor strategice de acțiune în 
dezvoltarea activităților și bazelor sportive din județ 
 
Sportul poate fi privit ca un mecanism funcțional, în sensul că va produce rezultate în mod 
proporțional cu resursele de care beneficiază. De aceea este deosebit de importantă 
operațiunea de identificare a resurselor necesare fenomenului sportiv și asigurarea 
acestora în mod constant și în cantitatea optimă producerii rezultatelor dorite.  

Domeniul sportului și activitățile sportive în general se confruntă cu pericole și 
provocări nou apărute, care au impus elaborarea unei astfel de strategii:  

• statisticile asupra stării de sănătate a populației, cu deosebire a populației 
tinere, evidențiază creșteri îngrijorătoare ale ratei morbidității, sedentarismul 
și obezitatea, constituindu-se drept factori favorizanți în apariția diferitelor 
afecțiuni fizice și psihice;  

• perspectivele unei sănătăți precare și diminuarea capacității motrice a 
populației pun în pericol dezvoltarea economică durabilă și siguranța națională; 

• diminuarea percepției asupra rolului formativ al educației fizice și sportului, 
reflectată în reducerea numărului de ore de educație fizică din curriculum, și 
implicit a timpului alocat practicării sportului; 

• reducerea alarmantă a numărului de copii și tineri care practică sportul, sub 
diferite forme; 

• scăderea performanțelor sportive pe plan internațional, mai ales în competițiile 
majore - Jocuri Olimpice, Campionate Mondiale și Campionate Europene; 

• lipsa de consecvență în aplicarea legislației în vigoare privind educația fizică și 
sportul, precum și dizarmonia punctelor de vedere ale factorilor de decizie; 

Consiliul Județean Vaslui este preocupat tot mai mult de dezvoltarea comunităţii, 
implicându-se activ în realizarea de investiţii utile pentru cetăţeni, în crearea de noi locuri 

de muncă, dar și în atragerea turiștilor și a investitorilor. Consiliul Județean Vaslui  
contribuie prin această Strategie la realizarea unor importante obiective în domeniul 

sportului (săli de sport, bazine de înot, patinoare, baze sportive etc). 
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• lipsa de informare a populației cu privire la importanța și rolul mișcării în 

dezvoltarea psihosomatică a copiilor, în integrarea lor socială, în definirea și 
formarea caracterului viitorului adult. 

 

 
1) 

. Acest obiectiv poate fi atins printr-o dezvoltare și 
armonizare a relațiilor de colaborare și parteneriat între autoritățile 
administrative locale din județ, cluburile sportive, organizațiile sportive și 
asociațiile sportive la nivel județean/regional. Sportul contribuie la dezvoltarea 
societății, atât la nivel individual cât și la nivel colectiv și creează coeziune 
socială, aducând în același loc oameni cu personalitate și statut social diferit. 
Scopul comun, acela de practicare a sportului, elimină barierele sociale și 
formează rețele în rândul participanților. 

2) 

 

3) 
: vizează creșterea calității vieții în județul Vaslui, înțeleasă 

inclusiv ca un ansamblu de factori ce privesc facilitățile sportive de la nivel 
județean și pe cele de petrecere a timpului liber. Acest obiectiv are în vedere 
asigurarea unor modalități de petrecere a timpului liber de către locuitori, a 
unui timp liber de calitate, acesta fiind perceput ca o componentă esențială a 
calității vieții locuitorilor unei comunități. Se urmărește existența unor spații 
moderne de petrecere a timpului liber, pentru toate categoriile de vârstă. 

4) : se urmărește colaborarea între 
toate UAT-urile din județ pentru a crea infrastructura necesară sportului de masă 
și sportului de performanță și pentru a evidenția rolul deosebit pe care îl joacă 
sportul în menținerea sănătății fizice și mentale a populației, în menținerea unui 
stil de viață sănătos. 

5) 

: județul Vaslui are un mare potențial în 
ceea ce privește sportul de performanță și se urmărește: îmbunătățirea 
condițiilor de pregătire a sportivilor, a bazelor de antrenament/pregătire pentru 
a le aduce la standarde europene și internaționale; perfecționarea organizării și 
funcționării sistemului local de educație fizică și sport; stimularea sportului de 
performanță, ținând cont de tradiție, de condițiile materiale necesare și de 
caracterul semnificativ și constant al contribuției la reprezentarea României 



 

 

101 

Strategia pentru Educație Fizică și Sport 
 a județului Vaslui, 

cu orizontul de timp 2021-2027 
 

 
6) : se coordonează cu Strategia 

Națională pentru Sport 2016-2032, prin programele de infrastructură sportivă și 
de agrement (inclusiv centre de cartier), la care se adaugă cele de reabilitare a 
infrastructurii sportive. 

7) începând din 
copilărie, relația cu sportul poate deveni elementul de bază al dezvoltării 
personalității și poate avea efecte asupra întregii vieți a individului și a societății. 

8) 
pentru atragerea cât mai multor participanți 

la sport, inclusiv cu accent pe măsuri de prevenire și sancționare a actelor de 
dopaj și violență în sport. 

 
Pe baza datele colectate și analizate au fost elaborate și dezvoltate direcții strategice 
de acțiune și măsurile specifice de implementare:  
 

Finanțarea corectă a sportului și mai ales a celui competițional va putea aduce beneficii 
sinergetice în următorii ani, atât în ceea ce privește creșterea nivelului indicatorilor de 
sănătate a tinerilor, cât și îmbunătățirea imaginii județului prin câștigarea de medalii 
și premii. Vor fi adoptate politici fiscale adecvate și se va urmări implicarea mediului 
privat în finanțarea sportului. 
 
4.2.1 Dezvoltarea sportului de masă în județul Vaslui (prioritate la nivel european) 
 
Conceptul „Sportul pentru toți„ a fost formulat de către Consiliul Europei în cadrul 
eforturilor pentru dezvoltarea culturii având drept scop extinderea binefacerilor 
sportului în rândul maselor largi ale populației. Conceptul modern al educației, 
materializat în tendințele de acces liber la informare și formare continuă, cuprinde 
firesc și sfera educației fizice și sportului, cristalizându-se treptat în mișcarea „Sportul 
pentru toți„ pe toată durata vieții, care caută să unească dreptul natural la mișcare al 
oricărei ființe umane cu dreptul social la educație permanentă și universală. Conceptul 
„Sportul pentru toți„ implică inclusiv creșterea nivelului de practicare a sportului pe 
diverse categorii de populație, ținând cont de vârsta și statutul social al acestora. 

Dezvoltarea modernă a practicilor sportive și de mișcare este atât de rapidă și diversă 
încât se poate spune că ea a devenit parte integrantă a vieții noastre. În anul 1998, 
Consiliul Europei prin Carta Educației Fizice a exprimat clar rolul sportului în societate 
și educație și relația lui cu cultura. Conceptele de bază prezentate ca idealuri 
principale rămân cele ale olimpismului modern: Dezvoltarea armonioasă a minții, 
corpului și caracterului, plăcerea (bucuria) efortului, rol-model pozitiv pentru 
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societate, conservarea eticii universale, toleranță, generozitate, unitate, prietenie, 
nondiscriminare, respectul față de celălalt.  

Deprinderile de practicare regulată a exercițiilor fizice și a activităților sportive se 
dezvoltă de la vârste școlare mici, de aceea este nevoie de o abordare timpurie a 
raportului calitate-preț pentru sănătate și un stil de viață sănătos. Perspectivele unei 
sănătăți precare și diminuarea capacității fizice a populației pun în pericol dezvoltarea 
economică durabilă. Mai multe domenii de politici publice, dar în special sportul, 
educația și sănătatea, pot contribui la promovarea educației fizice și sportului și pot 
oferi cetățenilor modalități noi de a deveni activi din punct de vedere fizic. Amintim, 
de asemenea, de contribuția semnificativă a sportului la creșterea inteligentă, durabilă 
și favorabilă a incluziunii sociale si a economiei. 

Rolul cel mai important în promovarea educației fizice și sportului, îl are resursa umană 
implicată, respectiv: profesori de educație fizică și sport, antrenori, manageri, cercetători, 
medici, psihologi, pedagogi, sociologi etc. În contextul social actual, profesorul de 
educație fizică și antrenorul exercită un ansamblu de atribuții, date, în primul rând, de 
poziția de educator, iar apoi de profilul specializării sale. Ei au rolul de a garanta 
contribuția educației fizice și sportului la îndeplinirea obiectivelor generale ale educației 
și a celor specifice domeniului. Se impune reconsiderarea permanentă a pregătirii lor 
inițiale și continue, astfel încât acestea să răspundă pe deplin noilor cerințe sociale. 
 
Tabelul nr. 16: Prioritățile de dezvoltare și acțiunile necesare dezvoltării sportului de masă în 

județul Vaslui 

Prioritate de dezvoltare Acțiuni 

I. Promovarea sportului de masă (inclusiv 
sportul școlar) în județul Vaslui 

Promovarea practicării sportului de masă, ca 
instrument educațional și mijloc de menținere a 
sănătății 

Acțiuni de conștientizare a importanței activității 
fizice, prin creșterea participării și acces egal la 
sport pentru toți (dezbateri publice, conferințe, 
workshop-uri, acțiuni sportive de popularizare) 

Promovarea conștientizării importanței sportului 
la școală printr-o mai bună integrare a educației 
fizice în programa școlară 

Consolidarea sportului ca mijloc de promovare a 
incluziunii sociale a tuturor elevilor 

E-sport: calendar sportiv județean, agenda 
sportivă județeană - popularizare și mediatizarea 
evenimentelor sportive la nivel județean 

Promovarea disciplinelor sportive cu tradiție în 
județul Vaslui (gimnastică, rugby, fotbal, 
handbal, atletism, canotaj etc) 
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Promovarea educației polisportive în rândul 
participanților la activitățile sportive 

Promovarea succesului sportiv, a istoriei, 
tradiției, a personalităților sportive originare din 
județ și rezultatelor sportive pentru atragerea cât 
mai multor participanți la sport 

Acțiuni de conștientizare a importanței practicării 
sportului în rândul părinților și aparținătorilor (de 
exemplu, prin campanii pe social media, campanii 
în școli, întâlniri cu părinții etc) 

Acțiuni de informare în școli cu privire la 
importanța sportului și a educației fizice și 
promovarea activităților recreative și de sport 

II. Susținerea și încurajarea copiilor și 
tinerilor de a practica un sport  

Oferirea mai multor oportunități de practicare a 
sportului în școli prin crearea de parteneriate cu 
întreg sistemul educațional 

Dialog și colaborare strategică între 
administrațiile publice locale, instituții de 
învățământ, cluburi sportive, asociații sportive și 
instituții de specialitate 

Consolidarea capacităților structurilor locale de a 
oferi programe și servicii de calitate unui număr 
cât mai mare de participanți în domeniul sportului 

Creșterea accesului populației la activități 
sportive organizate la nivel județean 

Identificarea și susținerea centrelor sportive 
existente în mediul rural 

Dezvoltarea ofertei sportive și de agrement 
pentru sportul de masă 

Asigurarea transportului (inclusiv cel școlar) către 
bazele sportive sau către spațiile de desfășurare 
a activităților sportive asigurând creșterea 
accesibilității centrelor sportive prin asigurarea 
transportului copiilor la centre 

Acces liber la infrastructura sportivă: accesul 
fiecărei persoane la serviciile bazelor/centrelor 
sportive, prețuri accesibile, inclusiv în cazul celor 
private 

Dezvoltarea de programe sportive dedicate 
categoriilor defavorizate, pentru persoanele cu 
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dizabilități, copiii din familii și medii 
dezorganizate etc 

Organizarea de campionate și competiții sportive 
școlare 

Organizarea de activități/acțiuni sportive diverse, 
cu caracter transdisciplinar, interactiv, incluziv și 
demonstrativ, în spații dedicate și în aer liber, dar 
și în curtea școlii (terenul de sport/sală de sport 
), cu personal specializat și cu participarea 
cadrelor didactice 

Implementarea unui sistem stimulativ destinat 
încurajării copiilor să participe la activități 
sportive 

Elaborarea unor programe dedicate pentru 
dezvoltarea activităților sportive din mediul rural  

Dezvoltarea de programe precum “Atletism – 
Sportul pentru toți copiii”, “Fotbal – Sportul 
pentru toți copiii” etc 

Organizarea de mini-competiții sportive cu 
precădere în sporturile de tradiție din județul 
Vaslui (gimnastică, rugby, fotbal, handbal, 
atletism, canotaj) 

III. Investiții în resursa umană 

Formarea și perfecționarea resurselor umane din 
domeniul de activitate specific 

Consolidarea motivației profesorilor de educație 
fizică 

Identificarea resursei umane suport din mediul 
rural (profesori de educație fizică și sport și 
antrenori) 

IV. Creșterea nivelului finanțării programelor 
sportive, precum și diversificarea surselor 
de finanțare a acestora 

Creșterea ponderii surselor private în finanțarea 
activității sportive a cluburilor, prin extinderea 
utilizării facilităților Codului fiscal și amplificarea 
parteneriatului public-privat 

Stimularea fiscală a companiilor private care 
finanțează sau sponsorizează asociațiile sportive 
de masă/performanță 

Inițierea unor activități pentru atragerea unor 
potențiali sponsori, parteneri 

Creșterea contribuției autorităților administrației 
publice locale la finanțarea activității sportive, cu 
prioritate în finanțarea cheltuielilor de 
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întreținere, modernizare și dezvoltare a bazei 
materiale sportive  

Crearea unor mecanisme de finanțare și suport a 
organizațiilor care promovează evenimente 
reprezentative în domeniul sportului și al 
educației fizice 

Accesarea de fonduri, prin participarea la 
proiecte de finanțare locale, județene, naționale, 
europene și internaționale 

Stimularea copiilor, elevilor și a profesorilor cu 
rezultate deosebite la concursuri prin anumite 
premii la sfârșitul anului școlar/competițional 

V. Asigurarea accesului la sport și asigurarea 
egalității de șanse 

Asigurarea condițiilor optime de desfășurare a 
activității fizice a cetățenilor de-a lungul vieții 

Măsuri de reinserție socială prin sport a 
persoanelor cu cerințe educative speciale și a 
celor defavorizate (persoane cu dizabilități, copii 
proveniți din familii dezorganizate, centre de 
plasament etc.) 

Dezvoltarea unor programe de reconversie 
profesională a sportivilor care se află în 
incapacitatea de a mai continua activitatea 
sportivă, ca urmare a unor accidente cauzate de 
practicarea sportului respectiv sau datorită 
vârstei 

Sursa: Autorul 

 
4.2.2 Dezvoltarea sportului de performanță în județul Vaslui 
 
În prezent, sportul de performanță în România este dezvoltat asimetric, atât la nivel 
de discipline sportive, cât și la nivel de zone ale țării. La momentul actual, conform 
strategiei la nivel național, se au în vedere 12 sporturi prioritare: gimnastică, canotaj, 
caiac-canoe, judo, atletism, scrimă, haltere, handbal, polo, lupte, natație și pentatlon 
modern, tenis de masă. 

Ne vom concentra pe sănătatea sistemului sportiv, pe formarea și perfecționarea 
antrenorilor și a personalului suport, păstrând în permanență jucătorii în centrul 
atenției și vizând dezvoltarea acestora din punct de vedere tehnic, tactic, fizic și 
mental. Trebuie avută în vedere, în primul rând, stimularea perfecționării tuturor 
categoriilor de specialiști pentru cunoașterea noilor metode de antrenament și pentru 
promovarea didacticii moderne cu accent pe dezvoltarea de competențe. 

Pe termen lung, scopul dezvoltării infrastructurii sportive este de a crește numărul de 
secții sportive, creșterea numărului de sportivi legitimați, al antrenorilor și al 
instructorilor sportivi. Bazele sportive care vor fi construite în urma accesării fondurilor 
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europene nerambursabile vor deservi cu precădere comunitățile locale, pentru că 
sportul nu e doar despre performanță, ci și despre un stil de viață sănătos și un ritm de 
viață reușit. Este de avut, de asemenea, în vedere susținerea ramurilor de sport de 
tradiție, care au adus rezultate notabile la nivel județean, inclusiv prin participarea 
activă a comunităților locale la dezvoltarea acestor sporturi. Pentru sportul de 
performanță, este nevoie imperioasă de asigurarea funcționării în cele mai bune 
condiții a activității de performanță prin desfășurarea și participarea la acțiuni, 
evenimente, competiții interne și internaționale. Administrațiile publice locale trebuie 
să se asigure de a oferi condițiile organizatorice și financiare necesare pentru 
dezvoltarea jocurilor și competițiilor sportive prin accentuarea eficienței utilizării 
fondurilor publice în finanțarea programelor sportive.   

Luând în calcul impactul cultural al rezultatelor sportive, care trezesc un sentiment de 
mândrie și stimulează pozitiv copiii și tinerii, devine absolut necesară realizarea unor 
programe direcționate spre optimizarea și dinamizarea sistemului sportiv de 
performanță. În ultimii ani, performanțele românești la marile competiții 
internaționale au cunoscut o scădere majoră, diminuându-se în același timp și baza de 
selecție pentru sportul de performanță. Marile reușite sportive sunt posibile 
întotdeauna plecând de la un proces integrat și susținut în timp. Este nevoie, astfel, de 
o planificare și executare riguroasă a unor demersuri direcționate spre sportul de 
performanță, luând în calcul aspecte de ordin social, educativ și științific. Acțiunile 
punctate mai jos evidențiază contribuția semnificativa și constanta a sportului de 
performanță la reprezentarea și sporirea prestigiului comunităților locale pe plan 
național și internațional. Acestea își pot aduce contribuția la creșterea semnificativă și 
constantă a contribuției sportivilor și tehnicienilor vasluieni la reprezentarea și sporirea 
prestigiului României pe plan internațional, prin stimularea sportului de înalt nivel. 

Este o condiție sine qua non ca orice strategie de dezvoltare a sportului românesc care 
implică și performanța să se fundamenteze pe o bază largă de participanți și practicanți 
ai sportului de masă și să ia în calcul două aspecte importante: 

• necesitatea unei politici coerente de atragere și integrare a tinerilor cu talent în 
sistemul sportului de performanță; 

• identificarea și valorificarea unor programe eficiente pentru trecerea de la 
potențial sportiv la talent consolidat. 
 

Tabelul nr. 17: Prioritățile de dezvoltare și acțiunile necesare dezvoltării sportului de 
performanță în județul Vaslui 

I. Susținerea și încurajarea practicării 
sportului de performanță  

Investiții susținute în ramurile sportive de 
performanță și a celor care au rezultate deosebite 
la nivel județean, național și internațional 

Sprijinirea sportului de performanță prin 
participarea la competiții naționale și 
internaționale  
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Creșterea ratei de popularitate a diferitelor 
sporturi, și implicit a bazei de selecție 

Asigurarea unui cadru adecvat de organizare și 
desfășurare a activităților sportive, a procesului 
de pregătire și a competițiilor 

Dezvoltarea și armonizarea relațiilor de 
colaborare și parteneriat cu Ministerul Educației 
Naționale, cu Ministerul Tineretului și Sportului, 
Comitetul Olimpic și Sportiv Român, federațiile 
sportive de specialitate, cu celelalte structuri 
sportive (cluburi, unități sportive școlare s.a.) 

Finanțarea sportului de performanță prin 
motivarea sportivilor din județ pentru 
participarea la competiții naționale, 
internaționale și olimpiade, inclusiv premierea și 
recompensarea rezultatelor sportive 

Susținerea performanței sportive în concordanță 
cu exigențele privind reprezentarea clubului la 
competițiile sportive internaționale oficiale 
anuale (Campionatele Mondiale, Campionatele 
Europene, Olimpiadă s.a.) 

Organizarea unor secții de performanță, în cadrul 
cărora se vor promova tinere talente, în vederea 
participării la competiții de nivel local, național și 
internațional 

Organizarea de competiții și stagii de pregătire de 
nivel local, național sau internațional 

Creșterea nivelului competițional și promovarea 
județului în competițiile sportive naționale și 
internaționale 

Susținerea și dezvoltarea activității de 
performanță la nivelul copiilor și juniorilor 

Crearea de condiții optime de pregătire și 
participare la competiții a sportivilor în baze 
sportive moderne 

Derularea unor programe speciale pentru sportivii 
cu calități deosebite, în vederea promovării la 
Loturile naționale sau cluburi de seniori  

Efectuarea, în condiții optime, a refacerii și a 
recuperării sportivilor 
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II. Formarea și perfecționarea continuă a 
tuturor categoriilor de specialiști 
(instructori, metodiști, antrenori, 
manageri ș.a.) 

Optimizarea programelor de formare și 
perfecționare a antrenorilor, în concordanță cu 
cerințele sportului de performanță și ale științei 
sportului 

Formarea și perfecționarea colectivului tehnic și 
personalul suport din sportul de performanță la 
nivel județean 

Îmbunătățirea calitativă a controlului medical și a 
asistenței medico-sportive în realizarea 
procesului de selecție și pregătire a sportivilor, în 
asigurarea, conform legii, a asistenței medicale la 
bazele sportive și la competiții  

Participarea la/dezvoltarea unor programe de 
pregătire pentru coordonatorii de activități 
sportive de performanță 

III. Dezvoltarea bazei de selecție pentru 
echipele de seniori și echipele naționale 

Măsuri și acțiuni de creștere a bazei de selecție 
inclusiv prin dezvoltarea infrastructurii sportive 

Perfecționarea procesului de selecție, pregătire și 
promovare a unor sportivi valoroși în loturile 
naționale și în echipa olimpică a României 

Profesionalizarea și sprijinirea sistemului de 
identificare a talentelor sportive la nivel județean 

Procese de selecție, pregătire și realizare de 
competiții aplicate pentru copiii cu aptitudini 
sportive remarcabile 

Elaborarea de proiecte și programe prin care să se 
atragă fondurile necesare desfășurării 
activităților și promovării de noi talente 

Sursa: Autorul 

 
4.2.3 Dezvoltarea infrastructurii sportive 
 
Dezvoltarea sportului de masă și de performanță din România se confruntă în prezent cu o 
vulnerabilitate evidentă la nivel de infrastructură. O parte dintre bazele sportive existente 
sunt fie nefuncționale, fie au trecut în administrarea unor instituții private, devenind astfel 
inaccesibile publicului larg. Mai mult, există regiuni întregi în țara noastră care nu 
beneficiază de dotări minime de infrastructură care să facă posibilă practicarea sportului, 
așa cum se dovedește a fi și cazul județului Vaslui. Această situație își pune amprenta în mod 
negativ atât asupra sportului de masă, cât și asupra sportului de performanță. Oamenii care 
au disponibilitatea de a face mișcare și de a adopta un stil  de viață activ se văd adesea 
nevoiți să renunțe la ideea practicării sportului datorită unei infrastructuri inexistente, 
învechite sau slab dezvoltate în județul Vaslui. Se reduc astfel semnificativ șansele ca un 
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număr mare din populație să adere la un stil de viață activ bazat pe mișcare. Din păcate, 
nici infrastructura cluburilor sportive locale nu poate să răspundă adecvat nevoilor de 
pregătire impuse de sportul de masă și de cel de performanță. 

La nivel județean, punctul de plecare constă în evaluarea inițială detaliată a infrastructurii 
existente și a gradului de funcționalitate al acesteia, împreună cu o estimare a condițiilor 
minime de existență a facilităților și a bazelor sportive existente și funcționale.  

Infrastructura sportivă aflată în administrarea și gestiunea Ministerului Tineretului și 
Sportului de la nivel județean sau a autorităților locale a fost realizată, în mare parte, 
la standardele anilor 1980 și nu încape nicio îndoială că este necesară modernizarea 
acesteia și aducerea ei la standardele internaționale actuale. În condițiile alinierii 
României la cerințele europene de promovare a sportului de masă, precum și din 
perspectiva stimulării sportului românesc de performanță trebuie depășit nivelul 
simplei conștientizări în ceea ce privește vulnerabilitățile actuale ale infrastructurii 
sportive, identificându-se astfel programe și resurse financiare pentru îmbunătățirea 
facilităților sportive existente și crearea unora noi. 

O infrastructură sportivă bine pusă la punct va ajuta atât la optimizarea cheltuielilor, cât 
și la dezvoltarea de parteneriate privind diverse evenimente sportive adresate 
comunităților locale și extinderea competițiilor sportive organizate în parteneriat cu 
Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Educației Naționale și federațiile naționale 
sportive. De asemenea, o infrastructură sportivă modernă poate atrage organizarea unui 
număr din ce în ce mai mare de evenimente sportive, de cantonamente și competiții.  
 

Tabelul nr. 18: Prioritățile de dezvoltare și acțiunile necesare dezvoltării infrastructurii 
sportive în județul Vaslui 

I. Dezvoltarea continuă a bazei materiale 
pentru educație fizică și sport, la care să 
aibă acces toate categoriile de cetățeni 

Intervenții pentru reabilitarea, modernizarea și 
dezvoltarea infrastructurii necesare 

Lucrări de reabilitare (inclusiv termică), modernizare, 
dotare, construcții de noi săli de sport: toate localitățile 
urbane și rurale 

Renovarea și modernizarea facilităților locale și 
construirea altora noi în așa fel încât să răspundă  
nevoilor populației în ansamblu: toate localitățile urbane 
și rurale 

Amenajarea spațiilor destinate practicării activităților 
sportive în aer liber 

Evaluarea și înnoirea periodică a echipamentelor din 
spațiile destinate activităților sportive indiferent de 
localizarea acestora (de ex, terenuri sportive din parcuri, 
din zone aflate în proximitatea sau în incinta școlilor etc.) 
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Construire/amenajare patinoar acoperit 

Amenajare piste pentru biciclete, role, skateboard etc 

Amenajare terenuri de sport 

Construire săli de gimnastică 

Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii școlare 
pentru practicarea activităților sportive și dotări 
aferente 

Dezvoltarea unei baze sportive multifuncționale 
corespunzător dotată – bazin de înot, pistă de atletism, 
teren adecvat de rugby, materiale didactice, materiale 
sportive, aparatură, echipamente etc 

II. Asigurarea condițiilor de pregătire a 
sportivilor și de participare la competiții, în 
vederea îmbunătățirii condițiilor în care 
sportivii și antrenorii își desfășoară 
activitatea 

Transformarea bazei de sport din județ pentru a fi 
favorabilă pentru organizarea cantonamentelor și 
taberelor de pregătire naționale și internaționale 

Măsuri de susținere a mobilității urban-rural și a 
accesibilității structurilor și a bazelor sportive de la nivel 
județean 

Construire bazine de înot (inclusiv bazin de înot 
(semi)olimpic) 

Amenajare complex sportiv multifuncțional 

Construcție și dotare centre sportive de medicină 
sportivă 

Atragerea de fonduri nerambursabile, investiții private, 
sponsorizări pentru o bază materială conform normelor 
internaționale 

Sursa: Autorul 

 
Astfel, o mare parte din infrastructura școlară și dotările educaționale la nivel sportiv 
din județul Vaslui este concentrată în unitățile educaționale din zona urbană, 
localitățile rurale suferind numeroase carențe din acest punct de vedere. La nivelul 
județului Vaslui există o nevoie stringentă de infrastructură în vederea desfășurării de 
activități sportive, atât pentru sportivii profesioniști, cât și pentru ceilalți locuitori ai 
județului care sunt interesați de practicarea sportului în timpul liber. 

Investițiile în infrastructura sportivă reprezintă o prioritate majoră a acestei Strategii, 
reprezentând în fapt baza esențială pentru activitatea sportivă din județul Vaslui. 
Infrastructura sportivă înseamnă crearea unor locuri unde oamenii din comunitate pot 
veni să facă sport, să facă mișcare, iar acest lucru nu poate avea decât efecte benefice 
asupra sănătății întregii comunități. În concluzie, pentru implementarea cu succes a 
măsurilor și acțiunilor propuse în domeniul sportului, se va acționa cu prioritate pentru 
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creșterea calității infrastructurii sportive și a programelor privind sportul de masă, 
încurajarea și sprijinirea în mod activ a performanței sportive și reașezarea sistemului 
pe principii de transparență și performanță.  
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CAPITOLUL 5. IMPLEMENTARE, MONITORIZARE ȘI EVALUARE 

 
5.1 Operaționalizarea Strategiei pentru educație fizică și sport în Județul Vaslui cu 
orizontul de timp 2021-2027 
 
Finanțarea proiectelor din domeniul sportului și educației fizice se va realiza în acord cu 
direcțiile, obiectivele și măsurile strategiei în baza unui sistem de punctare a aplicațiilor 
de proiect în acord cu operaționalizarea Strategiei pentru educație fizică și sport în Județul 
Vaslui cu orizontul de timp 2021-2027. Pentru a valida eficiența Strategiei este necesar un 
proces complex de monitorizare și evaluare a portofoliilor de programe prezentate, proces 
care se va realiza în acord cu scopul și metodele propuse în vederea implementării 
obiectivelor direcționate spre susținerea și consolidarea poziției strategice a sportului în 
general, ca politică publică în procesul decizional al UE. 

Activitatea sportivă poate fi utilizată drept un instrument de dezvoltare locală, 
județeană și regională, fiind necesară o susținere adecvată din punct de vedere 
financiar. Fondurile alocate sportului în ultimii ani au reprezentat o pondere mică din 
produsul intern brut (mai puțin de 1% din PIB), deși susținerea și dezvoltarea acestui 
domeniu necesită resurse financiare mai mari. Prin urmare, pe lângă administrarea 
optimă a resurselor financiare deja existente, se impune și atragerea de noi fonduri, 
de preferat nerambursabile, pentru dezvoltarea sportului de masă și de performanță. 

Finanțarea structurilor sportive se va realiza în acord cu următoarele principii: 

a. Transparența în alocarea fondurilor: plecând de la un proces de luare a deciziilor 
în mod deschis și în acord cu obiectivele clar definite, distribuția cheltuielilor în 
activitatea sportivă trebuie realizată în mod transparent; 

b. Alocarea prioritară a resurselor în funcție de rezultate sportive: prioritizarea 
finanțării implică monitorizarea rezultatelor sportive și distribuirea optimă a 
fondurilor către cluburile care au dovedit și dovedesc că pot atinge obiectivele 
stabilite. Astfel se consolidează legătura dintre performanță și finanțare, 
deciziile de distribuire a resurselor financiare având la bază o evaluare a 
performanțelor curente și potențial viitoare. Distribuția fondurilor către restul 
cluburilor se va face procentual. Alocarea poate suferi modificări în raport cu 
rezultatele obținute anual de către sportivii legitimați la competițiile 
internaționale importante; 

c. Atragerea cât mai multor participanți în cadrul fenomenului sportiv. 

