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Nr. 1996/07.02.2022 
 

 
RAPORT  DE ACTIVITATE  

AL CONSILIULUI JUDEŢEAN VASLUI  
PENTRU ANUL 2021 

 
Ca autoritate a administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean pentru 

coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării 
serviciilor publice de interes judeţean, Consiliul Judeţean Vaslui este organizat şi 
funcţionează în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. În conformitate cu dispoziţiile din 
actul normativ menționat anterior, consiliul judeţean are ca atribut principal soluţionarea 
şi gestionarea, în numele şi în interesul colectivităţii judeţene, pe care o reprezintă, 
treburile publice de interes judeţean. 

Potrivit art.173 din același act normativ, Consiliul Judeţean Vaslui îndeplineşte 
următoarele categorii principale de atribuţii: 

- organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, 
ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean; 

- dezvoltarea economico-socială a judeţului; 
- gestionarea patrimoniului judeţului; 
- gestionarea serviciilor publice din subordine; 
- cooperarea interinstituţională; 
- alte atribuţii prevăzute de lege. 
În exercitarea acestor atribuţii consiliul judeţean adoptă hotărâri care, din punct 

de vedere al legalităţii, sunt supuse controlului judecătoresc la sesizarea prefectului, în 
condiţiile legii. 

Pentru perioada de referinţă, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, ca for 
deliberativ, Consiliul Judeţean Vaslui s-a întrunit în cursul anului 2021, în 18 şedinţe (12 
ședințe ordinare, 2 ședințe extraordinare, și 4 ședințe de îndată), analizându-se și 
adoptându-se 224 de hotărâri ce au vizat în principal următoarele aspecte: 

- utilizarea unei sume din excedentul bugetului local al județului Vaslui rezultat 
la încheierea exercițiului bugetar 2020 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii 
dezvoltare; 

- repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a unor 
sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru anul 2021 și estimările 
sumelor defalcate ce urmează a fi repartizate pentru anii 2022-2024; 

- repartizarea sumei rămase neutilizată din excedentul bugetului local al 
Județului Vaslui rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2020; 

- repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale Judeţului Vaslui a fondului 
aflat la dispoziția Consiliului Județean Vaslui din impozitul pe venit, pe anul 2021; 

- repartizarea pe unități administrativ-teritoriale ale Județului Vaslui a sumelor 
defalcate din taxa pe valoare adăugată destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile 
județene și comunale pe anul 2021; 

- aprobarea contului de execuție al bugetului local al Județului Vaslui, al 
bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri 
proprii și al bugetului fondurilor externe nerambursabile, pentru perioada 01.01.2021-
31.12.2021; 

- aprobarea bugetului local al județului Vaslui pe anul 2021 și a estimărilor 
pentru anii 2022-2024; (1 + 7 rectificări) 

- aprobarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau 
parțial din venituri proprii pe anul 2021 și a estimărilor pentru anii 2022-2024; (1 + 6 
rectificări) 
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- adoptarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2021; 
- aprobarea taxelor și tarifelor locale pentru anul fiscal 2022, care constituie 

venituri la bugetul local al județului și la bugetul instituțiilor subordonate; 
- aprobarea bugetului creditului intern pentru anul 2021 și a estimărilor pentru 

anii 2022-2024; (1 + 1 rectificare) 
- aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii "Lucrări Drumuri şi 

Poduri" SA Vaslui pe anul 2021 și a estimărilor pe anii 2022 – 2023; 
- aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse 

pentru Afaceri Vaslui"- CRAV SA pe anul 2021 și a estimărilor pentru anii 2022 – 2023; 
- aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 20.000.000 lei, în 

conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2021 
pentru unele măsuri fiscal-bugetare privind acordarea unor împrumuturi din Trezoreria 
Statului; 

- stabilirea costului mediu lunar de întreținere a beneficiarilor de servicii 
prestate de Centrele de Asistență Medico-Sociale Băcești și Codăești, pe anul 2022;  

- stabilirea costurilor medii lunare de întreţinere în Centrele de îngrijire şi 
asistenţă pentru persoane vârstnice Huşi şi Giurcani din structura Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru anii 2021 și 2022; 

- stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea 
persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, pentru perioada noiembrie 2020 – octombrie 
2021; 

- stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole exprimate în natură în 
contractul de arendă pentru anul fiscal 2022; 

- stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului al 
II-lea al anului școlar 2020-2021; (1 + 1 modificare) 

- stabilirea numărului și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului I al 
anului școlar 2021-2022; 

- acordarea unui sprijin financiar unor unități de cult din județul Vaslui; (4) 
- acordarea unor stimulente financiare lunare personalului de specialitate din 

cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui; 
- aprobarea contribuţiei financiare a Judeţului Vaslui, în calitate de membru al 

unor structuri asociative interne/internaționale; (3) 
- aprobarea valorii cotizației Județului Vaslui, în calitate de membru fondator al 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, pentru anii 2020 și 2021; 
- modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 196/2019 

privind aprobarea numărului de autoturisme utilizate pentru activități specifice 
desfășurate de întreprinderile publice înființate de UAT Județul Vaslui sau la care aceasta 
deține acțiuni/participații majoritare; 

- aprobarea/modificarea/completarea documentațiilor tehnico-economice și a 
indicatorilor tehnico-economici aferenți unor obiective de investiții; (11) 

- aprobarea cererilor de finanțare și a devizelor generale estimative aferente 
unor obiective de de investiții în vederea depunerii în cadrul Programului național de 
investiții "Anghel Saligny"; (7) 

- aprobarea/modificarea devizelor generale actualizate, a devizelor generale 
pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru o 
serie de obiective de investiții; (16) 

- aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru o serie de 
obiective de investiții; (4) 

- modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului 
Vaslui (3); 

- solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al Municipiului Vaslui în 
domeniul public al Județului Vaslui; 
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- solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al statului în domeniul 
public al Județului Vaslui; 

- solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al statului și din 
administrarea Agenției Naționale pentru Zootehnie ”Prof. dr. G.K. Constantinescu” în 
domeniul public al Județului Vaslui; 

- aprobarea solicitării transferului temporar al dreptului de administrare a unui 
sector din drumul județean DJ 244D către U.A.T. Comuna Bunești-Averești; 

 - aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor de interes județean 
a unui imobil aparținând domeniului public al comunei Alexandru Vlahuță și declararea de 
interes public județean a acestuia; 

- declararea de interes public județean a unor bunuri imobile; (1) 
- aprobarea dării în folosință gratuită, pe termen limitat, a unor 

dispozitive/echipamente electronice aflate în proprietatea privată a Județului Vaslui; 
- darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Vaslui a unor imobile aparținând domeniului public al Județului Vaslui; 
- darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din incinta imobilului ”Palat 

Administrativ” către Direcția Județeană de Statistică Vaslui; 
- aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public al Județului Vaslui în 

domeniul public al Comunei Codăești; 
 - trecerea din domeniul public al județului Vaslui în domeniul privat al acestuia 

a unor imobile în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării, precum și scoaterea 
din funcțiune, casarea și demolarea unor bunuri imobile aflate  în domeniul privat al 
județului Vaslui; 

- aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Județului Vaslui a 
unor construcții aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Vaslui, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării acestora; 

- retragerea dreptului de administrare acordat Centrului de Asistență Medico-
Socială Codăești asupra unor imobile aparținând domeniului public al Județului Vaslui; 

- valorificarea prin licitație publică în plic închis a 233 mc masă lemnoasă pe 
picior, existentă pe aliniamentele drumurilor județene, aflată în domeniul public al UAT 
Județul Vaslui; 

  - acordarea unui mandat special reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea 
Generală a Asociației pentru Dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice pentru 
Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și 
Orașul Negrești județul Vaslui (APC VASLUI); 

- aprobarea modificării anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui 
nr.27/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - 
economici pentru obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui în cadrul proiectului 
„Ștefan cel Mare - istorie comună, patrimoniu comun, Soroca - Vaslui”, cu modificările 
ulterioare; 

- aprobarea modificării anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 
28/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici 
pentru obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui în cadrul proiectului „Pe urmele lui 
Ștefan cel Mare”; 

- aprobarea încheierii unui Act Adițional la Contractul de delegare a gestiunii 
serviciului de salubrizare a județului Vaslui nr.16452/19.12.2017; 

- aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de delegare nr. 
18921/12.12.2018 privind „Serviciile pregătitoare aferente întreținerii și reparării 
drumurilor publice de interes județean, precum și serviciilor privind întreținerea curentă, 
periodică și reparații curente la drumurile publice de interes județean”; 

- aprobări şi modificări de structură organizatorică şi de state de funcţii ale 
personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui (5) şi ale 
instituţiilor din subordinea Consiliului Judeţean Vaslui (31); 



 4 

- modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 140/2017 privind 
stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- aprobarea efectuării concediului de odihnă restant, aferent anului 2020, de 
către persoanele cu funcții de demnitate publică din conducerea Consiliului Județean 
Vaslui, în cursul anului 2021; 

- modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 137/2017 privind 
stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și pentru personalul contractual din 
familia ocupațională ‚‚Administrație’’ din cadrul Serviciului Public Comunitar Județean 
pentru Evidența Persoanelor Vaslui, cu modificările și completările ulterioare; 

- aprobarea Acordului colectiv și a Contractului colectiv de muncă negociate cu 
salariații din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui; 

- desemnarea reprezentantului Județului Vaslui în Adunarea Generală a 
Asociației pentru dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de 
alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești - 
județul Vaslui (APC); 

- desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliile de 
administrație ale Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Vaslui și ale 
unităților de învățământ special de stat finanțate de la bugetul local al județului Vaslui; 

- desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în comisiile pentru 
evaluarea și asigurarea calității de la nivelul unităților de învățământ special de stat 
finanțate de la bugetul local al județului Vaslui; 

- desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în consiliile de 
administrație ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale Vaslui și Muzeului ,,Vasile Pârvan” Bârlad; 

- desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în comisiile de 
concurs/examen și de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției specifice 
comitetului director de director medical din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui; 
(1 + 1 modificare/completare) 

- desemnarea reprezentantului asiguraților, delegat din partea Consiliului 
Județean Vaslui în Adunarea Reprezentanților a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate; 

- modificarea/completarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean 
Vaslui; (3) 

- aprobarea modelului legitimației pentru aleșii locali,  precum și a modelului 
semnului distinctiv al calității acestora; 

- constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier 
județean a unor consilieri județeni; (2) 

- aprobarea nominalizării a doi consilieri județeni care vor avea calitatea de 
membri în Comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale 
secretarului general al județului Vaslui, pentru activitatea desfășurată în perioada 
01.01.2021 – 31.12.2021; 

- modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică Vaslui; (2) 
- aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, 

termenele și circulația proiectelor de hotărâri care se supun adoptării Consiliului Județean 
Vaslui; 

- aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale Centrului de 
Asistență Medico-Socială Băcești și Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Vaslui; 

- avizarea constituirii comisiilor de concurs/examen și de soluționare a 
contestațiilor pentru ocuparea funcției specifice comitetului director de director medical 
din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui; 

- aprobarea „Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Vaslui 
2020-2025”; 
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- aprobarea Raportului anual privind stadiul realizării măsurilor din Planul de 
menținere a calității aerului în județul Vaslui, 2018-2022; 

- aprobarea Planului Local de Acțiune pentru Mediu al Județului Vaslui, pentru 
perioada 2021 – 2025; 

- aprobarea Planului de acțiune pentru anul 2021 privind serviciile sociale 
administrate și finanțate din bugetul Județului Vaslui; 

- aprobarea Planului de investiții pentru anul 2022, aferent activelor date în 
administrare/concesiune pentru Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor Solide în 
județul Vaslui, care se finanțează din Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (FIID); 

- aprobarea Metodologiei de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte 
depuse în cadrul Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor 
non-profit de interes local pentru anul 2021, precum și a Ghidurilor Solicitantului pentru 
domeniile cultură, culte, social și sport; (1 +1 modificare) 

- aprobarea Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a 
activităților nonprofit de interes public local pentru anul 2021; (1 +1 modificare) 

- aprobarea actualizării Monografiei economico-militare a judeţului Vaslui, ediția 
2021; 

- aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ special din județul Vaslui 
pentru anul școlar 2021-2022; 

- aprobarea înființării prin reorganizare a unor centre/complexe rezidențiale 
pentru persoanele adulte cu dizabilități din structura Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Vaslui; 

- modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 130/2019 privind 
reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, cu 
modificările ulterioare; 

- schimbarea denumirii Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a 
Persoanelor Vaslui în Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vaslui și aprobarea 
organigramei și a statului de funcții al personalului din cadrul acesteia; (1 + 1 modificare) 

- modificarea/actualizarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului 
Vaslui. (1 modificare + 1 actualizare) 

- modificarea/actualizarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui; (3 modificări + 1 actualizare) 

La capitolul transport, în cadrul şedinţelor de consiliu au fost analizate şi 
adoptate hotărâri privind: 

- aprobarea unor măsuri de reglementare a transportului public judeţean de 
persoane prin curse regulate, în judeţul Vaslui; 

- aprobarea Studiului de oportunitate, a modalității de atribuire a serviciului 
public de transport județean de persoane prin curse regulate și a documentației de 
atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de 
persoane prin curse regulate pentru perioada 2022 -2032, în Județul Vaslui; 

Tot  în cadrul şedinţelor Consiliului Judeţean Vaslui au fost analizate şi aprobate 
proiecte şi acorduri de parteneriat privind: 

- aprobarea proiectului „Centrul Europe Direct Vaslui” 2021-2025; 
- aprobarea proiectului “Let's discover Stefan cel Mare traces together” (“Pe 

urmele lui Ștefan cel Mare”), a cheltuielilor și a încheierii unui acord de parteneriat 
pentru realizarea proiectului; 

- aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilelor C.S.E.I. 
Constantin Pufan Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect; 

- aprobarea finanțării proiectului “Modernizarea Azilului de bătrâni și invalizi din 
raionul Cimișlia”; 

- aprobarea finanțării proiectului ‟Construcția cazangeriei și rețelelor de 
alimentare cu gaze naturale la Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul raional Strășeni 
din str. T Ciorba 11/1, mun. Strășeni, raionul Strășeni”; 
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- aprobarea finanțării proiectului “Reconstrucția acoperișului blocului nr. 1 al 
Centrului de Sănătate secția MF Anenii Noi”; 

- aprobarea participării Județului Vaslui în cadrul proiectului “Dezvoltarea locală 
prin crearea și operationalizarea Consiliului Digital al județului Vaslui”, precum și a 
încheierii unui acord de parteneriat; 

- aprobarea participării Județului Vaslui, în calitate de membru fondator, la 
constituirea Asociației “Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Digitalizare și 
Dezvoltare Durabilă a Județului Vaslui”; 

- aprobarea participării Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui în cadrul 
proiectului “Let's discover Stefan cel Mare traces together” (“Pe urmele lui Ștefan cel 
Mare”) și a cheltuielilor legate de proiect; 

- aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vaslui în 
calitate de partener la proiectul „Sprijin la nivelul Regiunii Nord-Est pentru pregătirea de 
proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, 
regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice    (tabere școlare), infrastructură și 
servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și 
infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de 
legătură” și a încheierii unui acord de parteneriat; 

- aprobarea încheierii unui Act adițional de modificare a Înțelegerii de Cooperare 
între Județul Vaslui din România și Raionul Cimișlia din Republica Moldova, semnată la 
Vaslui, la data de 23 septembrie 2015; 

- aprobarea încheierii unui act adițional la Acordul de parteneriat nr. 
846/28.01.2021 dintre Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est  și UAT Județul Vaslui, 
pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Nord-Est pentru pregătirea de 
proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, 
regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și 
servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și 
infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de 
legătură”; 

- modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.12/2017 privind aprobarea 
proiectului „Regiunea Nord - Est Axa rutieră strategică 4: Vaslui reabilitare și modernizare 
drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247,  DJ 246)” și a 
cheltuielilor legate de proiect, cu  modificările ulterioare; 

- modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 78/2018 privind aprobarea 
proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului ”CSEI Elisabeta Polihroniade” 
Vaslui și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare; 

- modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 141/14.09.2018 privind 
aprobarea proiectului „Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport” și a 
cheltuielilor legate de proiect, cu  modificările ulterioare; 

- modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.177/2018 privind 
aprobarea proiectului „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245E: DN 24 
(Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ 245L (Costești)” și a cheltuielilor legate de 
proiect, cu modificările ulterioare; 

- modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 185/2020 privind 
aprobarea proiectului “Dotarea cu echipamente electronice a unităților de învățământ 
special din subordinea UAT Județul Vaslui”, cod SMIS 144685 și  a cheltuielilor  legate de 
proiect; 

- completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.224/2020 privind 
aprobarea participării Județului Vaslui în cadrul proiectului „Ștefan cel Mare, istorie 
comună-patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a 
încheierii unui acord de parteneriat; 

- completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 225/2020 privind 
aprobarea participării Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui în cadrul proiectului 
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”Ștefan cel Mare, istorie comună-patrimoniu comun, Soroca-Vaslui” și a cheltuielilor 
legate de proiect. 
 