Implementarea propriu-zisă va urmări păstrarea direcțiilor strategice de acțiune în 
sensul îndeplinirii obiectivelor propuse și încadrării în reperele temporale propuse. 
Monitorizarea presupune urmărirea atentă a manierei de realizare a activităților din 
cadrul Strategiei și a gradului în care sunt atinse rezultatele anticipate la nivel 
județean. Potențialele dificultăți apărute pe parcurs nu sunt insurmontabile, ele 
putând fi rezolvate printr-o acțiune consecventă și coerentă, printr-un cadru legislativ 
și instituțional adecvat conturat. Punerea în practică a direcțiilor strategice de acțiune 
propuse în cadrul Strategiei este imperios necesar să se fundamenteze pe identificarea 
unui număr cât mai mare de soluții și pe selectarea din rândul acestora exclusiv a celor 
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favorabile depășirii situației existente. Vorbim astfel de implicarea tuturor factorilor 
de decizie care pot modifica contextul actual și pot conduce sportul de masă și cel de 
performanță spre un prezent concordant cu viziunea europeană. 

Echipa de elaborare recomandă următoarele:  

a) Actualizări anuale ale strategiei în funcție de rezultatele implementării și 
de dinamica socială și economică;  
b) Implementarea corespunzătoare a sistemului de monitorizare propus 
pentru identificarea gradului de realizare a măsurilor propuse în cadrul 
strategiei; 
c) Finanțarea proiectelor din domeniul sportului și educației fizice în acord 
cu direcțiile, obiectivele și acțiunile strategiei; 
d) Cercetarea periodică a realităților din domeniul sportului pentru a 
înțelege în profunzime dinamica socială și sportivă pentru a putea previziona 
evoluția fenomenului sportiv în următoarea perioadă. 
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5.2 Portofoliul de proiecte propuse în domeniul educației fizice și sportului pentru perioada 2021-2027, entități publice 
și private, inclusiv portofoliului de proiecte vizate de autoritățile locale pentru modernizarea bazei sportive 
 

Tabelul nr. 19: Portofoliul de proiecte vizate de autoritățile locale pentru modernizarea bazei sportive 
 

Nr. 
crt. Denumire UAT Titlu proiect 

Valoare 
estimată  

(lei) 

Durata 
estimată 

(perioada/luna) 

Sursă potențială de 
finanțare 

Strategia în care 
este cuprins 

proiectul                 
(acolo unde este 

cazul) 

1  

Municipiul  
VASLUI 

Construcție bazin de 
înot olimpic 94,509,910.53 

24 luni (din care 
18 luni pentru 

execuția 
lucrărilor) 

POR Nord-Est 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

Alte surse nerambursabile 

Strategia Integrată 
de Dezvoltare 

Urbană a Muncipiului 
Vaslui pentru 

perioada 2021-2027 
 

2  
Construcție bază 
sportivă tip I - 

Strada Huștiului 
4,167,600.00 36 luni 

POR Nord-Est 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

Alte surse nerambursabile 

3  

Construcție/Reabilit
are săli de sport 

școlare la unitățile 
de învățământ din 

municipiu 

Conform 
documentație 

tehnico-
economică 

2021-2027 

POR Nord-Est 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

Alte surse nerambursabile 

4  

Extindere și 
modernizare bază 
sportivă, Colegiul 
economic "Anghel 

Rugină", Municipiul 
Vaslui 

 
Conform 

documentație 
tehnico-

economică 
24 luni 

POR Nord-Est 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
Granturi SEE și 

Norvegiene 
Buget local 

Alte surse nerambursabile 
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5  

Program multianual 
de acordare 

finanțări 
nerambursabile 
pentru proiecte 

sportive, culturale 
și ale cultelor 

religioase 

Conform 
documentație 

tehnico-
economică 

2021-2027 Buget local 

6  
PALATUL 
COPIILOR 
VASLUI 

Construcție complex 
multifuncțional 

Conform 
documentație 

tehnico-
economică 

24 luni 

POR Nord-Est 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
Granturi SEE și 

Norvegiene 
Buget local 

Alte surse nerambursabile 

 

7  

BÂRLAD 

Construire sală 
sport în cadrul 

Colegiului Național 
"Gh. Roșca 
Codreanu" 

Conform 
documentație 

tehnico-
economică 

2021-2027 

POR Nord-Est 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

Strategia Integrată 
de   Dezvoltare 

Urbană Municipiului 
Bârlad, Județul 

Vaslui 2021-2027 
 

8  

Dezvoltarea 
infrastructurii 

sportive aferentă 
centrelor de 

pregătire sportivă 

Conform 
documentație 

tehnico-
economică 

2021-2027 

POR Nord-Est 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

9  

Modernizarea bazei 
sportive a 
Stadionului 

Municipal Bârlad 

Conform 
documentație 

tehnico-
economică 

2021-2027 

CNI 
PNDL II 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 



 

 

116 

Strategia pentru Educație Fizică și Sport 
 a județului Vaslui, 

cu orizontul de timp 2021-2027 
 

 

10  
Înființarea Clubului 
Sportiv Municipal 

Bârlad 

Conform 
documentație 

tehnico-
economică 

2021-2027 

 
CNI 

PNDL 
Buget local 

 
 

11  

Reabilitarea, 
modernizarea și 

dotarea Stadionului 
de Rugby 

Conform 
documentație 

tehnico-
economică 

2021-2027 

POR Nord-Est 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

Alte surse nerambursabile 

12  

Construcția de săli 
de sport pentru 

unitățile de 
învățământ din 

municipiul Bârlad 

Conform 
documentație 

tehnico-
economică 

2021-2027 

POR Nord-Est 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

Alte surse nerambursabile 

13  

Reabilitarea, 
modernizarea și 
dotarea Bazei 

Sportive CSS Bârlad 

Conform 
documentație 

tehnico-
economică 

2021-2027 

POR Nord-Est 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

Alte surse nerambursabile 

14  HUȘI 

Intervenții 
complexe de 
reabilitare a 

unităților școlare 
(școli și licee) și 

preșcolare 
(reabilitare, 
modernizare, 

creștere eficiență 
energetică și 

echipare, 
amenajarea 

terenurilor de sport, 

Conform 
documentație 

tehnico-
economică 

2021-2027 

POR Nord-Est 2021-2027 
PNRR 

Granturi SEE și 
Norvegiene 

CNI 
PNDL II 

AFM 
Buget local 

Alte surse nerambursabile 

Strategia de 
Dezvoltare Locală a 

Municipiului Huşi 
pentru orizontul de 

timp 2021-2027 
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amenajarea 

terenurilor libere) 

15  Reabilitarea 
complexului sportiv 15,000,000.00 2021-2027 

POR Nord-Est 2021-2027 
Granturi SEE și 

Norvegiene 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

Alte surse nerambursabile 

16  

Modernizarea 
spațiilor de 

promenadă, loisir, 
agrement, parcuri, 

locuri de joacă 
pentru copii 

15,000,000.00 2021-2027 

POR Nord-Est 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

Alte surse nerambursabile 

17  Construire bazin de 
înot  15,000,000.00 2021-2027 

POR Nord-Est 2021-2027 
PNRR 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

Alte surse nerambursabile 

18  
Amenajare piste de 
biciclete și parcări 

biciclete 
1,500,000.00 2021-2027 

POR Nord-Est 2021-2027 
PNRR 

Granturi SEE și 
Norvegiene 

CNI 
PNDL II 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 
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19  

MURGENI 

Teren sport 300,000.00 6 luni 

POR Nord-Est 2021-2027 
PNRR 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

Alte surse nerambursabile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategia de 
Dezvoltare Locală 
Murgeni 2021-2027 

  
  
  
  
  
  

20  Construire teren 
sport sat Cârja 

Conform 
documentație 

tehnico-
economică 

 2021-2027 

 POR Nord-Est 2021-2027 
PNRR 
CNI 

PNDL II 
PNS 2021-2027 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

21  Construire teren 
sport sat Floreni 

Conform 
documentație 

tehnico-
economică 

 
 

 2021-2027 

  POR Nord-Est 2021-2027 
PNRR 
CNI 

PNDL II 
PNS 2021-2027 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

22  Construire teren 
sport sat Raiu 

Conform 
documentație 

tehnico-
economică 

 
 

 2021-2027 

  POR Nord-Est 2021-2027 
PNRR 
CNI 

PNDL II 
PNS 2021-2027 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

23  Construire teren 
sport sat Sărăţeni 

Conform 
documentație 

tehnico-
economică 

 
 

 2021-2027 

  POR Nord-Est 2021-2027 
PNRR 
CNI 

PNDL II 
PNS 2021-2027 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

24  Construire teren 
sport sat Schineni 

Conform 
documentație 

tehnico-
economică 

 
 

 2021-2027 

  POR Nord-Est 2021-2027 
PNRR 
CNI 

PNDL II 
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PNS 2021-2027 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

25  Construire teren 
sport sat Lăţeşti 

Conform 
documentație 

tehnico-
economică 

 
 

 2021-2027 

 POR Nord-Est 2021-2027 
PNRR 
CNI 

PNDL II 
PNS 2021-2027 

Buget local 
Alte surse 

nerambursabile  

26  NEGREȘTI 

Construire bază 
sportivă TIP1, str. 

Decebal, nr .6, oraș 
Negrești, Liceul 
Tehnologic ,, 

Nicolae Iorga"- corp 
B, județul Vaslui 

Conform 
documentație 

tehnico-
economică 

2021-2027 

POR Nord-Est 2021-2027 
PNRR 
CNI 

PNDL II 
Buget local 

Alte surse nerambursabile 

Strategia de 
Dezvoltare Durabilă 
A Oraşului Negreşti, 

Judeţul Vaslui 
pentru perioada de 
programare 2021 – 

2027 

27  

ALEXANDRU 
VLAHUȚĂ 

Construire sală de 
sport 6,800,000.00 2024 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

 

28  
Construire teren 

sport 
multifuncţional 

5,500,000.00 2022 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

29  ARSURA 

Finalizare bază 
sportivă în comuna 

Arsura, județul 
Vaslui 

250,000.00 36 luni 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

 
 
 
 
 
 

https://negresti.ro/download/strategi-de-dezvoltare-durabila-a-orasului-negresti-judetul-vaslui-pentru-perioada-de-programare-2021-2027/
https://negresti.ro/download/strategi-de-dezvoltare-durabila-a-orasului-negresti-judetul-vaslui-pentru-perioada-de-programare-2021-2027/
https://negresti.ro/download/strategi-de-dezvoltare-durabila-a-orasului-negresti-judetul-vaslui-pentru-perioada-de-programare-2021-2027/
https://negresti.ro/download/strategi-de-dezvoltare-durabila-a-orasului-negresti-judetul-vaslui-pentru-perioada-de-programare-2021-2027/
https://negresti.ro/download/strategi-de-dezvoltare-durabila-a-orasului-negresti-judetul-vaslui-pentru-perioada-de-programare-2021-2027/
https://negresti.ro/download/strategi-de-dezvoltare-durabila-a-orasului-negresti-judetul-vaslui-pentru-perioada-de-programare-2021-2027/
https://negresti.ro/download/strategi-de-dezvoltare-durabila-a-orasului-negresti-judetul-vaslui-pentru-perioada-de-programare-2021-2027/
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30  

Însămânțare cu 
gazon natural și 

împrejmuire teren 
de fotbal în 

localitățile Pâhnești 
și Fundătura 

80,000.00 36 luni 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

l 

 
 

Strategia de 
Dezvoltare Locală a 

comunei Arsura  
– perioada 2021-

2027  
  
  

31  

Construire și 
împrejmuire teren 

fotbal cu gazon 
artificial în curtea 

școlii din satul 
Arsura 

50,000.00 36 luni 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

32  

BĂCANI 

Construire sală de 
sport în comuna 
Băcani, județul 

Vaslui 

Conform 
documentație 

tehnico-
economică 

24 luni 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile   

  

33  

Amenajare bază 
sportivă în comuna 

Băcani, județul 
Vaslui. 

Conform 
documentație 

tehnico-
economică 

24 luni 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

34  

BĂLTENI 

Construire sală de 
sport cu tribune de 

180 de locuri în 
comuna Bălteni, 
județul Vaslui 

11,000,000.00 2021-2027 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile   

  

35  
Construire bază 

sportivă cu teren de 
fotbal tip 1  

10,500,000.00 2021-2027 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 
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36  BOGDĂNEȘTI 

Amenajare teren 
multifuncțional în 

localitatea 
Bogdănești, comuna 
Bogdănești, județul 

Vaslui 

Conform 
documentație 

tehnico-
economică 

36 luni 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile                        

 

37  

BOȚEȘTI 

Construire sală de 
sport 3,000,000.00 2021-2027 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

Strategia de 
Dezvoltare Locală a  
Comunei Boțești - 

perioada 2021-2027  
  

38  
Construire teren 

sport 
multifuncțional 

500,000.00 2021-2027 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

39  

CREȚEȘTI 

Construire sală de 
sport în comuna 
Crețești, județul 

Vaslui 

 
Conform 

documentație 
tehnico-

economică 

 
 

24 luni 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

 

40  

Amenajare terenuri 
de sport în comuna 
Crețești, județul 

Vaslui 

 
Conform  

documentație 
tehnico-

economică 

 
 

24 luni 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

41  DELENI Construire teren de 
sport 

Conform  
documentație 

 tehnico-
economică 

2021-2027 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 
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42  

DIMITRIE 
CANTEMIR 

Amenajare sală de 
sport în sat Gușiței 

Conform  
documentație 

 tehnico-
economică 

2021-2027 

PNS 2021-2027 
CNI (Subprogramul Săli de 

sport) 
PNDL II 
PNRR 

Buget local  
Alte surse nerambursabile               

 
 
 
 
 
 
 
 

Strategia de 
Dezvoltare Locală pe 
perioada 2021-2027, 

comuna Dimitrie 
Cantemir, județul 

Vaslui  
  
  
  
  
  
  
  

43  
 Amenajare teren 

de sport în sat 
Gușiței 

Conform  
documentație 

 tehnico-
economică 

2021-2027 

PNS 2021-2027 
CNI (Subprogramul 

Complexuri sportive) 
PNDL II 
PNRR 

Buget local                            
Alte surse nerambursabile               

44  
Amenajare teren 

sintetic în sat 
Hurdugi 

Conform 
documentație 

 tehnico-
economică 

2021-2027 

PNS 2021-2027 
CNI (Subprogramul 

Complexuri sportive) 
PNDL II 
PNRR 

Buget local                            
Alte surse nerambursabile 

45  Amenajare teren de 
fotbal în sat Hurdugi 

Conform 
documentație 

 tehnico-
economică 

2021-2027 

PNS 2021-2027 
CNI (Subprogramul 

Complexuri sportive) 
PNDL II 
PNRR 

Buget local                            
Alte surse nerambursabile                 

46  Amenajare teren 
sintetic în sat Urlați 

Conform 
documentație 

 tehnico-
economică 

2021-2027 

PNS 2021-2027 
CNI (Subprogramul 

Complexuri sportive) 
PNDL II 
PNRR 

Buget local                            
Alte surse nerambursabile 
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47  Amenajare teren de 
fotbal în sat Urlați 

Conform 
documentație 

 tehnico-
economică 

2021-2027 

PNS 2021-2027 
CNI (Subprogramul 

Complexuri sportive) 
PNDL II 
PNRR 

Buget local                            
Alte surse nerambursabile 

48  
Amenajare teren de 

fotbal în sat 
Platonești 

Conform 
documentație 

 tehnico-
economică 

2021-2027 

PNS 2021-2027 
CNI  

PNDL II 
PNRR 

Buget local                            
Alte surse nerambursabile 

49  
Amenajare teren de 

fotbal în sat 
Grumezoaia 

Conform 
documentație 

 tehnico-
economică 

2021-2027 

PNS 2021-2027 
CNI (Subprogramul 

Complexuri sportive) 
PNDL II 
PNRR 

Buget local                            
Alte surse nerambursabile 

50  DODEȘTI 

Construire sală de 
sport școlară, 

comuna Dodești, sat 
Dodești, județul 

Vaslui 

6,556,708.00 2023 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

  

51  FĂLCIU 

Modernizarea și 
extinderea 

infrastructurii de 
agrement de la 
nivel local în 

comuna Fălciu, 
județul Vaslui 

1,170,253.00 2021-2027 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

Strategia de 
Dezvoltare Locală a 

Comunei Fălciu, 
2021-2027 
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52  

FRUNTIȘENI 

Construirea a două 
baze sportive în 

satele Fruntișeni și 
Grăjdeni 

Conform 
documentație 

 tehnico-
economică 

2021-2027 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

 
 
 
 
 

Strategia de 
Dezvoltare Locală a  
Comunei Fruntișeni - 
perioada 2021-2027  

  
  

53  

Construirea unei săli 
de sport la Școala 

Gimnazială 
Fruntișeni 

Conform 
documentație 

 tehnico-
economică 

2021-2027 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

54  

GRIVIȚA 

Înfiinţare Bază 
sportivă în 

localitatea Grivița, 
comuna Griviţa, 
judeţul Vaslui 

10,500,000.00 

 
 
 

2021-2027 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

 

55  

Înfiinţare Sală de 
educație fizică 
școlară, școala 

Trestina, comuna 
Griviţa, judeţul 

Vaslui 

3,100,000.00 

 
 
 

2021-2027 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

56  

Înfiinţare Sală de 
educație fizică 
școlară, Școala 
Grivița, comuna 
Griviţa, judeţul 

Vaslui 

3,100,000.00 

 
 
 

2021-2027 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

57  

Înfiinţare Sală de 
educație fizică 
școlară, Școala 

Odaia Bursucani, 
comuna Griviţa, 
judeţul Vaslui 

3,100,000.00 

 
 
 

2021-2027 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 
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58  

Înfiinţare Teren de 
sport, Școala 

Grivița, comuna 
Griviţa, judeţul 

Vaslui 

700,000.00 

 
 
 

2021-2027 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile                       

59  

Înfiinţare Teren de 
educație fizică 
școlară, Școala 

Odaia Bursucani, 
comuna Griviţa, 
judeţul Vaslui 

700,000.00 

 
 
 

2021-2027 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

60  

HOCENI 

Realizarea unui 
complex sportiv 
care să cuprindă 

teren de fotbal cu 
tribune și vestiare, 
teren de handbal, 
teren de tenis de 
câmp, instalarea 

unui parc cu 
echipamente 
sportive în 

localitatea Hoceni 
județul Vaslui 

Conform 
documentație 

 tehnico-
economică 

2021-2027 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

Strategia de 
dezvoltare rurală 

durabilă a comunei 
Hoceni 2021-2027 

61  

Construirea unui 
teren de fotbal 

împrejmuit, 
tribune, vestiare în 
sat Deleni, comuna 

Hoceni 

Conform 
documentație 

 tehnico-
economică 

2021-2027 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

62  

Modernizarea 
terenului de sport 
(handbal) din sat 
Oțeleni, comuna 

Hoceni (amenajare 
teren cu gazon 

sintetic, amenajare 

Conform 
documentație 

 tehnico-
economică 

2021-2027 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 
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gradenă, amenajare 

punct medical, 
achiziționare porți 
de fotbal și coșuri 
de baschet, tabelă 

scor, sistem de 
supraveghere video, 
amenajare punct de 
acces din porți de 

fier forjat, 
achiziționarea de 

materiale sportive)  

63  

Construirea unui 
teren de fotbal în 

sat Siscani,  comuna 
Hoceni 

Conform 
documentație 

 tehnico-
economică 

2021-2027 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

64  

Realizarea unei 
baze sportive cu 
teren de fotbal 

omologabil tip 1 pe 
o suprafață de 12 

350 mp în sat 
Barboși, comuna 

Hoceni 

Conform 
documentație 

 tehnico-
economică 

2021-2027 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

65  

IANA 

Construire sală de 
sport 

Conform 
documentație 

 tehnico-
economică 

2021-2027 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

  
  
  
  
  

66  
Amenajare teren de 
sport sintetic pentru 

școli 

Conform 
documentație 

 tehnico-
economică 

2021-2027 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 
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67  

Construire bază 
sportivă în vederea 

desfășurării de 
antrenamente, 

competiții - fotbal, 
oină, atletism 

Conform 
documentație 

 tehnico-
economică 

2021-2027 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

68  
Finanțare competiții 
sportive - rugby-tag, 

fotbal, oină 

Conform 
documentație 

 tehnico-
economică 

2021-2027 Buget local 
Alte surse de finanțare 

69  

Achiziționarea unui 
teren în satul Recea 

în vederea 
amenajării unui 
teren de sport 

Conform 
documentație 

 tehnico-
economică 

2021-2027 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

70  

IVĂNEȘTI 

Învățământ 
obligatoriu de 
calitate prin 

construire școală și 
teren 

multifuncțional în 
sat Ivănești, comuna 

Ivănești, județul 
Vaslui 

897,141.22 2021-2027 

POR Nord-Est 2021-20217 
PNS 2021-2027 

CNI 
PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

 
71  

Construire sală de 
sport în comuna 
Ivănești, județul 

Vaslui 

10,330,467.57 2021-2027 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

72  

Amenajare teren de 
sport în sat Buscata, 

comuna Ivănești, 
județul Vaslui 

Conform 
documentație 

 tehnico-
economică 

2021-2027 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 
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73  

Amenajare bază 
sportivă în comuna 
Ivănești, județul 

Vaslui 

Conform 
documentație 

 tehnico-
economică 

2021-2027 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

74  

Amenajare teren de 
sport în satele 

Ivănești, Ursoaia și 
Valea Mare, comuna 

Ivănești, județul 
Vaslui 

Conform 
documentație 

 tehnico-
economică 

2021-2027 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

75  

LAZA 

Construire sală de 
sport sat Laza, 
comuna Laza, 
județul Vaslui 

9,200,000.00 60 luni 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

Strategia de 
dezvoltare locală a  

Comunei Laza pentru 
perioada 2021-2027  

  
76  

Construire teren de 
sport cu gazon 

sintetic 
350,000.00 24 luni 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

77  

LIPOVĂȚ 

Construire bază 
sportivă cu teren 
omologabil tip I în 
comuna Lipovăț, 

județul Vaslui 

6,977,229.00 2021-2027 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

Strategia de 
dezvoltare locală  
pentru perioada 

2021-2027, comuna 
Lipovăț, 

 județul Vaslui 
  
  78  

Miniteren de fotbal 
în satele: Lipovăț, 

Corbu, Chițoc, 
Fundu Văii, 
Căpușneni 

250,000.00/com
ună 2021-2027 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 
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79  

LUNCA BANULUI 

Construire sală de 
sport în satul Lunca 

Banului, comuna 
Lunca Banului, 
județul Vaslui 

Conform 
documentație 

 tehnico-
economică 

2021-2027 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

  
  
 
 
 
 
 

Strategia de 
dezvoltare locală a 

comunei Lunca 
Banului, județul 
Vaslui, pentru 

perioada 2021-2027  
  
  

80  

Construire teren de 
fotbal sintetic în 
comuna Lunca 

Banului 

Conform 
documentație 

 tehnico-
economică 

2021-2027 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

81  
Construire teren de 

fotbal sintetic în 
satul Otetoaia 

Conform 
documentație 

 tehnico-
economică 

2021-2027 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

82  

Construire teren 
fotbal sintetic la 

Spațiul de Recreere 
Colacu 

Conform 
documentație 

 tehnico-
economică 

2021-2027 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

83  

Echipament sportiv 
(aparate de fitness 
pentru exterior), la 
Spațiul de Recreere 

Colacu 

Conform 
documentație 

 tehnico-
economică 

2021-2027 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

84  
Construire teren 
tenis în sat Lunca 

Banului 

Conform 
documentație 

 tehnico-
economică 

2021-2027 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 
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85  MICLEȘTI 

Construire sală de 
sport în comuna 
Miclești, județul 

Vaslui 

841,347.00 12 luni 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

  

86  

MUNTENII DE 
SUS 

Construire și dotare 
sală de sport 

școlară, 102 locuri, 
în satul Satu Nou, 

comuna Muntenii de 
Sus, județul Vaslui 

1,500,000.00 24 luni 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

 

87  

Modernizare bază 
sportivă Flacăra, 
Muntenii de Sus, 
județul Vaslui 

500,000.00 36 luni 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

88  OȘEȘTI 

Amenajare teren de 
sport în satele Buda 
și Oșești, comuna 
Oșești, județul 

Vaslui 

Conform 
documentație 

 tehnico-
economică 

2021-2027 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

  

89  

PĂDURENI 

Construire sală de 
sport în satul 

Pădureni, comuna 
Pădureni, județul 

Vaslui  

Conform 
documentație 

 tehnico-
economică 

2021-2027 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

Strategia de 
dezvoltare locală a 
comunei Pădureni 
pentru perioada 

2021-2027 
90  

Amenajarea bazei 
sportive din satul 
Pădureni, comuna 
Pădureni, județul 

Vaslui 

Conform 
documentație 

 tehnico-
economică 

2021-2027 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 
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91  

Amenajare terenuri 
de sport în satele 
Văleni și Ivănești, 
comuna Pădureni, 

județul Vaslui 

Conform 
documentație 

 tehnico-
economică 

2021-2027 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

92  

PUȘCAȘI 

Teren de sport 
multifuncțional 30 × 
18 - Poiana lui Alexa 

330,000.00 6 luni 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

 93  
Teren de sport 

multifuncțional 40 × 
20 - Pușcași 

400,000.00 6 luni 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

94  
Gradenă și vestiar la 

terenul de fotbal 
existent 

220,000.00 12 luni 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

95  

STĂNILEȘTI 

Construire sală de 
sport în comuna 

Stănilești, județul 
Vaslui 

Conform 
documentație 

 tehnico-
economică 

2021-2027 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

 
Strategia de 

dezvoltare locală a 
 comunei Stănilești 

pentru perioada 
2021-2027  

  
  96  

Teren Multi-sport 
Școala Gimnazială 

Stănilești  

Conform 
documentație 

 tehnico-
economică 

2021-2027 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile  
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97  
Teren Multi-sport 
Şcoala Gimnazială 

Pogănești 

Conform 
documentației 

tehnico-
financiare 

2021-2027 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

98  TĂCUTA 
Construire sală de 
sport în comuna 

Tăcuta 
5,000,000.00 2021-2027 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

 

99  TUTOVA 
Amenajare bază 
sportivă în satul 

Tutova  
5,204,670.86 36 luni 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

 

100  VIIȘOARA 

Construire sală de 
sport în satul 

Viișoara, comuna 
Viișoara, județul 

Vaslui 

4,618,038.00 24 luni 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

Strategia de 
dezvoltare locală a 

Comunei 
 Viișoara 2021-2027  

101  

VINDEREI 

Construire sală de 
sport în satul 

Vinderei, județul 
Vaslui 

4,516,004.00 12 luni 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

 

102  
Amenajare terenuri 
de sport în comuna 

Vinderei 
495,000.00 12 luni 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 
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103  

VULTUREȘTI 

Construire sală de 
sport în satul 

Vulturești  

Conform 
documentație 

tehnico-
economică 

2021-2027 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

Strategia de 
dezvoltare a 

Comunei Vulturești 
2021-2027 

 

104  
Amenajarea unei 
baze sportive în 
satul Vulturești  

Conform 
documentație 

tehnico-
economică 

2021-2027 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

105  

Amenajarea de 
terenuri de sport  în 

satele Buhăiești, 
Vulturești și 

Voinești  

Conform 
documentație 

tehnico-
economică 

2021-2027 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

106  

ZĂPODENI 

Construire teren 
sport în localitatea 

Zăpodeni 

Conform 
documentație 

tehnico-
economică 

2021-2027 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

  
  
  
  
  
  
  

107  
Construire teren 

sport în satul 
Portari, comuna 

Zăpodeni 

Conform 
documentație 

tehnico-
economică 

  

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

108  
Construire teren 

sport în localitatea 
Uncești, comuna 

Zăpodeni 

Conform 
documentație 

tehnico-
economică 

2021-2027 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 
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109  
Construire teren 

sport în localitatea 
Dobroslovești, 

comuna Zăpodeni 

Conform 
documentației 

tehnico-
financiare 

2021-2027 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

110  

Dotare sală 
educație fizică 
școlară în satul 

Zăpodeni, comuna 
Zăpodeni 

Conform 
documentației 

tehnico-
financiare 

2021-2027 

POR Nord-Est 2021-2027 
PNS 2021-2027 

CNI 
PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

111  

Finalizare bază 
sportivă tip I în 

localitatea 
Zăpodeni, comuna 

Zăpodeni 

Conform 
documentației 

tehnico-
financiare 

2021-2027 

PNS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
PNRR 

Buget local 
Alte surse nerambursabile 

112  
Înființare Club 

Sportiv ,,Avântul 
Zăpodeni", comuna 

Zăpodeni 

Conform 
documentației 

tehnico-
financiare 

2021-2027 Buget local 
Alte surse de finanțare 

*POR NE 2021-2027: printre operațiunile și tipurile de acţiuni sprijinite în cadrul Priorității 6: Nord-Est – O regiune educată, se regăsește și: 
construcţia, reabilitarea, modernizarea și dotarea infrastructurii sportive asociate unităților de învăţământ, inclusiv  a  centrelor  de  pregătire  
sportivă  (inclusiv  olimpice)  stabilite  pe  lângă  școli  sau  instituţii  de  învăţământ. 
** Planul Național Strategic (PNS) 2021-2027 prevede în cadrul intervenției LEADER  - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea 
comunității, inclusiv investiții în infrastructura la scară mică, exploatarea potențialului istoric și cultural și sprijin pentru locuitorii din zonele 
acoperite de Strategiile de Dezvoltare Locală. 

Sursa: Autorul, în baza datelor colectate din teritoriu 
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Tabelul nr. 20: Portofoliul de proiecte propuse în domeniul educației fizice și sportului pentru perioada 2021-2027, entități 
publice și private 

Nr. 
crt. Beneficiar Titlu proiect Valoare estimată  

(lei) Sursă potențială de finanțare 

1 UAT din județ /  ONG-uri / 
asociații / parteneriate 

Proiect multianual de construire, 
modernizare, dotare a bazelor sportive 
și a sălilor de sport din județul Vaslui 

cf documentație 
tehnico-economică 

POR Nord-Est 2021-2027 
PNS 2021-2027 

POIDS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
Granturi SEE și Norvegiene 

PNRR 
Buget local 

Buget Min. Sportului 
Alte surse nerambursabile 

2 

 
 
 
 

UAT din județ /  ONG-uri / 
asociații / parteneriate 

Înființarea unui Centru de medicină 
sportivă, dotat corespunzător, în acord 
cu normele și cerințele internaționale 

cf documentație 
tehnico-economică 

POR Nord-Est 2021-2027 
PNS 2021-2027 

CNI 
PNDL II 

Granturi SEE și Norvegiene 
PNRR 

Buget local 
Buget Min. Sportului 

Alte surse nerambursabile 

3 

 
 
 
 

UAT din județ /  ONG-uri / 
asociații / parteneriate 

Înființarea și funcționalizarea de 
cabinete de medicină sportivă în bazele 
sportive de antrenament și competiții 

de la nivelul județului Vaslui 

cf documentație 
tehnico-economică 

POR Nord-Est 2021-2027 
PNS 2021-2027 

POIDS 2021-2027 
CNI 

PNDL II 
Granturi SEE și Norvegiene 

PNRR 
Buget local 

Buget Min. Sportului 
Alte surse nerambursabile 

4 
 
 Construirea unui bazin de înot 

semiolimpic acoperit 
cf documentație 

tehnico-economică 

POR Nord-Est 2021-2027 
PNS 2021-2027 

POIDS 2021-2027 
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UAT din județ /  ONG-uri / 

asociații / parteneriate 
CNI 

PNDL II 
Granturi SEE și Norvegiene 

PNRR 
Buget local 

Buget Min. Sportului 
Alte surse nerambursabile 

5 

 
 
 

UAT din județ /  ONG-uri / 
asociații / parteneriate 

Modernizarea bazelor sportive 
județene–pentru sportul de masă și 

sportul de performanță 

cf documentație 
tehnico-economică 

POR Nord-Est 2021-2027 
PNS 2021-2027 

CNI 
PNDL II 

Granturi SEE și Norvegiene 
PNRR 

Buget local 
Buget Min. Sportului 

Alte surse nerambursabile 

6 UAT din județ /  ONG-uri / 
asociații / parteneriate 

Elaborarea și promovarea unei agende 
sportive multianuale a județului Vaslui 

cf documentație 
tehnico-economică 

Buget local 
Alte surse de finanțare 

7 

 
UAT din județ /  ONG-uri / 

asociații / parteneriate 
Organizarea de competiții polisportive 

pentru elevi 
cf documentație 

tehnico-economică 

Buget local 
Granturi SEE și Norvegiene 

Buget Min. Sportului 
Alte surse nerambursabile 

8 

 
UAT din județ /  ONG-uri / 

asociații / parteneriate 

Organizarea de evenimente sportive 
pentru cetățeni (de tip maraton) pentru 

a promova un stil de viață sănătos 

cf documentație 
tehnico-economică 

Buget local 
Granturi SEE și Norvegiene 

Buget Min. Sportului 
Alte surse nerambursabile 

9 UAT din județ /  ONG-uri / 
asociații / parteneriate 

Ziua porților deschise la cluburile 
sportive  

cf documentație 
tehnico-economică Buget local 

10 

 
UAT din județ /  ONG-uri / 

asociații / parteneriate 

Organizarea de evenimente (concursuri 
biciclete, alergare crosuri, ștafete, 

tenis de masă, tenis de câmp, 
badminton, role, handbal, volei, fotbal, 
baschet) cu limitarea impactului asupra 

mediului 

cf documentație 
tehnico-economică 

Buget local 
Granturi SEE și Norvegiene 

Buget Min. Sportului 
Alte surse nerambursabile 

11 

 
UAT din județ /  ONG-uri / 

asociații / parteneriate Programe sportive și de viață sănătoasă cf documentație 
tehnico-economică 

Buget local 
Granturi SEE și Norvegiene 

Buget Min. Sportului 
Alte surse nerambursabile 
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12 

 
UAT din județ /  ONG-uri / 

asociații / parteneriate Formarea de specialiști-suport pentru 
sportul de performanță 

cf documentație 
tehnico-economică 

POEO 2021-2027 
Buget local 

Granturi SEE și Norvegiene 
Erasmus+ 

Buget Min. Sportului 
Alte surse nerambursabile 

13 

 
UAT din județ /  ONG-uri / 

asociații / parteneriate Formare și perfecționare a personalului 
tehnic și a personalului suport din 

sportul de performanță 

cf documentație 
tehnico-economică 

POEO 2021-2027 
Buget local 

Granturi SEE și Norvegiene 
Erasmus+ 

Buget Min. Sportului 
Alte surse nerambursabile 

14 

 
UAT din județ /  ONG-uri / 

asociații / parteneriate 
Campanii de selecție la nivelul copiilor 

și juniorilor 
cf documentație 

tehnico-economică 

Buget local 
Erasmus+ 

Buget Min. Sportului 
Alte surse nerambursabile 

15 
 

UAT din județ /  ONG-uri / 
asociații / parteneriate 

Adoptarea de soluții pentru pregătirea 
sportivilor în conformitate cu cerințele 

moderne ale jocului 

cf documentație 
tehnico-economică 

Buget local 
Buget Min. Sportului 

Alte surse nerambursabile 

16 
 

UAT din județ /  ONG-uri / 
asociații / parteneriate 

Promovare  în mass-media a sportului și 
a mișcării 

cf documentație 
tehnico-economică 

Buget local 
Alte surse de finanțare 

17 

 
UAT din județ /  ONG-uri / 

asociații / parteneriate Acțiuni de promovare a sportului pentru 
copii 

cf documentație 
tehnico-economică 

Buget local 
Granturi SEE și Norvegiene 

Erasmus+ 
Buget Min. Sportului 

Alte surse nerambursabile 
Sursa: Autorul, în baza nevoilor identificate urmare a consultărilor din teritoriu 
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5.3 Stabilirea pachetelor de programe locale de dezvoltare pe ramuri sportive  
 

 

Programul vizează dezvoltarea și planificarea sistemului județean de finanțare a 
sportului. Pentru obținerea de rezultate performante, pe lângă priceperea și 
cunoștințele resurselor umane, este necesară și atragerea unor investiții în domeniul 
sportiv. Programul acordă importanță atât pentru atragerea unor investiții externe 
(fonduri europene nerambursabile), cât și pentru mobilizarea fondurilor locale, 
regionale și naționale (inclusiv fonduri guvernamentale).  

Acesta poate fi susținut prin: 

• Dezvoltarea sistemului actual de finanțare al Consiliului Județean Vaslui;  

• Dezvoltarea contribuției financiare a administrațiilor publice locale pentru sport; 

• Lansarea unor campanii de popularizare a sponsorizării și implicit, creșterea 
gradului de sponsorizare prin stimularea parteneriatelor între mediul de afaceri 
și sport, între sportivi și antreprenori, cu impact în realizarea finanțării 
echipelor, sportivilor și a cluburilor sportive din județ; 

• Identificarea fondurilor externe nerambursabile; 

• Dezvoltarea sistemului de finanțare a sportului de performanță prin stimularea 
rolului financiar acceptat de actorii locali. 
 

 
 

Programul pornește de la continuarea procesului de redresare a jocurilor sportive, în 
funcție de valoarea, tradiția și nivelul de dezvoltare la nivel național și internațional al 
fiecăruia, cu atenție deosebită pentru asigurarea și dezvoltarea infrastructurii acestora. 

Acesta urmează să dezvolte: 

• Susținerea disciplinelor și probelor sportive individuale în funcție de valoarea, 
tradiția și gradul de dezvoltare a fiecăreia la nivelul clubului, atât pe plan 
național cât și internațional; 

• Utilizarea de criterii exigente specifice pentru selecționarea sportivilor și 
stimularea corespunzătoare a acestora; 

• Perfecționarea sistemelor de selecție, de pregătire și a celor competiționale pentru 
fiecare ramură de sport, în cadrul secțiilor sportive cu rezultate din județ; 

• Susținerea cu prioritate a activității sportive de performanță la nivelul copiilor 
și juniorilor, prin parteneriate, contracte de colaborare cu unități sportive 
școlare, prin acțiuni continue și programatice la nivelul fiecărei secții a clubului, 
inclusiv prin campanii de selecție; 

• Asigurarea condițiilor necesare pentru selecția continuă, pregătire, participare 
la competiții și promovare în loturile naționale și olimpice. 
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Programul "Vasluiul în mișcare" încurajează practicarea sportului în structuri sportive, 
deoarece acesta este mediul care asigură siguranța atât a participanților, cât și a 
practicanților, precum și furnizarea de servicii sportive care respectă standardele de 
calitate în vederea formării și pregătirii în ramura sportivă dorită. Beneficiarii 
programului sunt cetățeni din toate categoriile sociale, începând cu vârsta de 6 ani, 
din mediul urban și rural, persoane cu oportunități reduse și cu dizabilități. Programul 
"Vasluiul în mișcare" este format din trei subprograme, după cum urmează: 

• Finanțarea nerambursabilă a structurilor sportive, concurs de proiecte sportive 
la nivel județean; 

• Calendar competițional - susținerea și dezvoltarea unui calendar competițional 
școlar adresat elevilor din clasele V-VIII la nivel județean; 

• Sport pentru sănătate, sistem competițional pe probe atipice, neclasice, pe 
categorii de vârstă, începând cu elevi din clasa 0 până la persoane cu vârsta de 
peste 50 de ani. 
 

5.4 Monitorizarea și evaluarea implementării Strategiei 
 
Prezentul subcapitol prevede elaborarea și implementarea unui sistem de monitorizare 
a gradului de realizare a măsurilor propuse în prezenta strategie în baza realizării unei 
cercetări periodice a realităților din domeniul sportului pentru a înțelege în 
profunzime dinamica socială și sportivă pentru a putea previziona evoluția 
fenomenului sportiv în următoarea perioadă. 

Vor fi realizate cercetări și actualizări anuale ale strategiei în funcție de rezultatele 
implementării și de dinamica socială și economic
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Tabelul nr. 21: Sistemul de monitorizare a gradului de realizare a măsurilor privind dezvoltarea sportului de masă în județul Vaslui 

 

Perioada de implementare 

Anul I-II (2022-2023) Anul III-IV (2024-2025) Anul V-VI (2026-2027) 

Nivel de prioritate / Măsurare și monitorizare 

1 2 3 

PD I. Promovarea sportului de masă (inclusiv sportul școlar) în județul Vaslui 

M1.1 - Promovarea practicării sportului de masă, ca 
instrument educațional și mijloc de menținere a 
sănătății 

Nr. evenimente de promovare a 
sportului de masă 

Nr. evenimente cu mesaj sau 
caracter sportiv organizate/la 

care s-a participat 

 

M1.2 - Acțiuni de conștientizare a importanței 
activității fizice, prin creșterea participării și acces 
egal la sport pentru toți (dezbateri publice, 
conferințe, workshop-uri, acțiuni sportive de 
popularizare) 

Nr. acțiuni de conștientizare la 
nivel local și la nivel județean 
Nr. activități de popularizare a 
sportului și a educației fizice 
Nr. dezbateri publice anuale 
Nr. participanți/dezbatere 

Nr. conferințe anuale 
Nr. participanți/conferință 

Nr. workshop-uri 
Nr. acțiuni sportive de 

popularizare 

 

M1.3 - Promovarea conștientizării importanței 
sportului la școală printr-o mai bună  integrare a 
educației fizice în programa școlară 

 
Nr. acțiuni de 

conștientizare la nivel 
școlar 

M1.4 - Consolidarea sportului ca mijloc de promovare 
a incluziunii sociale a tuturor elevilor  

Nr. acțiuni de promovare 
a incluziunii sociale a 

tuturor elevilor 

M1.5 - E-sport: calendar sportiv județean, agenda 
sportivă județeană - popularizare și mediatizarea 
evenimentelor sportive la nivel județean 

e-Calendar sportiv județean, 
actualizat lunar 

Nr. de evenimente locale 
sportive finanțate 

Nr. de evenimente locale 
sportive susținute și promovate 
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M1.6 - Promovarea disciplinelor sportive cu tradiție în 
județul Vaslui (gimnastică, rugby, fotbal, handbal, 
atletism, canotaj etc) 

 

Nr. discipline sportive cu tradiție promovate la nivel 
județean și național 

Nr. de competiții organizate pentru promovarea 
disciplinelor sportive cu tradiție în județul Vaslui 

M1.7 - Promovarea educației polisportive în rândul 
participanților la activitățile sportive  Nr. evenimente de promovare a educației 

polisportive 

M1.8 - Promovarea succesului sportiv, a istoriei, 
tradiției, a personalităților sportive originare din 
județ și rezultatelor sportive pentru atragerea cât mai 
multor participanți la sport 

 
Nr. evenimente sportive de promovare a istoriei, 
tradiției, a personalităților sportive originare din 

județ și rezultatelor sportive 

M1.9 - Acțiuni de conștientizare a importanței 
practicării sportului în rândul părinților și 
aparținătorilor (de exemplu, prin campanii pe social 
media, campanii în școli, întâlniri cu părinții etc) 

Nr. campanii pe social media 
Nr. campanii în școli 

Nr. evenimente cu părinții-
copiii-antrenorii/profesorii de 

sport 

 

M1.10 - Acțiuni de informare în școli cu privire la 
importanța sportului și a educației fizice și 
promovarea activităților recreative și de sport 

Nr. campanii de informare 
Nr. școli implicate 

Nr. comunități locale implicate 
 

PD II. Susținerea și încurajarea copiilor și tinerilor de a practica un sport 

M2.1 Oferirea mai multor oportunități de practicare a 
sportului în școli prin crearea de parteneriate cu 
întreg sistemul educațional 

Nr. de parteneriate școală-club 
sportiv 

Nr. de parteneriate școală-
școală 

Nr. de parteneriate școală-UAT 
Nr. de oportunități create de 
practicare a sportului școlar 

 

M2.2 Dialog și colaborare strategică între 
administrațiile publice locale, instituții de 
învățământ, cluburi sportive, asociații sportive și 
instituții de specialitate 

 
Nr. de evenimente/întâlnire UAT-unități de 

învățământ -cluburi/asociații sportive- instituții de 
specialitate 

M2.3 Consolidarea capacităților structurilor locale de 
a oferi programe și servicii de calitate unui număr cât 
mai mare de participanți în domeniul sportului 

Capacitate îmbunătățită a 
structurilor locale de a oferi 

programe și servicii de calitate 
unui număr cât mai mare de 

participanți în domeniul 
sportului 
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Nr. de programe de calitate 

oferite publicului larg în 
domeniul sportiv 

Nr. de servicii de calitate 
oferite publicului larg în 

domeniul sportiv 

M2.4 Creșterea accesului populației la activități 
sportive organizate la nivel județean 

Nr. de participanți la 
activitățile sportive din județ 
Nr. de evenimente sportive 

organizate anual 
Nr. comunități locale implicate 

 

M2.5 Identificarea și susținerea creării de noi centre 
sportive în mediul rural  

Nr. centre existente 
Nr. centre sportive susținute 
financiar, logistic, cu resurse 

umane 
Nr. centre nou înființate 

 

M2.6 Dezvoltarea ofertei sportive și de agrement 
pentru sportul de masă  Ofertă sportivă îmbunătățită și diversificată 

M2.7 Asigurarea transportului (inclusiv cel școlar) 
către bazele sportive sau către spațiile de desfășurare 
a activităților sportive asigurând creșterea 
accesibilității centrelor sportive prin asigurarea 
transportului copiilor la centre 

Nr. de facilități privind 
transportul către și de la bazele 

sportive oferite la nivel local 
Nr. rute transport 
 Nr. copii implicați 

Nr. comunități implicate 

 

M2.8 Acces liber la infrastructura sportivă: accesul 
fiecărei persoane la serviciile bazelor/centrelor 
sportive, prețuri accesibile, inclusiv în cazul celor 
private 

Nr. de baze/centre sportive 
care oferă acces gratuit 
Nr. de parteneriate baze 

sportive-școli pentru asigurare 
acces gratuit/accesibil 

Nr. de parteneriate baze 
sportive-UAT-uri pentru 

asigurare acces gratuit/accesibil 
Nr. inițiative de a asigura 
accesibilitate universală la 

terenurile sportive din unitățile 
de învățământ din județul Vaslui 
Nr. comunități locale implicate 

 

M2.9 Dezvoltarea de programe sportive dedicate 
categoriilor defavorizate, pentru persoanele cu  Nr. programe sportive dedicate categoriilor 

defavorizate  
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dizabilități, copiii din familii și medii dezorganizate 
etc 

Nr. evenimente sportive 
Nr. persoane implicate 

M2.10 Organizarea de campionate și competiții 
sportive școlare 

Nr. de campionate și competiții 
sportive școlare organizate 

Nr. de echipe sportive 
participante la competiții 

sportive 

 

M2.11 Organizarea de activități/acțiuni sportive 
diverse, cu caracter transdisciplinar, interactiv, 
incluziv și demonstrativ, în spații dedicate și în aer 
liber, dar și în curtea școlii (terenul de sport/sală de 
sport ), cu personal specializat și cu participarea 
cadrelor didactice 

Nr. de acțiuni sportive cu 
caracter transdisciplinar, 

interactiv, incluziv și 
demonstrativ organizate 

Nr. de participanți la acțiuni 
sportive  

 

M2.12 Implementarea unui sistem stimulativ destinat 
încurajării copiilor să participe la activități sportive 

Nr. de premii acordate 
elevilor/copiilor care participă 

la competiții sportive 
Nr. de stimulente financiare și 

non-financiare  

 

M2.13 Elaborarea unor programe dedicate pentru 
dezvoltarea activităților sportive din mediul rural 

Nr. de programe dedicate 
dezvoltării activităților sportive 

din mediul rural 
 

M2.14 Dezvoltarea de programe precum “Atletism – 
Sportul pentru toți copiii”, “Fotbal – Sportul pentru 
toți copiii” etc 

 
Nr. de programe precum “Atletism – Sportul pentru 
toți copiii”, “Fotbal – Sportul pentru toți copiii” etc 

dezvoltate și organizate 
M2.15 Organizarea de mini-competiții sportive cu 
precădere în sporturile de tradiție din județul Vaslui 
(gimnastică, rugby, fotbal, handbal, atletism, 
canotaj) 

 Nr. de mini-competiții sportive organizate 

PD III Investiții în resursa umană 

M3.1 Formarea și perfecționarea resurselor umane din 
domeniul de activitate specific 

Nr. de cursuri de formare și 
perfecționare derulate 

Nr. de participanți la cursuri de 
formare și perfecționare 

Nr. măsuri active de susținere a 
resursei umane din sport 

 

M3.2 Consolidarea motivației profesorilor de educație 
fizică  Nr. profesori cu rezultate sportive 

Nr. unități de învățământ cu rezultate sportive 
M3.3 Identificarea resursei umane suport din mediul 
rural (profesori de educație fizică și sport și antrenori) 

Nr. profesori educație fizică și 
sport  
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Nr. antrenori 
Nr. voluntari 

Nr. măsuri active de susținere a 
resursei umane de suport 

PD IV. Creșterea nivelului finanțării programelor sportive, precum și diversificarea surselor de finanțare a acestora 

M4.1 Creșterea ponderii surselor private în finanțarea 
activității sportive a cluburilor, prin extinderea 
utilizării facilităților codului fiscal și amplificarea 
parteneriatului public-privat 

 

Nr. parteneriate public-privat realizate  
% alocare din fonduri private pentru activitatea 

sportivă din județ 
Bugete angajate 

M4.2 Stimularea fiscală a companiilor private care 
finanțează sau sponsorizează asociațiile sportive de 
masă/performanță 

 
Facilități fiscale acordate companiilor private care 
finanțează sau sponsorizează asociațiile sportive de 

masă/performanță 
M4.3 Inițierea unor activități pentru atragerea unor 
potențiali sponsori, parteneri  Nr. parteneriate realizate 

Bugete angajate 
M4.4 Creșterea contribuției autorităților 
administrației publice locale la finanțarea activității 
sportive, cu prioritate în finanțarea cheltuielilor de 
întreținere, modernizare și dezvoltare a bazei 
materiale sportive 

% alocare din fonduri ale 
autorităților administrației 

publice locale pentru 
activitatea sportivă din județ 

Bugete angajate 

 

M4.5 Crearea unor mecanisme de finanțare și suport a 
organizațiilor care promovează evenimente 
reprezentative în domeniul sportului și al educației 
fizice 

 

Nr. de mecanisme de finanțare și suport puse în 
aplicare 

Nr. de evenimente sportive desfășurate urmare a 
acestor mecanisme 

M4.6 Accesarea de fonduri, prin participarea la 
proiecte de finanțare locale, județene, naționale, 
europene și internaționale 

Nr. proiecte cu finanțare locală, 
județeană, națională, 

europeană și internațională 
câștigate/ implementate 

Fonduri totale atrase din surse 
nerambursabile 
Bugete angajate 

 

M4.7 Stimularea copiilor, elevilor și a profesorilor cu 
rezultate deosebite la concursuri prin anumite premii 
la sfârșitul anului școlar/competițional 

Nr. premii acordate la 
concursuri, competiții 

Nr. profesori, antrenori 
implicați 

Nr. participanți 
Nr. competiții, concursuri 

câștigate 

 

PD V. Asigurarea accesului la sport și asigurarea egalității de șanse 
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M5.1 Asigurarea condițiilor optime de desfășurare a 
activității fizice a cetățenilor de-a lungul vieții 

Nr. baze sportive 
dezvoltate/modernizate 

Nr. facilități sportive puse la 
dispoziția cetățenilor 

 

M5.2 Măsuri de reinserție socială prin sport a 
persoanelor cu cerințe educative speciale și a celor 
defavorizate (persoane cu dizabilități, copii proveniți 
din familii dezorganizate, centre de plasament etc.) 

Nr. măsuri de reinserție socială 
prin sport a persoanelor cu 

cerințe educative speciale și a 
celor defavorizate puse în 

aplicare 

 

M5.3 Dezvoltarea unor programe de reconversie 
profesională a sportivilor care se află în incapacitatea 
de a mai continua activitatea sportivă, ca urmare a 
unor accidente cauzate de practicarea sportului 
respectiv sau datorită vârstei 

 

Nr. de programe de reconversie profesională a 
sportivilor retrași din activitate 

Nr. sportivilor care participă la astfel de programe 
de reconversie 

Sursa: Autorul 

  



 

 

146 

Strategia pentru Educație Fizică și Sport 
 a județului Vaslui, 

cu orizontul de timp 2021-2027 
 

 
Tabelul nr. 22: Sistemul de monitorizare a gradului de realizare a măsurilor privind dezvoltarea dezvoltării sportului de 

performanță în județul Vaslui 

Perioada de implementare 

Anul I-II (2022-2023) Anul III-IV (2024-2025) Anul V-VI (2026-2027) 

Nivel de prioritate / Măsurare și monitorizare 

1 2 3 

PD I. Susținerea și încurajarea practicării sportului de performanță 

M1.1 - Investiții susținute în ramurile sportive de 
performanță și a celor care au rezultate deosebite la 
nivel județean, național și internațional 

Total fonduri investite în 
ramurile sportive de 

performanță și a celor cu 
rezultate deosebite 
Set criterii finanțare 

Nr. structuri sportive finanțate 

 

M1.2 - Sprijinirea sportului de performanță prin 
participarea la competiții naționale și internaționale 

Nr. de competiții naționale 
Nr. de competiții internaționale 
Nr. de participanți la competiții 

național și internaționale 
Nr. de premii obținute Set 

criterii finanțare 
Nr. structuri sportive finanțate 

 

M1.3 - Creșterea ratei de popularitate a diferitelor 
sporturi, și implicit a bazei de selecție  

Rata de creștere a sportivilor în sporturile de 
performanță (%) 

Tipuri sporturi de performanță practicate 
M1.4 - Asigurarea unui cadru adecvat de organizare și 
desfășurare a activităților sportive, a procesului de 
pregătire și a competițiilor 

 
Cadru îmbunătățit de organizare și desfășurare a 

activităților sportive, a procesului de pregătire și a 
competițiilor la nivel județean 

M1.5 - Dezvoltarea și armonizarea relațiilor de 
colaborare și parteneriat cu Ministerul Educației 
Naționale, cu Ministerul Tineretului și Sportului, 
Comitetul Olimpic și Sportiv Român, federațiile 
sportive de specialitate, cu celelalte structuri 
sportive (cluburi, unități sportive școlare s.a.) 

 
Relații de colaborare și parteneriat îmbunătățite și 

extinse 
Nr. de parteneriate dezvoltate 

M1.6 - Finanțarea sportului de performanță prin 
motivarea sportivilor din județ pentru participarea la 
competiții naționale, internaționale și olimpiade, 

Nr. de premii, burse, prime etc 
acordate pentru rezultatele 

obținute la competiții 
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inclusiv premierea și recompensarea rezultatelor 
sportive 

naționale, internaționale și 
olimpiade 

Nr. de sportivi, antrenori 
recompensați 

Stimulente financiare acordate 
din bugetul local Alte forme de 

recunoaștere a activității 
(diplome, medalii) Orice alte 

compensații (financiare sau non-
financiare) ce i-ar putea motiva 
pe sportivii de performanță și 

pe antrenorii acestora 

M1.7 - Susținerea performanței sportive în 
concordanță cu exigențele privind reprezentarea 
clubului la competițiile sportive internaționale 
oficiale anuale (Campionatele Mondiale, 
Campionatele Europene, Olimpiadă s.a.) 

Nr. de premii, burse, prime etc 
acordate pentru rezultatele 

obținute la competiții 
naționale, internaționale și 

olimpiade 
Nr. de sportivi, antrenori 

recompensați 
Stimulente financiare acordate 
din bugetul local Alte forme de 

recunoaștere a activității 
(diplome, medalii) Orice alte 

compensații (financiare sau non-
financiare) ce i-ar putea motiva 
pe sportivii de performanță și 

pe antrenorii acestora 

 

M1.8 - Organizarea unor secții de performanță, în 
cadrul cărora se vor promova tinere talente, în 
vederea participării la competiții de nivel local, 
național și internațional 

 
Nr. secții de performanță înființate și funcționale 

Nr. de participări la competiții de nivel local, 
național și internațional 

M1.9 - Organizarea de competiții și stagii de pregătire 
de nivel local, național sau internațional 

Nr. competiții și stagii de 
pregătire de nivel local, 

național sau internațional 
organizate 

Nr. sportivi participanți 

 

M1.10 Creșterea nivelului competițional și 
promovarea județului în competițiile sportive 
naționale și internaționale 

Nr. participări la competiții 
naționale și internaționale 

Rezultate performante obținute 
 



 

 

148 

Strategia pentru Educație Fizică și Sport 
 a județului Vaslui, 

cu orizontul de timp 2021-2027 
 

 
M1.11 - Susținerea și dezvoltarea activității de 
performanță la nivelul copiilor și juniorilor 

Nr. centre pentru copii și juniori 
înființate și susținute   

M1.12 - Crearea de condiții optime de pregătire și 
participare la competiții a sportivilor în baze sportive 
moderne 

Baze sportive moderne, 
funcționale, conform normelor 

internaționale 
Condiții de pregătire 

îmbunătățite pentru sportul de 
performanță 

 

M1.13 - Derularea unor programe speciale pentru 
sportivii cu calități deosebite, în vederea promovării 
la Loturile naționale sau cluburi de seniori  

Nr. programe speciale derulate 
pentru sportivii cu calități 

deosebite 
Nr. sportivi promovați la 

Loturile naționale sau cluburi de 
seniori 

 

M1.14 - Efectuarea, în condiții optime, a refacerii și a 
recuperării sportivilor 

Centru de refacere și 
recuperare modern utilat, cu 

resursă umană calificată 
 

PD II. Formarea și perfecționarea continuă a tuturor categoriilor de specialiști (instructori, metodiști, antrenori, manageri ș.a.) 

M2.1 Optimizarea programelor de formare și 
perfecționare a antrenorilor, în concordanță cu 
cerințele sportului de performanță și ale științei 
sportului  

 

Nr. de programe de formare și perfecționare a 
antrenorilor puse în aplicare la nivel județean 

Nr. de antrenori participanți 
Interesul manifestat față de astfel de programe 

M2.2 Formarea și perfecționarea colectivului tehnic și 
personalul suport din sportul de performanță la nivel 
județean 

Resursă umană calificată, 
dedicată sportului de 

performanță 
Nr. cursuri de management și 

marketing sportiv 
Nr. lectorate, precum și alte 

forme de perfecționare pentru 
specialiștii cluburilor 

Nr. cursuri de specialitate 
organizare în țară și străinătate 

Nr. schimburi de experiență  
Nr. persoane participante 

 

M2.3 Îmbunătățirea calitativă a controlului medical și 
a asistenței medico-sportive în realizarea procesului 
de selecție și pregătire a sportivilor, în asigurarea, 

Asistență medico-sportive 
îmbunătățită  

Resursa umană disponibilă 
pentru control medical, 
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conform legii, a asistenței medicale la bazele sportive 
și la competiții 

recuperare, proceduri medicale, 
de kinetoterapie etc 

Servicii îmbunătățite oferite în 
cadrul asistenței medico-

sportive 

M2.4 Participarea la/dezvoltarea unor programe de 
pregătire pentru coordonatorii de activități sportive 
de performanță 

Nr. de programe de pregătire 
pentru coordonatorii de 

activități sportive de 
performanță 

 

PD III Dezvoltarea bazei de selecție pentru echipele de seniori și echipele naționale 

M3.1 Măsuri și acțiuni de creștere a bazei de selecție 
inclusiv prin dezvoltarea infrastructurii sportive 

Nr. de măsuri și acțiuni de 
creștere a bazei de selecție 

Nr. de sportivi la loturile 
naționale și în echipa olimpică 

 

M3.2 Perfecționarea procesului de selecție, pregătire 
și promovare a unor sportivi valoroși în loturile 
naționale și în echipa olimpică a României 

Proces de selecție, pregătire și 
promovare modern, conform 

normelor internaționale 
Nr. de sportivi la loturile 

naționale și în echipa olimpică 

 

M3.3 Profesionalizarea și sprijinirea sistemului de 
identificare a talentelor sportive la nivel județean  Sistem de identificare a talentelor sportive 

profesionist, conform normelor internaționale 
M3.4 Procese de selecție, pregătire și realizare de 
competiții aplicate pentru copiii cu aptitudini sportive 
remarcabile 

 
Procese de selecție, pregătire și realizare de 

competiții aplicate performante pentru copiii cu 
aptitudini sportive remarcabile 

M3.5 Elaborarea de proiecte și programe prin care să 
se atragă fondurile necesare desfășurării activităților 
și promovării de noi talente 

Total fonduri nerambursabile 
atrase pentru activitățile de 

promovare de noi talente 
Nr. proiecte elaborate și 

finanțate, respectiv 
implementate 

Nr. programe implementate 
Nr. acțiuni sportive finanțate 

 

Sursa: Autorul 
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Tabelul nr. 23: Sistemul de monitorizare a gradului de realizare a măsurilor privind dezvoltarea infrastructurii sportive în județul 

Vaslui 

  

Perioada de implementare 

Anul I-II (2022-2023) Anul III-IV (2024-2025) Anul V-VI (2026-2027) 

Nivel de prioritate / Măsurare și monitorizare 

1 2 3 

PD I. Dezvoltarea continuă a bazei materiale pentru educație fizică și sport, la care să aibă acces toate categoriile de cetățeni 

M1.1 - Intervenții pentru reabilitarea, modernizarea 
și dezvoltarea infrastructurii necesare 

Nr. intervenții pentru reabilitarea, 
modernizarea și dezvoltarea 

infrastructurii necesare 
Nr. baze sportive reabilitate, 

modernizate, dezvoltate 
Nr. structuri sportive 

reabilitate/modernizate/dotate 

 

M1.2 - Lucrări de reabilitare (inclusiv termică), 
modernizare, dotare, construcții de noi săli de sport: 
toate localitățile urbane și rurale 

Săli de sport nou 
construite/modernizate/dotate 

Baze sportive nou 
construite/modernizate/dotate 

 

M1.3 - Renovarea și modernizarea facilităților locale 
și construirea altora noi în așa fel încât să răspundă  
nevoilor populației în ansamblu 

Nr. facilități locale sportive 
renovate, modernizate, construite 
Acces îmbunătățit la infrastructura 

de recreere, sportivă etc  

 

M1.4 - Amenajarea spațiilor destinate practicării 
activităților sportive în aer liber  

Nr. spații amenajate pentru practicarea 
activităților sportive în aer liber 

Nr. spații amenajate, de exemplu, cu saci de box, 
tenis de masă, zonă de fitness, teren de 

tenis/baschet etc. 
Tipuri de activități sportive desfășurate în aer liber 

M1.5 - Evaluarea și înnoirea periodică a 
echipamentelor din spațiile destinate activităților 
sportive indiferent de localizarea acestora (de ex, 
terenuri sportive din parcuri, din zone aflate în 
proximitatea sau în incinta școlilor etc.) 