                      * 
Consiliul Judeţean Vaslui, pentru realizarea competenţelor şi atribuţiilor ce îi 

revin, dispune de un aparat de specialitate subordonat preşedintelui. Acesta este 
structurat pe 5 direcţii, 2 servicii, 1 birou şi 1 compartiment independent: Direcţia de 
Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Direcţia Administraţie Publică, Direcţia Economică, 
Direcţia Tehnică, Direcţia Dezvoltare şi Cooperare, Biroul Audit Public Intern, 
Compartimentul Managementul Calităţii, Serviciul de Achiziții Publice și Contractarea 
Serviciilor Sociale și Serviciul Managementul Resurselor Umane.  

Sub autoritatea Consiliului Judeţean Vaslui îşi desfăşoară activitatea următoarele 
instituţii şi servicii publice: 

- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui; 
- Centrul de Asistenţă Medico - Socială Băceşti; 
- Centrul de Asistenţă Medico - Socială Codăeşti; 
- Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vaslui; 
- Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui; 
- Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui; 
- Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad; 
- Teatrul „Victor Ion Popa” Bârlad; 
-   Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 

Vaslui; 
- Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui. 
Activitatea de coordonare a acestor instituţii/servicii se realizează prin informări 

lunare şi periodice, precum şi prin discuţii directe cu conducătorii acestora, prin urmărirea 
îndeplinirii criteriilor de performanţă şi, de asemenea, printr-o monitorizare şi sprijinire în 
vederea realizării obiectivelor propuse. 

În limita legii, consiliul judeţean asigură sprijin şi coordonare pentru 86 consilii 
locale, din care: 3 municipale, 2 orăşeneşti şi 81 comunale. 

Aplicarea principiilor unei administraţii moderne (transparenţă, comunicare, 
deschidere) şi implementarea principiilor politicii regionale a Uniunii Europene necesită 
îmbunătăţirea şi eficientizarea continuă a activităţii consiliului judeţean prin informarea 
promptă a conducerii, bazată pe analiză, sinteză şi prin rapoarte şi evaluări periodice în 
care să se evidenţieze responsabilităţile, propunerile de rezolvare a problemelor, aplicarea 
corectă a deciziilor şi iniţiativa proprie. 

 
                                                               * 

 
Prin intermediul consilierilor juridici din cadrul Direcției Administrație Publică, 

au fost reprezentate în faţa instanţelor judecătoreşti interesele Judeţului Vaslui şi ale 
Consiliului Judeţean Vaslui în 95 de dosare, după cum urmează: 51 dosare pe rol 
(fond/recurs); 41 dosare soluționate, din care 33 dosare au fost soluționate favorabil, 7 
dosare au fost soluționate nefavorabil și 4 dosare sunt suspendate. 

Dintre acestea, un număr de 52 de dosare au avut ca obiect refuz acordare 
drepturi protecţie socială (persoane cu handicap – adulți), 30 dosare se află pe rolul 
instanței, iar 22 dosare sunt soluționate astfel: 18 dosare au primit soluție favorabilă 
instituției, 2 dosare sunt nefavorabile și 2 dosare sunt suspendate. Un număr de 3 dosare 
au ca obiect refuz acordare drepturi protecţie socială (persoane cu handicap – copii), unul 
fiind pe rol și 2 dosare fiind soluționate favorabil.  

Pe rolul instanței se află un dosar care are ca obiect anulare act administrativ-
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 169/2020 care, în primă instanță, a fost 
soluționat favorabil, acțiunea fiind respinsă ca neîntemeiată. 
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Restul dosarelor au ca obiect acţiuni în contencios administrativ, pretenţii, 
acordare drepturi salariale (asistent maternal profesionist), contestație executare silită, 
contestație plângere contravențională, obligația de a face, etc. 

De asemenea, s-a analizat şi s-a avizat legalitatea unui număr de 89 de 
contracte de lucrări de servicii, de furnizare, concesiune, de lucrări, finanțări 
nerambursabile încheiate cu diverşi parteneri. S-au avizat pentru legalitate un număr de 
145 acte adiționale la contractele aflate în derulare şi 200 autorizaţii de construire. 

În cursul anului 2021, pe linie de stare civilă, au fost soluționate un număr de 16 
dosare de schimbare a numelui pe cale administrativă. Astfel, președintele Consiliului 
Județean Vaslui a emis 16 dispoziții de admitere. 

De asemenea, s-au primit și s-au soluționat favorabil 6 cereri de deplasare în 
străinătate, formulate de către asistenți maternali profesioniști care au în plasament 
minori și s-au emis 6 dispoziții de aprobare în acest sens. Totodată, s-au soluționat 
favorabil trei cereri formulate de asistenții maternali profesioniști pentru eliberare 
pașaport. 

S-au primit și s-au soluționat favorabil 5 cereri de împuternicire reprezentanților  
D.G.A.S.P.C. Vaslui de a reprezenta interesele minorilor aflați în plasament în fața 
instituțiilor statului și s-au emis 5 dispoziții de aprobare în acest sens. S-a mai soluționat 
favorabil o cerere de împuternicire a unui asistent maternal profesionist în vederea 
efectuării demersurilor necesare la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a 
Persoanelor pentru eliberarea cărții de identitate a unui minor aflat în plasament. 

Anual, se asigură necesarul de atestate de producător și carnete de 
comercializare a produselor din sectorul agricol pentru unitățile administrativ - teritoriale 
din județul Vaslui. În acest sens, s-au comandat la Imprimeria Națională un număr de 200 
atestate de producător (două blocuri) și 400 buc. carnete de comercializare, potrivit 
dispozițiilor Legii nr.145/2014 privind stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei 
produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare. 

Sub directa coordonare a secretarului general al județului, Biroul Relații cu 
Publicul și Consilierii, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni a asigurat îndeplinirea 
procedurilor de convocare a consiliului județean, la cererea președintelui consiliului 
județean sau a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor județeni în funcţie, pentru un 
număr de 12 ședințe ordinare, 2 ședințe extraordinare și 4 ședințe de îndată, în urma 
cărora au fost analizate și adoptate 224 de hotărâri. 

În acest sens, Biroul Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass-Media, 
Informare Cetățeni a realizat activități de pregătire și desfășurare a ședințelor consiliului 
județean, prin punerea în aplicare a O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, și a Regulamentului de organizare și funcționare a 
Consiliului Judeţean Vaslui, precum:  

- primirea propunerilor de proiecte de hotărâri de la secretarul general al 
judeţului și distribuirea acestora către compartimentele de resort din cadrul aparatului de 
specialitate în vederea elaborării proiectelor de hotărâri, a referatelor de aprobare şi a 
rapoartelor compartimentelor de resort;  

- întocmirea dosarului pentru fiecare proiect de hotărâre, însoţit de 
instrumentele de prezentare și motivare; 

- convocarea consilierilor județeni și invitarea prefectului la ședință, precum și 
a oricărei alte persoane a cărei prezență este considerată utilă de inițiatorul ședinței; 

-  multiplicarea proiectelor de hotărâri avizate de legalitate de către secretarul 
general al judeţului, câte unul pentru fiecare comisie de specialitate a consiliului 
județean; 

-  publicarea pe site-ul Consiliului Judeţean Vaslui a proiectelor de hotărâri 
incluse pe ordinea de zi, însoţite de instrumentele de prezentare și motivare, și 
înregistrarea acestora în Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului 
Județean Vaslui; 
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-  înregistrarea hotărârilor adoptate în Registrul de evidenţă a hotărârilor 
Consiliului Judeţean Vaslui, comunicarea acestora Instituţiei Prefectului - Judeţul Vaslui şi 
persoanelor/instituţiilor interesate;  

- transmiterea către Compartimentul Informatică a hotărârilor adoptate în 
vederea publicării acestora pe site-ul Consiliului Judeţean Vaslui; 

- arhivarea proiectelor de hotărâri și a hotărârilor adoptate, la sfârşitul anului 
de păstrare, în vederea depozitării.  

 Totodată, s-a procedat la înregistrarea a 311 dispoziții emise de președintele 
Consiliului Județean Vaslui în Registrul de evidenţă a dispozițiilor Consiliului Judeţean 
Vaslui şi comunicarea acestora persoanelor/instituţiilor interesate. 

În cadrul procesului de elaborare a actelor normative și a procesului de luare a 
deciziilor, potrivit prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, Biroul Relații cu Publicul 
și Consilierii, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni a anunțat în mod public, prin  
publicarea pe site-ul consiliului județean, afișarea la sediul propriu și prin mass-media, un 
număr de 6 proiecte de acte normative. 

Totodată, în vederea asigurării transparenței decizionale la nivelul consiliului 
județean, Biroul Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass-Media, Informare Cetățeni a 
asigurat publicarea pe site-ul consiliului județean a proiectelor de hotărâri înaintate 
consiliului județean spre adoptare, hotărârilor adoptate de consiliul județean, minutelor și 
proceselor – verbale de ședință, cu respectarea termenelor legale. 

Prin persoana desemnată de președintele Consiliului Județean Vaslui, la 
propunerea secretarului general al județului, pentru implementarea prevederilor legale 
privind declarațiile de avere și de interese ale consilierilor județeni, s-a asigurat 
activitatea de completare și depunere a declarațiilor de avere și interese de către aleșii 
locali, în calitate de reprezentanți aleși ai Consiliului Județean Vaslui, în conformitate cu 
prevederile Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor 
publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate.  

În acest sens, la nivelul anului 2021 au fost înregistrate: 
- 41 declarații de avere, reprezentând: 34 actualizări declarații de avere pentru 

anul fiscal 2020; 3 declarații de avere depuse la încetarea mandatului, ca urmare a 
demisiei; 2 declarații de avere depuse la validarea mandatului; 2 declarații de avere 
rectificative; 

- 40 declarații de interese, reprezentând: 34 actualizări declarații de interese 
pentru anul fiscal 2020; 3 declarații de interese depuse la încetarea mandatului, ca urmare 
a demisiei; 2 declarații de interese depuse la validarea mandatului; 1 declarație de 
interese rectificativă,  

prin evidenţierea în registre speciale, cu caracter public, denumite Registrul 
declaraţiilor de avere şi Registrul declaraţiilor de interese, cu precizarea că nu s-au 
înregistrat declarații de avere și declarații de interese depuse după expirarea termenului 
de depunere. 
                Totodată, au fost achiziționate un număr de 29 certificate calificate pentru 
semnătura electronică cu o valabilitate de 3 ani, începând cu data de 01.01.2022, în 
vederea transmiterii la distanță a declarațiilor de avere și de interese de către aleșii locali. 

În ce privește activitatea de primire a cetăţenilor în audiență de către 
preşedintele Consiliului Județean Vaslui, s-a constatat că solicitările acestora au avut, în 
principal, ca obiect: acordarea de ajutoare financiare sau materiale pentru depăşirea unor 
situaţii de dificultate, acordarea de locuri de muncă, precum şi locuinţe sociale. 

În funcţie de solicitările adresate conducerii Consiliului Judeţean Vaslui, 
problemele au fost rezolvate pe loc sau au fost delegaţi funcţionari din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui în vederea identificării unor soluţii în 



 10 

condiţiile legii, precum şi acordarea de asistenţă în domeniile care sunt în competenţa 
instituţiei noastre.  

De asemenea, la Consiliul Judeţean Vaslui au fost înregistrate, în anul 2021, un 
număr de 160 petiţii – 128 petiții adresate direct de petenţi şi 32 petiții adresate prin 
intermediul altor instituţii. Analiza petiţiilor înregistrate la Consiliul Judeţean Vaslui a 
condus la clasificarea acestora după următoarele criterii: solicitări de ajutoare financiare 
sau materiale pentru depăşirea unor situaţii de dificultate; solicitări privind obținerea 
cardului social pentru mese calde; solicitări privind acordarea de locuințe sociale, solicitări 
privind încadrarea într-un loc de muncă; solicitări privind încadrarea/reîncadrarea în 
gradul de handicap; solicitări privind reintegrarea copiilor în familia naturală; solicitări 
privind acordarea titlului de cetățean de onoare al Județului Vaslui; solicitări privind 
restituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor; solicitări privind 
reabilitarea sistemului de alimentare cu apă; solicitări privind racordarea la rețeaua de 
energie electrică; solicitări privind reabilitarea și modernizarea drumurilor; reclamații 
privind efectuarea de anchete sociale; reclamații privind executarea unor lucrări de 
construcție; reclamații privind serviciile de transport; reclamaţii privind starea drumurilor, 
podeţelor, precum şi implicarea autorităţilor locale în remedierea acestora. 

Totodată, prin intermediul Biroului Relații cu Publicul și Consilierii, Relații Mass-
Media, Informare Cetățeni, s-a asigurat secretariatul executiv al Autorității Teritoriale de 
Ordine Publică Vaslui, organism cu rol consultativ, a cărui activitate se desfășoară în 
interesul comunității. 

În vederea realizării atribuțiilor prevăzute de Legea nr.544/2001 privind liberul 
acces la informațiile de interes public, s-a asigurat accesul la informațiile de interes public, 
din oficiu, prin consultarea site-ului instituției www.cjvs.eu sau la cerere, în condițiile legii. 

În anul 2021, s-au înregistrat un număr de 43 de solicitări privind liberul acces la 
informațiile de interes public, acestea vizând, în principal, informații privind utilizarea 
banilor publici, contractele de achiziții publice, situația proiectelor europene, etc.  
Solicitările au fost adresate atât de persoane fizice, cât și de persoane juridice și au fost 
soluționate în termenul legal. 

În cadrul procedurilor de asigurare a accesului la informațiile de interes public și 
de asigurare a transparenței, instrumentul de aducere la cunoștință publică a fost pagina de 
internet a instituției, respectiv www.cjvs.eu.      

Totodată, prin intermediul Compartimentului pentru monitorizarea 
procedurilor administrative, au fost publicate pe site-ul Consiliului Judeţean Vaslui în 
secţiunea specială “Monitor Oficial Local”, 224 hotărâri adoptate de Consiliul Judeţean 
Vaslui în şedințele ordinare, extraordinare şi de îndată, 239 proiecte de hotărâri dezbătute 
în cadrul ședințelor Consiliului Județean Vaslui și 311 dispoziții emise de președintele 
consiliului județean. 

În cadrul Comisiei judeţene pentru analiza propunerilor de stemă, al cărei 
secretariat este asigurat de Compartimentul pentru monitorizarea procedurilor 
administrative, au fost analizate propunerile comunelor Vetrișoaia, Lipovăț, Voinești, 
Drânceni, Pădureni și Lunca Banului, fiind avizate propunerile de stemă ale comunelor 
Vetrișoaia și Lipovăț – care au fost transmise Biroului Zonal pentru Heraldică Teritorială Iași 
- , propunerea de stemă a comunei Voinești a fost avizată cu recomandari, iar propunerile 
comunelor Lunca Banului, Pădureni și Drânceni au fost respinse, urmând a fi reanalizate. 

 
                                                              * 

Direcţia economică, structură de specialitate a aparatului de specialitate al  
consiliului judeţean, are misiunea de a îndeplini atribuțiile, competențele şi 
responsabilităţile specifice acesteia, în vederea asigurării exercitării optime a atribuţiilor 
ce revin administraţiei publice locale constituită la nivelul județului, în domeniul 
economico-financiar. 

http://www.cjvs.eu/
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În anul 2021, veniturile bugetului local al județului Vaslui au înregistrat o 
creștere, ajungând la valoarea totală de 416.752 mii lei, față de 403.855 mii lei în anul 
2020. Astfel, fondurile totale aflate la dispoziţia  Consiliului Judeţean Vaslui au fost în anul 
2021 mai mari decât anul anterior cu 12.897 mii lei, reprezentând o creștere cu 3,2%, fapt 
determinat de creșterea veniturilor proprii de la 39.409 mii lei în anul 2020, la 47.982 mii 
lei în 2021 și, de asemenea, de creșterea  prelevărilor din bugetul de stat. 

Analizând structura veniturilor, se constată că ponderea cea mai mare în 
totalul veniturilor bugetului local al judeţului Vaslui au avut-o și în acest an, prelevările și 
subvențiile de la bugetul de stat. Astfel, încasările din bugetul de stat au fost în anul 2021 
în valoare de 243.275 mii lei, față de 216.755 mii lei în anul 2020, iar subvențiile de la 
bugetul de stat au fost în cuantum de 80.181 mii lei, față de 88.070 mii lei în anul 2020. 
Aceste două componente ale veniturilor bugetului local pe anul 2021 reprezintă 77,62%  din 
totalul veniturilor. Diferența de 22,38% o reprezintă veniturile proprii și sumele primite în 
cadrul proiectelor implementate de Consiliul Județean Vaslui cu fonduri externe 
nerambursabile. 

În ceea ce privește subvențiile de la bugetul de stat primite în anul 2021, 
indicatorii care au înregistrat modificări majore față de anul precedent au fost sumele 
primite pentru finanțarea “Programului Național de Dezvoltare Locală” care au înregistrat 
o creștere semnificativă de la 44.968 mii lei în anul 2020, la 62.039 mii lei în 2021, și 
subvențiile primite din Fondul de Intervenție pentru acoperirea cheltuielilor cu reparațiile 
la drumurile publice afectate de calamități care s-au diminuat de la 28.293 mii lei în anul 
2020, la doar 4.741 mii lei în anul 2021. 

Referindu-ne la cheltuieli se constată că, în structura acestora, au avut loc 
modificări semnificative, fenomen datorat legii bugetare anuale, rectificărilor bugetare 
care au avut loc în cursul exercițiului bugetar, ordonanțelor de Guvern și altor acte emise 
de autorități privind cheltuielile bugetare. 

Dacă urmărim repartizarea sumelor conform clasificației economice a 
indicatorilor bugetari, se observă o scădere a cheltuielilor de personal de la 150.176 mii lei 
în 2020, la 144.561 mii lei în 2021, datorită neacordării voucherelor pentru vacanță și 
datorită implementării proiectului „TEAM-UP - Progres în calitatea ingrijirii alternative a 
copiilor” de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, 
cheltuielile cu salariile unor asistenți maternali fiind suportate din fonduri europene 
nerambursabile, subvențiile pentru instituțiile publice au înregistrat o creștere de la 31.565 
mii lei în anul 2020 la 32.406 mii lei, cheltuielile pentru bunuri şi servicii au crescut de la 
66.818 mii lei în 2020  la 84.029 mii lei, iar cheltuielile cu asistență socială au crescut de la 
9.232 mii lei în anul 2020 la 11.658 mii lei. 

“Cheltuielile de capital” au înregistrat o creștere față de anul precedent, de la 
61.091 mii lei în anul 2020, la 66.067 mii lei în 2021. Fondurile utilizate au fost, în general, 
pentru continuarea proiectelor de investiții începute în anii anteriori, şi anume: proiectare 
şi execuție de drumuri județene, reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului 
de canalizare şi a stațiilor de epurare din județul Vaslui, reparații capitale pentru 
obiectivul „Casa Armatei Vaslui – centru cultural județean multifuncțional”, construcții 
locuințe protejate pentru persoanele cu handicap, centre de zi pentru persoanele cu nevoi 
speciale realizate prin programe naționale, dar și pentru avize, documentații tehnico-
economice, studii de fezabilitate aferente unor proiecte de investiții noi și dotarea 
Consiliului Judetean Vaslui și a unităților subordonate cu diverse active fixe necesare 
desfășurării activităților lor. 

Analizând repartizarea sumelor în anul 2021 pe capitole bugetare constatăm 
că, la „învățământ”, fondurile alocate au fost în sumă de 17.180 mii lei, față de 16.799 mii 
lei în anul 2020, utilizându-se în final suma de 14.230 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor 
cu bunuri și servicii și a cheltuielilor de capital aferente celor 4 şcoli speciale din Vaslui, 
Huși și Negrești, a Centrului Județean de Resurse şi Asistență Educațională și a  
Programului pentru Școli a României (fructe, lapte și panificații).  
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Pentru “sănătate” au fost alocate fonduri în sumă de 12.580 mii lei, din care s-
au finanţat o parte din cheltuielile curente şi de capital ale Spitalului Judeţean de Urgenţă 
Vaslui, cheltuielile de personal medical, medicamente și materiale sanitare la Centrele de 
asistență medico-sociale Codăești și Băcești și pentru rambursări de credite aferente 
acestui capitol bugetar. 

La capitolul „cultură” sumele alocate au fost de 34.561 mii lei în anul 2021, 
față de 27.314 mii lei în anul 2020, asigurând finanţarea, în bune condiţii, a activităţilor 
instituţiilor culturale din judeţ: Biblioteca „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, Muzeul 
Județean „Ştefan cel Mare” Vaslui, Centrul Județean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiționale Vaslui, Teatrul „Victor Ion Popa”  Bârlad, Muzeul „Vasile Pârvan” 
Bârlad, finanțarea proiectelor sportive, de cultură și culte, precum şi contribuția la 
salarizarea personalului neclerical angajat în unitățile de cult din județul Vaslui 
recunoscute de lege, aparţinând unui număr de 4 culte religioase. 

La capitolul „asistență socială”, în fiecare an s-au repartizat fonduri 
substanțiale pentru a asigura condiții decente persoanelor beneficiare ale unor astfel de 
servicii. Fondurile alocate în anul 2021 au ajuns la valoarea de 194.139 mii lei, din care s-a 
utilizat suma de 174.494 mii lei, reprezentând 42% din totalul veniturilor realizate la 
bugetul local al judeţului. Analizând repartiția cheltuielilor acestui capitol bugetar 
conform clasificației economice se constată, comparativ cu anul precedent, o creștere 
semnificativă a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, datorită proiectelor implementate de 
către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, proiecte 
finanțate, atât prin programe naționale, cât și cu fonduri europene nerambursabile.  

 Principalul beneficiar al acestui capitol este Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Vaslui, cheltuielile totale ale acestuia fiind în anul 2021 în 
cuantum de 165.251 mii lei. 

Totodată, de la acest capitol s-au finanțat în anul 2021 și Centrele de Asistență 
Medico-Socială Băceşti și Codăesti, plățile pentru aceste unități fiind de 9.189 mii lei dintr-
un buget aprobat de 9.721 mii lei. 

La capitolul ”protecția mediului”, în anul 2021 au fost alocate fonduri în sumă 
de 14.982 mii lei pentru continuarea celui mai important obiectiv de investiții a județului 
„Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a canalizărilor şi epurarea apelor uzate de 
la Vaslui, Bârlad, Huşi si Negreşti”, rambursarea creditelor contractate în anii precedenți,  
pentru transferuri către Asociația pentru dezvoltare intercomunitara de utilități publice 
pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și 
orașul Negrești pentru cofinanțarea la obiectivul de investiții „Fazarea 
proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a 
stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești din județul 
Vaslui”, cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 
2014-2020 și pentru finalizarea proiectului „Fazarea proiectului sistemul integrat de 
management al deșeurilor solide în județul Vaslui” implementat la acest capitol. 

La capitolul „transporturi” în anul 2021 s-au utilizat fonduri în sumă de 151.241 
mii lei, față de 161.488 mii lei în anul 2020, repartizate astfel: suma de 63.234 mii lei la 
secțiunea de funcționare vizând cheltuieli cu întreținerea drumurilor, cu reparațiile 
podurilor afectate de calamități și cheltuieli privind rambursarea creditelor și suma de 
88.007 mii lei la secțiunea de dezvoltare, reprezentând cheltuieli de capital efectuate 
pentru investițiile noi și în continuare efectuate din fonduri publice pentru îmbunătățirea 
infrastructurii rutiere județene și cheltuieli aferente proiectelor cu finanțare externă 
nerambursabilă implementate la acest capitol. Diminuarea cheltuielilor aferente acestui 
capitol se datorează dificultăților apărute în implementarea proiectelor cu fonduri 
europene determinate stscaderea ritmului de execuție și totodată a plăților aferente 
lucrărilor executate în cadrul proiectelor cu finanțare europeană.  
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Județul Vaslui a încheiat anul 2021 cu deficit în sumă de 1.577 mii lei. Astfel, 
după acoperirea definitivă a acestui deficit din excedentul de 19.152 mii lei de la sfârșitul 
anului 2020, pe anul 2022 se reportează un excedent de 17.575 mii lei. 

Prin intermediul Biroului Administrarea Domeniului Public și Privat al 
Județului Vaslui s-au realizat următoarele activități: 

- s-au întocmit 22 de proiecte de hotărâre ale Consiliului Județean Vaslui și 2 
proiecte de hotărâre ale Guvernului (care au vizat trecerea unor imobile din domeniul 
public al statului în domeniul public al județului Vaslui, în conformitate cu hotărârile 
consiliului județean privind solicitarea acestora); 

-  s-au înaintat adrese către toate instituțiile publice, societățile/companiile 
naționale și regiile autonome care au în administrare, concesiune sau închiriere bunuri din 
domeniul public sau privat al județului Vaslui, în vederea efectuării inventarierii și 
transmiterii situațiilor; 

- s-au făcut demersuri cu privire la atestarea domeniului public al județului 
Vaslui, conform prevederilor legale în vigoare; 

- s-a organizat licitația privind valorificarea unei cantități de masă lemnoasă 
existentă pe aliniamentele drumurilor județene, aflată în domeniul public al UAT Județul 
Vaslui; 

- au fost încheiate contracte de prestări servicii pentru întocmirea/actualizarea 
de documentații cadastrale a unor imobile aflate în domeniul public al județului Vaslui, 
precum și contracte privind evaluarea unor imobile aparținând domeniului public și privat 
al județului; 

- au fost urmărite toate contractele care se află în perioada de valabilitate, iar 
unde a fost cazul au fost încheiate acte adiționale pentru prelungirea perioadei sau alte 
modificări survenite asupra contractelor; 

- au fost formulate răspunsuri pentru toate solicitările, adresele și petițiile 
adresate Biroului Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului. 

Totodată, prin intermediul Serviciului Administrativ, Protecția Muncii și 
Apărare Împotriva Incendiilor, Direcția economică s-a preocupat de gestionarea și 
asigurarea bunei derulări a contractului privind serviciile de curățenie interioară din cadrul 
spațiilor aferente Palatului Administrativ și a Centrului pentru Informare „Europe Direct”, 
precum și a contractelor de întreținere a spațiilor verzi existente la obiectivele „Poligon 
Delea”, „Garaje Delea”, „Poligon Muntenii de Jos” și „Monumentul ecvestru Ștefan cel 
Mare” din localitatea Bacăoani, executându-se amenajarea corespunzatoare a vegetației.  

De asemenea, în contextul epidemiologic național și internațional existent, 
referitor la pericolul de infecție cu coronavirus (COVID-19), având în vedere Hotărârile 
Guvernului privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, precum și 
necesitatea pregătirii unui plan specific de continuitate în scopul menținerii siguranței 
publice și protejarea împotriva infecției, s-a procedat la încheierea și gestionarea unui 
contract de prestări servicii de dezinfecție și igienizare a spațiilor aferente Consiliului 
Județean Vaslui. 

În ceea ce privește serviciile de furnizare a energiei electrice, precum și 
întreținere și mentenanță a instalațiilor electrice din instituție, serviciile de mentenanță și 
reparații echipamente acces bariere, ușa principală consiliu județean și poarta acces 
Poligon Delea și serviciile de revizie, reparație și intervenție pentru aparatele de aer 
condiționat, centralele termice și ascensoarele aflate în dotarea instituției, s-au încheiat 
contracte de prestări servicii cu societăți specializate pe fiecare domeniu în parte și s-a 
urmărit buna desfășurare a contractelor prin solicitari și intervenții frecvente asupra 
tuturor instalațiilor și echipamentelor respective. 

Totodată, pe parcursul anului 2021, s-a încheiat un contract de mentenanță și 
reparație a elementelor de feronerie, s-a dotat permanent magazia instituției cu rechizite, 
materiale pentru întreținere și reparație și s-au achiziționat piese de mobilier, înlocuindu-
se mobilierul vechi existent în birourile Consiliului Județean Vaslui. 
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Referitor la parcul auto al consiliului judetean, s-a asigurat: dotarea 
autoturismelor cu accesorii necesare conducătorilor auto pentru toate categoriile de 
drumuri și de vreme; calculul conform cotelor lunare si alimentarea cu carburant a tuturor 
autoturismelor instituției; s-a urmărit contractul de service, precum și efectuarea reviziilor 
și reparațiilor autoturismelor conform planului de service; încheierea asigurărilor 
obligatorii RCA, Casco, rovignetelor și efectuarea tuturor verificărilor tehnice periodice. 

De asemenea, s-a urmărit, în scopul bunei desfășurări, contractul privind 
serviciile de medicina muncii și a analizelor medicale ale angajaților Consiliului Județean 
Vaslui, iar în ceea ce privește protecția împotriva incendiilor, s-au asigurat mijloacele 
necesare privind prevenirea și stingerea incediilor prin încheierea de contracte privind 
protecția la incendiu, verificare hidranți, înlocuire stingătoare și afișarea planurilor de 
evacuare, efectuarea analizei de risc și a planului de intervenție. 
 

* 
 

În activitatea Consiliului Judeţean Vaslui pe anul 2021 o preocupare permanentă 
a fost promovarea, urmărirea şi finalizarea proiectelor de investiţii, în special a celor 
care vizează infrastructura, respectiv lucrări de drumuri şi poduri, precum şi alimentări cu 
apă şi canalizare în localităţile judeţului. În acelaşi timp, au fost promovate şi alte 
proiecte de investiţii în domenii privind învăţământul, sănătatea, reparaţiile şi întreţinerea 
unor clădiri aparţinând domeniului public al judeţului.  

Datorită faptului că, fondurile aflate la dispoziţia consiliului judeţean au fost 
insuficiente, un accent deosebit s-a pus pe utilizarea cât mai eficientă a banului public, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare, atragerea de surse naţionale şi europene de finanţare 
în vederea menţinerii viabilităţii drumurilor judeţene. 

În anul 2021, Direcţia Tehnică a coordonat şi acordat asistenţă tehnică pentru 
proiecte implementate în cadrul judeţului pentru domenii privind protecţia mediului 
înconjurător, programe privind alimentarea cu apă a satelor, programe de reabilitare şi 
modernizare a drumurilor comunale - O.U.G. nr. 28/2013, programe privind lucrările ce se 
execută pe drumurile judeţene. 