 Echipamente periodic evaluate (anual) și reînnoite, 
acolo unde este cazul 

M1.6 - Construire/amenajare patinoar acoperit 1 patinoar acoperit construit și 
funcțional  
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M1.7 - Amenajare piste pentru biciclete, role și 
skateboard 

Km piste de biciclete, role 
construiți/amenajați 

Nr. spații dedicate skateboard-ului 
amenajate 

 

M1.8 - Amenajare terenuri de sport Nr. terenuri de sport 
construite/amenajate  

M1.9 Construire săli de gimnastică Nr. săli de gimnastică 
construire/modernizate 

 

M1.10 - Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii 
școlare pentru practicarea activităților sportive și 
dotări aferente 

Infrastructură școlară evaluată, 
dezvoltată, îmbunătățită și dotată 

conform 
Nr. infrastructuri școlare adresate 

Nr. comunități locale implicate 

 

M1.11 - Dezvoltarea unei baze sportive corespunzător 
dotată – bazin de înot, pistă de atletism, teren 
adecvat de rugby, materiale didactice, materiale 
sportive, aparatură 

Cel puțin 1 bază sportivă 
corespunzător dotată, cu bazin de 
înot, pistă de atletism, teren de 

rugby, materiale didactice, 
materiale sportive, aparatură 
conform norme internaționale 

 

PD II. Asigurarea condițiilor de pregătire a sportivilor și de participare la competiții, în vederea îmbunătățirii condițiilor în care sportivii și 
antrenorii își desfășoară activitatea 
M2.1 Transformarea bazei de sport din județ pentru 
a fi favorabilă pentru organizarea cantonamentelor și 
taberelor de pregătire naționale și internaționale 

 Bază sportivă județeană modernă, în acord cu 
normele internaționale 

M2.2 Măsuri de susținere a mobilității urban-rural și 
a accesibilității structurilor și a bazelor sportive de 
la nivel județean 

 

Nr. structuri și baze sportive de la nivel județean 
accesibile tuturor celor interesați de sport 

Transport asigurat către și de la bazele sportive 
pentru sportivi 

Nr. rute transport 
Nr. sportivi, antrenori, personal auxiliar implicat 

M2.3 Construire bazine de înot (inclusiv bazin de înot 
(semi)olimpic) 

Nr. bazine de înot (inclusiv bazin 
de înot (semi)olimpic) construite  

M2.4 Amenajare complex sportiv multifuncțional 1 complex sportiv multifuncțional 
construit și funcțional  

M2.5 Construcție și dotare centre sportive de 
medicină sportivă 

Cel puțin un centru sportiv de 
medicină sportivă funcțional la 

nivel județean 
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M2.6 Atragerea de fonduri nerambursabile, investiții 
private, sponsorizări pentru o bază materială 
conform normelor internaționale 

Total fonduri 
nerambursabile/investiții 

private/sponsorizări atrase  
Nr. proiecte elaborate și finanțate 

Nr. programe implementate 
Nr. centre/baze sportive finanțate 

Nr. acțiuni sportive finanțate 

 

Sursa: Autorul 
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CONCLUZII 

Prezenta strategie acordă o importanță egală atât sportului de masă, cât și sportului de 
performanță, cu accent pe dezvoltarea infrastructurii sportive, plecând de la premisa 
unei interdependențe mai mult sau mai puțin evidente. Scăderea performanțelor 
românești la marile competiții internaționale și a bazei de selecție  pentru sportul de 
performanță, cât și lipsa unei culturi de masă în ceea ce privește practicarea activității 
fizice și importanța acesteia pentru sănătate a determinat Consiliul Județean Vaslui să 
recunoască necesitatea adoptării cât mai rapide a unor inițiative concrete de revitalizare 
a domeniului sportului. 

Fenomenul sportiv la nivelul județului Vaslui a fost abordat printr-o metodologie  mixtă, 
care a inclus dimensiunea cantitativă și dimensiunea calitativă și a cuprins o abordare  
specifică analizelor din domeniul științelor sociale. Pentru fundamentarea direcțiilor 
strategice și a strategiei în ansamblu au fost utilizate date obținute prin intermediul 
cercetărilor de teren, după cum urmează: 

a) Investigarea populației din județul Vaslui cu privire la consumul de sport, tipurile 
de activități sportive în care se angajează, probleme ale domeniului educației 
fizice și a sportului în județul Vaslui, 

b) Date statistice locale, regionale, naționale și europene cu privire la evoluția și 
dinamica fenomenului sportiv, 

c) Percepția consumatorilor și a potențialilor consumatori legată de dezvoltarea 
sportului la nivel județean, precum și posibile soluții pentru dezvoltarea 
domeniului; 

d) Perspectiva decidenților și actorilor importanți din domeniul sportului cu privire 
la principalele probleme legate de domeniul sportiv in județul Vaslui. 

Pe baza datele și informațiilor colectate și analizate au fost elaborate și dezvoltate 
direcții de acțiune și acțiuni specifice de implementare:  

 Direcția strategică 1- Dezvoltarea sportului de masă în județul Vaslui (prioritate la 
nivel european), în vederea creșterii gradului de participare activă a populației de 
toate vârstele la activități sportive cu caracter permanent în interesul păstrării 
nivelului de sănătate individuală, îmbunătățirii gradului de coeziune, integrare și 
încredere socială; 

 Direcția strategică 2-Dezvoltarea sportului de performanță în județul Vaslui, în 
vederea creșterii nivelului și calității reprezentării județului Vaslui și României la 
cele mai înalte competiții sportive de performanță; 

 Direcția strategică 3-Dezvoltarea infrastructurii sportive, deoarece atât 
dezvoltarea sportului de masă, cât și a celui de performanță se confruntă la nivel 
județean cu o vulnerabilitate evidentă la nivel de infrastructură. 

Oamenii practică sportul și activitățile fizice din mai multe motive, inclusiv din plăcere, 
pentru a-și îmbunătăți condiția fizică și sănătatea. Promovarea sportului pentru a-i 
ajuta pe oameni să atingă aceste scopuri este importantă în sine, dar există și alte 
motive pentru a încuraja sportul și activitățile fizice în afară de beneficiile personale 
imediate. Într-o economie modernă, sportul contribuie în mod direct la activitatea 
economică, poate fi utilizat ca vehicul pentru generarea unei game tot mai largi de 
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activități economice și acțiuni sociale, fiind, în același timp, un puternic factor 
motivant pentru diverse persoane și grupuri. Pe scurt, sportul și activitățile fizice pot 
avea efecte economice și sociale majore, în special la nivel local sau regional. 
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ANEXE 

Anexa 1. Interpretarea chestionarelor 

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A CHESTIONARELOR APLICATE GRUPULUI ȚINTĂ 

Nr. total de întrebări aplicate: 21 

INTERPRETAREA STATISTICĂ A CHESTIONARELOR APLICATE GRUPULUI ȚINTĂ 

Întrebarea 1 Localitate: 

Reprezentare grafică 

 

Interpretare statistică 

Din datele colectate se remarcă faptul că cei mai multi respondenți provin 
din orașul Vaslui, în procent de 52,08%. Apoi, în procent de 11,46% se 
remarcă respondenții care provin din orașul Bârlad, în procent de 4,17% 
respondenții din Huși, în procent de 3,13% respondenții din Grivița, în 
procent de 2,08% fiecare dintre respondenții din Bălteni, Deleni, Miclești și 
Negrești. 

Întrebarea 2 

Sexul: 

o Masculin 

o Feminin 

1,04%
1,04%
1,04%

2,08%
11,46%

1,04%
1,04%
1,04%

2,08%
1,04%
1,04%

3,13%
1,04%

4,17%
1,04%
1,04%
1,04%

2,08%
1,04%
1,04%

2,08%
1,04%
1,04%
1,04%
1,04%
1,04%

52,08%
1,04%

Albești
Băcani
Bârlad

Crețești
Deleni
Ferești
Hoceni

Iana
Lunca Banului

Muntenii de sus
Negrești 
Perieni
Puiești
Vaslui
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Reprezentare grafică 

 

Interpretare statistică Din totalul respondenților, 68,42% dintre aceștia sunt de sex masculin și 
31,58% sunt de sex feminin. 

Întrebarea 3 

Vârsta: 

o 20-29 de ani  

o 30-39 de ani  

o 40-50 de ani  

o peste 50 de ani  

o sub 20 de ani  

Reprezentare grafică 

 

Interpretare statistică 
Din totalul respondenților, 48,42% dintre aceștia fac parte din categoria de 
vârstă 40-50 de ani, care reprezintă segmentul cel mai reprezentativ la 
nivelul chestionarului. Apoi, în egală măsură, 20% din respondenți fac parte 

32%

68%

Feminin Masculin

4,21%

20,00%

48,42%

20,00%

7,37%

20-29 de ani 30-39 de ani 40-50 de ani peste 50 de ani sub 20 de ani
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din categoriile de 30 – 39 de ani, respectiv de peste 50 de ani. Totodată, 
7,37% din respondenți fac parte din categoria sub 20 de ani și 4,21% fac 
parte din categoria 20-29 de ani, care este cea mai slab reprezentată din 
cadrul chestionarului.  

Întrebarea 4 
(Doar dacă este cazul) Reprezentați o instituție publică/un club sportiv/o 
asociație sportivă/un ONG? Dacă da, vă rugăm să specificați denumirea 
acesteia/acestuia: 

Reprezentare grafică 

 

Interpretare statistică 

În cadrul chestionarului se remarcă faptul că cel mai reprezentativ segment 
este al respondenților care fac parte din asociații sportive (în procent de 
25%), apoi, în procent de 17,11% se clasează primăriile și persoanele care 
nu aparțin de entități sportive, 15,79% din respondenți fac parte din cluburi 
sportive, 14,47% aparțin de licee cu program sportiv și 10,53% sunt persoane 
care lucrează în instituții publice. 

Întrebarea 5 

Practicați vreun sport? 

o Da 

o Nu 

25,00%

15,79%

10,53%

14,47%

17,11% 17,11%

Asociații 
sportive

Cluburi
sportive

Instituții 
publice 

Licee Primării Nu aparțin 
de cluburi 
sportive
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Reprezentare grafică 

 

Interpretare statistică 
Conform datelor colectate, 66,67% din respondenții chestionarului practică 
cel puțin un sport de spor, în timp ce 33,33% dintre aceștia nu practică 
niciun sport. 

Întrebarea 6 

Practicați un sport de performanță? Vă rugăm menționați clubul sportive: 

o Da 

o Nu 

Reprezentare grafică 

 

Interpretare statistică 

Conform datelor colectate, 78,26% din respondenți nu practică un sport de 
performanță, în timp ce 21,74% practică un sport de performanță. 
Respondenții care practică sporturi de performanță fac parte din cluburi și 
asociații sportive precum: Asociația Clubul Sportiv Liga de Est Vaslui, 
Asociația Clubul Sportiv Juniorul Bârlad, Sporting Juniorul, Viva, Asociația 
Clubul Sportiv Katsu, Asociația Clubul Sportiv Kwon Bârlad, Club Sportiv 

Da
67%

Nu
33%

22%

78%

Da Nu
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Școlar Bârlad, Asociația Greenfield tenis club, Liceul cu Program Sportiv 
Vaslui, Asociația Clubul de Șah Gambit Huși, Club Sportiv Comunal Vaslui, 
Asociația Clubul Sportiv Scorpions MMA Vaslui și Recolta Berezeni. 

Întrebarea 7 

Ce discipline sportive practicați cel mai des? 

o Fotbal 

o Baschet 

o Volei 

o Handbal 

o Polo 

o Atletism 

o Alergat 

o Înot 

o Bicicletă 

o Wrestling 

o Judo 

o Box 

o Karate 

o Gimnastică 

o Tenis de masă 

o Tenis 

o Schi 

o Aerobic 

o Exerciții fizice/fitness 

o Yoga 

o Altele: 

Reprezentare grafică 

 

Interpretare statistică 

Din totalul răspunsurilor acordate se observă faptul că cei mai mulți dintre 
respondenți, în procent de 25,77% practică cel mai des fotbalul, apoi, în 
procent de 14,43%, exercițiile fizice sau fitness, iar 13,40% practică alte 
discipline sportive, precum: taekwon-do, rugby, șah sau kempo. Dintre 
categoriile menționate se mai remarcă și handbalul (9,28%), atletismul 
(8,25%), alergatul, tenisul (4,12%), bicicleta, boxul, gimnastica, karate 
(3,09%) și aerobicul, baschetul, tenisul de masa și voleiul (2,06%). 

Întrebarea 8 
Aveți posibilitatea de a practica disciplina sportivă identificată mai sus în 
zona Dvs? 

o Da, foarte aproape (până la 2 km) 

2,06%
4,12%

8,25%

2,06%3,09%3,09%

14,43%

25,77%

3,09%

9,28%

3,09%4,12%
2,06%2,06%

13,40%
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o În același oraș/ aceeași comună (2-5 km) 

o În alt oraș/ altă comună (5-10 km) 

o La o distanță mai mare 

Reprezentare grafică 

 

Interpretare statistică 

Din datele colectate, conchidem faptul că 50% din respondenți beneficiază 
de infrastructura necesară practicării activităților sportive la o distanță mai 
mică de 2 km față de locuință, 31,52% dispun de aceasta în orașul sau 
comuna în care locuiesc, la o distanță cuprinsă între 2 și 5 km, 9,78% 
regăsesc infrastructura sportivă necesară disciplinei pe care o practică  în 
alte orașe sau comune, la o distanță cuprinsă între 5 și 10 km, iar 8,70% din 
respondenți sunt nevoiți să parcurgă o distanță mai mare pentru a putea 
beneficia de infrastructura sportivă necesară disciplinei pe care o practică. 

Întrebarea 9 

Aveți la dispoziție, în localitatea Dvs, infrastructura sportivă pentru a 
desfășura activități sportive? (teren de sport, bază sportivă, structuri 
sportive, cluburi de sport, terenuri de sport acoperite, locuri special 
amenajate pentru practicarea sportului etc): 

o Infrastructură sportivă de calitate/dezvoltată 

o Infrastructură sportivă inexistentă 

o Infrastructură sportivă învechită sau insuficientă 

50,00%

31,52%

9,78% 8,70%

Da, foarte aproape
(până la 2 km)

În același 
oraș/aceeași 

comună (2-5 km)

În alt oraș/altă 
comună (5–10 km)

La o distanță mai 
mare
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Reprezentare grafică 

 

Interpretare statistică 

Din datele colectate se remarcă faptul că 61,96% respondenți sunt de 
părere că infrastructura sportivă existentă este învechită sau insuficientă, 
23,91% dintre aceștia consideră că infrastructura existent este de calitate 
și 14,13% cred că infrastructura sportivă este inexistentă. 

Întrebarea 10 

Ce probleme întâmpinați când practicați disciplina Dvs sportivă? 

o Lipsa infrastructurii sportive 

o Costuri mari de participare 

o Distanța mare față de școală/locuință 

o Limitări infrastructurale 

o Lipsa participanților doritori 

o Lipsa profesorilor calificați 

o Lipsa/ofertele limitate de programe 

o Altele 

23,91%

14,13%

61,96%

Infrastructură sportivă
de calitate/dezvoltată

Infrastructură sportivă
inexistentă

Infrastructură sportivă
învechită sau
insuficientă



 

 

163 

Strategia pentru Educație Fizică și Sport 
 a județului Vaslui, 

cu orizontul de timp 2021-2027 
 

 

Reprezentare grafică 

 

Interpretare statistică 

Din datele colectate se observă faptul că 43,82% din totalul respondenților 
sunt de părere că cea mai întâlnită problemă întâmpinată în practicarea 
unei discipline sportive este lipsa infrastructurii sportive, apoi, 16,85% 
consider că limitările infrastructurale sunt principala piedică în practicarea 
sportului, 14,61% consideră că o problemă foarte des întâlnită este lipsa 
participanților doritori, 5,62% din respondenți cred că principalele 
obstacole sunt lipsa profesorilor calificați, distanțele mari față de școli sau 
locuințe a centrelor sportive, dar și alte probleme precum lipsa de timp. 
Totodată, 4,49% din respondenți sunt de părere că principala problemă 
întâmpinată este costul ridicat ce presupune practicarea unui sport și 3,37% 
consider că ofertele limitate de programe constituie o problemă des 
întâlnită în practicarea sportului. 

Întrebarea 11 

Considerați că sportul este un aspect important în viața de zi cu zi? 

o Foarte important 

o Destul de important  

o Nici important, nici neimportant 

o Destul de neimportant 

o Deloc neimportant 

43,82%

4,49%

5,62%

16,85%

14,61%

5,62%

3,37%

5,62%

Lipsa infrastructurii sportive

Costuri mari de participare

Distanța mare față de 
școală/locuință

Limitări infrastructurale

Lipsa participanților doritori

Lipsa profesorilor calificați

Lipsa/ofertele limitate de
programe

Altele
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Reprezentare grafică 

 

Interpretare statistică 

Din datele colectate se remarcă faptul că 88,54% din respondenți sunt de 
părere că sportul este un aspect foarte important în viața de zi cu zi, iar 
11,46% dintre aceștia îl consideră destul de important. Astfel, conchidem 
că percepția majoritară a respondenților asupra importanței sportului este 
una pozitivă. 

Întrebarea 12 (Doar dacă este cazul) Vă rugăm să precizați ramura sportivă din care 
proveniți: 

Reprezentare grafică 

 

Interpretare statistică 

Din datele colectate, rezultă faptul că 25,93% din respondenții 
chestionarului practică fotbal, 16,67% practică atletism, 12,96% practică 
taekwon-do, iar 11,11% practică handbal. Totodată, se mai remarcă și 
sporturi precum rugby, în procent de 5,56% baschet, karate, k1-mma, 
gimnastică și șah, fiecare dintre acestea în procent de 3,70% și box, ciclism, 
oină, kempo și tenis, fiecare dintre acestea în procent de 1,85%. 

11%

89%

Destul de important Foarte important

16,67%

3,70%
1,85%1,85%

25,93%

3,70%

11,11%

1,85%
3,70%3,70%

1,85%

5,56%
3,70%

12,96%

1,85%
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Întrebarea 13 
(Doar dacă este cazul) Vă rugăm enumerați cele mai importante trei 
probleme și cele mai mari oportunități ale ramurii sportive reprezentată 
de către Dvs. 

Reprezentare grafică 

Principalele probleme: 

 
Principalele oportunități: 

 

Interpretare statistică 

Conform datelor colectate, principalele trei probleme cu care se confruntă 
sectorul sportiv la nivelul județului Vaslui sunt următoarele: starea sau 
lipsa infrastructurii sportive (respondenții au menționat cu precădere 
starea precară a unităților existente și lipsa terenurilor și centrelor sportive 
dedicate, cum ar fi un bazin olimpic de înot, lipsa unor piste de atletism, 
terenuri de fotbal, rugby, tenis etc. la standarde oficiale), lipsa investițiilor 
și bugetele alocate reduse (respondenții au menționat cu precădere lipsa 
sponsorizărilor și a oportunităților de atragere de fonduri și investiții) și 
lipsa echipamentelor și a materialelor sportive dedicate. 

În ceea ace privește posibilele oportunitățile de dezvoltare ce se regăsesc 
la nivel județean, datele colectate arată că acestea sunt: creșterea calității 

2,27%
13,64%

4,55%
6,06%

0,76%
4,55%

3,03%
1,52%
1,52%

5,30%
43,94%

7,58%
1,52%
1,52%
2,27%

Promovarea slabă a sportului
Lipsa investițiilor/buget alocat redus 

Dezinteresul autorităților
Dezinteresul tinerilor

Dezinteresul părinților
Număr scăzut de profesori/antrenori

Număr scăzut de practicanți
Lipsă centre medicale pentru sportivi

Lipsa competițiilor/concursurilor/ …
Lipsa facilităților acordate …

Starea/Lipsa infrastructurii sportive
Lipsa echipamentelor/materialelor…

Percepții greșite asupra sportului
Programul restrictiv al sălilor de sport

Modul/Condițiile de pregătire …

17,78%
14,44%

2,22%
1,11%

34,44%
2,22%
2,22%
2,22%

5,56%
3,33%
3,33%

2,22%
3,33%
3,33%

2,22%

Număr ridicat de sportivi/practicanți …
Posibilități de dezvoltare a …
Posibiltatea de organizare …

Crearea de locuri de muncă
Creșterea calității vieții prin …

Dsitanța relativ redusă a bazelor …
Existența unei tradiții sportive la …

Promovarea și susținerea entităților …
Posibilitatea de a atrage fonduri …

Dezvoltarea infrastructurii pentru…
Combaterea percepțiilor greșite și …

Dezvoltarea oportunităților de …
Creșterea accesibilității sportului …

Selecția echipelor …
Existența unor antrenori calificați 
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vieții prin practicarea sportului, existența unui număr mare la nivel 
județean de sportivi și practicanți și existența unor posibilități de 
dezvoltare a infrastructurii sportive. 

Întrebarea 14 
Considerați că, la nivelul județului Vaslui, sunt oferite condiții pentru 
practicarea sportului? Dacă nu, care ar fi propunerile Dvs pentru 
îmbunătățirea acestei situații? Vă rugăm exemplificați: 

Reprezentare grafică 

 

Interpretare statistică 

Din datele colectate se observă faptul că 45,80% din respondenți sunt de 
părere că dezvoltarea infrastructurii sportive este o acțiune necesară 
pentru îmbunătățirea situației la nivel județean, menționând cu precădere 
construirea unui bazin de înot, terenuri de sport omologate și campusuri 
sportive, apoi, în procent de 9,16%, se remarcă nevoia accesării de fonduri 
pentru susținerea sportului și a sportivilor, iar în procent de 8,40% 
respondenții chestionarului au indicat către nevoia de o colaborare mai 
bună cu instituțiile publice pentru o mai bună susținere a activităților 
sportive. 

Întrebarea 15 

Vă rugăm să puneți în ordinea importanței domeniile de dezvoltare 
enumerate mai jos: (de la 1 la n, 1 fiind cel mai important): 

o Dezvoltarea, reabilitarea infrastructurii sportive 

o Formarea și atragerea personalului calificat în domeniu 

o Îngrijirea și dezvoltarea talentelor  

o Extinderea spațiilor sportive adaptate pentru practicarea educației 
fizice și sportului, inclusiv sportul de performanță 

o Organizarea evenimentelor sportive, asigurarea participării la 
diferite concursuri naționale și internaționale 

5,34%
45,80%

3,82%
3,05%

9,16%
8,40%

3,82%
7,63%

3,05%
0,76%
1,53%
3,05%
4,58%

Amenajarea unor terenuri de sport …
Dezvoltarea infrastructurii sportive

Reglementarea accesului în săli și …
Organizarea mai multor …

Accesarea de fonduri…
Îmbunătățirea colaborării cu …
Dezvoltarea infrastructurii și …

Există condiții suficiente/minime
Nu există condiții suficiente 

Înființarea mai multor cluburi și …
Pregătirea și atragerea mai multor …
Acordarea unor beneficii tinerilor…

Promovarea sportului și a educației …
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Reprezentare grafică 

 

Interpretare statistică 

Conform datelor analizate, cel mai important domeniu de dezvoltare de la 
nivelul județului Vaslui este reabilitarea infrastructurii sportive, urmat de 
extinderea spațiilor sportive adaptate pentru practicarea educației fizice 
și sportului, inclusiv sportul de performanță, formarea și atragerea 
personalului calificat în domeniu, îngrijirea și dezvoltarea talentelor și 
organizarea evenimentelor sportive, asigurarea participării la diferite 
concursuri naționale și internaționale. 

Întrebarea 16 

După părerea Dvs., pe ce anume ar trebui pus accent în vederea creșterii 
interesul populației față de diferite activități sportive? 

o Creșterea nivelului orelor de educație fizică 

o Mai multe evenimente locale, concursuri pentru amatori și 
profesioniști 

o Mai multe rezultate extraordinare 

o Mass-media, campanii, popularizarea unui mod de viață sănătos 

o Altele  
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Dezvoltarea, reabilitarea infrastructurii sportive

Formarea și atragerea personalului calificat în domeniu

Îngrijirea și dezvoltarea talentelor

Extinderea spațiilor sportive adaptate pentru practicarea educației 
fizice și sportului, inclusiv sportul de performanță

Organizarea evenimentelor sportive, asigurarea participării la 
diferite concursuri naționale și internaționale
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Reprezentare grafică 

 

Interpretare statistică 

Din datele colectate se remarcă faptul că 53,13% din respondenți sunt de 
părere că pentru a crește interesul populației față de activitățile sportive 
este nevoie de organizarea mai multor evenimente locale și concursuri 
pentru amatori și profesioniști, 23,96% dintre aceștia consideră că trebuie 
organizate campanii mass-media și să se promoveze un stil de viață sănătos, 
15,63% cred că nivelul orelor de educație fizică trebuie crescut, 4,17% sunt 
de părere că alte metode ar fi necesare în acest sens, precum  dezvoltarea 
infrastructurii sportive și finanțarea cluburilor și asociațiilor sportive, iar 
3,13% din respondenți cred că ar fi nevoie de mai multe rezultate 
extraordinare. 

Întrebarea 17 
Cum apreciați relația dintre diferite asociații, cluburi și instituții 
județene/locale în domeniul sportului? (10 - excelent, 1 – nu există 
colaborare) 

Reprezentare grafică 
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Interpretare statistică 
Analizând datele colectate, se remarcă faptul că relația dintre diferite 
asociații, cluburi și instituții județene sau locale în domeniul sportului 
indică către colaborare. 

Întrebarea 18 

Care considerați că sunt cele mai populare genuri de sport alese la 
practicarea sportului în masă în județul Vaslui? 

o Fotbal 

o Baschet 

o Volei 

o Handbal 

o Polo 

o Atletism 

o Alergat 

o Înot 

o Fotbal de sală 

o Wrestling 

o Judo 

o Box 

o Karate  

o Gimnastică 

o Tenis de masă 

o Tenis 

o Rugby 

o Aerobic 

o Exerciții fizice/fitness 

o Taekwon-do 

o Altele: 

Reprezentare grafică 

 

0,95%0,95%
4,76%

0,95%
5,71%
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Interpretare statistică 

Din datele colectate se remarcă faptul că 58,10% din respondenți sunt de 
părere că fotbalul este cel mai popular sport practicat în masa, 7,62% cred 
că taekwon-do este un sport de masă popular, 5,71% sunt de părere că 
fitness-ul este cel mai popular gen de sport, în egală măsură respondenții 
au indicat către handbal și 4,76% către atletism. Dintre sporturile 
menționate se disting și cele precum: rugby, în procent de 3,81%, tenis și 
karate, fiecare dintre acestea în procent de 2,86%, gimnastica, în procent 
de 1,09%, dar și aerobic, alergat, baschet, fotbal de sală, înot, judo și tenis 
de masa, fiecare dintre acestea în procent de 0,95%. 

Întrebarea 19 

Care considerați că sunt cele mai practicate genuri de sport la practicarea 
sportului de performanță (număr sportivi, număr cluburi etc) în județul 
Vaslui? 

o Fotbal 

o Baschet 

o Volei  

o Handbal 

o Polo 

o Atletism 

o Înot 

o Fotbal de sală 

o Wrestling 

o Judo 

o Box 

o Karate 

o Gimnastică 

o Tenis de masă 

o Tenis 

o Rugby 

o Taekwon-do 

o Altele 

Reprezentare grafică 

 

Interpretare statistică 
Din datele colectate se remarcă faptul că 52,43% din respondenți sunt de 
părere că fotbalul este cel mai popular sport de performanță practicat la 
nivelul județului Vaslui, 11,56% cred că taekwon-do este un sport de 

5,83%
1,94%

52,43%

2,91%
7,77%

0,97%
4,85%3,88%

11,65%

0,97%0,97%0,97%
4,85%
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performanță popular, 7,77% au indicat către handbal și 5,83% către 
atletism. Totodată, printre sporturile de performanță indicate în cadrul 
chestionarului se numără: karate și alte sporturi (cuprinse în categoria 
altele), precum arte marțiale, șah, badminton, role, ciclism, automodele 
și karting, în procent de 4,85% fiecare, rugby, în procent de 3,88%, 
gimnastică, în procent de 2,91%, baschet, în procent de 1,94% și judo, 
tenis, tenis de masă și volei, fiecare dintre acestea în procent de 0,97% 
fiecare. 

Întrebarea 20 

Considerați utilă acțiunea înființării unei Asociații de Dezvoltare 
Intercomunitară sportivă de nivel județean în scopul coordonării 
activităților din domeniu? 

o Da 

o Nu 

o Nu știu  

Reprezentare grafică 

 

Interpretare statistică 

Conform datelor colectate, 82,11% din respondenți consideră utilă acțiunea 
înființării unei Asociații de Dezvoltare Intercomunitară sportivă de nivel 
județean în scopul coordonării activităților din domeniu, în timp ce 10,53% 
dintre aceștia exprimă o opinie negativă asupra acestui aspect și 7,37% sunt 
neutrii. Prin urmare, se remarcă faptul că respondenții au o părere pozitivă 
cu privire la posibilitatea înființării unei Asociații de Dezvoltare 
Intercomunitară sportivă de nivel județean.  