Prin intermediul Serviciului pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de 
Utilități Publice şi Unitatea de Implementare/Monitorizare a Proiectului - Sistem 
integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui - Monitorizarea 
Serviciilor Comunitare de Utilități Publice, s-au realizat următoarele activități: 

1. Elaborarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru perioada 
2020-2025 și a Raportului de mediu; 

2. Participarea la ședințele Comisiei de Analiză Tehnică și ale Comitetului 
Special constituit pentru etapa de încadrare a proiectelor operatorilor economici cu 
personalitate juridică, a unităților administrativ-teritoriale și ale persoanelor fizice; 

3. Participarea la dezbaterea publică a proiectelor care necesitau eliberarea 
acordurilor de mediu sau a autorizațiilor integrate de mediu pentru proiecte ale 
operatorilor economici și ale unităților administrativ-teritoriale; 

4. Colaborarea la elaborarea Programului anual de investiţii al judeţului Vaslui; 
5. Semestrial, s-a colaborat la realizarea raportului privind priorităţile de 

dezvoltare a judeţului în concordanţă cu prevederile planului de dezvoltare regional și 
Planul de acțiuni pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de guvernare și 
stadiul realizărilor; 

Cu privire la Unitatea de Implementare/Monitorizare a Proiectului „Sistem 
integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui”, precizăm următoarele: 

Contractul de Finanţare nr. 131891/14.04.2011 pentru proiectul „Sistem integrat 
de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui”, din cadrul Programului Operaţional 
Sectorial Mediu 2007- 2013, Axa prioritară 2 „Dezvoltarea sistemelor de management 
integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor istorice contaminate”, s-a semnat în data de 
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14.04.2011 cu Ministerul Mediului şi Pădurilor, prin Direcţia Generală AM POS Mediu, în 
calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu.  

Proiectul a avut o valoare totală, fără TVA, de 132.091.554 lei, valoarea eligibilă 
a proiectului, conform POS MEDIU fiind de 122.599.518 lei, din care finanţarea din partea 
Uniunii Europene şi a Guvernului României este de 120.147.529 lei. Conform Actului 
Adiţional nr. 4, valoarea totală a proiectului, fără TVA, este de 95.763.475 lei, valoarea 
eligibilă a proiectului, conform POS MEDIU fiind de 87.164.117 lei, din care finanţarea din 
partea Uniunii Europene şi a Guvernului României este de 85.420.835 lei, fără TVA. 
Consiliul Judeţean Vaslui a solicitat etapizarea proiectului şi, prin Actul adiţional                             
nr. 7/29.07.2016, proiectul a fost împărțit în 2 etape: etapa 1 finanţată din Programul 
Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013 şi etapa 2 pentru care s-a solicitat finanţare din 
Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020.  

În data de 28.07.2017 a fost semnat Contractul de Finanțare pentru „Fazarea 
Proiectului Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Vaslui” în valoare 
totală de 23.818.734,78 lei, reprezentând lucrări finalizate, dar nedecontate în programul 
POS Mediu 2007 – 2013 și lucrări rămase de executat aferente contractului de lucrări 
pentru închiderea depozitelor neconforme Bârlad, Huși și Negrești. 

Referitor la contractul de închidere a depozitelor urbane neconforme existente, 
în luna mai 2021 a fost derulată procedura de recepție finală. 

De la data semnării contractului de fazare au fost decontate cereri de 
rambursare în valoare totală de 8.314.354,56 lei. 

În data de 21.06.2018, a fost emis un ordin de începere pentru „Contractul de 
concesiune pentru delegarea gestiunii serviciului public de management şi operare a 
Centrului de Management Integrat al Deşeurilor (CMID) din judeţul Vaslui, a staţiilor de 
transfer şi platformelor publice de colectare de la Negreşti, Vaslui, Huşi şi Bârlad, a flotei 
de vehicule de transport deşeuri între staţiile de transfer şi CMID”, în scopul protecției 
mediului și a sănătății populației în condițiile asigurării tranziției la aplicarea unitară a 
serviciului public de management și operare a Centrului de Management Integrat al 
Deșeurilor în județul Vaslui și sprijinirea operatorilor de colectare și transport deșeuri 
desemnați de către ADIV, în realizarea serviciilor de salubrizare pe care aceștia le au în 
delegare de pe raza localităților aferente. 

Referitor la delegarea gestiunii serviciului public de colectare şi transport 
deşeuri, situația se prezintă astfel: 

- pentru lotul I – zona Negrești, operatorul desemnat (S.C. DOMIGHIAN’S S.R.L.) a 
început activitatea din luna ianuarie 2019; 

- pentru lotul II – zona Vaslui, operatorul desemnat (S.C. FINANCIAR URBAN 
S.R.L. Pitești) a început activitatea din luna decembrie 2019; 

- pentru lotul III – zona Huși, operatorul desemnat (S.C. Urbana S.A. Bistriţa) a 
început activitatea din luna martie 2020; 

- pentru lotul IV – zona Bârlad, operatorul desemnat (S.C. Urbana S.A. Bistriţa) a 
început activitatea din luna ianuarie 2020; 

- pentru lotul V – zona Roșiești, operatorul desemnat (S.C. FINANCIAR URBAN 
S.R.L. Pitești) a început activitatea din luna august 2020. 

Astfel, indicatorii de performanţă ai proiectului „Sistem integrat de 
management al deșeurilor solide în județul Vaslui”, au fost îndepliniți în totalitate.  

În ce privește activitatea de colectare, transport, incinerare si eliminare finală 
a animalelor moarte provenite din gospodariile crescatorilor de animale, au fost 
desfășurate mai multe proceduri de achiziţie publică pentru atribuirea contractului 
„Servicii de colectare, transport, incinerare și eliminare finală a animalelor moarte 
provenite din gospodăriile crescătorilor de animale”, contractul nefiind atribuit. 

Activitatea prevăzută de Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, 
republicată, modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 175/2020 pentru 
completarea unor acte normative cu incidență în protecția animalelor, precum și pentru 
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stabilirea unor măsuri organizatorice, aceasta se va realiza prin intermediul unui adăpost 
propriu, înregistrat și autorizat sanitar-veterinar în condiții stabilite prin ordin al 
președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. În 
anul 2021 au fost începute demersurile pentru dobândirea terenului pentru adăpost.  

 
Emiterea acordurilor prealabile şi autorizaţiilor de amplasare şi/sau acces 

a lucrărilor sau obiectivelor realizate ori amplasate în zona drumurilor de interes 
judeţean 

În anul 2021 au fost analizate documentaţiile depuse de către solicitanţi în 
vederea emiterii acordurilor prealabile şi autorizaţiilor de amplasare şi/sau acces a 
lucrărilor sau obiectivelor realizate ori amplasate în zona drumurilor de interes judeţean și 
au fost emise 87 de acorduri prealabile și autorizații de amplasare. 

De asemenea, s-au emis 3 avize pentru eliberarea P.U.G.-uri U.A.T., 2 avize 
pentru eliberarea P.U.Z.-uri U.A.T. și s-a încheiat un contract de utilizare a zonei 
drumurilor județene. 

În cadrul Compartimentului Transport Public Judeţean au fost desfăşurate 
activităţi de organizare, actualizare si monitorizare a Programului de Transport Judeţean 
de persoane prin curse regulate pentru perioada 2013-2019 (cu prelungire până în 
decembrie 2022) şi autorizarea transportului judeţean de persoane, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 

În anul 2021 s-a lucrat la elaborarea modelului Contractului cadru de delegare a 
gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în aria 
teritorială de competenţă a Judeţului Vaslui, fiind finalizat și aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr. 14/2021. 

S-au încheiat contractele de delegare a gestiunii serviciului de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competenţă a UAT Județul 
Vaslui, cu valabilitate până la data finalizării procedurilor pentru încheierea contractelor 
de servicii publice, potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European 
şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi 
rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale 
Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult de 31.12.2021 cu 
operatorii de transport care deţin licenţe de traseu valabile pe traseul respectiv la data 
publicării în Monitorul Oficial al României a Legii nr. 34/2020 privind respingerea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative în domeniul transportului de persoane. 

Până la data de 31.12.2021 s-au încheiat și semnat cu operatorii de transport un 
număr de 20 contracte de delegare a gestiunii serviciului județean de transport de 
persoane. 

Monitorizarea activităţii de transport s-a concretizat prin efectuarea a 11 ieşiri 
în teren pentru verificarea derulării procesului de transport şi identificarea eventualelor 
nereguli din activitatea de transport judeţean de persoane în vederea găsirii de soluţii 
concrete de eliminare a acestora. 

În cadrul activității de coordonare și consultare cu consiliile locale, potrivit legii, 
Consiliul Județean Vaslui a purtat discuții individuale cu toate unitățile administrativ- 
teritoriale din județ și a solicitat date (stații îmbarcare – debarcare, flux de călători, 
capacități mijloace de transport, etc.) pentru întocmirea viitorului Program Județean de 
Transport persoane prin curse regulate 2022-2032, pentru asigurarea și dezvoltarea 
serviciului de transport public de persoane prin curse regulate de interes județean, precum 
și corelarea acestuia cu serviciile de transport public local de persoane la nivelul 
localităților, funcție de necesitățile de deplasare ale populației. 

S-a întocmit și aprobat prin Hotarârea Consiliului Județean Vaslui nr.210/2021 
documentația de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de 
transport județean de persoane prin curse regulate pentru perioada 2022-2032, în județul 
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Vaslui.  
Totodată, au mai fost desfăşurate activităţi de consultare a asociaţiilor 

reprezentative ale operatorilor de transport, precum şi ale utilizatorilor în cadrul a trei  
întâlniri comune la sediul Consiliului Judeţean Vaslui, în vederea stabilirii modalității de 
atribuire a Programului județean de transport persoane prin curse regulate, a politicilor şi 
strategiilor pe termen lung privind buna prestare a transportului de persoane prin servicii 
regulate, desfăşurat între localităţile judeţului și de respectare a unor măsuri în contextul 
situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-COV-2.   

Prin intermediul Biroului lucrări publice, investiții și reabilitare drumuri 
județene s-au derulat următoarele obiective de investiții, finanțate din bugetul local, 
din Programul Național de Dezvoltare Locală I și II și POR: 

1. Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244K: DN 24 (Muntenii de Sus) 
- Tanacu - Bălțați - Crăsnășeni - Leonești - Vinețești - Oltenești - Zgura, L= 7,650 Km, 
județul Vaslui; 

2. Proiectare (PT + DDE) și execuție - Reabilitare şi modernizare drum judeţean 
DJ 243 B: Bârlad (DJ 243) - Crâng, Ciocani- Movileni-Coroieşti de Sus - Limită judeţ Bacău, 
L= 6,630 km, judeţul Vaslui; 

3. Proiectare și execuție – Pod din beton armat pe drum DJ 241 C, în satul 
Doagele, județul Vaslui; 

4. Modernizare drum județean DJ 246: DJ 247 (Codăești) – Rediu Galian – 
Tăcuta – Focșasca - limita Jud. Iași, km 5+499 - 13+635, județul Vaslui; 

5. Reabilitare și modernizare drum județean DJ 159: Limita județului Neamț – 
Băcești – Băbușa – Slobozia – Racova – Trohan – Pungești – Siliștea – Armășoaia - Bleșca 
(DN2F), km 64+500 - 77+500 (13,000 km), județul Vaslui; 

6. Proiectare și execuție – Reabilitare și modernizare drum județean DJ 241 C: 
limită județul Bacău (Stejaru) - Doagele - Poiana-Pietrei - Dragomirești (DN 2F), județul 
Vaslui; 

7. Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 I: Murgeni (DN 24A) – 
Sărățeni – Mălușteni –DC 67, km 4 + 600 – 9+100, (4,500 km), județul Vaslui; 

8. Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări la obiectivul de investiție 
”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245 E: DN 24 (Bulboaca) – Zizinca – Deleni – 
Moreni – DJ 245L (Costești), (L= 5km); 

9. Proiectare (PT+DDE) și execuție – Pod pe 245E, km 2+705; 
10. Proiectare și execuție - Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245 C: 

Băcani (DJ 245) – Băltățeni – Cepești – Rădăești – Coroiești – Bogdănița – Schitu (Dj 245A), 
L=19,110 km, județul Vaslui; 

11. Proiectare (PT + DDE) și execuție - Reabilitare şi modernizare drum judetean 
DJ 248 A: Limită judeţ Iaşi – Siliştea – Huc – Plopoasa – Rafaila – Buda – DJ 207 E (Oşeşti), 
(L= 9 km); 

12. Proiectare (PT + DDE) și execuție - Consolidare şi reabilitare pod peste râul 
Bârlad, DJ 248 A, km 58+750, comuna Todireşti, judeţul Vaslui; 

13. Lucrări de execuție la obiectivul de investiții “Consolidarea amplasamentului 
afectat de alunecări de teren situate în vecinătatea depozitului de deșeuri Huși”; 

14. Asigurarea utilităților la obiectivul de investiție „Construire clădire nouă în 
vederea organizării Ambulatoriului integrat și desfășurării activității administrative la 
Spitalul Județean de Urgență Vaslui”; 

15. Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244 H : DJ 244 – Viișoara – 
Urdești – Găgești (DJ 244 B), județul Vaslui; 

16. Lucrări de reabilitare la Palatul Administrativ – Vaslui; 
17. Reparații capitale și refuncționalizare CASA Armatei – Centrul Cultural 

Județean Multifuncțional, Lot nr. 1 – lucrări de arhitectură și rezistență; 
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18. Reparații capitale și refuncționalizare CASA Armatei – Centrul Cultural 
Județean Multifuncțional, Lot nr. 2 – instalații sanitare, electrice, termice, ventilație, 
climatizare, desfumare; 

19. Reparații capitale și refuncționalizare CASA Armatei – Centrul Cultural 
Județean Multifuncțional, Lot nr. 3 – instalații curenți slabi, date voce, sonorizare, curenți 
tari, paza contra efracțiilor, semnalizare și alarmare în caz de incendiu, desfumare; 

20. Reparații capitale și refuncționalizare CASA Armatei – Centrul Cultural 
Județean Multifuncțional, Lot nr. 4 – lucrări scenotehnică; 

21. Reparații capitale și refuncționalizare CASA Armatei – Centrul Cultural 
Județean Multifuncțional, Lot – tâmplărie exterioară uși, ferestre, vitrina V1, uși windfang 
(UALI 2-6 buc); 

22. Proiectare, execuție și asistență tehnică pentru lucrarea: Școala Profesională 
Specială ”Sfânta Ecaterina” Huși, județul Vaslui. 

Din cele 22 de contracte de lucrări derulate în anul 2021, un număr de 2 lucrări 
au fost recepționate, respectiv ”Proiectare  și  execuție – Pod din  beton armat pe DJ 241 
C, în satul Doagele, județul Vaslui” și ”Proiectare (PT + DDE) și execuție - Consolidare şi 
reabilitare pod peste râul Bârlad, DJ248 A, km 58+750, comuna Todireşti, judeţul Vaslui”. 
De asemenea, la obiectivul de investiții ”Proiectare (PT+DDE) și execuție – Reabilitare și 
modernizare drum județean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni – DJ 245L 
(Costești), (L= 5 km) s-au terminat lucrările de execuție, urmând să se efectueze recepția 
acestora. 

Următoarele contracte de servicii s-au aflat în derulare și au fost monitorizate 
de către specialiștii consiliului județean: 

1. Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de 
investiții „Reabilitare şi modernizare DJ 242 C: Limită judeţ Galaţi (Gara Docăneasa) – 
Limită judeţ Galaţi (Gara Tălăşmani)” – Documentația tehnică solicitată prin Contractul de 
servicii a fost predată și recepționată. S-a întocmit proiectul de hotărâre pentru aprobarea 
documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici; 

2. Studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investiții Sens giratoriu DJ 248 - 
servicii recepționate în luna februarie 2021; 

3. Studiu de fezabilitate aferent obiectivului de investiții "DJ 244 M: DN 24 
(Crasna) – Albești – Idrici – Roșiești (DJ 244 A). La acest contract se așteaptă obținerea 
Certificatului de urbamnism și depunerea documentațiilor în vederea obținerii tuturor 
avizelor și acordurilor solicitate prin acesta; 

4. Servicii de obținere autorizație de securitate la incendiu pentru clădirea 
sediilor Teatrului „V. I. Popa” Bârlad și Muzeului „V. Pârvan” Bârlad, situate în municipiul 
Bârlad; 

5. Proiectare (PT + DDE) pentru obiectivul de investiții „Construire secții la 
Spitalul nr. 2 Vaslui”; 

6. Elaborare documentație tehnico-economică pentru stoparea degradărilor la 
clădirea Centrului Militar Județean Vaslui (CMJ); 

7. Elaborare documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru 
obiectivul de investiții: ”Reabilitare și modernizare DJ 244 K: DN 24 (Muntenii de Sus) – 
Tanacu – Bălțați – Crăsnășeni – Leoști – Vinețești – Oltenești – Zgura”; 

8. Elaborare documentație de avizare a lucrărilor de intervenție pentru 
obiectivul de investiție: ”Reabilitare și modernizare DJ 244 C: Huși (DN 24B) - Pădureni – 
Leoști – Văleni – Urlați – Dimitrie Cantemir – DJ 244 A (Mușata)”; 

9. Elaborare documentație de avizare a lucrărilor de intervenție pentru 
obiectivul de investiție: ”Reabilitare și modernizare DJ 245 L: DN 24 (Costești) – Puntișeni – 
Chițcani -Pârvești – Mănăstirea Pârvești”; 

10.  Execuție foraje în vederea determinării potențialului acvifer în zona Băile 
Drânceni; 

11.  Expertiză Monument Istoric ”Podul Doamnei”; 
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12.  Documentații cadastrale a drumurilor județene în vederea reabilitării și 
modernizării lor – DJ 207 E, DJ 241 C, DJ 242 C, DJ 242 G, DJ 243 A; 

13. Actualizare documentație cadastrală drum județean DJ 245 E: DN 24 
(Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni – DJ 245 L (Costești); 

14. Actualizare documentație cadastrală drum județean DJ 244 I: (Murgeni (DN 
24 A) - Sărățeni – Mălușteni – DC 67, județul Vaslui; 

15. Documentații cadastrale – Actualizări, dezmembrări la terenuri, clădiri și 
drumuri județene” – Lotul 1: Actualizare documentații cadastrale a drumurilor județene DJ 
244 K, DJ 207 H, DJ 246 A, DJ 244 L, DJ 244 M, DJ 248 A, DJ 159. 

Lucrările ce nu au fost finalizate în anul 2021 datorită lipsei fondurilor sau a 
faptului că nu s-au efectuat lucrări în teren din motive obiective, se vor derula în cursul 
anului 2022. 

În cadrul Biroului lucrări publice, investiții și reabilitare drumuri județene s-a 
efectuat monitorizarea lucrărilor de reparații și întreținere a drumurilor județene 
efectuate de către Societatea “Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Vaslui, s-a răspuns 
solicitărilor cetățenilor privind lucrările ce necesită a fi executate și s-au întocmit note de  
constatare. 

Având în vedere faptul că, rețeaua de drumuri județene a fost afectată puternic 
de vremea nefavorabilă din acest an, reprezentanții Direcției Tehnice au fost prezenți, ca 
membri, în comisiile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vaslui, pentru a 
constata și a evalua pagubele provocate de calamitățile naturale. 

În cadrul aceluiași birou s-au formulat răspunsuri solicitărilor Comisiei de analiză 
tehnică, cât și Comitetului special constituit din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului 
Vaslui privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului 
înconjurător.  

 De asemenea, s-au întocmit și verificat o serie de documente aferente unor 
obiective noi de investiții necesare depunerii la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației pentru obținerea finanțării prin programul național de investiții ”Anghel 
Saligny”. 

În scopul asigurării în condiții de siguranță a circulației pe drumurile județene, 
în cursul anului 2021 s-a desfășurat activitatea de inventariere a drumurilor județene, în 
vederea constatării deficiențelor în materie de semnalizare verticală și orizontală și 
remedierea ori completarea acestora (indicatoare de avertizare, de reglementare, de 
orientare și informare, marcaje longitudinale, de delimitare a părții carosabile, 
transversale, diverse, laterale, marcaje de reducere a vitezei la apropierea de un punct 
periculos (benzi rezonatoare). S-a efectuat inventarul arborilor de pe aliniamentele 
drumurilor aflate în administrarea consiliului județean, în vederea marcării acestora, 
punerii în valoare și plantării de noi arbori și s-a organizat licitație de valorificare a 
arborilor ce prezentau un real pericol pentru cetățeni și participanții la trafic. 

În ceea ce privește „Planul de Menținere a Calității Aerului 2018-2022“, s-a 
monitorizat îndeaproape contractul de servicii încheiat între UAT Județul Vaslui și SC 
ENVIRO ECOSMART SRL Galați și s-a întocmit raportul anual privind îndeplinirea măsurilor 
cuprinse în Planul de menținere a calității aerului în județul Vaslui, 2018-2022. 

 
* 

O atribuţie primordială a Consiliului Judeţean Vaslui este cea privind dezvoltarea 
economico-socială a judeţului. În acest sens, Consiliul Judeţean Vaslui a urmărit 
sprijinirea dezvoltării economice şi sociale a judeţului şi stimularea cooperării 
internaţionale, în contextul politicilor de dezvoltare locale, regionale şi europene, prin 
elaborarea şi implementarea de strategii, programe, proiecte. 

Obiectivele prioritare propuse în anul 2021: 
- asigurarea respectării condiţiilor și angajamentelor din perioada de 

sustenabilitate pentru proiectele finalizate; 
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- implementarea proiectelor pentru care au fost semnate contractele de 
finanțare; 

- elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru proiectele aflate în 
portofoliul  pentru perioada 2021-2027; 

- identificarea şi elaborarea de noi proiecte cu finanţare nerambursabilă și a 
documentațiilor tehnico-economice aferente, dacă este cazul; 

- diseminarea informaţiei europene de interes general și desfășurarea de 
acțiuni de informare europeană pentru grupuri țintă specifice;  

- derularea Programului județean de finanțare nerambursabilă a activităților 
non-profit de interes general; 

- perfecţionarea continuă a specialiştilor proprii şi din instituţiile subordonate, 
în vederea gestionării proiectelor finanţate din fonduri structurale şi a îmbunătăţirii 
activităţii proprii; 

- întărirea parteneriatelor cu autoritățile publice locale din Republica Moldova 
și finanțarea proiectelor propuse de acestea și aprobate de plenul consiliului județean; 

- realizarea de noi parteneriate cu autorităţi ale administraţiilor publice și alte 
organizații de la nivel local, regional, internaţional pentru realizarea unor obiective 
comune de dezvoltare; 

- asistenţă acordată consiliilor locale comunale şi instituţiilor subordonate în 
identificarea, elaborarea şi implementarea de proiecte cu finanţare nerambursabilă; 

- dezvoltarea relațiilor internaționale, în scopul promovării Județului Vaslui și 
intensificării colaborării pe plan extern;  

- informarea comunităţilor mici, a ONG-urilor, a instituţiilor interesate, despre 
sursele de finanţare accesibile. 

 
Indicatori de performanţă: 
1. număr de proiecte monitorizate în perioada de sustenabilitate: 7  proiecte; 
2. număr de proiecte în implementare: 11 proiecte cu finanțare nerambursabilă, 

având ca solicitant sau partener Consiliul Județean Vaslui, în valoare totală  de 
292.747.926,11 lei, echivalentul a 59.726.911,72 Euro. La acestea se adaugă cele 5 
proiecte implementate de ADI EURONEST, cu sprijinul instituției noastre și care au ca 
beneficiari locuitori ai județului Vaslui; 

3. număr de proiecte elaborate în funcţie de sursele de finanţare accesibile: 5 
proiecte demarate, având ca solicitant Consiliul Județean Vaslui. La acestea se adaugă 
numărul de fișe proiecte elaborate pentru accesarea noilor linii de finanțare în perioada de 
programare 2021-2027 – 10 fișe (pentru includerea în PRAT); 

4. număr de APL-uri informate despre sursele de finanţare: realizat – 86; 
5. număr de proiecte evaluate și finanțabile prin Programul Județean pentru 

finanțarea nerambursabilă a activităților non-profit: 19 proiecte, în valoare totală de 
370.026,56 lei; 

6. număr de organizații (APL, ONG, alte instituții)/persoane interesate 
informate despre sursele de finanţare - 326; 

7. număr de organizații care au primit asistenta tehnica si documente pentru 
corelarea proiectelor proprii cu strategia de dezvoltare județeană:- 6; 

8. număr de utilizatori ai informațiilor europene si număr de evenimente 
organizate, găzduite sau onorate de Centrul EUROPE DIRECT: Realizat – 2.317 utilizatori si 
26 evenimente, din care:  

- număr de vizitatori care au solicitat informații despre UE la sediul Centrului 
Europe Direct Vaslui: 73; 

- număr de evenimente organizate de Centrul Europe Direct Vaslui, stabilite 
prin Planul Anual de Comunicare: 6, cu un total de 1.782 participanți; 
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- număr de evenimente ad-hoc, solicitate de către parteneri instituționali în 
afara Planului Anual de Comunicare, onorate și găzduite de Centrul Europe Direct Vaslui 
cât și ad-hoc: realizat 20, cu un total de 535 de participanți; 

9. număr de utilizatori on-line ai informațiilor europene furnizate de Europe 
Direct Vaslui :  

- număr de destinatari ai buletinului informativ electronic EUROPA IN DIRECT, 
distribuit prin intermediul căsuței poștale electronice: 238/media anuala; 

- număr de urmăritori ai contului de Facebook al Centrului, la sfârșitul anului 
2021: 2600 (cu 130 mai mulți față de sfârșitul anului 2020); 

- număr de urmăritori ai contului de Instagram al Centrului, la sfârșitul anului 
2021: 428 (cu 174 mai mulți față de sfârșitul anului 2020); 

- număr de accesări ale website-ului www.europedirectvaslui.ro: 2.679 
vizite/an. 

10.  Frecvenţa actualizărilor cu informaţii europene, în mediul online: Realizat 
509 postări/an, din care: 

- număr total al actualizărilor website-ului www.europedirectvaslui.ro: 326 
actualizări; 

- număr total al postărilor pe contul de Facebook, @EuropeDirectVaslui: 582 
postări; 

- număr total al postărilor pe contul de Instagram, @EuropeDirectVaslui: 125 
postări.  

11. număr de materiale promoționale realizate și personalizate de Centrul ED, 
oferite participanților, în cadrul activităților organizate de ED Vaslui: 31 stickuri de 
memorie și 2.000 de brățări de acces festival Open Camp.  

12. număr de exemplare ale buletinului informativ electronic  EUROPA IN DIRECT 
cu informaţii europene: Realizat – 6 exemplare, trimise la o medie anuala de 238 de 
destinatari; 

13. număr de conferințe si training-uri la care au participat membrii echipei ED 
Vaslui: Realizat – 15 (online); 

14. număr de procese de planificare strategica la care s-a participat: 9 ; 
15. număr de autorităţi publice din Republica Moldova finanțate în baza 

Acordurilor/ Înțelegerilor de cooperare: 3; 
16. număr de delegații străine primite in județ:4; 
17. număr de acțiuni internaționale la care au participat reprezentanți ai 

Consiliului Județean Vaslui: 3 desfășurate online; 
 
1. DEZVOLTARE LOCALĂ  ŞI REGIONALĂ 
1.1. Coordonarea și participarea la procesele de planificare strategică  
În anul 2021, începând cu luna octombrie, Direcția Dezvoltare și Cooperare a 

continuat procesul participativ de planificare strategică la nivel județean, în urma căruia a 
fost inițiată realizarea Strategiei pentru Educație Fizică și Sport în județul Vaslui cu 
orizontul de timp 2021-2027, completând astfel un domeniu complet nou la nivelul 
județului pentru care nu exista o evaluare a nevoilor și un plan de acțiuni dedicat. 

Până la 31.12.2021 au fost realizate: un calendar al activităților, un plan de 
lucru și  structura Strategiei pentru Educație Fizică și Sport în Județul Vaslui cu orizontul 
de timp 2021-2022, au fost organizate trei întâlniri online cu grupurile de lucru formate în 
vederea stabilirii priorităților și nevoilor din Județul Vaslui, atât pentru sportul de 
performanță, cât și a sportului de masă, au fost solicitate și centralizate informații cu 
privire la infrastructura din județ din sectorul sportiv și despre performanțele sportive de 
la factorii interesați. 

În ceea ce privește Strategia de dezvoltare economico-socială a județului Vaslui 
cu orizontul de timp 2021-2027, anul 2021 va fi primul an de monitorizare a implementării 
strategiei ce se va materializa într-un Raport anual de monitorizare în primul trimestru al 
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anului următor, ce va fi dezbătut de  Comitetul Consultativ de Monitorizare a Strategiei de 
Dezvoltare Economică și Socială al județului Vaslui, vor fi stabilite potențiale măsuri de 
remediere a eventualelor blocaje. Raportul va fi  prezentat în cadrul uneia dintre ședințele 
de consiliu județean.  

În calitate de membru al Comitetului local de Dezvoltare a Parteneriatului 
Social (CLDPS), Consiliul Județean Vaslui a participat la reuniunile de lucru pentru 
analizarea si aprobarea Planului de școlarizare pentru clasele de învățământ profesional și 
tehnic pentru anul școlar 2021-2022. O temă larg prezentată,  dezbătută și aprobată a fost 
cea a învățământului dual care a început să fie prezent în sistemul de învățământ 
profesional și tehnic, inclusiv în județul Vaslui. 

În calitate de membru al Comitetului Comun de Monitorizare (CCM) al 
Programului Comun România – Republica Moldova 2014-2020, în anul 2021 s-a participat 
activ la activitățile organizate de Autoritatea de Management care s-au concentrat pe 3 
mari direcții: 

a. Monitorizarea implementării Programului;   
b. Pregătirea noului Program INTEREGNEXT 2021-2027;  
c.  Sprijin prin participarea la focus-grupurile naționale în vederea conturării 

noului Program INTERREGNEXT 2021-2027, dar și la cele organizate la nivel regional de 
BRCT Iași pentru prioritizarea proiectelor aferente noului portofoliu. 

Pe parcursul anului 2021, Consiliul Județean Vaslui a participat la toate 
ședințele Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord - Est, în cadrul cărora principalele 
subiecte au vizat stadiul implementării Programului Operațional Regional 2014-2020 la 
nivelul regiunii și principalele măsuri propuse pentru accelerarea absorbției, în condițiile 
noilor provocări aduse de apariția pandemiei cu  SARSCOV2, finalizarea perioadei de 
programare 2014-2020 și pregătirea noii perioade 2021-2027. 

În vederea asigurării cadrului strategic necesar dezvoltării domeniului culturii și 
turismului, și pe parcursul anului 2021, Consiliul Județean Vaslui a participat activ la 
întâlnirile Grupului de Lucru Regional pentru elaborarea Planul Regional de Acțiune pentru 
Cultură și Turism (PRACT) Nord-Est 2021–2027, unde au fost actualizate informațiile 
documentului și au fost elaborate fișe de proiect pentru toate proiectele menționate în 
portofoliul regional 

Elaborarea documentului strategic regional este coordonată de ADR Nord-Est și 
dezvoltată în parteneriat cu Grupul de lucru Regional pentru PRACT Nord-Est 2021-202i. 

Urmare a analizei versiunii Planului Regional de Acțiune pentru Cultură și Turism 
(PRACT) Nord-Est 2021-2027, supusă consultării scrise, au fost înaintate propunerile pentru 
actualizarea datelor ce fac referire la Județul Vaslui, precum și fișele de proiect pentru 
constituirea portofoliului. Cu această ocazie au fost integrate noile informații despre rutele 
turistice recunoscute la nivel național și transnațional. 
 

1.2. Susţinerea dezvoltării locale 

a.  Consiliul Judeţean Vaslui a transmis permanent informații cu privire la 
sursele de finanțare disponibile tuturor primăriilor din județ și instituțiilor subordonate 
(Administrația Fondului de Mediu, Programul Operațional Regional 2014-2020, Granturi 
SEE). 