Întrebarea 21 

Considerați că sportul este un aspect important în viața de zi cu zi? 

o Foarte important  

o Destul de important 

o Nici important, nici neimportant 

o Destul de neimportant 

o Deloc important 

82,11%

10,53%
7,37%

Da Nu Nu știu 
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Reprezentare grafică 

 

Interpretare statistică 

Conform datelor colectate, 87,50% din respondenți consideră că sportul 
este un aspect important în viața de zi cu zi, iar 12,50% dintre aceștia îl 
consider destul de important. Astfel, se poate observa faptul că percepția 
generală a respondenților asupra importanței sportului este una foarte 
bună. Niciun respondent nu a exprimat o opinie negativă asupra acestui 
aspect. 
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Anexa 2. Antrenori sportivi, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe 
 
Macroregiuni, 
regiuni de 
dezvoltare și județe 

Ani 
 

Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 
 

UM: Număr persoane 
 

Număr 
persoane 

Număr 
persoane 

Număr 
persoane 

Număr 
persoane 

Număr 
persoane 

 

TOTAL 7580 6142 7646 7580 8076 
 

Regiunea NORD-EST 840 793 771 792 831 
 

Vaslui 77 71 75 79 77 
 

Legenda: ':' - date lipsa; 'c' - date confidențiale; 9999,00 - normal - date definitive; 9999,00 
- îngroșat subliniat - date semidefinitive; 9999,00 - îngroșat - date revizuite; 9999,00 - 
subliniat - date provizorii  

 
 

© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA 

 
Anexa 3.  Sportivi legitimați, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe 
 
Rezultatele căutării - Sportivi legitimați, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe 

 

Macroregiuni, 
regiuni de 
dezvoltare și județe 

Ani 
 

Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 
 

UM: Număr persoane 
 

Număr 
persoane 

Număr 
persoane 

Număr 
persoane 

Număr 
persoane 

Număr 
persoane 

 

TOTAL 273926 245644 268525 279179 301686 
 

Regiunea NORD-EST 28718 25935 28119 28687 32252 
 

Vaslui 2892 2998 3905 3990 4122 
 

Legenda: ':' - date lipsa; 'c' - date confidențiale; 9999,00 - normal - date definitive; 9999,00 
- îngroșat subliniat - date semidefinitive; 9999,00 - îngroșat - date revizuite; 9999,00 - 
subliniat - date provizorii  

 
 

© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA 

 
Anexa 4. Secții sportive, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe 
 
Rezultatele căutării - Secții sportive, pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe 

 

Macroregiuni, regiuni de 
dezvoltare și județe 

Ani 
 

Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 
 

UM: Număr 
 

Număr Număr Număr Număr Număr 
 

TOTAL 8348 7837 7628 7488 8103 
 

Regiunea NORD-EST 987 1035 841 836 920 
 

Vaslui 96 111 95 100 109 
 

Legenda: ':' - date lipsa; 'c' - date confidențiale; 9999,00 - normal - date definitive; 9999,00 
- îngroșat subliniat - date semidefinitive; 9999,00 - îngroșat - date revizuite; 9999,00 - 
subliniat - date provizorii  

 
 

© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA 
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Anexa 5. Asociații județene pe ramuri sportive 
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nr. 
0000518 

3 apr.  
2002 

Asociația Județeană 
SPORTUL PENTRU 
TOȚI Vaslui 

Va
sl

ui
 

VS/B/00001/ 
2002 privat       1       1                 1   1 

nr. 
0000547 

10 apr. 
2002 

Asociația Județeană 
de HANDBAL Vaslui 

Va
sl

ui
 

VS/B/00002/ 
2002 privat       1       1         1           1 

nr. 
0000548 

10 apr. 
2002 

Asociația Județeană 
de ATLETISM Vaslui 

Va
sl

ui
 

VS/B/00003/ 
2002 privat       1       1 1                   1 

nr. 
0001664 

19 dec. 
2001 

Asociația Județeană 
de FOTBAL Vaslui 

Va
sl

ui
 

VS/B/00001/ 
2001 privat       1       1   1                 1 

nr. 
0015609 

7 feb.  
2005 

Asociația Județeană 
de RUGBY Vaslui 

Va
sl

ui
 

VS/B/00001/ 
2005 privat       1       1               1     1 
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nr. 
0020526 

12 iun. 
2006 

Asociația Județeană 
de GIMNASTICĂ 
Vaslui 

Bâ
rl

ad
 

VS/B/00001/
2006 privat       1       1       1             1 

nr. 
0020611 

6 sept. 
2006 

Asociația Județeană 
de ȘAH Vaslui 

Va
sl

ui
 

VS/B/00002/
2006 privat       1       1                   1 1 

nr. 
0020793 

7 mai  
2007 

Asociația Județeană 
de "FOTBAL-TENIS" 
Vaslui 

Va
sl

ui
 

VS/B/00001/
2007 privat       1       1     1               1 

nr. 
0020874 

12 iul.  
2007 

Asociația Județeană 
de LUPTE Vaslui  

Va
sl

ui
 

VS/B/00002/
2007 privat       1       1           1         1 

nr. 
0021638 

8 mai  
2008 

Asociația Județeană 
de OINĂ Vaslui   

Bâ
rl

ad
 

VS/B/00001/
2008 privat       1       1             1       1 
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Anexa 6. Asociații sportive de drept privat 
 
Asociația Sportivă "DINAMO OLIMPIA"  
Asociația Sportivă "F.C. 2000"  
Asociația Sportivă "VIITORUL" 
Asociația Sportivă "VIITORUL" 
Asociația Sportivă "TRACTORUL" 
Asociația Sportivă "CANTEMIR 2000" 
Asociația Sportivă "GLORIA" 
Asociația Sportivă "UNIREA" 
Asociația Sportivă "TRANSMIR" 
Asociația Sportivă "SILVICULTORUL" 
Asociația Sportivă "AVINTUL" 
Asociația Sportivă "VICTORIA" 
Asociația Sportivă "F.C. MAGIC" 
Asociația Sportivă "TRACTORUL" 
Asociația Sportivă "F.D.R." 
Asociația Sportivă "AMICII" 
Asociația Sportivă "DINAMO ARI" 
Asociația Sportivă "AVINTUL"" 
Asociația Sportivă "BICOMPLEX" 
Asociația Sportivă F.C. Rebricea 
Asociația Sportivă "NATIONAL" 
Asociația Sportivă "STEAUA" 
Asociația Sportivă "FLACARA" 
Asociația Sportivă "POMICOLA" 
Asociația Sportivă "F.C. PRUTUL" 
Asociația Sportivă "DOROBANTUL" Jandarmeria 
Asociația Sportivă "VITIS" 
Asociația Sportivă "RECOLTA" 
Asociația Sportivă "CETATEA" 
Asociația Sportivă "STIINTA" 
Asociația Sportivă "BUDOKAN"  
Asociația Sportivă "SPERANTA" 
Asociația Sportivă "PODGORIA" 
Asociația Sportivă "AVINTUL" 
Asociația Sportivă "UNIREA" 
Asociația Sportivă "AVANTUL" 
Asociația Sportivă "Recolta" 
Asociația Sportivă "AVINTUL"  
Asociația Sportivă "VIITORUL" 
Asociația Sportivă "DINAMIC" 
Asociația Sportivă "AUTOROM" 
Asociația Sportivă "STAR" 
Asociația Sportivă "VOINTA" 
Asociația Sportivă "ARSURA" 
Asociația Sportivă "SPORTING" 
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Asociația Sportivă "RECOLTA""GLORIA" 
Asociația Sportivă "MARESAL PREZAN" 
Asociația Sportivă "UNIREA" 
Asociația Sportivă "TINERETUL CANTEMIR" 
Asociația Sportivă "VIITORUL" II 
Asociația Sportivă "FLACARA" Murgeni 
Asociația Sportivă "MULTIM" Perieni 
Asociația Sportivă "VIITORUL" Văleni 
Asociația Sportivă "JUVENTUS" Fălciu 
Asociația Sportivă "IULIUS" Bogdănești 
Asociația Sportivă "VICTORIA 2013" Muntenii de Jos 
Asociația Sportivă a Suporterilor "Fotbal Club" Vaslui 
Asociația Sportivă "OLD BALLS" Bârlad 
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Anexa 7. Asociații sportive școlare 
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Asociatia Sportiva 
Şcolară "PRO-SPORT" 
GR. Sc. Ind. Stefan 

Procopiu Vaslui 
s
c  1   1   1           1   1   1   1                   1   1     1 

Asociatia Sportiva 
Şcolară "PRIETENIA" 

Colegiul Economic A. 
Rugina Vaslui 

s
c  1 1 1 1 1           1   1   1   1                 1 1   1 1   1 

Asociatia Sportiva 
Şcolară "ION MINCU" Vaslui 

s
c  1   1   1               1   1   1                 1       1     

Asociatia Sportiva 
Şcolară 'PENES 

CURCANU" Sc. Nr. 2 Vaslui 
s
c  1   1 1                 1   1   1                   1         1 

Asociatia Sportiva 
Şcolară "STIINTA" Liceul 

Emil Racoviță Vaslui 
s
c  1   1                   1   1   1                   1     1   1 

Asociatia Sportiva 
Şcolară "VOINTA" Gr. 

Sc. Coop. Vaslui 
s
c  1   1   1               1   1   1                 1 1   1     1 

Asociatia Sportiva 
Şcolară "SPORTY CLUB 

G" Sc. Nr. 1 Vaslui 
s
c  1   1   1               1       1                   1     1   1 

Asociatia Sportiva 
Şcolară "SPIRU HARET" 

Gimnaziul E. Cuza Vaslui 
s
c  1   1 1 1           1   1   1   1                   1   1     1 

Asociatia Sportiva 
Şcolară "STIINTA" Lic. 

Cuza Voda Huşi 
s
c  1   1 1 1               1       1                   1   1     1 
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Asociatia Sportiva 

Şcolară "BLUE STARS" 
Sc. Nr. 3 Huși 

s
c  1   1 1 1           1   1   1   1                   1   1     1 

Asociatia Sportiva 
Şcolară "ASII" Sc. Nr.1 Huşi 

s
c  1   1 1 1               1   1   1           1       1   1     1 

Asociatia Sportiva 
Şcolară "K" Lic. M. 

Kogălniceanu Vaslui 
s
c  1       1               1       1                   1     1   1 

Asociatia Sportiva 
Şcolară "DOBRINA" Sc. 

Prof. Sp. Huşi 
s
c  1   1   1               1   1   1                         1   1 

Asociatia Sportiva 
Şcolară "VICTORIA" Sc. 

Nr. 7 Vaslui 
s
c  1   1                   1       1                               

Asociatia Sportiva 
Şcolară "AMICII" Sc. Nr. 

3 Vaslui 
s
c  1 1 1 1 1           1   1   1   1                 1 1   1     1 

Asociatia Sportiva 
Şcolară "STEFAN CEL 

MARE" Sc. Nr. 5 Vaslui 
s
c  1   1   1           1   1   1   1                   1         1 

Asociatia Sportiva 
Şcolară  "F.C. Sc. 2" Huşi 

s
c  1   1                   1   1   1                               

Asociatia Sportiva 
Şcolară "DIMITRIE 

CANTEMIR" Gr. Sc. Agr. Huşi 
s
c  1   1   1               1       1                   1     1     

Asociatia Sportiva 
Şcolară "VIITORUL" Sc. 

Lipovăț Lipovăț 
s
c  1   1   1               1       1         1                   1 

Asociatia Sportiva 
Şcolară "CANGURUL" Sc. 

Nr. 8 Bârlad 
s
c  1   1   1               1   1   1             1     1     1   1 

Asociatia Sportiva 
Şcolară "UNIREA 2002" 

Sc. Nr. 9 Vaslui 
s
c  1   1   1               1       1     1             1         1 

Asociatia Sportiva 
Şcolară "VOINTA" Sc. M. 

Eminescu Vaslui 
s
c  1   1                   1       1     1             1           

Asociatia Sportiva 
Şcolară "CAMPIONII" Sc. 

Nr. 8 Vaslui 
s
c  1   1                   1       1     1             1           

Asociatia Sportiva 
Şcolară "GAUDEAMUS" 
Gr. Sc. Ind. A.I.Cuza Bârlad 

s
c  1   1   1   1       1   1       1     1 1     1     1   1   1 1 
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Asociatia Sportiva 

Şcolară "INTER" Gr. Sc. 
Ind. Negreşti 

s
c  1   1                   1       1                   1   1     1 

Asociatia Sportiva 
Şcolară " VOINTA" Gr. 

Sc. Agr. Puiești 
s
c  1   1                   1       1                         1     

Asociatia Sportiva 
Şcolară "RAPTORS" Sc. 

Nr. 10 Vaslui 
s
c  1       1                   1   1                       1     1 

Asociatia Sportiva 
Şcolară '"CRONOS" Lic. 

M. Eminescu Bârlad 
s
c  1   1 1 1               1   1   1       1 1   1     1   1 1     

Asociatia Sportiva 
Şcolară "CAMPIONII" Sc. 

Nr. 2 Bârlad 
s
c  1   1                   1   1   1 1           1     1   1     1 

Asociatia Sportiva 
Şcolară "TUDOR 

PAMFILE" Sc. Nr. 4 Bârlad 
s
c  1       1               1       1                   1   1     1 

Asociatia Sportiva 
Şcolară "ALTIUS" C.N. 

Roșca Codreanu Bârlad 
s
c  1   1 1 1         1 1   1   1   1         1   1     1         1 

Asociatia Sportiva 
Scolara "UNIREA" Gr. 

Sc. Prof. Bârlad 
s
c  1   1   1               1   1   1 1           1     1   1     1 

Asociatia Sportiva 
Scolara "SPERANTA" Sc. 

Nr. 5 Bârlad 
s
c  1   1   1           1   1   1             1         1     1   1 

Asociatia Sportiva 
Scolara "VIITORUL" Ivănești 

s
c  1   1                   1       1                   1     1     

Asociatia Sportiva 
Scolara "VOINTA IORGU 

RADU" Sc. Nr. 1 Bârlad 
s
c  1   1 1 1               1 1 1   1         1         1     1   1 

Asociatia Sportiva 
Scolara "TEMERARII" Sc. 

Nr. 7 Bârlad 
s
c  1   1   1               1   1   1         1         1   1       

Asociatia Sportiva 
Scolara "GEORGE 

TUTOVEANU" Sc. Nr.11 Bârlad 
s
c  1   1   1               1   1   1 1 1         1     1   1     1 

Asociatia Sportiva 
Scolara "HODLIV" Negreşti 

s
c  1   1   1           1   1   1   1         1         1         1 

Asociatia Sportiva 
Scolara "LUCEAFARUL" Laza 

s
c  1   1   1               1       1                   1     1     
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Asociatia Sportiva 

Şcolară "UNIREA" Gr. 
Sc. Prof. Ferești 

s
c  1   1                   1       1                       1     1 

Asociatia Sportiva 
Şcolară "MICII 

PERFORMERI 2003" Pungești 
s
c  1   1                   1       1                   1     1     

Asociatia Sportiva 
Şcolară "UNIREA" Gr. 

Sc. Prof. Puscasi 
s
c  1   1                   1   1   1                   1     1   1 

Asociatia Sportiva 
Şcolară "FORTIUS" Bârlad 

s
c  1   1 1 1           1   1   1   1         1   1     1   1       

Asociatia Sportiva 
Şcolară "VOINTA" Todirești 

s
c  1   1                   1       1                             1 

Asociatia Sportiva 
Şcolară OLIMPIA ' 06 Stănilești 

s
c  1   1                   1       1                         1   1 

Asociatia Sportiva 
Şcolară OLIMPIA Stănilești 

s
c  1   1                   1       1             1           1   1 

Asociatia Sportiva 
Scolara "PODUL INALT" 

Muntenii 
de Jos 

s
c  1   1                   1       1             1           1   1 

Asociatia Sportiva 
"VULTURUL" Vinderei 

s
c 1   1   1               1       1             1     1   1 1   1 

Asociatia Sportiva 
Scolara "ELANUL G.S.A." Murgeni 

s
c 1 1 1 1 1       1 1 1   1   1   1         1   1     1 1 1 1   1 

Asociatia Sportiva 
Scolara "VASILE 

TAMASANU" Bârlad 
s
c 1   1 1 1           1   1   1   1       1 1   1   1     1 1   1 

Asociatia Sportiva 
Scolara "CONCORDE" Zorleni 

s
c 1   1 1 1               1 1 1   1     1   1   1   1     1 1   1 

Asociatia Sportiva 
Scolara "STIINTA" Perieni 

s
c 1   1 1 1           1   1   1   1       1 1   1   1     1 1   1 

Asociatia Sportiva 
Scolara "MICII 
PERFORMERI" Poienești 

s
c 1   1                   1       1                   1   1 1   1 

Asociatia Sportiva 
Scolara "OLIMPIC 2010" 

Duda-
Epureni 

s
c 1   1 1 1               1   1   1         1   1     1     1   1 

Asociatia Sportiva 
Scolara "TIGRII" 

Berezeni Berezeni 
s
c 1   1   1               1       1                 1 1   1 1   1 

Asociatia Sportiva 
Scolara "EXCELSIOR" Barlad 

s
c 1   1 1 1         1     1   1   1         1   1   1 1   1 1   1 

Asociatia Sportiva 
Scolara "PRUTUL" Falciu Falciu 

s
c 1   1 1 1           1   1   1   1       1 1   1   1     1 1   1 
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Asociatia Sportiva 
Scolara "OLIMPIA" 

Dodesti Dodesti 
s
c 1   1 1 1               1   1   1         1   1     1     1   1 

Asociatia Sportiva 
Scolara "VIITORUL" 

Rebricea Rebricea 
s
c 1   1   1               1   1   1         1       1 1   1 1   1 

Asociatia Sportiva 
Scolara "MICII 

CAMPIONI" Vetrisoaia 
Vetrisoai

a 
s
c 1   1 1 1   1   1 1 1   1   1 1 1 1       1   1   1     1 1   1 

Asociatia Sportiva 
Scolara "VICTORIA" 

Vladia Vladia 
s
c 1   1 1 1               1 1     1     1 1 1         1     1   1 

Asociatia Sportiva 
Scolara "VOINTA" Bacani Bacani 

s
c 1   1 1 1           1   1   1   1       1 1   1   1     1 1   1 

Asociatia Sportiva 
Scolara "AURORA" Vaslui 

s
c 1   1 1 1           1   1   1   1                   1     1   1 

Asociatia Sportiva 
Scolara "ORIZONTUL" 

Coroiesti Coroiesti 
s
c 1   

1   1           1   1   1             1         1         1 

Asociatia Sportiva 
Scolara "VOINTA" 

Averesti Averesti 
s
c 1   

1 1 1               1   1   1         1   1     1     1   1 

Asociatia Sportiva 
Scolara "MARESAL 
PREZAN" Dumesti Dumesti 

s
c 1   

1 1 1               1       1         1   1     1   1 1   1 

Asociatia Sportiva 
Scolara "AVINTUL" 

Miclesti Miclesti 
s
c 1   1   1               1       1                   1   1 1   1 

Asociatia Sportiva 
"VIITORUL" Albești Albesti 

s
c 1 1 1 1 1   1 1 1   1   1 1 1   1         1   1     1 1 1 1   1 

Asociatia Sportiva 
Scolara "INDOLES" Iana Iana 

s
c 1   1 1 1               1 1 1   1     1   1       1     1 1   1 

Asociatia Sportiva 
Scolara "NOUA 

GENERATIE" Tutova 
Tutova s

c 1   1 1 1               1 1 1   1     1   1   1   1     1 1   1 
Asociatia Sportiva 

Şcolară "CAMPIONII" 
Parpanita 

Parpanit
a 

s
c 1   1   1 1             1       1       1 1   1     1   1 1   1 

Asociatia Sportiva 
Şcolară "VIITORUL" 

Ivesti Ivești 
s
c 1   1 1 1               1       1         1   1     1   1 1   1 
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Asociatia Sportiva 
Şcolară "VOINTA" 

Băcești Bacesti 
s
c 1   1   1           1   1   1 1 1         1         1 1   1   1 

Asociatia Sportiva 
Şcolară "VOINTA" Valeni Valeni 

s
c 1   1 1 1               1       1             1     1     1   1 

Asociatia Sportiva 
Scolara "SPERANTA" 

Pungesti Pungesti 
s
c 1   1   1               1       1                   1     1     

Asociatia Sportiva 
Şcolară "VIITORUL" 

Popeni Popeni 
s
c 1   1   1               1       1         1   1         1 1   1 

Asociatia Sportiva 
Scolara "VULTURII" 

Voinesti Voinesti 
s
c 1   1   1               1       1         1   1   1           1 

Asociatia Sportiva 
Scolara "VOINTA" 

Tanacu Tanacu 
s
c 1   1                   1       1             1   1 1     1     

Asociatia Sportiva 
Şcolară "CAMPIONII" 

Fruntișeni 
Fruntisen

i 
s
c 1   1                   1       1         1   1     1   1 1   1 

Asociatia Sportiva 
Scolara "AMICII" Banca Banca 

s
c 1   1 1 1               1       1             1   1 1     1   1 

Asociatia Sportiva 
Scolara "CUIBUL 

VULTURILOR" Pogana Pogana 
s
c 1   1   1               1   1   1         1   1     1         1 

Asociatia Sportiva 
Scolara "SALCIOARA" 

Salceni Salceni 
s
c 1   1 1 1               1       1             1   1 1     1   1 

Asociatia Sportiva 
Scolara "SPORT SI 

SANATATE" Sc.1 Vaslui Vaslui 
s
c 1   1 1 1               1 1 1   1         1   1         1 1   1 

Asociatia Sportiva 
Scolara "SPERANTA" 

Garceni Garceni 
s
c 1   1   1               1       1                   1     1     

Asociatia Sportiva 
Scolara "Sf. Ierarh Luca" 

Costesti Costesti 
s
c 1   1 1 1               1       1         1   1     1     1   1 

Asociatia Sportiva 
Scolara "PHEONIX" 

Solesti Solesti 
s
c 1   1 1 1               1       1             1   1 1     1   1 

Asociatia Sportiva 
Scolara "BALTENI NR.1" 

Balteni Balteni 
s
c 1   1   1           1   1       1                   1     1   1 
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Asociatia Sportiva 
Scolara "VIITORUL" 

Pogonesti 
Pogonest

i 
s
c 1   1 1 1               1       1         1   1     1     1   1 

Asociatia Sportiva 
Scolara "STEFAN CEL 

MARE" Codaesti Codaesti 
s
c 1   1 1 1               1       1         1       1 1     1   1 

Asociatia Sportiva 
Şcolară "SOIMII" Ciocani Ciocani 

s
c 1   1 1 1               1       1         1   1     1     1   1 

Asociatia Sportiva 
Şcolară "VIITORUL" 

Bogdănești 
Bogdăneș

ti 
s
c 1   1 1 1               1       1         1   1     1     1   1 

Asociatia Sportiva 
Şcolară "CAMPIONII" 

Tarzii Oltenești 
s
c 1   1 1 1               1       1         1   1   1 1     1   1 

Asociatia Sportiva 
Şcolară "VIITORII 
CAMPIONI" Buda Buda 

s
c 1   1 1 1               1       1         1   1     1     1   1 

Asociatia Sportiva 
Şcolară "STAR" 

Zăpodeni Zăpodeni 
s
c 1   1 1 1       1   1 1 1       1         1   1 1   1   1 1   1 

Asociatia Sportiva 
Şcolară "VULTURII" 

Bogdana Bogdana 
s
c 1   1 1 1       1       1       1             1   1 1     1   1 
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Anexa 8. Baza de date a structurilor sportive din România   

1 Clubul Sportiv "Viitorul" Vaslui 
2 Liceul cu Program Sportiv Vaslui 
3 Clubul Sportiv Școlar Bârlad 
4 Clubul Sportiv Rulmentul Bârlad 
5 Asociația Județeană SPORTUL PENTRU TOȚI Vaslui 
6 Asociația Județeană de HANDBAL Vaslui 
7 Asociația Județeană de ATLETISM Vaslui 
8 Palatul Copiilor Vaslui 
9 Clubul Sportiv "Dinamo" Vaslui 
10 Clubul Sportiv Fepa ’74 Bârlad 
11 Handbal Club Vaslui 
12 Clubul Sportiv "Fotbal Club Vaslui" 
13 Asociația Județeană de FOTBAL Vaslui 
14 Asociația Club Sportiv Liga de Est Vaslui 
15 Clubul Sportiv "Sportul Municipal" Vaslui 
16 Clubul Sportiv Amfora Gym Bârlad 
17 Clubul Sportiv "Alone Tiger" Vaslui 
18 Fotbal Club "Unirea" Negrești 
19 Clubul Sportiv „KIM CHUONG” 
20 Clubul Sportiv VICTORIA  Munteni de Jos 
21 Asociația „Clubul Sportiv KIAI” 
22 Clubul Sportiv F.C.M. Huși 
23 Asociația Baschet Club SONIK Bârlad 
24 Sport Club "CRONOS” Bârlad 
25 Asociația Clubul de Tir Sportiv Condorul 
26 Asociația Județeană de RUGBY Vaslui 
27 Sporting Club S.A. 
28 Clubul Sportiv “PRODRIVE“ Bârlad  
29 Asociația Club Sportiv “Sulsa” Vaslui  
30 Clubul de Karate Tradițional Kikai   
31 Asociația Club Sportiv Vimart  
32 Asociația Județeană de GIMNASTICĂ Vaslui 
33 Clubul Sportiv "Magnificii" Vaslui 
34 Asociația "S.M.A-R.T. Club" Negrești 
35 Asociația Județeană de ȘAH Vaslui 
36 Clubul Sportiv Racova Pușcași  
37 Asociația Clubul de Șah "Realitatea" Huși 
38 Asociația Sportivă Fotbal Club Bârlad 
39 Asociația Județeană de "FOTBAL-TENIS" Vaslui 
40 Clubul Sportiv Inter Negreşti 
41 Asociația Județeană de LUPTE Vaslui  
42 Rugby Club Bârlad 
43 Asociația Club Sportiv "Inter Sport" Vaslui 
44 Clubul Sportiv "Sergentul" Vaslui 
45 Asociatia Sportiva Fotbal Club Gloria Bârlad 
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46 Clubul Sportiv "Budokan" Vaslui 
47 Asociația Județeană de OINĂ Vaslui   
48 Club Sportiv Harlem Vaslui 
49 Asociația Club Sportiv "Campionii Vaslui" 
50 Club Sportiv Gold Dragon Fight Club 
51 Asociația Clubul Sportiv Varan Vaslui 
52 Clubul Sportiv "Haiducii" Vaslui 
53 Clubul Sportiv F.C 2007 Gîrceni 
54 Clubul Sportiv "Dinamoari" Rîșești 
55 Clubul Sportiv Peneș Curcanul Vaslui 
56 Clubul Sportiv Shi Tei Do Ko 
57 Club Sportiv "C.S. Karate - Kensei" 
58 Asociația "Sport Club 2000 Lipovăț" 
59 Asociația "Club Sportiv Tenis Club Vaslui" 
60 Asociația "Club Sportiv Școala de Fotbal Pajura Huși" 
61 Asociația "Clubul Sportiv Mânjești 
62 Clubul Sportiv "Defender" Vaslui  
63 Clubul Sportiv Foresta Zorleni 
64 Asociația "Offroad Club Vaslui 
65 Asociația "Clubul Sportiv VoDao Băcăoani" 
66 Club Sportiv Șah G. Nestianu 
67 Club Sportiv Sporting Juniorul Vaslui 
68 Asociația Clubul Sportiv Wazary Dojo 
69 Asociația Clubul Sportiv Viitorul Bârlad 
70 Asociația Sporting Club Comstar Vaslui 
71 Asociația Sporting Club Viitorul Vaslui 
72 Asociatia Clubul Sportiv Atletico Vaslui 
73 Asociatia Baschet Club Sonicks Junior 
74 Asociatia Clubul Sportiv Fortius Bârlad 
75 Asociatia Clubului Sportiv Fight Club Titans Bârlad 20.20 
76 Asociatia Club Sportiv Cuong Dao Huşi 
77 Asociatia Club Sportiv Long HO Negreşti 
78 Asociatia Clubul de Şah Gambit Huşi 
79 Asociatia Clubul Sportiv Real Junior Vaslui 
80 Asociatia Club Sportiv Unirea Negreşti 
81 Asociatia  Sport Club Bârlad 
82 Asociatia Club Sportiv Kentai Dojo Bârlad 
83 Asociatia Club Sportiv Handbal Kids Joy Vaslui 
84 Asociatia Clubul Sportiv Atletic Club Bârlad 
85 Asociatia Club Sportiv Vitis Șuletea 
86 Asociatia Club Sportiv Municipal Huşi 
87 Asociatia Club Sportiv Viva 
88 Asociatia Clubul Sportiv Heiki Vaslui 
89 Clubul Sportiv Municipal Vaslui 
90 Asociatia Clubul Sportiv Zorro Bârlad 
91 Asociatia Club Sportiv Scorpions MMA Vaslui 
92 Asociatia Club Sportiv Vitrox Gym Vaslui 
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93 Asociatia Club Sportiv Activ Vaslui 
94 Asociatia Sportivă a Suporterilor Fotbal Club Vaslui 
95 Asociatia Club Sportiv Tornadoo Vaslui 
96 Asociatia Sportiva Fotbal Club Rapid Brodoc 
97 Club Sportiv Flacăra Muntenii de Sus 
98 Asociatia Club Sportiv Katsu Vaslui 
99 Asociatia Club Sportiv Tony Team 
100 Asociatia Club Sportiv Ppawergym Vaslui 
101 Asociatia Club Sportiv Kombat Wolf 
102 Asociatia Clubul Sportiv Husana 
103 Asociatia Clubul Sportiv Kwon Bârlad 
104 Clubul Sportiv Orășenesc Negreşti 
105 Asociatia Greenfield Tenis Club 
106 Asociația Clubul Sportiv KimChuong Duong Vaslui 
107 Asociația Clubul Sportiv Viitorul Vetrișoaia 
108 ASOCIATIA FOTBAL CLUB VULTUREȘTI 
109 ASOCIATIA SPOTIVA FOTBAL CLUB CRETESTI 
110 Asociația Club Sportiv Sporting Tigers Vaslui Club Sportiv Tigrii Sportivi Vaslui 
111 Asociația Club Sportiv Juniorul Bârlad 
112 Asociația Clubul Sportiv Coșug-Hondru 
113 Club Sportiv Viitorul Zorleni 
114 Asociatia Sportiva Fotbal Club Star Junior Vaslui 
115 Asociatia Club Sportiv Gorigim 
116 Asociatia Clubul Sportiv Shadow 'd Bârlad 
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Anexa 9. Structuri sportive, județul Vaslui 
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Sportiv 
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Vaslui Vaslui 
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Program 
Sportiv 
Vaslui Vaslui 
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N 1             3     1           1       1                               3 