De asemenea, au fost furnizate, la cererea autorităților publice locale, servicii 
de consiliere, precum si documente privind corelarea proiectelor proprii cu Strategia de 
dezvoltare economico-socială a Județului Vaslui 2013-2020, în anul 2021 fiind eliberate 6 
adeverințe, documente obligatorii în vederea accesării surselor de finanțare europeană. 

Pentru promovarea potențialului turistic al Județului Vaslui, a fost realizată o 
amplă documentare, cu sprijinul Episcopiei Hușilor și al Direcției Județene pentru Cultură 
Vaslui, fiind întocmită și depusă documentația aferentă rutei bisericilor din lemn din 
județul Vaslui către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. În luna 
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septembrie 2021, această rută a fost recunoscută de către minister și introdusă în ruta 
bisericilor de lemn din România și în Ruta transnațională a bisericilor de lemn din România 
și din Republica Moldova. Facem mențiunea că aceste rute sunt folosite ca instrumente 
pentru promovarea și dezvoltarea produsului turistic, cu componentă culturală și canale 
pentru comunicare, prin schimburile de bune practici. 
  

b.  În anul 2021, activitatea Compartimentului de Monitorizare Servicii de 
Sănătate, Socio - Educative și Culturale s-a concentrat pe următoarele direcții principale: 

-  monitorizarea surselor de finanțare nerambursabilă, în vederea identificării 
surselor de finanțare accesibile pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare ale Consiliului 
Județean Vaslui, instituțiilor subordonate și consiliilor locale din județ în domeniile: 
sănătate, social, educativ și cultură; 

-  centralizarea informațiilor transmise de compartimentele din aparatul propriu 
și structurile subordonate în vederea întocmirii Planului de Acțiuni Județean Vaslui pe anul 
2021, în conformitate cu Programul de Guvernare. De asemenea, au fost centralizate 
informațiile și elaborate raportările trimestriale ale stadiului realizării acțiunilor cuprinse 
în acest plan și transmise către Instituția Prefectului Vaslui; 

-  monitorizarea activității instituțiilor din subordine în domeniile: sănătate, 
social, educativ și cultural  și gestionarea corespondenței cu acestea; 

-  participarea la elaborarea de proiecte de hotărâri privind unitățile de 
învățământ special finanțate de la bugetul local al județului Vaslui și instituțiile 
subordonate. 
 

2. ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA DE PROIECTE CU FINANŢARE 
NERAMBURSABILĂ 

 
Activitatea în privința gestionării proiectelor cu finanţare nerambursabilă, a 

constat în: 
- implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă aprobate; 
- elaborarea de proiecte noi cu finanţare nerambursabilă; 
- asigurarea sustenabilității proiectelor finalizate, aferente perioadei de 

programare 2007-2013 dar și a celor finalizate în perioada 2014-2020; 
- pregătirea proiectelor din portofoliul aferent Strategiei județene de 

dezvoltare socio-economică pentru noua perioadă de programare 2021-2027 în vederea 
accesării surselor de finanțare; 

- derularea Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a 
activităților non-profit de interes local pentru anul 2021; 

- elaborarea Ghidului Programului Județului Vaslui pentru finanţarea 
nerambursabilă a românilor de pretutindeni, pentru anul 2022 si supunerea acestuia spre 
consultare publică. 
 

2.1. Proiecte aflate în implementare în anul 2021 
În anul 2021 s-a asigurat, în cadrul echipelor de proiect nominalizate, 

implementarea unui număr de 11 proiecte cu finanțare nerambursabilă, având ca 
solicitant sau partener Consiliul Județean Vaslui, în valoare totală  de 292.747.926,lei, 
echivalentul a 59.726.911,72 Euro. La acestea se adaugă cele 5  proiecte implementate de 
ADI EURONEST, cu sprijinul instituției noastre și care au ca beneficiari locuitori ai județului 
Vaslui, precum și proiectul Fazarea Proiectului „Sistem integrat de management al 
deșeurilor solide în județul Vaslui” în valoare de 4.860.966,28 Euro. 

 
2.1.1. „Regiunea Nord-Est - Axa Rutieră Strategică 4 Vaslui - Reabilitare și 

modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza - Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 
247, DJ 246)”.  
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Obiectiv specific: modernizarea și reabilitarea pentru îmbunătățirea 
parametrilor relevanți (creșterea vitezei de deplasare, a portanței si a siguranței rutiere) a 
traseului Axei Rutiere Strategice 4 Vaslui: Bârlad – Laza - Codăești, pe o lungime de 82,65 
km. 

Contractul de finanțare a fost semnat în luna decembrie 2017, proiectul având 
ca termen de finalizare 30.06.2022.  

 Valoarea totală contractată a proiectului este de 222.060.294,24 lei, inclusiv 
TVA, din care 213.074.058.31 este asistență financiară nerambursabilă din partea 
Uniunii Europene și a Guvernului României, iar suma de 8.986.235,93 lei este contribuția 
asigurată de U.A.T. Județul Vaslui, din care 4.348.450,39 lei reprezintă cofinanțarea de 2% 
din valoarea cheltuielilor eligibile si 4.637.785,54 lei - cheltuieli neeligibile, sume 
suportate din bugetul județului. 

 
2.1.2. „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245E: DN 24(Bulboaca) - 

Zizinca - Deleni - Moreni - DJ 245L (Costești)” - proiect finanțat în cadrul Programului 
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6. 

Obiectivul specific: modernizarea si reabilitarea pentru îmbunătăţirea 
parametrilor relevanţi (creșterea vitezei de deplasare, a portantei si a siguranței rutiere) a 
drumului județean 245E, pe o lungime de 7,140 km. 

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 16.550.275,59 lei, din care: 
15.883.842,50 lei finanțare nerambursabilă, 324.160,05 lei cofinanțarea beneficiarului și 
342.273,04 lei - cheltuieli neeligibile. 

Proiectul include două tronsoane din DJ 245E, primul  în lungime de 1,473 km – 
lucrări finalizate și recepționate în  09.06.2020, iar pe tronsonul 2 – în lungime de 5,67 km 
lucrările sunt executate în procent de  100%, urmând a fi recepționate la mijlocul lunii 
ianuarie 2022. 
 

2.1.3.  „Sprijin la nivelul Regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte 
finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, 
regenerare urbană, centre de agrement/ baze turistice (tabere școlare), 
infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu 
potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante 
ocolitoare și/sau drumuri de legătură”, proiect finanțat în cadrul Programului 
Operaţional Asistență Tehnică 2014 - 2020, pe Axa Prioritară 1 – Acțiunea 1.1.1. 
„Asistență orizontală pentru beneficiarii fondurilor ESI și specifică pentru beneficiarii 
POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari 
FESI”, având perioada de finalizare decembrie 2022. 

Scopul proiectului: elaborarea documentației tehnico–economice necesară 
proiectului de investiții în domeniul infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv 
variante ocolitoare și/sau drumuri de legatură, ce urmează a fi depus la finanțare în 
perioada de programare 2021-2027 „Axa rutieră strategică Sud-Vest a județului Vaslui”. 

UAT Județul Vaslui a aprobat, prin Hotărârea nr. 9/2021, participarea UAT 
Județul Vaslui în calitate de partener la proiect și a încheiat Acordul de parteneriat cu 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, lider de parteneriat. 

Acest proiect, în care sunt 11 parteneri, are ca lider de parteneriat  ADR Nord-
Est, iar valoarea totală a proiectului este de 49.756.074,03 lei.  

Din această sumă, UAT Județul Vaslui are alocați 5.316.435,83 lei pentru 
elaborarea și verificarea tehnică a documentației tehnico-economice și asistența tehnică 
din partea proiectantului la investiția ,,Axa rutieră strategică Sud-Vest a județului Vaslui”. 

Astfel, pe parcursul anul 2021, UAT Județul Vaslui a finalizat achizițiile publice 
și a încheiat trei contacte de prestări servicii: 2 contracte pentru elaborarea documentației 
tehnico-economice pentru fiecare lot și unul de verificare tehnică a documentațiilor 
tehnico-economice elaborate, după cum urmează:  
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 1. Contract nr. 16668/15.11.2021 <<Servicii de elaborare documentație tehnico 
- economică pentru realizarea investiției ”Axa rutieră strategică Sud-Vest a județului 
Vaslui”>>, Lot nr. 1, încheiat cu SC TOTAL ROAD SRL,  în valoare de 740.576,36 lei, la care 
se adaugă TVA în sumă de 140.709,51 lei. 

 2. Contract nr. 16669/15.11.2021 <<Servicii de elaborare documentație tehnico 
- economică pentru realizarea investiției ”Axa rutieră strategică Sud-Vest a județului 
Vaslui”>>, Lot nr. 2, încheiat cu SC TOTAL ROAD SRL,  în valoare de 874.369,46 lei, la care 
se adaugă TVA în sumă de 166.130,20 lei.  

3.Contract nr. 18993/20.12.2021 Servicii de verificare tehnică a documentațiilor 
tehnico-economice elaborate pentru obiectivul de investiție ”Axa rutieră strategică Sud-
Vest a județului Vaslui”  (Lotul 1 și Lotul 2), încheiat cu SC RIA DESIGN CONSULTING SRL, 
în valoare de 210.000 lei, la care se adaugă TVA în sumă de 39.900 lei, cu durata de 
prestare a serviciilor de 51 de luni(estimativ: noiembrie 2021 – ianuarie 2026). 

Pe parcursul anului 2021 nu s-a efectuat nicio plată. 
 

2.1.4. În luna martie 2019, a fost semnat contractul de finanțare pentru 
proiectul „Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport”, depus în anul 
2018 pentru finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 
8, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe.  

Proiectul își propune îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor medicale de 
urgență furnizate cetățenilor de Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de 
Urgență Vaslui. 

Obiective specifice:  
- extinderea spațiului actual al UPU cu un corp nou de clădire; 
- Îmbunătățirea dotării Unității de Primiri Urgente a Spitalului Județean de 

Urgență Vaslui cu aparatura medicală. 
În urma actualizării studiului de fezabilitate și a eliminării din proiect a tuturor 

cheltuielilor legate de proiectarea, construirea și autorizarea heliportului, în anul 2019 
valoarea totală a proiectului s-a majorat la 13.321.989,67 lei, din care 6.369.179,95 lei 
finanțare nerambursabilă și 6.952.809,72 lei, contribuția proprie. 

Față de soluțiile tehnice propuse în cadrul studiului de fezabilitate, la 
elaborarea proiectului tehnic au apărut mai multe modificări generate de solicitările 
instituțiilor avizatoare (ISU și DSP), care au determinat introducerea unor noi soluții 
tehnice la nivel funcțional, arhitectural și la toate tipurile de instalații. Aceste măsuri, 
precum și modificările apărute la prețurile materialelor de construcții din octombrie 2019 
(data elaborării Studiului de fezabilitate), până în septembrie 2021, au condus și la o 
creștere a valorii investiției. Astfel, valoarea totală a proiectului a fost majorată la 
27.023.596,37 lei, din care 6.369.179,95 lei finanțare nerambursabilă și 20.654.416,42 lei, 
contribuția proprie. 

Până la sfârșitul anului 2021, sumele totale cheltuite în cadrul proiectului sunt 
de 402.210,99 lei, din care: 

• 233.942,15 lei - sume eligibile (din bugetul Consiliului Județean Vaslui); 
• 168.268,84 - sume neeligibile (67.794,84 din bugetul Consiliului Județean 

Vaslui şi 100.474 lei prin  bugetul Spitalului Județean de Urgență Vaslui). 
 

2.1.5 În data de 19.07.2019 a fost semnat contractul de finanțare pentru 
proiectul ,,Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Vaslui”, 
proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, 
Operațiunea A – Ambulatorii.  

Obiectivul specific: dotarea a 23 de cabinete medicale din structura 
Ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență Vaslui cu un număr de 197  echipamente 
medicale. 
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Perioada de implementare a proiectului este de 51 luni, respectiv între data 
01.06.2018 și data de 31.08.2021. 

Valoarea totală a proiectului este de 10.360.254,16 lei, din care 7.252.177,91 
lei finanțarea nerambursabilă din FEDR, 2.900.871,16 lei finanțare nerambursabilă din 
bugetul național, iar 207.205,09 lei reprezintă cofinanțarea beneficiarului (suma de 
2.785,01 lei va fi asigurată de Consiliul Județean Vaslui, iar suma de 204.420,08 lei va fi 
asigurată de Spitalul Județean de Urgență Vaslui). 

Până la sfârșitul anului 2021, sumele totale eligibile cheltuite în cadrul 
proiectului sunt în valoare de 8.703.224,17 lei, din care: 84.723,54 lei - sume eligibile 
cheltuite din bugetul Consiliului județean Vaslui și 8.618.500,63 lei - sume eligibile  
cheltuite din bugetul Spitalului Județean de Urgență Vaslui. 

La sfârșitul anului 2021 progresul proiectului este de 92 %. 
 
2.1.6. Creșterea eficienței energetice a imobilului ”CSEI Elisabeta 

Polihroniade” Vaslui - finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. 
Contractul de finanțare a fost semnat în data de 23 iulie 2018, proiectul având o durată de 
53 de luni.  

Obiectivul specific: creșterea eficienței energetice a imobilului “CSEI ELISABETA 
POLIHRONIADE” prin reabilitarea termică și introducerea utilizării energiei solare. 

Valoarea totală a proiectului a suferit modificări pe parcursul anului 2021, de la 
3.464.963,93 lei la 5.186.808,08 lei. 

Până la sfârșitul anului 2021, cheltuielile totale efectuate în cadrul proiectului 
sunt în valoare de 157.592,71 lei.  

 
2.1.7. În luna aprilie 2019 a fost semnat contractul de finanțare şi demarată 

implementarea proiectului „Reabilitare, modernizare şi dotare Școala profesionala 
Specială Sfânta Ecaterina Huşi”. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectivul Specific 10.2 Creșterea gradului de 
participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii. 

Scopul proiectului: îmbunătățirea condițiilor în care își desfășoară activitatea 
elevii și cadrele didactice din cadrul Scolii Profesionale Speciale „Sfânta Ecaterina” Huşi, 
prin investiții ce vor viza asigurarea unor facilități educaționale de înaltă calitate, în 
concordanță cu cerințele angajatorilor, cu tendințele evoluției economice și cu nevoile 
pieței muncii. 

Obiectivul specific al proiectului: reabilitarea, modernizarea și dotarea spațiilor 
de recuperare, recreere, socializare, cazare și masa oferite de Școala Profesională Specială  
„Sfânta Ecaterina” Huși (în spațiile căminului internat și cantinei) tinerilor cu cerințe 
educative speciale(CES) din județul Vaslui care doresc să învețe o meserie și să integreze 
pe piața muncii. 

Valoarea totală a proiectului a fost de 7.721.767,45 lei, din care: 7.082.769,68 
lei valoarea totală a asistenței financiare nerambursabile din partea Uniunii Europene și a 
Guvernului României şi 638.997,77 lei contribuția Județului Vaslui. Ca urmare a finalizării 
proiectului tehnic și detaliilor de execuție în anul 2021, valoarea totală a investiției s-a 
majorat până suma de 15.213.701,36 lei, diferența fiind suportată din bugetul local al 
județului. 

 
2.1.8. În data de 25.09.2020 a fost semnat contractul de finanțare aferent 

proiectului „Creșterea capacităţii de gestionare a crizei COVID-19 la nivelul serviciilor 
publice socio-medicale subordonate UAT Judeţul Vaslui” Cod SMIS 139495, a cărui 
beneficiar este Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Vaslui, în calitate de lider și 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, Centrul de Asistență 
Medico-Socială Băceşti și Centrul de Asistență Medico-Socială Codăeşti, în calitate de 
parteneri.  
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Perioada de implementare a proiectului a fost de 21 luni, respectiv între data 01 
Februarie 2020 și data de de 31 Octombrie 2021. 

Valoarea totală a Contractului de finanțare a fost de 4.452.860,49 lei 
reprezentând cheltuieli eligibile. Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR a fost de 85% 
și 15% din bugetul de stat. Valoarea proiectului la finalizarea perioadei de implementare a 
fost în sumă de 3.177.503,98 lei, diferența reprezentând o economie în cadrul proiectului 
ca urmare a atribuirii contractelor de furnizare echipamente specifice.  