Clubul 
Sportiv 
Școlar 
Bârlad Bârlad 

M
E
N 1             4     1           1   1                 1                 4 

Palatul 
Copiilor 
Vaslui Vaslui 

M
E
N 1             1                                   1                     1 

Rugby Club 
Bârlad Bârlad 

C
L 1             1                                       1                 1 

Clubul 
Sportiv 

Municipal 
Vaslui Vaslui 

C
L 1             7     1 1         1       1       1             1       1 7 

Clubul 
Sportiv 

Orășenesc 
Negreşti Negreşti 

C
L 1             

1
9 1 1   1 1   1 1 1 1 1 1 1 1     1     1 1 1 1 1   1     

1
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Anexa 10. Indicatori demografici 

Natalitate: 

Județ Localitate Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 

Vaslui Municipiul 
Vaslui 

1286 1530 1147 1640 981 
       

UM: Număr persoane 
    

Născuți vii pe județe si localități 
   

Legenda: ':' - date lipsa; 'c' - date confidenţiale; 9999,00 - normal - date definitive; 9999,00 - îngroșat 
subliniat - date semidefinitive; 9999,00 - îngroșat - date revizuite; 9999,00 - subliniat - date provizorii 

 
Născuți vii pe sexe: 

Sexe Medii de 
rezidență 

Macroregiuni, regiuni de 
dezvoltare si județe 

Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

Anul 
2020 

Total Total Vaslui 4894 5228 4857 5108 3922 
- Urban Vaslui 2364 2721 2344 2818 1867 

- Rural Vaslui 2530 2507 2513 2290 2055 
Masc
ulin 

Total Vaslui 2461 2662 2517 2596 2022 

- Urban Vaslui 1209 1386 1222 1446 957 
- Rural Vaslui 1252 1276 1295 1150 1065 

Femi
nin 

Total Vaslui 2433 2566 2340 2512 1900 

- Urban Vaslui 1155 1335 1122 1372 910 
- Rural Vaslui 1278 1231 1218 1140 990 

 

Născuți morți:  

Județ Localitate Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 

Vaslui Municipiul 
Vaslui 

3   2 2 4 

 

Decese: 

Județ Localitate Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 

Vaslui Municipiul 
Vaslui 

542 544 534 607 692 

 

  



 

 

190 

Strategia pentru Educație Fizică și Sport 
 a județului Vaslui, 

cu orizontul de timp 2021-2027 
 

 
Decedați pe medii, sexe: 

Sexe Medii de rezidență Grupe de vârstă Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

Anul 
2020 

Total Total Total 258896 262811 265494 260353 297345 

- - 0- 4 ani 1679 1657 1533 1411 1320 

- - 5- 9 ani 186 167 161 156 143 

- - 10-14 ani 252 230 228 187 186 

- - 15-19 ani 447 491 428 438 389 

- - 20-24 ani 583 587 510 564 506 

- - 25-29 ani 961 945 848 735 747 

- - 30-34 ani 1147 1228 1210 1225 1393 

- - 35-39 ani 2232 2068 2104 1879 1935 

- - 40-44 ani 3858 3655 3964 3825 3883 

- - 45-49 ani 7257 7520 6930 6407 6677 

- - 50-54 ani 7858 7859 9327 9769 11459 

- - 55- 59 ani 15067 14185 13428 12661 13173 

- - 60-64 ani 21817 22103 22565 22254 24290 

- - 65-69 ani 24961 26156 27824 27407 32727 

- - 70-74 ani 25696 25757 26773 27486 35256 

- - 75-79 ani 39049 38481 35930 33828 37654 

- - 80-84 ani 45886 46774 46774 45665 52250 

- - 85 ani si peste 59960 62948 64957 64456 73357 

- Urban Total 123027 124944 126980 125364 147884 

- - 0- 4 ani 748 707 677 604 580 

- - 5- 9 ani 75 73 68 58 67 

- - 10-14 ani 108 104 84 85 67 
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- - 15-19 ani 178 197 177 189 143 

- - 20-24 ani 248 239 217 212 235 

- - 25-29 ani 486 462 399 337 353 

- - 30-34 ani 593 619 602 594 695 

- - 35-39 ani 1097 1021 1001 888 929 

- - 40-44 ani 1719 1692 1843 1728 1848 

- - 45-49 ani 3494 3542 3121 2840 3007 

- - 50-54 ani 3950 3853 4609 4716 5672 

- - 55- 59 ani 8179 7507 6960 6453 6745 

- - 60-64 ani 12480 12529 12578 12304 13461 

- - 65-69 ani 13283 14022 15262 14982 18699 

- - 70-74 ani 12414 12617 13321 13953 18855 

- - 75-79 ani 17680 17581 16532 16004 18517 

- - 80-84 ani 19739 20290 20659 20384 24318 

- - 85 ani si peste 26556 27889 28870 29033 33693 

- Rural Total 135869 137867 138514 134989 149461 

- - 0- 4 ani 931 950 856 807 740 

- - 5- 9 ani 111 94 93 98 76 

- - 10-14 ani 144 126 144 102 119 

- - 15-19 ani 269 294 251 249 246 

- - 20-24 ani 335 348 293 352 271 

- - 25-29 ani 475 483 449 398 394 

- - 30-34 ani 554 609 608 631 698 

- - 35-39 ani 1135 1047 1103 991 1006 
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- - 40-44 ani 2139 1963 2121 2097 2035 

- - 45-49 ani 3763 3978 3809 3567 3670 

- - 50-54 ani 3908 4006 4718 5053 5787 

- - 55- 59 ani 6888 6678 6468 6208 6428 

- - 60-64 ani 9337 9574 9987 9950 10829 

- - 65-69 ani 11678 12134 12562 12425 14028 

- - 70-74 ani 13282 13140 13452 13533 16401 

- - 75-79 ani 21369 20900 19398 17824 19137 

- - 80-84 ani 26147 26484 26115 25281 27932 

- - 85 ani si peste 33404 35059 36087 35423 39664 

Masculin Total Total 135533 137017 139191 136516 158506 

- - 0- 4 ani 965 933 862 781 701 

- - 5- 9 ani 104 100 91 99 83 

- - 10-14 ani 151 140 131 106 119 

- - 15-19 ani 306 359 293 300 277 

- - 20-24 ani 432 436 380 411 396 

- - 25-29 ani 700 681 604 539 534 

- - 30-34 ani 809 861 864 899 973 

- - 35-39 ani 1570 1440 1504 1338 1360 

- - 40-44 ani 2721 2607 2878 2798 2773 

- - 45-49 ani 5245 5462 4987 4680 4858 

- - 50-54 ani 5692 5697 6756 7137 8310 

- - 55- 59 ani 10788 10082 9659 9136 9408 

- - 60-64 ani 14778 15129 15618 15396 16816 
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- - 65-69 ani 15823 16744 18000 17813 21349 

- - 70-74 ani 14771 14823 15597 16152 20967 

- - 75-79 ani 19424 19150 18091 16922 19500 

- - 80-84 ani 19755 19957 19983 19239 23159 

- - 85 ani si peste 21499 22416 22893 22770 26923 

- Urban Total 64399 65051 66405 65536 78885 

- - 0- 4 ani 423 388 377 341 316 

- - 5- 9 ani 41 44 39 38 36 

- - 10-14 ani 65 61 50 45 50 

- - 15-19 ani 119 133 112 123 100 

- - 20-24 ani 179 171 153 151 169 

- - 25-29 ani 336 318 267 241 247 

- - 30-34 ani 412 411 422 421 478 

- - 35-39 ani 759 695 685 599 638 

- - 40-44 ani 1140 1159 1302 1207 1269 

- - 45-49 ani 2394 2453 2147 1968 2118 

- - 50-54 ani 2745 2634 3210 3265 3948 

- - 55- 59 ani 5590 5153 4699 4441 4564 

- - 60-64 ani 8319 8402 8502 8219 8950 

- - 65-69 ani 8361 8963 9809 9671 12038 

- - 70-74 ani 7125 7244 7723 8201 11214 

- - 75-79 ani 8795 8741 8306 7985 9703 

- - 80-84 ani 8387 8557 8776 8611 10945 

- - 85 ani si peste 9209 9524 9826 10009 12102 
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- Rural Total 71134 71966 72786 70980 79621 

- - 0- 4 ani 542 545 485 440 385 

- - 5- 9 ani 63 56 52 61 47 

- - 10-14 ani 86 79 81 61 69 

- - 15-19 ani 187 226 181 177 177 

- - 20-24 ani 253 265 227 260 227 

- - 25-29 ani 364 363 337 298 287 

- - 30-34 ani 397 450 442 478 495 

- - 35-39 ani 811 745 819 739 722 

- - 40-44 ani 1581 1448 1576 1591 1504 

- - 45-49 ani 2851 3009 2840 2712 2740 

- - 50-54 ani 2947 3063 3546 3872 4362 

- - 55- 59 ani 5198 4929 4960 4695 4844 

- - 60-64 ani 6459 6727 7116 7177 7866 

- - 65-69 ani 7462 7781 8191 8142 9311 

- - 70-74 ani 7646 7579 7874 7951 9753 

- - 75-79 ani 10629 10409 9785 8937 9797 

- - 80-84 ani 11368 11400 11207 10628 12214 

- - 85 ani si peste 12290 12892 13067 12761 14821 

Feminin Total Total 123363 125794 126303 123837 138839 

- - 0- 4 ani 714 724 671 630 619 

- - 5- 9 ani 82 67 70 57 60 

- - 10-14 ani 101 90 97 81 67 

- - 15-19 ani 141 132 135 138 112 

- - 20-24 ani 151 151 130 153 110 
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- - 25-29 ani 261 264 244 196 213 

- - 30-34 ani 338 367 346 326 420 

- - 35-39 ani 662 628 600 541 575 

- - 40-44 ani 1137 1048 1086 1027 1110 

- - 45-49 ani 2012 2058 1943 1727 1819 

- - 50-54 ani 2166 2162 2571 2632 3149 

- - 55- 59 ani 4279 4103 3769 3525 3765 

- - 60-64 ani 7039 6974 6947 6858 7474 

- - 65-69 ani 9138 9412 9824 9594 11378 

- - 70-74 ani 10925 10934 11176 11334 14289 

- - 75-79 ani 19625 19331 17839 16906 18154 

- - 80-84 ani 26131 26817 26791 26426 29091 

- - 85 ani si peste 38461 40532 42064 41686 46434 

- Urban Total 58628 59893 60575 59828 68999 

- - 0- 4 ani 325 319 300 263 264 

- - 5- 9 ani 34 29 29 20 31 

- - 10-14 ani 43 43 34 40 17 

- - 15-19 ani 59 64 65 66 43 

- - 20-24 ani 69 68 64 61 66 

- - 25-29 ani 150 144 132 96 106 

- - 30-34 ani 181 208 180 173 217 

- - 35-39 ani 338 326 316 289 291 

- - 40-44 ani 579 533 541 521 579 
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- - 45-49 ani 1100 1089 974 872 889 

- - 50-54 ani 1205 1219 1399 1451 1724 

- - 55- 59 ani 2589 2354 2261 2012 2181 

- - 60-64 ani 4161 4127 4076 4085 4511 

- - 65-69 ani 4922 5059 5453 5311 6661 

- - 70-74 ani 5289 5373 5598 5752 7641 

- - 75-79 ani 8885 8840 8226 8019 8814 

- - 80-84 ani 11352 11733 11883 11773 13373 

- - 85 ani si peste 17347 18365 19044 19024 21591 

- Rural Total 64735 65901 65728 64009 69840 

- - 0- 4 ani 389 405 371 367 355 

- - 5- 9 ani 48 38 41 37 29 

- - 10-14 ani 58 47 63 41 50 

- - 15-19 ani 82 68 70 72 69 

- - 20-24 ani 82 83 66 92 44 

- - 25-29 ani 111 120 112 100 107 

- - 30-34 ani 157 159 166 153 203 

- - 35-39 ani 324 302 284 252 284 

- - 40-44 ani 558 515 545 506 531 

- - 45-49 ani 912 969 969 855 930 

- - 50-54 ani 961 943 1172 1181 1425 

- - 55- 59 ani 1690 1749 1508 1513 1584 

- - 60-64 ani 2878 2847 2871 2773 2963 
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- - 65-69 ani 4216 4353 4371 4283 4717 

- - 70-74 ani 5636 5561 5578 5582 6648 

- - 75-79 ani 10740 10491 9613 8887 9340 

- - 80-84 ani 14779 15084 14908 14653 15718 

- - 85 ani si peste 21114 22167 23020 22662 24843 

 

Stabiliri: 

Medii de rezidență Macroregiuni Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

Anul 
2020 

Total TOTAL 389373 380202 386274 403221 367569 
- Vaslui 7340 7115 7179 7685 6173 
Urban TOTAL 191484 198689 203988 211928 177498 
- Vaslui 2967 3423 3543 3920 2607 
Rural TOTAL 197889 181513 182286 191293 190071 
- Vaslui 4373 3692 3636 3765 3566 

 

Stabiliri, inclusiv migrația internațională: 

Județe Localități Anul 2016 Anul 2017 Anul 2018 Anul 2019 Anul 2020 

TOTAL TOTAL 417236 430401 451952 467700 399819 
Vaslui TOTAL 13253 16638 18135 20173 10014 

 

Plecări:  

Medii de rezidență Macroregiuni Anul 
2016 

Anul 
2017 

Anul 
2018 

Anul 
2019 

Anul 
2020 

Total TOTAL 389373 380202 386274 403221 367569 
- Vaslui 9287 9270 10586 10910 9100 
Urban TOTAL 229822 220995 223153 231407 216164 
- Vaslui 4087 4292 5506 5590 4592 
Rural TOTAL 159551 159207 163121 171814 151405 

- Vaslui 5200 4978 5080 5320 4508 
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Anexa 11. Unități de învățământ acreditate sau autorizate din Vaslui  

Denumire Denumire scurtă Localitate Localitate 
superioară 

Statut Tip unitate Formă de 
proprietate 

CASA CORPULUI DIDACTIC VASLUI CCD VASLUI VASLUI MUNICIPIUL 
VASLUI 

Cu 
personalitate 

juridică 

Casa corpului didactic Publică de interes 
naţional şi local 

CENTRUL JUDEȚEAN DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CJAP VASLUI MUNICIPIUL 
VASLUI 

Arondată Centru județean de resurse și 
asistență educațională 

Publică de interes 
naţional şi local 

CENTRUL JUDEŢEAN DE EXCELENŢĂ VASLUI CJE VASLUI VASLUI MUNICIPIUL 
VASLUI 

Cu 
personalitate 

juridică 

Centru Județean de Excelență Publică de interes 
naţional şi local 

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ 
EDUCAȚIONALĂ VASLUI 

CJRAE VASLUI VASLUI MUNICIPIUL 
VASLUI 

Cu 
personalitate 

juridică 

Centru județean de resurse și 
asistență educațională 

Publică de interes 
naţional şi local 

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ "CONSTANTIN 
PUFAN", MUN. VASLUI 

CSEI C. PUFAN VASLUI VASLUI MUNICIPIUL 
VASLUI 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ "ELISABETA 
POLIHRONIADE", MUN. VASLUI 

CSEI E. 
POLIHRONIADE 

VASLUI MUNICIPIUL 
VASLUI 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, ORAȘ 
NEGREȘTI 

CSEI NEGREȘTI NEGREŞTI ORAŞ 
NEGREŞTI 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

CLUBUL COPIILOR, MUN. HUŞI CLUBUL HUŞI HUŞI MUNICIPIUL 
HUŞI 

Arondată Clubul copiilor Publică de interes 
naţional şi local 

CLUBUL COPIILOR "SPIRU HARET", MUN. BÂRLAD CLUBUL SPIRU HARET BÂRLAD MUNICIPIUL 
BÂRLAD 

Cu 
personalitate 

juridică 

Clubul copiilor Publică de interes 
naţional şi local 

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR, MUN. BÂRLAD CSS BARLAD BÂRLAD MUNICIPIUL 
BÂRLAD 

Cu 
personalitate 

juridică 

Club sportiv şcolar Publică de interes 
naţional şi local 

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR, MUN. VASLUI CSS VASLUI VASLUI MUNICIPIUL 
VASLUI 

Arondată Club sportiv şcolar Publică de interes 
naţional şi local 

COLEGIUL AGRICOL "DIMITRIE CANTEMIR", MUN. HUŞI COL_AGR HUŞI HUŞI MUNICIPIUL 
HUŞI 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

COLEGIUL ECONOMIC "ANGHEL RUGINĂ", MUN. VASLUI COL_ECONOMIC VASLUI MUNICIPIUL 
VASLUI 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

COLEGIUL NAŢIONAL "CUZA VODĂ", MUN. HUŞI COL_NAŢ CUZA VODĂ HUŞI MUNICIPIUL 
HUŞI 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

COLEGIUL NAȚIONAL "GH. ROȘCA CODREANU", MUN. 
BÂRLAD 

COL_NAŢ GH. R. 
CODREANU 

BÂRLAD MUNICIPIUL 
BÂRLAD 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL, HOROIATA GPN HOROIATA HOROIATA BOGDĂNEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, LOC. BRODOC-VASLUI GPN BRODOC BRODOC MUNICIPIUL 
VASLUI 

Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, LOC. MOARA 
GRECILOR-VASLUI 

GPN MOARA 
GRECILOR 

MOARA 
GRECILOR 

MUNICIPIUL 
VASLUI 

Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, LOC. REDIU-VASLUI GPN REDIU REDIU MUNICIPIUL 
VASLUI 

Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 
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GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, LOC. VIIȘOARA-VASLUI GPN VIIȘOARA-VASLUI VIIŞOARA MUNICIPIUL 

VASLUI 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, MUN. VASLUI GPN VASLUI NR. 1 VASLUI MUNICIPIUL 

VASLUI 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, SAT BUDA GPN BUDA NR. 1 BUDA OŞEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, SAT CODĂEȘTI GPN CODĂEŞTI NR. 1 CODĂEŞTI CODĂEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, SAT DELENI GPN DELENI NR. 1 DELENI DELENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, SAT DUMEȘTI GPN DUMEŞTI NR. 1 DUMEŞTI DUMEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, SAT FĂLCIU GPN FĂLCIU NR. 1 FĂLCIU FĂLCIU Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, SAT IVĂNEȘTI GPN IVĂNEŞTI NR. 1 IVĂNEŞTI IVĂNEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, SAT IVEȘTI GPN IVEŞTI NR. 1 IVEŞTI IVEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, SAT PERIENI GPN PERIENI NR. 1 PERIENI PERIENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, SAT TANACU GPN TANACU NR. 1 TANACU TANACU Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, SAT TUTOVA GPN TUTOVA NR. 1 TUTOVA TUTOVA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, SAT ZORLENI GPN ZORLENI NR. 1 ZORLENI ZORLENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 10, MUN. VASLUI GPN VASLUI NR. 10 VASLUI MUNICIPIUL 

VASLUI 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 11, MUN. VASLUI GPN VASLUI NR. 11 VASLUI MUNICIPIUL 

VASLUI 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 12, MUN. BÂRLAD GPN BÂRLAD NR. 12 BÂRLAD MUNICIPIUL 

BÂRLAD 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 13, MUN. BÂRLAD GPN BÂRLAD NR. 13 BÂRLAD MUNICIPIUL 

BÂRLAD 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 13, MUN. VASLUI GPN VASLUI NR. 13 VASLUI MUNICIPIUL 

VASLUI 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 15, MUN. BÂRLAD GPN BÂRLAD NR. 15 BÂRLAD MUNICIPIUL 

BÂRLAD 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 17, MUN. BÂRLAD GPN BÂRLAD NR. 17 BÂRLAD MUNICIPIUL 

BÂRLAD 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 18, MUN. BÂRLAD GPN BÂRLAD NR. 18 BÂRLAD MUNICIPIUL 

BÂRLAD 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 19, MUN. BÂRLAD GPN BÂRLAD NR. 19 BÂRLAD MUNICIPIUL 

BÂRLAD 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2, ORAȘ NEGREȘTI GPN NEGREȘTI NR. 2 NEGREŞTI ORAŞ 

NEGREŞTI 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2, SAT BUDA GPN BUDA NR. 2 BUDA OŞEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2, SAT CODĂEȘTI GPN CODĂEŞTI NR. 2 CODĂEŞTI CODĂEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2, SAT DELENI GPN DELENI NR. 2 DELENI DELENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2, SAT DUMEȘTI GPN DUMEŞTI NR. 2 DUMEŞTI DUMEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
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GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2, SAT IVĂNEȘTI GPN IVĂNEŞTI NR. 2 IVĂNEŞTI IVĂNEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2, SAT PERIENI GPN PERIENI NR. 2 PERIENI PERIENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2, SAT TANACU GPN TANACU NR. 2 TANACU TANACU Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2, SAT TUTOVA GPN TUTOVA NR. 2 TUTOVA TUTOVA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 2, SAT ZORLENI GPN ZORLENI NR. 2 ZORLENI ZORLENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 20, MUN. BÂRLAD GPN BÂRLAD NR. 20 BÂRLAD MUNICIPIUL 

BÂRLAD 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 22, MUN. VASLUI GPN VASLUI NR. 22 VASLUI MUNICIPIUL 

VASLUI 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 23, MUN. BÂRLAD GPN BÂRLAD NR. 23 BÂRLAD MUNICIPIUL 

BÂRLAD 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3, MUN. BÂRLAD GPN BÂRLAD NR. 3 BÂRLAD MUNICIPIUL 

BÂRLAD 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 3, SAT ZORLENI GPN ZORLENI NR. 3 ZORLENI ZORLENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 4, MUN. HUŞI GPN HUŞI NR. 4 HUŞI MUNICIPIUL 

HUŞI 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 4, MUN. VASLUI GPN VASLUI NR. 4 VASLUI MUNICIPIUL 

VASLUI 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 5, MUN. HUŞI GPN HUȘI NR. 5 HUŞI MUNICIPIUL 

HUŞI 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 7, MUN. BÂRLAD GPN BÂRLAD NR. 7 BÂRLAD MUNICIPIUL 

BÂRLAD 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR. 8, MUN. HUŞI GPN HUŞI NR. 8 HUŞI MUNICIPIUL 

HUŞI 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, ORAȘ MURGENI GPN MURGENI MURGENI ORAŞ 

MURGENI 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "PRICHINDEL", ORAȘ 

NEGREȘTI 
GPN NEGREȘTI NR. 1 NEGREŞTI ORAŞ 

NEGREŞTI 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "PRICHINDEL", SAT 

FEREȘTI 
GPN FEREȘTI FEREŞTI FEREŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT ALBEȘTI GPN ALBEȘTI ALBEŞTI ALBEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT ALEXANDRU 

VLAHUȚĂ 
GPN AL. VLAHUȚĂ ALEXANDRU 

VLAHUŢĂ 
ALEXANDRU 
VLAHUŢĂ 

Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT ARMĂȘOAIA GPN ARMĂȘOAIA ARMĂŞOAIA PUNGEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT ARSURA GPN ARSURA ARSURA ARSURA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT AVEREȘTI GPN AVEREȘTI AVEREŞTI BUNEŞTI-
AVEREŞTI 

Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT AVRĂMEȘTI GPN AVRĂMEȘTI AVRĂMEŞTI VOINEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT BANCA GPN BANCA BANCA BANCA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT BARBOȘI GPN BARBOȘI BARBOŞI HOCENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT BĂBUȘA GPN BĂBUȘA BĂBUŞA BĂCEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 
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GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT BĂCANI GPN BĂCANI BĂCANI BĂCANI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT BĂCĂOANI GPN BĂCĂOANI BĂCĂOANI MUNTENII DE 

JOS 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT BĂCEȘTI GPN BĂCEȘTI BĂCEŞTI BĂCEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT BĂDEANA GPN BĂDEANA BĂDEANA TUTOVA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT BĂLEȘTI GPN BĂLEȘTI BĂLEŞTI COZMEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT BĂLTĂȚENI GPN BĂLTĂȚENI BĂLTĂŢENI BĂCANI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT BĂLTENI GPN BĂLTENI BĂLTENI BĂLTENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT BĂLȚAȚI GPN BĂLȚAȚI BĂLŢAŢI TĂTĂRĂNI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT BĂNCEȘTI GPN BĂNCEȘTI BĂNCEŞTI VOINEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT BÂRLĂLEȘTI GPN BÂRLĂLEȘTI BÂRLĂLEŞTI EPURENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT BÂRZEȘTI GPN BÂRZEȘTI BÂRZEŞTI ŞTEFAN CEL 

MARE 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT BELZENI GPN BELZENI BELZENI DRAGOMIREŞT

I 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT BENEȘTI GPN BENEȘTI BENEŞTI TANACU Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT BEREASA GPN BEREASA BEREASA DĂNEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT BEREZENI GPN BEREZENI BEREZENI BEREZENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT BLĂGEȘTI GPN BLĂGEȘTI BLĂGEŞTI BLĂGEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT BOGDANA GPN BOGDANA BOGDANA BOGDANA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT BOGDĂNEȘTI GPN BOGDĂNEȘTI BOGDĂNEŞTI FĂLCIU Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT BOGDĂNEȘTI GPN BOGDĂNEȘTI BOGDĂNEŞTI BOGDĂNEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT BOGEȘTI GPN BOGEȘTI BOGEŞTI POGANA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT BOȚEȘTI GPN BOȚEȘTI BOŢEŞTI BOŢEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT BRĂHĂȘOAIA GPN BRĂHĂȘOAIA BRĂHĂŞOAIA ŞTEFAN CEL 

MARE 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT BUHĂIEȘTI GPN BUHĂIEȘTI BUHĂIEŞTI VULTUREŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT BUNEȘTI GPN BUNEȘTI BUNEŞTI BUNEŞTI-

AVEREŞTI 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT BURSUCI GPN BURSUCI BURSUCI EPURENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT BUSCATA GPN BUSCATA BUSCATA IVĂNEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT CĂLIMĂNEȘTI GPN CĂLIMĂNEȘTI CĂLIMĂNEŞTI PUIEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
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GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT CĂPUȘNENI GPN CĂPUȘNENI CĂPUŞNENI LIPOVĂŢ Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT CĂZĂNEȘTI GPN CĂZĂNESTI CĂZĂNEŞTI ORAŞ 

NEGREŞTI 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT CÂRJA GPN CÂRJA CÂRJA ORAŞ 

MURGENI 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT CEPEȘTI GPN CEPEȘTI CEPEŞTI BOGDĂNIŢA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT CETĂȚUIA GPN CETĂȚUIA CETĂŢUIA PUIEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT CHETROSU GPN CHETROSU CHETROSU GHERGHEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT CHIRCEȘTI GPN CHIRCEȘTI CHIRCEŞTI MICLEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT CHIȚOC GPN CHIȚOC CHIŢOC LIPOVĂŢ Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT CIOATELE GPN CIOATELE CIOATELE ORAŞ 

NEGREŞTI 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT CIOCANI GPN CIOCANI CIOCANI CIOCANI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT COPĂCEANA GPN COPĂCEANA COPĂCEANA FĂLCIU Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT CORBU GPN CORBU CORBU LIPOVĂŢ Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT CORNI-ALBEȘTI GPN CORNI ALBEȘTI CORNI-

ALBEŞTI 
ALBEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT COROIEȘTI GPN COROIEȘTI COROIEŞTI COROIEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT COROIEȘTI GPN COROIEȘTI COROIEŞTI BOGDĂNIŢA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT COSTEȘTI GPN COSTEȘTI COSTEŞTI COSTEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT COȘCA GPN COȘCA COŞCA IVĂNEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT COTIC GPN COTIC COTIC TODIREŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT CRASNA GPN CRASNA CRASNA ALBEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT CRÂNG GPN CRÂNG CRÂNG CIOCANI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT CRÂNGU NOU GPN CRÂNGU NOU CRÂNGU NOU CIOCANI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT CREȚEȘTI GPN CREȚEȘTI CREŢEŞTI CREŢEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT CREȚEȘTII DE SUS GPN CREȚEȘTII DE 

SUS 
CREŢEŞTII DE 

SUS 
CREŢEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT CRISTEȘTI GPN CRISTEȘTI CRISTEŞTI PUIEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT CURSEȘTI DEAL GPN CURSEȘTI DEAL CURSEŞTI-

DEAL 
PUNGEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT DĂNEȘTI GPN DĂNEȘTI DĂNEŞTI DĂNEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT DELENI GPN DELENI DELENI HOCENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
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GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT DELEȘTI GPN DELEȘTI DELEŞTI DELEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT DOAGELE GPN DOAGELE DOAGELE DRAGOMIREŞT

I 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT DOCANI GPN DOCANI DOCANI VINDEREI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT DODEȘTI GPN DODEȘTI DODEŞTI DODEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT DRAGOMIREȘTI GPN DRAGOMIREȘTI DRAGOMIREŞT

I 
DRAGOMIREŞT

I 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT DRAXENI GPN DRAXENI DRĂXENI GHERGHEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT DRAXENI GPN DRAXENI DRAXENI REBRICEA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT DRĂGEȘTI GPN DRĂGEȘTI DRĂGEŞTI TODIREŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT DRUJEȘTI GPN DRUJEȘTI DRUJEŞTI BĂCANI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT DUDA GPN DUDA DUDA DUDA-

EPURENI 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT DUMEȘTII VECHI GPN DUMEȘTII VECHI DUMEŞTII 

VECHI 
DUMEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT EMIL RACOVIȚĂ GPN EMIL RACOVIȚĂ EMIL 

RACOVIŢĂ 
DĂNEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT EPURENI GPN EPURENI EPURENI DUDA-

EPURENI 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT EPURENI GPN EPURENI EPURENI EPURENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT FÂSTÂCI GPN FÂSTÂCI FÂSTÂCI COZMEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT FEDEȘTI GPN FEDEȘTI FEDEŞTI ŞULETEA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT FLORENI GPN FLORENI FLORENI ORAŞ 

MURGENI 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT FLOREȘTI GPN FLOREȘTI FLOREŞTI POIENEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT FOCȘEASCA GPN FOCȘEASCA FOCŞEAŞCA TĂCUTA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT FRASINU GPN FRASINU FRASINU POIENEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT FRUNTIȘENI GPN FRUNTIȘENI FRUNTIŞENI FRUNTIŞENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT FUNDĂTURA GPN FUNDĂTURA FUNDĂTURA ARSURA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT FUNDU-VĂII GPN FUNDU-VĂII FUNDU VĂII LIPOVĂŢ Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT GARA BANCA GPN GARA BANCA GARA BANCA BANCA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT GĂGEȘTI GPN GĂGEȘTI GĂGEŞTI GĂGEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT GÂRCENI GPN GÂRCENI GÂRCENI GÂRCENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT GÂRDEȘTI GPN GÂRDEȘTI GÂRDEŞTI VOINEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
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GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT GHERGHEȘTI GPN GHERGHEȘTI GHERGHEŞTI GHERGHEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT GHERMĂNEȘTI GPN GHERMĂNEȘTI GHERMĂNEŞTI DRÂNCENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT GHERMĂNEȘTI GPN GHERMĂNEȘTI GHERMĂNEŞTI BANCA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT GIURCANI GPN GIURCANI GIURCANI GĂGEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL, SAT GLODENI GPN GLODENI GLODENI ORAŞ 

NEGREŞTI 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT GRĂJDENI GPN GRĂJDENI GRĂJDENI FRUNTIŞENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT GRIVIȚA GPN GRIVIȚA GRIVIŢA GRIVIŢA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT GUGEȘTI GPN GUGEȘTI GUGEŞTI BOŢEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT GURA IDRICI GPN GURA IDRICI GURA IDRICI ROŞIEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT GUȘIȚEI GPN GUȘIȚEI GUŞIŢEI DIMITRIE 

CANTEMIR 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT HĂLĂREȘTI GPN HĂLĂREȘTI HĂLĂREŞTI IANA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT HÂRSOVA GPN HÂRSOVA HÂRSOVA DELEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT HOCENI GPN HOCENI HOCENI HOCENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT HORGA GPN HORGA HORGA EPURENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT HREASCA GPN HREASCA HREASCA COROIEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT HUC GPN HUC HUC TODIREŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT HURDUGI GPN HURDUGI HURDUGI DIMITRIE 

CANTEMIR 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT IANA GPN IANA IANA IANA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT IAZ GPN IAZ IAZ SOLEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT IBĂNEȘTI GPN IBĂNEȘTI IBĂNEŞTI IBĂNEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT IDRICI GPN IDRICI IDRICI ROŞIEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT IVĂNEȘTI GPN IVĂNEȘTI IVĂNEŞTI PĂDURENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT LACU-BABEI GPN LACU BABEI LACU BABEI BOGDANA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT LAZA GPN LAZA LAZA LAZA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT LĂLEȘTI GPN LĂLEȘTI LĂLEŞTI PUIEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT LIPOVĂȚ GPN LIPOVĂȚ LIPOVĂŢ LIPOVĂŢ Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT LUNCA GPN LUNCA LUNCA GHERGHEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
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GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT LUNCA-BANULUI GPN LUNCA-BANULUI LUNCA 

BANULUI 
LUNCA 

BANULUI 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT LUPEȘTI GPN LUPEȘTI LUPEŞTI MĂLUŞTENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT MĂLUȘTENI GPN MĂLUȘTENI MĂLUŞTENI MĂLUŞTENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT MĂRĂȘENI GPN MĂRĂȘENI MĂRĂŞENI ŞTEFAN CEL 

MARE 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT MĂSCUREI GPN MĂSCUREI MĂSCUREI POGANA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT MÂNZAȚI GPN MÂNZAȚI MÂNZAŢI IBĂNEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT MICLEȘTI GPN MICLEȘTI MICLEŞTI BANCA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT MICLEȘTI GPN MICLEȘTI MICLEŞTI MICLEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT MIRENI GPN MIRENI MIRENI COROIEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT MITOC GPN MITOC MITOC BANCA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT MOARA 

DOMNEASCĂ 
GPN MOARA 
DOMNEASCĂ 

MOARA 
DOMNEASCĂ 

VĂLENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT MORĂRENI GPN MORĂRENI MORĂRENI ALEXANDRU 
VLAHUŢĂ 

Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT MOVILENI GPN MOVILENI MOVILENI COROIEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT MUNTENII DE JOS GPN MUNTENII DE JOS MUNTENII DE 
JOS 

MUNTENII DE 
JOS 

Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT MUȘATA GPN MUȘATA MUŞATA BEREZENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT OBÂRȘENI GPN OBÂRȘENI OBÂRŞENI VINDEREI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT OBÂRȘENI GPN OBÂRȘENI OBÂRŞENI VOINEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT OBÂRȘENII 
LINGURARI 

GPN OBÂRȘENII 
LINGURARI 

OBÂRŞENII 
LINGURARI 

VOINEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT ODAIA-BURSUCANI GPN ODAIA 
BURSUCANI 

ODAIA 
BURSUCANI 

GRIVIŢA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT OLTENEȘTI GPN OLTENEȘTI OLTENEŞTI OLTENEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT OPRIȘIȚA GPN OPRIȘIȚA OPRIŞIŢA POIENEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT OȘEȘTI GPN OȘEȘTI OŞEŞTI OŞEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT OȚELENI GPN OȚELENI OŢELENI HOCENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT OȚETOAIA GPN OȚETOAIA OŢETOAIA LUNCA 
BANULUI 

Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT PARPANIȚA GPN PARPANIȚA PARPANIŢA ORAŞ 
NEGREŞTI 

Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT PĂDURENI GPN PĂDURENI PĂDURENI OŞEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT PĂDURENI GPN PĂDURENI PĂDURENI PĂDURENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 
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GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT PĂLTINIȘ GPN PĂLTINIȘ PĂLTINIŞ BĂCEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT PÂHNEȘTI GPN PÂHNEȘTI PÂHNEŞTI ARSURA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT PEICANI GPN PEICANI PEICANI GĂGEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT PLOPOASA GPN PLOPOASA PLOPOASA TODIREŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT POGANA GPN POGANA POGANA POGANA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT POGĂNEȘTI GPN POGĂNEŞTI POGĂNEŞTI STĂNILEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT POGONEȘTI GPN POGONEȘTI POGONEŞTI POGONEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT POIANA PIETREI GPN POIANA PIETREI POIANA 

PIETREI 
DRAGOMIREŞT

I 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT POIENEȘTI GPN POIENEȘTI POIENEŞTI POIENEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT POPENI GPN POPENI POPENI ZORLENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT POPEȘTI GPN POPEȘTI POPEŞTI DRAGOMIREŞT

I 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT PORTARI GPN PORTARI PORTARI ZĂPODENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT PRIBEȘTI GPN PRIBEȘTI PRIBEŞTI CODĂEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT PROTOPOPEȘTI GPN PROTOPOPEȘTI PROTOPOPEŞ

TI 
TĂCUTA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT PUIEȘTI GPN PUIEȘTI PUIEŞTI PUIEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT PUNGEȘTI GPN PUNGEȘTI PUNGEŞTI PUNGEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT PUNTIȘENI GPN PUNTIȘENI PUNTIŞENI COSTEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT PUȘCAȘI GPN PUȘCAȘI PUŞCAŞI PUŞCAŞI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT RACOVIȚA GPN RACOVIȚA RACOVIŢA GÂRCENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT RAFAILA GPN RAFAILA RAFAILA RAFAILA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT RAIU GPN RAIU RAIU ORAŞ 

MURGENI 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT RATEȘU CUZEI GPN RATEȘU CUZEI RATEŞU 

CUZEI 
REBRICEA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT RĂDENI GPN RĂDENI RĂDENI DRAGOMIREŞT

I 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT RÂNCENI GPN RÂNCENI RÂNCENI BEREZENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT RÂNZEȘTI GPN RÂNZEȘTI RÂNZEŞTI FĂLCIU Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT RÂȘEȘTI GPN RÂȘEȘTI RÂŞEŞTI DRÂNCENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT RECEA GPN RECEA RECEA IANA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
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GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT REDIU GALIAN GPN REDIU GALIAN REDIU GALIAN CODĂEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT ROȘIEȘTI GPN ROȘIEȘTI ROŞIEŞTI ROŞIEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT RUSCA GPN RUSCA RUSCA PĂDURENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT RUȘI GPN RUȘI RUŞI PUIEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT SASOVA GPN SASOVA SASOVA REBRICEA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT SATU NOU GPN SATU NOU SATU NOU MUNTENII DE 

SUS 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT SAUCA GPN SAUCA SAUCA LAZA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT SĂLCENI GPN SĂLCENI SĂLCENI POCHIDIA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT SĂRĂȚENI GPN SĂRĂȚENI SĂRĂŢENI ORAŞ 

MURGENI 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT SÂRBI GPN SÂRBI SÂRBI BANCA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT SILIȘTEA GPN SILIȘTEA SILIŞTEA IANA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT SIMILA GPN SIMILA SIMILA ZORLENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT SLOBOZIA GPN SLOBOZIA SLOBOZIA GÂRCENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT SOLEȘTI GPN SOLEȘTI SOLEŞTI SOLEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT STĂNILEȘTI GPN STĂNILEȘTI STĂNILEŞTI STĂNILEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT STEJARU GPN STEJARU STEJARU PUNGEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT STOIȘEȘTI GPN STOIȘEȘTI STOIŞEŞTI BANCA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT STRÂMTURA GPN STRÂMTURA STRÂMTURA-

MITOC 
BANCA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT SUSENI GPN SUSENI SUSENI BĂCANI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT ȘERBOTEȘTI GPN ȘERBOTEȘTI ŞERBOTEŞTI SOLEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT ȘTEFAN CEL MARE GPN ȘTEFAN CEL 

MARE 
ŞTEFAN CEL 

MARE 
ŞTEFAN CEL 

MARE 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT ȘULETEA GPN ȘULETEA ŞULETEA ŞULETEA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT TATOMIREȘTI GPN TATOMIREȘTI TATOMIREŞTI REBRICEA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT TĂCUTA GPN TĂCUTA TĂCUTA TĂCUTA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT TĂTĂRĂNI GPN TĂTĂRĂNI TĂTĂRĂNI TĂTĂRĂNI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT TÂRZII GPN TÂRZII TÂRZII OLTENEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT TEIȘORU GPN TEIȘORU TEIŞORU PUŞCAŞI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
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GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT TELEJNA GPN TELEJNA TELEJNA ZĂPODENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT TODIREȘTI GPN TODIREȘTI TODIREŞTI TODIREŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT TOMEȘTI GPN TOMEȘTI TOMEŞTI POGANA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT TOPORĂȘTI GPN TOPORĂȘTI TOPORĂŞTI PUNGEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT TRESTIANA GPN TRESTIANA TRESTIANA GRIVIŢA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT TROHAN GPN TROHAN TROHAN GÂRCENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT TUFEȘTII DE JOS GPN TUFEȘTII DE JOS TUFEŞTII DE 

JOS 
REBRICEA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT TULEȘTI GPN TULEȘTI TULEŞTI DRAGOMIREŞT

I 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT TUPILAȚI GPN TUPILAȚI TUPILAŢI GĂGEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT ȚIFU GPN ȚIFU ŢIFU BANCA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT ȚUȚCANI GPN ȚUȚCANI ŢUŢCANI MĂLUŞTENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT ULEA GPN ULEA ULEA BOGDĂNEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT UNȚEȘTI GPN UNȚEȘTI UNŢEŞTI BOGDĂNEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT URLAȚI GPN URLAȚI URLAŢI DIMITRIE 

CANTEMIR 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT URSOAIA GPN URSOAIA URSOAIA IVĂNEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT VALEA GRECULUI GPN VALEA GRECULUI VALEA 

GRECULUI 
DUDA-

EPURENI 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT VALEA LUI DARIE GPN VALEA LUI DARIE VALEA LUI 

DARIE 
ROŞIEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT VALEA MARE GPN VALEA MARE VALEA MARE DUMEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT VALEA MARE GPN VALEA MARE VALEA MARE ORAŞ 

NEGREŞTI 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT VĂLENI GPN VĂLENI VĂLENI VĂLENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT VĂLENI GPN VĂLENI VĂLENI PĂDURENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT VETRIȘOAIA GPN VETRIȘOAIA VETRIŞOAIA VETRIŞOAIA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT VIIȘOARA GPN VIIȘOARA VIIŞOARA VIIŞOARA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT VINDEREI GPN VINDEREI VINDEREI VINDEREI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT VINEȚEȘTI GPN VINEȚEȘTI VINEŢEŞTI OLTENEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL, SAT VIZURENI GPN VIZURENI VIZURENI TUTOVA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT VLADIA GPN VLADIA VLADIA DRAGOMIREŞT

I 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
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GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT VOINEȘTI GPN VOINEȘTI VOINEŞTI VULTUREŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT VULTUREȘTI GPN VULTUREȘTI VULTUREŞTI VULTUREŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT VUTCANI GPN VUTCANI VUTCANI VUTCANI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, SAT ZĂPODENI GPN ZĂPODENI ZĂPODENI ZĂPODENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL, TUNSEŞTI GPN TUNSEŞTI TUNSEŞTI BOGDĂNIŢA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL, URDEŞTI GPN URDEŞTI URDEŞTI DODEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL,SAT DEALU MARE GPN DEALU MARE DEALU MARE ZORLENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "CASTELUL 

COPIILOR", MUN. VASLUI 
GPP CASTELUL 

COPIILOR VIIȘOARA 
VIIŞOARA MUNICIPIUL 

VASLUI 
Cu 

personalitate 
juridică 

Unitate de învățământ Privată 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "NOROCEL", ORAȘ 
NEGREȘTI 

GPP NEGREȘTI NEGREŞTI ORAŞ 
NEGREŞTI 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1, MUN. HUŞI GPP HUŞI NR. 1 HUŞI MUNICIPIUL 
HUŞI 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 10, MUN. HUŞI GPP HUŞI NR. 10 HUŞI MUNICIPIUL 
HUŞI 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11, MUN. 
BÂRLAD 

GPP BÂRLAD NR. 11 BÂRLAD MUNICIPIUL 
BÂRLAD 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12, MUN. HUŞI GPP HUŞI NR. 12 HUŞI MUNICIPIUL 
HUŞI 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12, MUN. VASLUI GPP VASLUI NR. 12 VASLUI MUNICIPIUL 
VASLUI 

Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13, MUN. HUŞI GPP HUŞI NR. 13 HUŞI MUNICIPIUL 
HUŞI 

Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 14, MUN. VASLUI GPP VASLUI NR. 14 VASLUI MUNICIPIUL 
VASLUI 

Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 15, MUN. VASLUI GPP VASLUI NR. 15 VASLUI MUNICIPIUL 
VASLUI 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 17, MUN. VASLUI GPP VASLUI NR. 17 VASLUI MUNICIPIUL 
VASLUI 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 18, MUN. VASLUI GPP VASLUI NR. 18 VASLUI MUNICIPIUL 
VASLUI 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 19, MUN. VASLUI GPP VASLUI NR. 19 VASLUI MUNICIPIUL 
VASLUI 

Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2, MUN. BÂRLAD GPP BÂRLAD NR. 2 BÂRLAD MUNICIPIUL 
BÂRLAD 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2, MUN. HUŞI GPP HUŞI NR. 2 HUŞI MUNICIPIUL 
HUŞI 

Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 21, MUN. VASLUI GPP VASLUI NR. 21 VASLUI MUNICIPIUL 
VASLUI 

Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 
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GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 3, MUN. VASLUI GPP VASLUI NR. 3 VASLUI MUNICIPIUL 

VASLUI 
Cu 

personalitate 
juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4, MUN. BÂRLAD GPP BÂRLAD NR. 4 BÂRLAD MUNICIPIUL 
BÂRLAD 

Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5, MUN. BÂRLAD GPP BÂRLAD NR. 5 BÂRLAD MUNICIPIUL 
BÂRLAD 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5, MUN. VASLUI GPP VASLUI NR. 5 VASLUI MUNICIPIUL 
VASLUI 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 6, MUN. VASLUI GPP VASLUI NR. 6 VASLUI MUNICIPIUL 
VASLUI 

Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 7, MUN. HUŞI GPP HUŞI NR. 7 HUŞI MUNICIPIUL 
HUŞI 

Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8, MUN. BÂRLAD GPP BÂRLAD NR. 8 BÂRLAD MUNICIPIUL 
BÂRLAD 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8, MUN. VASLUI GPP VASLUI NR. 8 VASLUI MUNICIPIUL 
VASLUI 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9, MUN. BÂRLAD GPP BÂRLAD NR. 9 BÂRLAD MUNICIPIUL 
BÂRLAD 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9, MUN. VASLUI GPP VASLUI NR. 9 VASLUI MUNICIPIUL 
VASLUI 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

GRĂDINIȚA CU PROGRAMNORMAL, SAT ȘIȘCANI GPN ȘIȘCANI ŞIŞCANI HOCENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN VASLUI ISJ VASLUI VASLUI MUNICIPIUL 
VASLUI 

Cu 
personalitate 

juridică 

Inspectorat școlar județean Publică de interes 
naţional şi local 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, MUN. VASLUI LEF VASLUI VASLUI MUNICIPIUL 
VASLUI 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

LICEUL PEDAGOGIC "IOAN POPESCU", MUN. BÂRLAD LIC PED BÂRLAD BÂRLAD MUNICIPIUL 
BÂRLAD 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

LICEUL "RADU MIRON", MUN. VASLUI LIC RMIRON VS VASLUI MUNICIPIUL 
VASLUI 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Privată 

LICEUL "ȘTEFAN CEL MARE", SAT CODĂEȘTI LIC CODĂEȘTI CODĂEŞTI CODĂEŞTI Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

LICEUL "ȘTEFAN PROCOPIU", MUN. VASLUI LIC ȘTEFAN PROCOPIU VASLUI MUNICIPIUL 
VASLUI 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

LICEUL TEHNOLOGIC "ALEXANDRU IOAN CUZA", MUN. 
BÂRLAD 

LIC_TEHN AL.I.CUZA BÂRLAD MUNICIPIUL 
BÂRLAD 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

LICEUL TEHNOLOGIC "DIMITRIE CANTEMIR", SAT FĂLCIU LIC_TEHN FĂLCIU FĂLCIU FĂLCIU Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

LICEUL TEHNOLOGIC "GHENUȚĂ COMAN", ORAȘ MURGENI LIC_TEHN MURGENI MURGENI ORAŞ 
MURGENI 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 
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LICEUL TEHNOLOGIC "IOAN CORIVAN", MUN. HUŞI LIC_TEHN HUŞI HUŞI MUNICIPIUL 

HUŞI 
Cu 

personalitate 
juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

LICEUL TEHNOLOGIC "ION MINCU", MUN. VASLUI LIC_TEHN ION MINCU VASLUI MUNICIPIUL 
VASLUI 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

LICEUL TEHNOLOGIC "MARCEL GUGUIANU", SAT ZORLENI LIC_TEHN MARCEL 
GUGUIANU 

ZORLENI ZORLENI Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

LICEUL TEHNOLOGIC "NICOLAE IORGA", ORAȘ NEGREȘTI LIC_TEHN NEGREȘTI NEGREŞTI ORAŞ 
NEGREŞTI 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU RAREȘ", MUN. BÂRLAD LIC_TEHN BÂRLAD BÂRLAD MUNICIPIUL 
BÂRLAD 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU RAREȘ", SAT VETRIȘOAIA LIC_TEHN VETRIȘOAIA VETRIŞOAIA VETRIŞOAIA Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

LICEUL TEHNOLOGIC, SAT PUIEȘTI LIC_TEHN PUIEȘTI PUIEŞTI PUIEŞTI Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

LICEUL TEHNOLOGIC, SAT VLADIA LIC_TEHN VLADIA VLADIA DRAGOMIREŞT
I 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

LICEUL TEORETIC "EMIL RACOVIȚĂ", MUN. VASLUI LIT EMIL RACOVIȚĂ VASLUI MUNICIPIUL 
VASLUI 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU", MUN. BÂRLAD LIT MIHAI EMINESCU BÂRLAD MUNICIPIUL 
BÂRLAD 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

LICEUL TEORETIC "MIHAIL KOGĂLNICEANU", MUN. VASLUI LIT MIHAIL 
KOGĂLNICEANU 

VASLUI MUNICIPIUL 
VASLUI 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

LICEUL TEORETIC "NICOLAE IORGA", MUN. BÂRLAD LIT N.IORGA BÂRLAD BÂRLAD MUNICIPIUL 
BÂRLAD 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Privată 

PALATUL COPIILOR, MUN. VASLUI PALAT VASLUI VASLUI MUNICIPIUL 
VASLUI 

Cu 
personalitate 

juridică 

Palatul copiilor Publică de interes 
naţional şi local 

PENITENCIARUL VASLUI PENITENCIAR VASLUI MUNICIPIUL 
VASLUI 

Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF. IOAN GURĂ DE AUR", 
MUN. HUȘI 

LIC TEOLOGIC HUŞI MUNICIPIUL 
HUŞI 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ADRIAN PORUMBOIU", SAT MUNTENII 
DE JOS 

S08 MUNTENII DE JOS MUNTENII DE 
JOS 

MUNTENII DE 
JOS 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRA NECHITA", MUN. VASLUI S08 VASLUI NR. 8 VASLUI MUNICIPIUL 
VASLUI 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU IOAN CUZA", MUN. 
VASLUI 

S08 VASLUI NR. 1 VASLUI MUNICIPIUL 
VASLUI 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU OBREJA", SAT GUGEȘTI S08 GUGEȘTI GUGEŞTI BOŢEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ALEXANDRU VLAHUȚĂ", SAT 

ALEXANDRU VLAHUȚĂ 
S08 AL. VLAHUȚĂ ALEXANDRU 

VLAHUŢĂ 
ALEXANDRU 
VLAHUŢĂ 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ANASTASIE FĂTU", SAT BEREZENI S08 BEREZENI BEREZENI BEREZENI Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ANASTASIE PANU", MUN. HUŞI S08 HUŞI NR. 3 HUŞI MUNICIPIUL 
HUŞI 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ANDONE CUMPĂTESCU", SAT 
RAFAILA 

S08 RAFAILA RAFAILA RAFAILA Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CEZAR BOTEZ", SAT FÂSTÂCI S08 FÂSTÂCI FÂSTÂCI COZMEŞTI Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN ASIMINEI", SAT 
EPURENI, COM. DUDA-EPURENI 

S08 EPURENI-DUDA EPURENI DUDA-
EPURENI 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN MOTAȘ", MUN. VASLUI S08 VASLUI NR. 7 VASLUI MUNICIPIUL 
VASLUI 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN PARFENE", MUN. 
VASLUI 

S08 VASLUI NR. 3 VASLUI MUNICIPIUL 
VASLUI 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "CONSTANTIN ROTARU", SAT TÂRZII S08 TÂRZII TÂRZII OLTENEŞTI Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE "N.N. TONITZA", MUN. 
BÂRLAD 

SAP BÂRLAD BÂRLAD MUNICIPIUL 
BÂRLAD 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DIMITRIE CANTEMIR", MUN. VASLUI S08 VASLUI NR. 2 VASLUI MUNICIPIUL 
VASLUI 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DIMITRIE NEGRUȚIU", SAT 
POGONEȘTI 

S08 POGONEȘTI POGONEŞTI POGONEŞTI Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ELENA CUZA", MUN. VASLUI S08 VASLUI NR. 4 VASLUI MUNICIPIUL 
VASLUI 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "EMIL JUVARA", SAT SĂRĂȚENI-
MURGENI 

S08 SĂRĂȚENI SĂRĂŢENI ORAŞ 
MURGENI 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "EPISCOP IACOV ANTONOVICI", MUN. 
BÂRLAD 

S08 BÂRLAD NR. 8 BÂRLAD MUNICIPIUL 
BÂRLAD 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GENERAL AVIATOR INGINER 
GHEORGHE NEGRESCU", SAT FRUNTIȘENI 

S08 FRUNTIȘENI FRUNTIŞENI FRUNTIŞENI Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE C. DRAGU", SAT COROIEȘTI S08 COROIEȘTI COROIEŞTI COROIEŞTI Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GEORGE TUTOVEANU", MUN. 
BÂRLAD 

S08 BÂRLAD NR. 11 BÂRLAD MUNICIPIUL 
BÂRLAD 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GHEORGHE CIOATĂ", SAT TODIREȘTI S08 TODIREȘTI TODIREŞTI TODIREŞTI Cu 

personalitate 
juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORE ȘT. RĂILEANU", SAT 
VINEȚEȘTI 

S08 VINEȚEȘTI VINEŢEŞTI OLTENEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "GRIGORE T. POPA", SAT DĂNEȘTI S08 DĂNEȘTI DĂNEŞTI DĂNEŞTI Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "HORIA STAMATIN", SAT BOGDĂNEȘTI S08 BOGDĂNEȘTI BOGDĂNEŞTI BOGDĂNEŞTI Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN GHE. PRICOP", SAT DUDA S08 DUDA DUDA DUDA-
EPURENI 

Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION AGARICI", SAT MUNTENII DE SUS S08 MUNTENII DE SUS MUNTENII DE 
SUS 

MUNTENII DE 
SUS 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION ANGHELUȚĂ", SAT BĂLȚAȚI S08 BĂLȚAȚI BĂLŢAŢI TĂTĂRĂNI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION ARTENE", SAT GĂGEȘTI S08 GĂGEȘTI GĂGEŞTI GĂGEŞTI Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "ION CREANGĂ", MUN. HUŞI S08 HUŞI NR. 2 HUŞI MUNICIPIUL 
HUŞI 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ION MURGEANU", SAT ZORLENI S08 ZORLENI NR. 1 ZORLENI ZORLENI Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IONEL MIRON", SAT IVĂNEȘTI S08 IVĂNEȘTI IVĂNEŞTI IVĂNEŞTI Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IORGU RADU", MUN. BÂRLAD S08 BÂRLAD NR. 1 BÂRLAD MUNICIPIUL 
BÂRLAD 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, LOC. BRODOC-VASLUI S08 BRODOC BRODOC MUNICIPIUL 
VASLUI 

Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "LUIZA ZAVLOSCHI", SAT BUDA S08 BUDA BUDA OŞEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MANOLACHE COSTACHE EPUREANU", 
MUN. BÂRLAD 

S08 BÂRLAD NR. 9 BÂRLAD MUNICIPIUL 
BÂRLAD 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MANOLACHE COSTACHE EPUREANU", 
SAT EPURENI 

S08 EPURENI EPURENI EPURENI Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MAREȘAL CONSTANTIN PREZAN", SAT 
DUMEȘTI 

S08 DUMEȘTI DUMEŞTI DUMEŞTI Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI BOTEZ", SAT GIURCANI S08 GIURCANI GIURCANI GĂGEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI DAVID", ORAȘ NEGREȘTI S08 NEGREȘTI NEGREŞTI ORAŞ 
NEGREŞTI 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU", MUN. HUŞI S08 HUŞI NR. 4 HUŞI MUNICIPIUL 
HUŞI 

Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU", MUN. VASLUI S08 VASLUI NR. 6 VASLUI MUNICIPIUL 
VASLUI 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU", SAT LAZA S08 LAZA LAZA LAZA Cu 

personalitate 
juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU", SAT OȘEȘTI S08 OȘEȘTI OŞEŞTI OŞEŞTI Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU", SAT ZĂPODENI S08 ZĂPODENI ZĂPODENI ZĂPODENI Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAIL SADOVEANU", MUN. HUŞI S08 HUȘI NR. 1 HUŞI MUNICIPIUL 
HUŞI 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAIL SADOVEANU", MUN. VASLUI S08 VASLUI NR. 10 VASLUI MUNICIPIUL 
VASLUI 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "N. GH. LUPU", SAT ARSURA S08 ARSURA ARSURA ARSURA Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE CIUBOTARU", SAT 
VULTUREȘTI 

S08 VULTUREȘTI VULTUREŞTI VULTUREŞTI Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE MILESCU SPĂTARU", SAT 
FEREȘTI 

S08 FEREȘTI FEREŞTI FEREŞTI Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE POPA", SAT VALEA 
GRECULUI 

S08 VALEA GRECULUI VALEA 
GRECULUI 

DUDA-
EPURENI 

Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT ALBEȘTI S08 ALBEȘTI ALBEŞTI ALBEŞTI Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT AVEREȘTI S08 AVEREȘTI AVEREŞTI BUNEŞTI-
AVEREŞTI 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT BĂCANI S08 BĂCANI BĂCANI BĂCANI Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT BĂLTENI S08 BĂLTENI BĂLTENI BĂLTENI Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT BLĂGEȘTI S08 BLĂGESTI BLĂGEŞTI BLĂGEŞTI Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT BOGDANA S08 BOGDANA BOGDANA BOGDANA Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT BOȚEȘTI S08 BOȚEȘTI BOŢEŞTI BOŢEŞTI Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT CEPEȘTI S08 CEPEȘTI CEPEŞTI BOGDĂNIŢA Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT CREȚEȘTII DE SUS S08 CREȚEȘTI CREŢEŞTII DE 
SUS 

CREŢEŞTI Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT DELENI S08 DELENI DELENI DELENI Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT DELEȘTI S08 DELEȘTI DELEŞTI DELEŞTI Cu 

personalitate 
juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT DRAXENI S08 DRAXENI DRAXENI REBRICEA Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT GARA BANCA S08 GARA BANCA GARA BANCA BANCA Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT GÂRCENI S08 GÂRCENI GÂRCENI GÂRCENI Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT GHERGHEȘTI S08 GHERGHEȘTI GHERGHEŞTI GHERGHEŞTI Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT HOCENI S08 HOCENI HOCENI HOCENI Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT HURDUGI S08 HURDUGI HURDUGI DIMITRIE 
CANTEMIR 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT IANA S08 IANA IANA IANA Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT IBĂNEȘTI S08 IBĂNEȘTI IBĂNEŞTI IBĂNEŞTI Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT IVEȘTI S08 IVEȘTI IVEŞTI IVEŞTI Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT LUNCA-BANULUI S08 LUNCA-BANULUI LUNCA 
BANULUI 

LUNCA 
BANULUI 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT MĂLUȘTENI S08 MĂLUȘTENI MĂLUŞTENI MĂLUŞTENI Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT PARPANIȚA-NEGREȘTI S08 PARPANIȚA PARPANIŢA ORAŞ 
NEGREŞTI 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT PĂDURENI S08 PĂDURENI PĂDURENI PĂDURENI Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT PERIENI S08 PERIENI PERIENI PERIENI Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT POGANA S08 POGANA POGANA POGANA Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT POIENEȘTI S08 POIENEȘTI POIENEŞTI POIENEŞTI Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT PUNGEȘTI S08 PUNGEȘTI PUNGEŞTI PUNGEŞTI Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT PUȘCAȘI S08 PUȘCAȘI PUŞCAŞI PUŞCAŞI Cu 

personalitate 
juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT RĂDENI S08 RĂDENI RĂDENI DRAGOMIREŞT
I 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT SĂLCENI S08 SĂLCENI SĂLCENI POCHIDIA Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT STĂNILEȘTI S08 STĂNILEȘTI STĂNILEŞTI STĂNILEŞTI Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT TANACU S08 TANACU TANACU TANACU Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT TĂTĂRĂNI S08 TĂTĂRĂNI TĂTĂRĂNI TĂTĂRĂNI Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT TUTOVA S08 TUTOVA TUTOVA TUTOVA Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VĂLENI S08 VĂLENI VĂLENI VĂLENI Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VINDEREI S08 VINDEREI VINDEREI VINDEREI Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VOINEȘTI S08 VOINEȘTI VOINEŞTI VOINEŞTI Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT VUTCANI S08 VUTCANI VUTCANI VUTCANI Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, SAT ZORLENI S08 ZORLENI NR. 2 ZORLENI ZORLENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3, SAT POPENI S08 POPENI POPENI ZORLENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PRINCIPESA ELENA BIBESCU", MUN. 
BÂRLAD 