În data de 31.10.2021 a fost finalizat proiectul, cu următoarele rezultate:  
dotarea a trei entități publice din subordinea UAT- Județul Vaslui care coordonează 45 de 
centre sociale rezidențiale pentru categorii vulnerabile dotate cu echipamente, 
dezinfectanți, materiale de protecție și pregătite pentru gestionarea situației de urgență 
provocată de criza COVID – 19, cu personal protejat și o capacitate sporită de prevenție. 
 

2.1.9. În data de 31.03.2021 a fost semnat contractual de finanțare aferent 
proiectului „Ștefan cel Mare - istorie comună, patrimoniu comun, Soroca - Vaslui”, cod  
1HARD/2.1/50.  Proiectul este finanțat din Instrumentul European de Vecinătate (ENI) prin 
Programul Operațional Romania-Republica Moldova 2014-2021. Beneficiarul este cu 
Consiliul raional Soroca (Republica Moldova), în calitate de lider, în parteneriat cu Unitatea 
Administrativ Teritorială Județul Vaslui și Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui. 

Obiectivul general: conservarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric al 
județului Vaslui și al raionului Soroca prin restaurarea monumentelor reprezentative 
situate în cele două regiuni și prin organizarea de evenimente transfrontaliere menite să 
întărească identitatea culturală locală specifică și dialogul cultural. 

Unul dintre obiectivele specifice preconizate a fi realizate pentru atingerea 
obiectivului general este executarea lucrărilor de restaurare necesare la Ansamblul 
Monumental „Statuia ecvestră a domnitorului Ștefan cel Mare”, situat în satul Băcăoani, 
județul Vaslui, pentru a îmbunătăți potențialul turistic transfrontalier. Valoarea finanțării 
nerambursabile din Instrumentul European de Vecinătate (ENI) este în procent de 90,00%, 
respectiv în cuantum de 1.664.118,40 EUR (echivalentul a 8.236.387,61 lei)  din care 
308.417,76 euro Euro (echivalentul a 1.526.482,86 lei), pentru UAT Județul Vaslui. 

Până la sfârșitul anului 2021, sumele cheltuite în cadrul proiectului de  către 
Consiliului Județean Vaslui sunt în valoare de 11.679,59 euro (echivalentul a 57.807,00 lei). 

 
2.1.10. În data de 30.06.2021 a fost semnat contractul de finanțare aferent 

proiectului Let’s discover Stefan cel Mare traces together (Pe urmele lui Ștefan cel 
Mare)”, cod  1HARD/2.1/107.  Proiectul este finanţat din Instrumentul European de 
Vecinătate (ENI) prin Programul Operațional Romania-Republica Moldova 2014-2021.  

Beneficiarul este Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Vaslui, în calitate de 
lider în parteneriat cu Consiliul raional Hînceşti (Republica Moldova), Muzeul Județean 
„Ștefan cel Mare” Vaslui și UAT Comuna Muntenii de Jos. 

Obiectivul general al  proiectului “Let's discover Stefan cel Mare traces 
together” („Pe urmele lui Ștefan cel Mare”): dezvoltarea durabilă a economiei de frontieră 
prin valorificarea și promovarea patrimoniului cultural și istoric comun ca resursă 
semnificativă pentru diversificarea și consolidarea turismului transfrontalier în zona Vaslui 
- Hîncești. 

Proiectul propus prevede pe de o parte, reabilitarea a două obiective majore, de 
patrimoniu cultural și istoric din zona transfrontalieră Vaslui - Hîncești, dedicate erei lui 
Ștefan cel Mare (ansamblul monumental de la Podul Înalt, judeţul Vaslui - monument de 
patrimoniu si Muzeul Ciuciuleni din raionul Hincesti-Republica Moldova-obiectiv inclus in 
hubul turistic al raionului) și, pe de altă parte, crearea de festivaluri și evenimente care să 
promoveze obiceiurile și tradițiile locale.  
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Scopul final al proiectului este  de a creste gradul de atractivitate al județului 
Vaslui și raionului Hîncești, din Republica Moldova, pentru turiștii care tranzitează zona 
transfrontaliera Vaslui-Hîncești. 

Perioada de implementare a proiectului este de 23 luni, respectiv între data 01 
iulie 2021 și data 30 iunie 2023. 

Valoarea totală a proiectului este de 1.651.344,65 euro (echivalentul a 
8.173.165,21 lei), din care valoarea gestionată de Județul Vaslui  este  de 1.433.661,04 
euro (echivalentul a 7.095.761,95 lei). 

Valoarea finanțării nerambursabile din Instrumentul European de Vecinătate 
(ENI) este în procent de 89,42%, respectiv în cuantum de 1.476.597,33 EUR (echivalentul a 
7.308.270,83 lei)  din care 1.288.047,59 Euro (echivalentul a 6.375.062,74 lei), pentru UAT 
Judetul Vaslui. 

Până la sfârșitul anului 2021, sumele totale cheltuite în cadrul proiectului sunt în 
valoare de 56.575,83 euro (echivalentul a 280.016,41 lei), din care: 50.519,82 euro 
(echivalentul  a 250.042,80 lei)  sume  cheltuite de  către Consiliului Județean Vaslui. 

 
2.1.11. Pe parcursul anului 2021 a fost continuată activitatea de informare 

europeană, prin implementarea proiectului Centrul Europe Direct Vaslui, activitate ce s-a 
desfășurat prin intermediul a 2 contracte distincte, după cum urmează:  

1. pentru perioada 01.01.2021-30.04.2021, Centrul a funcționat în baza  
Acordului Specific 24/2020, semnat în luna februarie 2020 și prelungit cu 4 luni în 2021, 
prin Amendamentul nr. 1, în urma solicitării finanțatorului - Comisia Europeană, ca răspuns 
la adaptarea activităților în contextul pandemic, modificând astfel valoarea totală a 
proiectului. Astfel, bugetul total al proiectului Europe Direct Vaslui pentru perioada 
01.01.2020 - 30.04.2021 a fost 116.002 Euro, din care 29.875 euro finanțare 
nerambursabilă. Defalcat, pentru perioada ianuarie - aprilie 2021 bugetul total a fost de 
28.175 euro, din 6.625 euro finanțare nerambursabilă.  

2. pentru perioada 01.05.2021 - 31.12.2021, Consiliul Județean Vaslui a elaborat 
şi depus spre evaluare (octombrie 2020), Cererea de Grant pentru administrarea Centrului 
Europe Direct Vaslui în perioada 2021-2025, în cadrul apelului “Cerere de propuneri — 
Selectarea Partenerilor în vederea desfășurării de activități în calitate de Centre Europe 
Direct”, ED-RO-2020, lansat de Comisia Europeană, prin Reprezentanța sa în România. 
Cererea a trecut cu succes etapa de evaluare și a fost aprobată, iar în mai 2021 a fost 
semnat Acordul Cadru nr.24/2021-2025, între UAT Județul Vaslui și Comisia Europeană, 
prin Reprezentanța sa din România, pentru funcționarea Centrului Europe Direct Vaslui în 
perioada 2021-2025. De asemenea, tot în mai 2021 a fost semnat și Acordul Specific 
nr.24/2021, în vederea derulării activităților propuse de Europe Direct Vaslui în Planul de 
Comunicare pentru anul 2021. Bugetul total al proiectului Europe Direct Vaslui pentru 
perioada 01.05.2021 - 31.12.2021  a fost de 63.738 Euro din care 23.467 euro finanțare 
nerambursabilă de la UE. 

 Pe data de 16 noiembrie 2021, Consiliul Judeţean Vaslui a elaborat şi depus spre 
evaluare, o nouă cerere de finanțare pentru desfășurarea activităților Centrului Europe 
Direct Vaslui propuse în Planul de Comunicare pentru anul 2022. Cererea a fost aprobată și 
în acest sens în luna decembrie 2021 a fost semnat Acordul Specific nr.24/2022, cu un 
buget total de 91.400 de euro, din care 30.400 euro reprezintă finanțarea nerambursabilă.  

Activitățile derulate pe parcursul anului 2021 sunt descrise la secțiunea 
„Informare europeană”. 

 
 2.1.12. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Euronest (în care Județul 

Vaslui este membru fondator și începând cu luna decembrie 2020 deține și președinția 
acesteia pentru o perioadă de 12 luni) derulează următoarele proiecte cu finanțare 
nerambursabilă în care Consiliul Județean Vaslui asigură desfășurarea activităților din 
județ și/sau care au ca beneficiari cetățeni ai județului: 
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 a. ”ReCONNECT DIASPORA - Reconectarea resurselor umane active din 
diaspora la comunitățile de origine prin susținerea antreprenoriatului”, proiect aprobat 
și selectat pentru finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, în 
data de 18.09.2017 și care s-a finalizat în luna martie 2021. Valoarea totală a proiectului a 
fost 8.407.970,43 lei. 

 b. ”Start up Yourself” proiect aprobat și selectat pentru finanțare în cadrul 
Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, în data de 14.11.2017 și care s-a 
finalizat în luna iulie 2021. Valoarea totală a proiectului a fost 11.846.917,64 lei, din care 
valoarea totală care a revenit ADI Euronest a fost de 8.145.514,14 lei, cofinanțarea 
cofinanțarea CJ Vaslui fiind 0%.  

c. „O şansă egală pentru toţi. Educaţie incluzivă în unităţile şcolare” proiect 
aprobat și selectat pentru finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-
2020, în data de 17.11.2017 și urmează a fi finalizat în data de 07.01.2022. Unul dintre 
partenerii proiectului a fost Primăria comunei Bălteni, judeţul Vaslui, iar Şcoala gimnazială 
nr.1 Bălteni fiind partener asociat. Proiectul a avut un buget de 6.453.150 lei. și a presupus 
furnizarea unor măsuri integrate pentru reducerea și prevenirea  

d. „Îmbunătățirea calității și capabilității acțiunilor commune în situații de 
urgență în zona transfrontalieră” cod 2SOFT/4.2/146, proiect finanțat de Uniunea 
Europeană prin Programul Operațional Comun România – Republica Moldova ENI 2014-2020, 
beneficiar fiind Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, iar partener Consiliul 
Raional Ungheni (Republica Moldova). Valoarea proiectului: 325.000 euro (din care, 
contribuția UE este de 292.500 euro și 32.500 euro contribuția proprie a partenerilor).  

e. ”Îmbunătățirea capabilităților de comunicare bazate pe TIC în zona 
transfrontalieră Nord-Estul României” cod 1HARD/3.1/95, proiect finanțat de Uniunea 
Europeană prin Programul Operațional Comun România – Republica Moldova ENI 2014-2020, 
beneficiar fiind Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, în parteneriat cu IGSU 
al Republicii Moldova. Perioada de implementarre este de 24 luni. Valoarea proiectului 
fiind 2.600.626,27 euro (din care, contribuția UE este de 1.999.800 euro, contribuția 
Asociației de dezvoltare intercomunitară Euronest este de 109,979.4 euro, iar contribuția 
Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din Republica Moldova este de 
490,846.87 euro.  
 

2.2. Proiecte elaborate în anul 2021 
2.2.1. Pe data de 16 noiembrie 2021, Consiliul Judeţean Vaslui a elaborat şi 

depus spre evaluare, o nouă cerere de finanțare pentru desfășurarea activităților Centrului 
Europe Direct Vaslui propuse în Planul de Comunicare pentru anul 2022. Cererea a fost 
aprobată, iar în luna decembrie 2021 a fost semnat Acordul Specific nr.24/2022, cu un 
buget total de 91.400 de euro, din care 30.400 euro reprezintă finanțarea nerambursabilă.  

 
2.2.2. În luna decembrie 2021 a fost transmisă într-o primă etapă Nota 

conceptuală pentru proiectul Reabilitarea obiectivului de patrimoniu ,, Podul Doamnei” 
localizat în satul Chițcani, comuna Costești, județul Vaslui,  în vederea obținerii unei 
finanțări în valoare de 500.000 de dolari , finanțare solicitată în cadrul Biroului de 
Diplomație Publică al Ambasadei SUA, prin Fondul Ambasadorial pentru Conservarea 
Obiectelor Culturale(AFCP) Ediția 2022. 

 
2.2.3. Tot pentru monumentul istoric ,, Podul Doamnei” a mai fost identificată 

în luna octombrie 2021 o sursă de finanțare prin Timbrul Monumentelor Istorice și Institutul 
Național al Patrimoniului, Subprogramul Proiectare.   

A început elaborarea cererii de finanțare în vederea depunerii pe această linie 
de finanțare, a proiectului „ Elaborarea documentației tehnico-economice pentru 
obiectivul de investiție „Reabilitarea monumentului istoric Podul Doamnei, localizat în 
satul Chițcani, comuna Costești, județul Vaslui”. 
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2.2.4. În luna octombrie 2021 Administrația Fondului pentru Mediu a lansat 

Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin 
promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de 
vedere energetic: stații de reîncarcare pentru vehicule electrice în localități. Consiliul 
județean Vaslui a început pregătirea cererii de finanțare și a documentelor anexe în 
vederea depunerii proiectului „Stații de reîncărcare vehicule electrice în județul Vaslui”.  

 
2.2.5. În data de 24.11.2021 a fost lansat apelul competitiv de proiecte CP 16 în 

cadrul căruia Județul Vaslui este eligibil pentru accesarea unei finanțări destinate 
implementării unor măsuri de simplificare pentru cetățeni în corespondență cu Planul 
integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor, cu termen 
limită de depunere 11.02.2022. Această cerere de proiecte susține și măsurile de 
simplificare, atât din perspectiva back-office (adaptarea procedurilor interne de lucru, 
digitalizarea arhivelor), cât și front-office, pentru serviciile furnizate exclusiv și/sau 
partajat. Deoarece domeniul de intervenție al acestui apel este unul tehnic care necesită o 
analiză specializată a nevoilor de digitalizare și o proiecție adecvată și inovatoarea a 
activităților corespondente care pot fi incluse în cererea de finanțare, în anul 2021 a fost 
derulată achiziția serviciilor de consultanță pentru fundamentarea și elaborarea cererii de 
finanțare din cadrul apelului CP 16 POCA 2014-2020 care s-a finalizat cu încheierea 
contractului de servicii nr.250/07.01.2022 cu prestatorul S.C. ATHOS TOTAL CONSULTING 
S.R.L. În urma derulării contractului prestatorul va realiza o analiza diagnostic a nevoilor 
de digitalizare la nivel instituțional și va elabora cererea de finanțare în acord cu analiza 
efectuată, cu cerințele beneficiarului și constrângerile din ghidul aferent finanțării. 

 
2.3  Proiecte aflate în evaluare 
a. Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Vaslui a depus în data de 

18.11.2020, indicativ MySmis 638-233t, proiectul ,,Dotarea cu echipamente electronice a 
unităților de învățământ special din subordinea UAT Județul Vaslui” în cadrul 
Programului Operațional Competitivitate, Axa prioritară 2 - Tehnologia Informației și 
Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2c. - 
Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-
sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creșterea gradului de utilizare a Internetului, 
Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în 
domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-EDUCAŢIE. 
Proiectul a fost admis după etapa de verificare a conformității tehnico-financiară. Valoarea 
totală a proiectului este de 838.759,03 lei, din care valoarea totală eligibilă a proiectului 
este de 812.499,06 lei.  

b. În cadrul apelului de proiecte POR/776/3/1/Creșterea eficienței energetice în 
clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor 
care înregistrează consumuri energetice mari/1/Creșterea eficienței energetice în clădirile 
rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care 
înregistrează consumuri energetice mari, a fost depus în data de 09.09.2020 proiectul 
“Creșterea eficientei energetice a imobilelor C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui“.  În data 
de 13.07.2021, proiectul a fost admis după etapa de verificare a conformității 
administrative și eligibilității. Valoarea totală a proiectului este de 14.987.646,10 lei, din 
care valoarea totală eligibilă a proiectului este de 9.842.701,26 lei.  