S08 BÂRLAD NR. 5 BÂRLAD MUNICIPIUL 
BÂRLAD 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "PROF. IOAN DĂNILĂ", SAT 
GHERMĂNEȘTI 

S08 GHERMĂNEȘTI GHERMĂNEŞTI DRÂNCENI Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT BANCA S08 BANCA BANCA BANCA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT BARBOȘI S08 BARBOȘI BARBOŞI HOCENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT BĂDEANA S08 BĂDEANA BĂDEANA TUTOVA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT BUNEȘTI S08 BUNEȘTI BUNEŞTI BUNEŞTI-
AVEREŞTI 

Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT CHETROSU S08 CHETROSU CHETROSU GHERGHEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT CORNI-ALBEȘTI S08 CORNI ALBEȘTI CORNI-
ALBEŞTI 

ALBEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT DOAGELE S08 DOAGELE DOAGELE DRAGOMIREŞT

I 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT EMIL RACOVIȚĂ S08 EMIL RACOVIȚĂ EMIL 

RACOVIŢĂ 
DĂNEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT FLORENI S08 FLORENI FLORENI ORAŞ 

MURGENI 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT FLOREȘTI S08 FLOREȘTI FLOREŞTI POIENEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT FOCȘEASCA S08 FOCȘEASCA FOCŞEAŞCA TĂCUTA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT FUNDU-VĂII S08 FUNDU-VĂII FUNDU VĂII LIPOVĂŢ Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT GÂRDEȘTI S08 GÂRDEȘTI GÂRDEŞTI VOINEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT GRĂJDENI S08 GRĂJDENI GRĂJDENI FRUNTIŞENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT HÂRSOVA S08 HÂRSOVA HÂRSOVA DELEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT LĂLEȘTI S08 LĂLEȘTI LĂLEŞTI PUIEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT MĂSCUREI S08 MĂSCUREI MĂSCUREI POGANA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT MIRENI S08 MIRENI MIRENI COROIEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT OBÂRȘENI S08 OBÂRȘENI OBÂRŞENI VINDEREI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT OBÂRȘENII LINGURARI S08 OBÂRȘENII 

LINGURARI 
OBÂRŞENII 
LINGURARI 

VOINEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT OPRIȘIȚA S08 OPRIȘIȚA OPRIŞIŢA POIENEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT POGĂNEȘTI S08 POGĂNEȘTI POGĂNEŞTI STĂNILEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT PRIBEȘTI S08 PRIBEȘTI PRIBEŞTI CODĂEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT PROTOPOPEȘTI S08 PROTOPOPEȘTI PROTOPOPEŞ
TI 

TĂCUTA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT PUNTIȘENI S08 PUNTIȘENI PUNTIŞENI COSTEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT RACOVA S08 RACOVA RACOVA GÂRCENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT RÂNCENI S08 RÂNCENI RÂNCENI BEREZENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT RÂNZEȘTI S08 RÂNZEȘTI RÂNZEŞTI FĂLCIU Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT RÂȘEȘTI S08 RÂȘEȘTI RÂŞEŞTI DRÂNCENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT REBRICEA S08 REBRICEA REBRICEA REBRICEA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT RECEA S08 RECEA RECEA IANA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT SÂRBI S08 SÂRBI SÂRBI BANCA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT ȘERBOTEȘTI S08 ȘERBOTEȘTI ŞERBOTEŞTI SOLEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 
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ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT TOMEȘTI S08 TOMEȘTI TOMEŞTI POGANA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT TRESTIANA S08 TRESTIANA TRESTIANA GRIVIŢA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT ȚIFU S08 ȚIFU ŢIFU BANCA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT UNȚEȘTI S08 UNȚEȘTI UNŢEŞTI BOGDĂNEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT URSOAIA S08 URSOAIA URSOAIA IVĂNEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTUL ANDREI", SAT TĂCUTA S08 TĂCUTA TĂCUTA TĂCUTA Cu 

personalitate 
juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTUL IERARH LUCA", SAT 
COSTEȘTI 

S08 COSTEȘTI COSTEŞTI COSTEŞTI Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SPĂTAR ȘTEFAN ANGHELUȚĂ", SAT 
CHIȚOC 

S08 CHIȚOC CHIŢOC LIPOVĂŢ Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SPIRU C. HARET", SAT VIIȘOARA S08 VIIȘOARA VIIŞOARA VIIŞOARA Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "STROE BELLOESCU", SAT GRIVIȚA S08 GRIVIȚA GRIVIŢA GRIVIŢA Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "STROE S. BELLOESCU", MUN. BÂRLAD S08 BÂRLAD NR. 10 BÂRLAD MUNICIPIUL 
BÂRLAD 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ȘTEFAN CEL MARE", MUN. VASLUI S08 VASLUI NR. 5 VASLUI MUNICIPIUL 
VASLUI 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ȘTEFAN CEL MARE", SAT MICLEȘTI S08 MICLEȘTI MICLEŞTI MICLEŞTI Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ȘTEFAN CEL MARE", SAT ȘTEFAN CEL 
MARE 

S08 ȘTEFAN CEL MARE ŞTEFAN CEL 
MARE 

ŞTEFAN CEL 
MARE 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ȘTEFAN CIOBOTĂRAȘU", SAT 
LIPOVĂȚ 

S08 LIPOVĂȚ LIPOVĂŢ LIPOVĂŢ Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TEODOR JUNCU", SAT BĂCEȘTI S08 BĂCEȘTI BĂCEŞTI BĂCEŞTI Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "TEODOR MEDELEANU", SAT CIOCANI S08 CIOCANI CIOCANI CIOCANI Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "THEODOR ROSETTI", SAT SOLEȘTI S08 SOLEȘTI SOLEŞTI SOLEŞTI Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "V. I. POPA", MUN. BÂRLAD S08 BÂRLAD NR. 6 BÂRLAD MUNICIPIUL 
BÂRLAD 

Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE ALECSANDRI", MUN. VASLUI S08 VASLUI NR. 9 VASLUI MUNICIPIUL 
VASLUI 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VASILE PÂRVAN, MUN. BÂRLAD S08 BÂRLAD NR. 2 BÂRLAD MUNICIPIUL 
BÂRLAD 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 



 

 

219 

Strategia pentru Educație Fizică și Sport 
 a județului Vaslui, 

cu orizontul de timp 2021-2027 
 

 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VENIAMIN COSTACHI", SAT ROȘIEȘTI S08 ROȘIEȘTI ROŞIEŞTI ROŞIEŞTI Cu 

personalitate 
juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VICTOR ION POPA", SAT DODEȘTI S08 DODEȘTI DODEŞTI DODEŞTI Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "VIRGIL CARAIVAN", SAT ȘULETEA S08 ȘULETEA ŞULETEA ŞULETEA Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA POSTLICEALĂ F.E.G. "EDUCATION" FILIALA BÂRLAD FEG BÂRLAD BÂRLAD MUNICIPIUL 
BÂRLAD 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Privată 

ȘCOALA POSTLICEALĂ F.E.G. "EDUCATION" FILIALA VASLUI FEG VASLUI VASLUI MUNICIPIUL 
VASLUI 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Privată 

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ "ANASTASIE FĂTU", MUN. 
VASLUI 

SPL VASLUI VASLUI MUNICIPIUL 
VASLUI 

Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ŞCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ "MIHAI RALEA", MUN. HUŞI SPL MIHAI RALEA HUŞI HUŞI MUNICIPIUL 
HUŞI 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Privată 

ŞCOALA PRIMARĂ ”ACADEMICIAN RĂȘCANU C. VASILE”, 
SAT ORGOIEŞTI 

S04 ORGOIEŞTI ORGOIEŞTI BOGDĂNEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA PRIMARĂ "C-TIN MANOILESCU", SAT MĂRĂȘENI S04 MĂRĂȘENI MĂRĂŞENI ŞTEFAN CEL 
MARE 

Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA PRIMARĂ "DUMITRU MARIN", SAT PEICANI S04 PEICANI PEICANI GĂGEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA PRIMARĂ, LOC. BAHNARI-VASLUI S04 BAHNARI BAHNARI MUNICIPIUL 
VASLUI 

Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA PRIMARĂ "MIHAI CIOFU", SAT ȘIȘCANI S04 ȘIȘCANI ŞIŞCANI HOCENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA PRIMARĂ "NATALIA ȘI DUMITRU CIOBANU", SAT 
FEDEȘTI 

S04 FEDEȘTI FEDEŞTI ŞULETEA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA PRIMARĂ NR. 1, SAT BURSUCI S04 BURSUCI NR. 1 BURSUCI EPURENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA PRIMARĂ, REDIU-VASLUI S04 REDIU REDIU MUNICIPIUL 
VASLUI 

Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA PRIMARĂ, SAT ARMĂȘOAIA S04 ARMĂȘOAIA ARMĂŞOAIA PUNGEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA PRIMARĂ, SAT AVRĂMEȘTI S04 AVRĂMEȘTI AVRĂMEŞTI VOINEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA PRIMARĂ, SAT BĂBUȘA S04 BĂBUȘA BĂBUŞA BĂCEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA PRIMARĂ, SAT BĂLEȘTI S04 BĂLEȘTI BĂLEŞTI COZMEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA PRIMARĂ, SAT BĂLTĂȚENI S04 BĂLTĂȚENI BĂLTĂŢENI BĂCANI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA PRIMARĂ, SAT BĂNCEȘTI S04 BĂNCEȘTI BĂNCEŞTI VOINEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA PRIMARĂ, SAT BÂRLĂLEȘTI S04 BÂRLĂLEȘTI BÂRLĂLEŞTI EPURENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA PRIMARĂ, SAT BÂRZEȘTI S04 BÂRZEȘTI BÂRZEŞTI ŞTEFAN CEL 
MARE 

Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 

ȘCOALA PRIMARĂ, SAT BELZENI S04 BELZENI BELZENI DRAGOMIREŞT
I 

Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 
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ȘCOALA PRIMARĂ, SAT BEREASA S04 BEREASA BEREASA DĂNEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT BOGDĂNEȘTI S04 BOGDĂNEȘTI BOGDĂNEŞTI FĂLCIU Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT BOGEȘTI S04 BOGEȘTI BOGEŞTI POGANA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT BOLAȚI S04 BOLAȚI BOLAŢI REBRICEA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT BRĂHĂȘOAIA S04 BRĂHĂȘOAIA BRĂHĂŞOAIA ŞTEFAN CEL 

MARE 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT BUDA S04 BUDA BUDA ALEXANDRU 

VLAHUŢĂ 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT BUDA S04 BUDA BUDA OŞEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT BUDA S04 BUDA BUDA BOGDĂNEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT BUSCATA S04 BUSCATA BUSCATA IVĂNEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT CĂLIMĂNEȘTI S04 CĂLIMĂNEȘTI CĂLIMĂNEŞTI PUIEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT CĂPUȘNENI S04 CĂPUȘNENI CĂPUŞNENI LIPOVĂŢ Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT CĂZĂNEȘTI S04 CĂZĂNEȘTI CĂZĂNEŞTI ORAŞ 

NEGREŞTI 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT CÂRJA S04 CÂRJA CÂRJA ORAŞ 

MURGENI 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT CETĂȚUIA S04 CETĂȚUIA CETĂŢUIA PUIEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT CHIRCEȘTI S04 CHIRCEȘTI CHIRCEŞTI MICLEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT CHIȚCANI S04 CHIȚCANI CHIŢCANI COSTEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT CIOATELE S04 CIOATELE CIOATELE ORAŞ 

NEGREŞTI 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT COPĂCEANA S04 COPĂCEANA COPĂCEANA FĂLCIU Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT CORBU S04 CORBU CORBU LIPOVĂŢ Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT CORODEȘTI S04 CORODEȘTI CORODEŞTI GHERGHEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT COROIEȘTI S04 COROIEȘTI COROIEŞTI BOGDĂNIŢA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT COȘCA S04 COȘCA COŞCA IVĂNEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT COȘEȘTI S04 COȘEȘTI COŞEŞTI IVĂNEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT COTIC S04 COTIC COTIC TODIREŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT CRASNA S04 CRASNA CRASNA ALBEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT CRĂCIUNEȘTI S04 CRĂCIUNEȘTI CRĂCIUNEŞTI REBRICEA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT CRÂNG S04 CRÂNG CRÂNG CIOCANI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
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ȘCOALA PRIMARĂ, SAT CRÂNGU NOU S04 CRÂNGU NOU CRÂNGU NOU CIOCANI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT CREȚEȘTI S04 CREȚEȘTI CREŢEŞTI CREŢEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT CRISTEȘTI S04 CRISTEȘTI CRISTEŞTI PUIEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT CRIVEȘTI S04 CRIVEȘTI CRIVEŞTI TUTOVA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT CURSEȘTI DEAL S04 CURSEȘTI DEAL CURSEŞTI-

DEAL 
PUNGEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT CURSEȘTI VALE S04 CURSEȘTI VALE CURSEŞTI-

VALE 
PUNGEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT DELENI S04 DELENI DELENI HOCENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT DELENI S04 DELENI DELENI DELENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT DOBROSLOVEȘTI S04 DOBROSLOVEȘTI DOBROSLOVE

ŞTI 
ZĂPODENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT DOCANI S04 DOCANI DOCANI VINDEREI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT DRAGOMIREȘTI S04 DRAGOMIREȘTI DRAGOMIREŞT

I 
DRAGOMIREŞT

I 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT DRAXENI S04 DRAXENI DRĂXENI GHERGHEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT DRĂGEȘTI S04 DRĂGEȘTI DRĂGEŞTI TODIREŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT DRUJEȘTI S04 DRUJEȘTI DRUJEŞTI BĂCANI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT DUMASCA S04 DUMASCA DUMASCA TĂCUTA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT FRASINU S04 FRASINU FRASINU POIENEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT FULGU S04 FULGU FULGU PUIEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT GĂVANU S04 GĂVANU GĂVANU BOGDANA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT GHERGHELEU S04 GHERGHELEU GHERGHELEU CODĂEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT GHERGHEȘTI S04 GHERGHEȘTI GHERGHEŞTI GHERGHEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT GHERMĂNEȘTI S04 GHERMĂNEȘTI GHERMĂNEŞTI BANCA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT GRUMEZOAIA S04 GRUMEZOAIA GRUMEZOAIA DIMITRIE 

CANTEMIR 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT GURA IDRICI S04 GURA IDRICI GURA IDRICI ROŞIEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT GUȘIȚEI S04 GUȘIȚEI GUŞIŢEI DIMITRIE 

CANTEMIR 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT HĂLĂREȘTI S04 HĂLĂREȘTI HĂLĂREŞTI IANA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT HORGA S04 HORGA HORGA EPURENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT HOROIATA S04 HOROIATA HOROIATA BOGDĂNEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
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ȘCOALA PRIMARĂ, SAT HREASCA S04 HREASCA HREASCA COROIEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT HUC S04 HUC HUC TODIREŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT IDRICI S04 IDRICI IDRICI ROŞIEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT IVĂNEȘTI S04 IVĂNEȘTI IVĂNEŞTI IVĂNEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT IVĂNEȘTI S04 IVĂNEȘTI IVĂNEŞTI PĂDURENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT LACU-BABEI S04 LACU BABEI LACU BABEI BOGDANA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT LUNCA S04 LUNCA LUNCA GHERGHEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT LUPEȘTI S04 LUPEȘTI LUPEŞTI MĂLUŞTENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT MÂNZAȚI S04 MÂNZAȚI MÂNZAŢI IBĂNEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT MÂNZĂȚEȘTI S04 MÂNZĂȚEȘTI MÂNZĂTEŞTI MĂLUŞTENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT MICLEȘTI S04 MICLEȘTI MICLEŞTI BANCA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT MIRCEȘTI S04 MIRCEȘTI MIRCEŞTI TĂCUTA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT MITOC S04 MITOC MITOC BANCA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT MORĂRENI S04 MORĂRENI MORĂRENI ALEXANDRU 

VLAHUŢĂ 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT MUȘATA S04 MUȘATA MUŞATA BEREZENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT OBÂRȘENI S04 OBÂRȘENI OBÂRŞENI VOINEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT OLTENEȘTI S04 OLTENEȘTI OLTENEŞTI OLTENEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT OȚELENI S04 OȚELENI OŢELENI HOCENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT OȚETOAIA S04 OȚETOAIA OŢETOAIA LUNCA 

BANULUI 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT PĂDURENI S04 PĂDURENI PĂDURENI OŞEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT PĂLTINIȘ S04 PĂLTINIȘ PĂLTINIŞ BĂCEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT PERIENI S04 PERIENI PERIENI PERIENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT PLOPOASA S04 PLOPOASA PLOPOASA TODIREŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT POIANA PIETREI S04 POIANA PIETREI POIANA 

PIETREI 
DRAGOMIREŞT

I 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT POPEȘTI S04 POPEȘTI POPEŞTI DRAGOMIREŞT

I 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT PORTARI S04 PORTARI PORTARI ZĂPODENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT RACOVIȚA S04 RACOVIȚA RACOVIŢA GÂRCENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
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ȘCOALA PRIMARĂ, SAT RAIU S04 RAIU RAIU ORAŞ 

MURGENI 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT RATEȘU CUZEI S04 RATEȘU CUZEI RATEŞU 

CUZEI 
REBRICEA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT RĂȘCANI S04 RASCANI RĂŞCANI DĂNEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT RÂȘNIȚA S04 RÂȘNIȚA RÂŞNIŢA LAZA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT REDIU GALIAN S04 REDIU GALIAN REDIU GALIAN CODĂEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT ROȘIEȘTI S04 ROȘIEȘTI ROŞIEŞTI ROŞIEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT RUȘI S04 RUȘI RUŞI PUIEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT SASOVA S04 SASOVA SASOVA REBRICEA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT SATU NOU S04 SATU NOU SATU NOU MUNTENII DE 

SUS 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT SILIȘTEA S04 SILIȘTEA SILIŞTEA IANA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT SIMILA S04 SIMILA SIMILA ZORLENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT SLOBOZIA S04 SLOBOZIA SLOBOZIA GÂRCENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT STÂNCĂȘENI S04 STÂNCĂȘENI STÂNCĂŞENI VOINEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT STEJARU S04 STEJARU STEJARU PUNGEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT STOIȘEȘTI S04 STOIȘEȘTI STOIŞEŞTI BANCA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT STUHULEȚ S04 STUHULEȚ STUHULEŢ BEREZENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT SUSENI S04 SUSENI SUSENI BĂCANI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT TATOMIREȘTI S04 TATOMIREȘTI TATOMIREŞTI REBRICEA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT TEIȘORU S04 TEIȘORU TEIŞORU PUŞCAŞI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT TELEJNA S04 TELEJNA TELEJNA ZĂPODENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT TOPORĂȘTI S04 TOPORĂȘTI TOPORĂŞTI PUNGEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT TROHAN S04 TROHAN TROHAN GÂRCENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT TUFEȘTII DE JOS S04 TUFEȘTII DE JOS TUFEŞTII DE 

JOS 
REBRICEA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT TULEȘTI S04 TULEȘTI TULEŞTI DRAGOMIREŞT

I 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT TUNSEȘTI S04 TUNSEȘTI TUNSEŞTI BOGDĂNIŢA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT TUPILAȚI S04 TUPILAȚI TUPILAŢI GĂGEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT ȚUȚCANI S04 ȚUȚCANI ŢUŢCANI MĂLUŞTENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
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ȘCOALA PRIMARĂ, SAT ULEA S04 ULEA ULEA BOGDĂNEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT UNCEȘTI S04 UNCEȘTI UNCEŞTI ZĂPODENI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT URLAȚI S04 URLAȚI URLAŢI DIMITRIE 

CANTEMIR 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT VADURILE S04 VADURILE VADURILE IANA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT VALEA LUI DARIE S04 VALEA LUI DARIE VALEA LUI 

DARIE 
ROŞIEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT VALEA MARE S04 VALEA MARE VALEA MARE IVĂNEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT VALEA MARE S04 VALEA MARE VALEA MARE DUMEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT VALEA MARE S04 VALEA MARE VALEA MARE ORAŞ 

NEGREŞTI 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT ZGURA S04 ZGURA ZGURA OLTENEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, SAT 1 DECEMBRIE S04 1 DECEMBRIE 1 DECEMBRIE BANCA Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ TĂMĂȘENI, SAT DODEȘTI S04 TĂMĂȘENI DODEŞTI DODEŞTI Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ȘCOALA PRIMARĂ, ZONA INDUSTRIALĂ, MUN. VASLUI S04 ZONA IND VASLUI MUNICIPIUL 

VASLUI 
Arondată Unitate de învățământ Publică de interes 

naţional şi local 
ŞCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ "SFÂNTA ECATERINA", 

MUN. HUŞI 
SC_SPEC SF. 
ECATERINA 

HUŞI MUNICIPIUL 
HUŞI 

Cu 
personalitate 

juridică 

Unitate de învățământ Publică de interes 
naţional şi local 
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ROMÂNIA                                                                                                  
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 2594/17.02.2022 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei pentru educație fizică și sport a 
Județului Vaslui, cu orizontul de timp 2021-2027  

 
 

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză: 
Unitatea Administrativ Teritorială - Județul Vaslui a semnat contractul de servicii 

nr. 14345/05.10.2021 cu S.C. Synesis Partners S.R.L. prin care prestatorul s-a obligat să 
elaboreze Strategia pentru educație fizică și sport a Județului Vaslui, cu orizontul de timp 
2021-2027.   

Strategia anexată la prezentul proiect de hotărâre își propune să detalieze 
aspectele referitoare la sectorul sportiv al Județului Vaslui, prezentând coordonate 
strategice privind dezvoltarea educației fizice și a sportului în județ pentru următoarea 
perioadă. Elaborarea Strategiei pentru educație fizică și sport, cu orizontul de timp 2021-
2027, s-a realizat în concordanță cu politicile comune europene, punând accentul pe 
însușirea și punerea în practică a principiilor dezvoltării durabile ca factor esențial în 
valorizarea potențialului economic și social al regiunii. În acest context, strategia este 
armonizată cu următoarele documente: 

 Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României; Orizonturi 2013-
2020-2030;  

 Documentele Cadru de Implementare ale Programelor Operaționale; 
 Politica de Coeziune a Uniunii Europene, Orientările Strategice Comunitare 

și acquis-ului comunitar; 
 Master Planul pentru turismul național al României în perioada 2007–2026. 

Strategia se bazeaz[ pe trei piloni centrali: participare-practicare-performanță și 
are următoarele linii directoare: 
 Sportul pentru toți; 
 Susținerea sportului de performanță; 
 Întreținerea, funcționarea și dezvoltarea bazei materiale sportive. 

Obiectivul general al Strategiei pentru educație fizică și sport a Județului Vaslui, 
cu orizontul de timp 2021-2027, urmărește identificarea percepțiilor și a opiniilor 
referitoare la sectorul sportiv județean, identificarea profilului consumatorului de sport, 
structura publicului pe criterii socio-demografice și dezvoltarea sectorului sportiv.  
          Principalul rezultat așteptat al contractului a fost elaborarea Strategiei pentru 
educație fizică și sport a Județului Vaslui, cu orizontul de timp 2021-2027, în urma 
parcurgerii unui proces participativ de planificare strategică ce a asigurat consultarea şi 
implicarea factorilor locali interesați şi a comunității, cu respectarea criteriilor cheie de 
calitate utilizate în evaluarea documentelor strategice la nivel european: relevanță, 
eficacitate, eficiență, consecvență şi coerență, pragmatism, sustenabilitate şi 
aranjamente de management şi monitorizare.  
         Procesul de planificare strategică utilizat în vederea elaborării strategiei a fost 
structurat pe parcursul a 5 etape, fiecare dintre acestea înglobând activități specifice, 
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desfășurate într-o succesiune logică, adecvată metodologiei de realizare a strategiilor de 
dezvoltare şi cu valorificarea corespunzătoare a rezultatelor activităților în vederea 
obținerii unui nivel ridicat al calității documentului programatic: 

1. Analiza situației actuale domeniului sportiv din Județul Vaslui; 
2. Elaborarea propriu-zisă a strategiei;   
3. Consultarea publică și definitivarea strategiei; 
4. Adoptarea strategiei; 
5. Operaționalizarea structurii de implementare a strategiei. 

          În cadrul primei etape, au fost efectuate colectarea datelor și analiza informațiilor 
prin realizarea unor anchete sociologice în care au fost vizați în principal tinerii, precum 
și interviuri cu experți, cu decidenți și actori importanți din cadrul autorităților locale, 
instituțiilor locale, structurilor sportive și ONG-urilor cu activitate în domeniul sportiv, 
precum și consultarea tuturor grupurilor interesate sau direct vizate de implementarea 
acestei Strategii.           

În cadrul celei de-a doua etape, au fost organizate 2 întâlniri de lucru a 
prestatorului de servicii cu factorii interesați și reprezentanți ai autorității contractante, 
ai UAT-urilor din județ și ai instituțiilor din domeniu, activități ce au urmărit validarea 
viziunii (participare, practicare, performanță), stabilirea obiectivelor strategiei și a 
surselor de finanțare necesare pentru dezvoltarea sportului la nivel județean.  

Prestatorul a organizat și moderat grupurile de lucru pentru colectarea și 
procesarea informațiilor rezultate ca urmare a acestui proces de consultare. 

Conținutul materialelor necesare pentru derularea acestui proces a fost în sarcina 
prestatorului.  

La finalul etapei, prestatorul de servicii a predat Autorității contractante un prim 
draft al strategiei (1 exemplar în format electronic - editabil, 1 exemplar în format PDF și 
1 exemplar tipărit pe hârtie).          

În cea de-a treia etapă, draft-ul Strategiei pentru educație fizică și sport a Județului 
Vaslui, cu orizontul de timp 2021-2027, a fost supus consultării publice, a fost revizuit în 
consecință, iar strategia a fost definitivată.  

În următoarea etapă, este necesară adoptarea de către  Consiliul Județean Vaslui 
a hotărârii privind aprobarea strategiei, cu mențiunea că forma supusă adoptării a fost 
validată de responsabilii Consiliului Județean Vaslui.  
          În ultima etapă, pentru implementarea strategiei se va constitui o structură 
adecvată ca număr și componenți care va monitoriza și evalua implementarea strategiei 
la nivel județean pe întreaga perioadă de programare 2021-2027.             

II. Impactul socio-economic: În urma elaborării Strategiei pentru educație fizică și 
sport a Județului Vaslui se va permite demararea unor proiecte de sprijin a sportului de 
performanță și a sportului pentru toți, precum și acțiuni care vor facilita întreținerea, 
funcționarea și dezvoltarea bazei materiale sportive de la nivelul Județului Vaslui, ce vor 
duce la o creștere a numărului de persoane care vor avea acces la activități și competiții 
sportive, a numărului de locuitori care vor duce un stil de viață sănătos și a numărului de 
premii/trofee care vor ajunge în județul. Astfel, se contribuie totodată la crearea unui 
mediu favorabil pentru atragerea de investiții în județul Vaslui. Vizibilitatea Județului 
Vaslui, atât la nivel național, cât și internațional, dar și încrederea populației vor crește 
pe termen mediu. Pe termen lung, Strategia va consolida fundațiile bazei materiale și 
umane a sportului județean și va deschide calea către noi investiții de infrastructură 
sportivă care vor crește și mai mult potențialul sportivilor vasluieni și vor asigura condițiile 
necesare pentru o viață sănătoasă a populației. 
    III. Impactul financiar asupra bugetului județului: nu este cazul. 

IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: nu este cazul. 
V. Consultări derulate în vederea derulării elaborării proiectului de hotărâre în 

cauză: anunț privind dezbaterea preliminară, nr. 1135/21.01.2022, în vederea consultării 
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publice a Strategiei pentru educație fizică și sport a Județului Vaslui, cu orizontul de timp 
2021-2027. 

VI. Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre în 
cauză: proiectul de hotărâre va fi publicat pe site-ul Consiliului Județean 
Vaslui http://www.cjvs.eu și supus consultării publice, conform  prevederilor legale 
privind transparența decizională. 

VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și 
funcționale preconizate: 

Hotărârea va fi comunicată prin intermediul secretarului general al județului, în 
termenul legal, către Instituția Prefectului – Județul Vaslui în vederea exercitării 
controlului de legalitate, precum și Direcției Dezvoltare și Cooperare în vederea aducerii 
la îndeplinire.   

Totodată, hotărârea se va publica pe site-ul Consiliului Județean Vaslui și în Monitorul 
oficial local.     

VIII. Concluzii, constatări și propuneri: 
     Luând în considerare cele de mai sus, supunem analizei proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Strategiei pentru educație fizică și sport a Județului Vaslui, cu orizontul de 
timp 2021-2027, care a fost elaborat cu sprijinul Direcției Dezvoltare și Cooperare din 
cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, în vederea adoptării acestuia de 
către forul județean deliberativ. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Dumitru Buzatu 

http://www.cjvs.eu/


ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA  DEZVOLTARE ȘI COOPERARE 
Nr. 2595/17.02.2022 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei pentru educație fizică și sport a 

Județului Vaslui, cu orizontul de timp 2021-2027 
 
 
 
           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 
și completările ulterioare, Direcţia Dezvoltare și Cooperare, în calitatea sa de compartiment 
de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, a analizat 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei pentru educație fizică și sport a Județului 
Vaslui, cu orizontul de timp 2021-2027, inițiat de președintele Consiliului Județean Vaslui, 
domnul Dumitru Buzatu.  

În raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, Direcția 
Dezvoltare și Cooperare a constatat următoarele:  

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/atribuții privind dezvoltarea 
economico-socială a județului/atribuții privind gestionarea serviciilor publice de interes 
județean/elaborarea Strategiei pentru educație fizică și sport a Județului Vaslui, cu orizontul 
de timp 2021-2027; 
    b)  Impactul financiar asupra bugetului județului: nu este cazul; 
    c) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, 
strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, 
etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de 
hotărâre:  

Prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/ 
normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv art. 173 alin. (1) lit. b) și lit.d),  alin. 
(3) lit. d) și alin.(5) lit.f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

d) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 
compartimentului: nu este cazul. 

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre 
este fundamentat, din punctul de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, raportat la 
atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care propunem analizarea 
și supunerea acestuia spre dezbatere și adoptare în prima ședință ordinară a Consiliului 
Județean Vaslui, cu repectarea prevederilor legale privind transparența decizională. 
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