Având în vedere că valoarea totală a fondurilor alocate pe această axă au fost 
epuizate, și probabilitatea încheierii contractului de finanțare este foarte mică, 
documentația tehnico-economică va fi revizuită și pregătită pentru accesarea fondurilor 
destinate aceluiași domeniu din perioda de programare 2021-2027. 

c. „Cea mai bună șansă la viață pentru nou-născuți”, proiect depus de 
Institutul de Sănătate Publică „Mama și Copilul” din Chișinău, în parteneriat cu Spitalul 
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Județean de Urgență Vaslui în cadrul Programului de Vecinătate România-Moldova 2014-
2020  încă din 2019, se află încă în perioada de clarificări existând întârzieri foarte mari 
legate de lipsa documentelor necesare încheierii contractului de finanțare din partea 
liderului de proiect.  

Scopul proiectului este îmbunătățirea calității serviciilor medicale furnizate de 
cele două unități sanitare mamelor și copiilor precum și îmbunătățirea stării de sănătate a 
nou - născuților.  

Valoarea totală a proiectului este de 1.420.970 Euro, din care suma de 234.396 
Euro este alocată spitalului județean, pentru dotarea secțiilor de obstetrică-ginecologie, 
neonatologie și chirurgie pediatrică. 

 
2.4. Asigurarea sustenabilității proiectelor finalizate aferente perioadei de 

programare 2007-2013 
Conform obligațiilor prevăzute în contractele de finanțare, Consiliul Județean 

Vaslui trebuie să asigure continuitatea proiectelor finalizate care au beneficiat de 
finanțare nerambursabilă, funcționalitatea deplină a acestora, conform prevederilor din 
cererea de finanțare, întocmirea rapoartelor anuale de sustenabilitate, vizitele 
organismelor abilitate la obiective, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea perioadei de 
implementare a proiectelor.  

În anul 2021, proiectele aflate în perioada de sustenabilitate au fost: 
a. “Reabilitare, modernizare, dezvoltare și echipare Centrul de Asistență 

Medico-Socială Codăești"; 
b.   "Centru pentru Educație Incluzivă Negrești”; 
c. "CALITATE și PERFORMANȚĂ; 
d. “Etica şi integritate la Consiliul Judeţean Vaslui”;   
e. „Școala te face OM!”; 
f. „Planificare strategică pentru dezvoltarea durabilă a județului Vaslui”-   
g. Proiectul ,,Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244I: Murgeni 

(DN   24A) - Sărățeni - Mălușteni - DC 67, km 4+600-9+100 (L=4,500 km), județul 
Vaslui -  2021. 

 
2.5 Derularea Programului județean pentru finanțarea nerambursabilă a 

activităților non-profit de interes local pentru anul 2021 
În anul 2021, Consiliul Județean Vaslui a alocat finanțare pentru activitățile 

nonprofit de interes local în valoare de 500.000 lei, destinată organizațiilor 
neguvernamentale din județ cu activitate în domeniile: cultură, culte, sport și social. 
Această finanțare are ca scop stimularea persoanelor juridice fără scop patrimonial, cu 
activitate în domeniul culturii, cultelor, serviciilor sociale și sportului, pentru realizarea 
unor obiective de interes public local. 

Totodată, Consiliul Județean Vaslui a sprijinit și organizațiile debutante (care nu 
au mai obținut finanțare din bugetul local al Județului Vaslui) printr-o alocare financiară 
dedicată, pentru domeniile cultură, social și sport. Face excepție domeniul culte, pentru 
care nu au fost alocate sume speciale organizațiilor debutante. 

Valorile alocate inițial  pe domenii, au fost:  
- 200.000 lei pentru sprijinirea activităților culturale, din care 60.000 pentru 

organizații debutante;  
- 100.000 lei pentru sprijinirea activităților cultelor din județ, recunoscute 

conform legii; 
- 100.000 lei pentru sprijinirea activităților sociale din județul Vaslui, din care 

20.000 pentru organizații debutante; 
- 100.000 lei pentru sprijinirea activităților sportive, din care 40.000 pentru 

organizații debutante. 
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Pentru alocarea acestor sume a fost organizată o licitație de proiecte. În urma 
procesului de evaluare, din cele 21 de proiecte depuse, 16 proiecte au fost selectate 
pentru finanțare, rămânând pe lista de rezervă 3 proiecte depuse de organizații cu 
experiență pe domeniul Sport, iar 2 proiecte au fost respinse. Valoarea totală a finanțării 
nerambursabile aferentă proiectelor selectate pentru finanțare a fost de 339.163,38 lei.  

Având în vedere faptul că s-au înregistrat economii în cadrul programului, prin 
Hotărârea nr.109/2021, suma de 48.141,58 lei s-a redistribuit la domeniul Sport, 
organizații cu experiență, pentru finanțarea celor 3 proiecte aflate pe lista de rezerve. 

La finalul sesiunii de evaluare, valorile finale alocate pe fiecare domeniu au 
fost: 

- domeniul cultură - 190.007,12 lei pentru 10 contracte; 
- domeniul culte - 49.852,66 lei pentru 1 contract; 
- domeniul social – 20.000,00 lei pentru 1 contract; 
- domeniul sport – 127.445,18 lei pentru 7 contracte. 
În perioada iulie – noiembrie 2021, au fost implementate 19 proiecte. Toți 

beneficiarii au desfășurat activitățile conform contractului de finanțare și au îndeplinit 
indicatorii stabiliți prin proiect.  

Valoarea totală a sumelor cheltuite de beneficiari a fost de 370.026,56 lei. 
Raportul detaliat privind organizațiile beneficiare, proiectele aprobate, 

activitățile desfășurate și sumele cheltuite poate fi consultat pe site-ul Consiliului 
Județean Vaslui, www.cjvs.eu. 

 
2.6 Elaborarea Ghidului Programului Județului Vaslui pentru finanţarea 

nerambursabilă a românilor de pretutindeni, pentru anul 2022 si supunerea acestuia 
spre consultare publică 

 Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Vaslui, prin Consiliul Județean 
Vaslui, poate acorda finanțare nerambursabilă şi alte mijloace de sprijin financiar în 
conformitate cu Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 321/2006, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare. în limita bugetului alocat, cu respectarea 
principiilor liberei concurențe, eficacității utilizării fondurilor publice, transparenței și a 
tratamentului egal. 

Direcția Dezvoltare și Cooperare, în colaborare cu secretarul general al 
județului, a elaborat Ghidul de finanțare și, în luna decembrie 2021, Consiliul Județean 
Vaslui a supus consultării publice proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului 
Județului Vaslui pentru finanțarea nerambursabilă a românilor de pretutindeni, pentru 
anul 2022, pe site-ul Consiliului Județean Vaslui - www.cjvs.eu. 

Scopul Programului: sprijinirea și consolidarea comunităților locuite de românii 
de  pretutindeni, cu activitate în domeniul culturii, educației si cultelor. 

Suma totală propusă pentru Program este  de 600.000 RON, din care: 
a) pentru domeniul educație = 100.000 RON; 
b) pentru domeniul cultură = 100.000 RON; 
c) pentru domeniul culte (spiritualitate și tradiție )= 400.000 RON. 
 
3. INFORMARE EUROPEANĂ 
Activitatea de informare europeană s-a derulat prin Centrul EUROPE DIRECT 

Vaslui. Centrul, cu un buget total pe anul 2021 de 91.913 euro, din care 30.092 euro 
finanțare nerambursabilă este cofinanțat de către Comisia Europeană, prin Reprezentanța 
sa în România, în cadrul programului „Selectarea Partenerilor în vederea desfășurării de 
activități în calitate de Centre Europe Direct (2021-2025)”. 

Centrul se adresează, fără discriminare, tuturor cetăţenilor judeţului care 
doresc să obţină informaţii, recomandări, asistenţă şi răspunsuri la întrebările legate de 
legislaţia, politicile, programele şi oportunităţile de finanţare ale Uniunii Europene, atât 

http://www.cjvs.eu/
http://www.cjvs./
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prin contact direct, cât şi prin diseminarea informaţiilor pe suport tipărit și electronic, prin 
intermediul e-mailului, website-ului sau mijloacelor de comunicare socială. 

Ținând cont de recomandările finanțatorului - Comisia Europeană, echipa 
Centrului a adaptat acțiunile și activitatea de furnizare a serviciului de informare 
european, conform cerințelor impuse de contextul pandemic. 

Astfel, în perioada ianuarie-decembrie 2021, 73 vizitatori au trecut pragul 
Centrului, 2.317 persoane, din grupuri țintă diferite au beneficiat de activitățile organizate 
în teritoriu, iar cel puțin 2.600 utilizatori ai rețelelor de socializare au beneficiat de 
informațiile furnizate de Centru.   

În prima parte a anului, în perioada ianuarie - aprilie 2021, s-a continuat 
campania de informare începută în anul 2020, intitulată „No Fake, No Hate”, pentru a veni 
în sprijinul Comisiei Europene în combaterea dezinformării și pentru a promova măsurile 
luate de UE, incluse în Planul de redresare Europa, cu privire la diminuarea efectelor 
pandemiei cauzate de virusul sars-cov2. Acțiunea a fost desfășurată online, pe parcursul a 
2 etape: prima etapă, desfășurată în perioada ianuarie - februarie, a constat în crearea de 
conținut de către echipa Centrului, despre metodele și regulile generale de identificare a 
știrilor false, despre fenomenul dezinformării și agresiune în social media, ce a fost 
publicat pe conturile de socializare, într-un ritm constant, sub forma unei rubrici 
săptămânale; a doua etapă s-a desfășurat în perioada 25 mai - 21 aprilie și a constat într-
un concurs de infografice, prin care publicul larg vasluian a fost invitat să promoveze știri 
reale și pozitive despre răspunsul Comisiei Europene la Coronavirus. La concurs s-au înscris 
31 de persoane, cu 45 de infografice, din care 3 cele mai originale și creative au fost 
premiate în cadrul unui eveniment restrâns, organizat la sediul Europe Direct Vaslui, pe 
data 28 aprilie 2021. În urma acestei acțiuni Europe Direct Vaslui a realizat un „Euro-ghid 
împotriva dezinformării”, în formă electronică, care a fost promovat online și salvat pe 
stick-uri de memorie, personalizate cu sigla ED Vaslui, distribuite participanților la 
concurs. Partenerii Europe Direct Vaslui la această acțiune au fost Centrul Județean Vaslui 
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Muzeul Județean Vaslui „Ștefan cel 
Mare”, Palatul Copiilor Vaslui și Inspectoratul Școlar Județean Vaslui. 

Pentru a încuraja inițiativele tinerilor de a se implica în viața comunității locale 
și din dorința de a obține părerea lor cu privire la cum să arate Europa în care doresc să 
trăiască, Europe Direct Vaslui a participat cu un stand informativ la festivalul de muzică 
underground Open Camp, desfășurat în perioada 24 - 29 august 2021. Astfel, în cadrul 
evenimentelor ocazionate de festivalul Open Camp Vaslui, echipa Europe Direct Vaslui a 
desfășurat un concurs online, prin care a invitat publicul vasluian să răspundă la întrebarea 
„Ce îți dorești în viitor pentru Europa?". Trei din cei 11 înscriși au fost selectați prin tragere 
la sorți și au primit câte 1 abonament la festivalul Open Camp și broșuri UE. De asemenea, 
pe parcursul a 2 seri, 25 și 29 august, echipa Europe Direct a promovat Conferința privind 
Viitorul Europei și au preluat feedback despre viitorul Europei de la vizitatorii standului 
informativ pe care l-au transmis Comisiei Europene.    

„Drumul investițiilor cu fonduri europene” se numește acțiunea desfășurată de 
Centrul Europe Direct în parteneriat cu Clubul de Ciclism din Vaslui, pe data de 18 
septembrie 2021, în cadrul Săptămânii europene a mobilității. Acest eveniment a constat 
într-un tur de ciclism, ce a avut ca punct de plecare Centrul Civic al municipiului Vaslui și a 
vizat câteva puncte cheie - investițiile realizate prin fonduri europene, ce au contribuit la 
dezvoltarea județului Vaslui. Echipa Europe Direct Vaslui a fost prezentă pe toată durata 
turului cu un stand informativ, la punctul de plecare, pentru a sta de vorbă cu cetățenii 
despre importanța protejării mediului și despre Pactul Verde European. Atât cicliștii, cât și 
vizitatorii standului, în total peste 100 de persoane, au primit diplome, veste 
reflectorizante cu logo-ul ED Vaslui, stegulețe și broșuri despre UE. 

Dedicat și prioritar cadrelor didactice, dar și angajaților din sistemul public 
local, din întreg județul Vaslui, cursul online intitulat Valori europene prin instrumente 
digitale în dezvoltarea personală s-a desfășurat în perioada 1-7 noiembrie 2021, a fost 
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organizat de Centrul Europe Direct Vaslui și susținut de un formator cu experiență în 
domeniu. Pentru o bună desfășurare, persoanele participante, 60 cadre didactice și 
angajați ai sistemului public local, au fost împărțite în 2 grupe de câte 30. Cursul a avut 
durata de 20h/grupă și a abordat subiecte precum influența internetului și a Uniunii 
Europene în viața noastră, valori europene la care ne raportăm în proiectele de dezvoltare 
personală, viitorul nostru și al Europei. La finalul cursului, persoanele participante au 
primit diplome, precum și materiale informative despre UE și promoționale. 

Pentru a contribui la conștientizarea viitoarei generații asupra importanței 
protejării mediului, de a încuraja populația județului Vaslui să acționeze în mod 
responsabil față de mediul înconjurător și de a contribui astfel la reducerea poluării și 
protejarea biodiversității naturale, Europe Direct Vaslui și Consiliul Județean Vaslui au 
organizat acțiunea PICKnic Europa. La evenimentul ce a constat într-o acțiune de 
ecologizare și plantare a 27 de stejari (câte 1 copac pentru fiecare stat membru UE), ce 
alcătuiesc pădurea manifest - EU4EST, au participat cadre didactice și un grup de elevi de 
la Liceul „Ștefan Procopiu” Vaslui - Școală Ambasador a Parlamentului European - EPAS, 
reprezentanți ai administrației publice locale, precum Agenția pentru Protecția Mediului 
Vaslui, Garda de Mediu, Direcția Silvică a județului Vaslui, Agenția Națională pentru Arii 
Naturale Protejate - Serviciul Teritorial Vaslui. În cadrul evenimentului, persoanele 
participante au avut ocazia să afle detalii despre Pactul Verde European, prioritatea nr.1 a 
Comisiei Europene.  

HI5! Hai alături de 9 generație europeană! s-a intitulat evenimentul care a 
încheiat seria de evenimente desfășurate de Europe Direct Vaslui, planificate în Planul de 
Comunicare aferent anului 2021. Evenimentul s-a bucurat de prezența a 41 de persoane - 
voluntari și parteneri instituționali, care au sărbătorit apartenența la rețeaua europeană de 
centre Europe Direct și cei 16 ani de existență ai Centrului, ajuns acum la al 5-lea mandat. 
Participanții au avut ocazia să afle mai multe despre misiunea și rolul Europe Direct Vaslui  
în calitate de antena Comisiei Europene pe plan local. La plecare, aceștia au primit broșuri 
despre UE, precum și materiale promoționale cu siglele ED Vaslui și Comisia Europeană. 

Pentru ca informația europeană să ajungă în toate colţurile judeţului, o dată la 
două luni a fost editat newsletter-ul electronic „Europa în Direct”, cu informaţii despre 
evenimentele  organizate  de Centru, știri de interes general despre UE şi oportunităţi de 
finanţare active. Ajuns la cel de-al 14-lea an de existență, „Europa in Direct”, a fost 
diseminat prin intermediul căsuţei poştale electronice, la o medie de 238 de  e-mailuri, ce 
aparțin publicului larg al judeţului Vaslui (administraţia publică; tineri; ONG-uri; elevi;  
profesori; mass media locală). Toate numerele publicate, se regăsesc pe website-ul 
centrului. 

De asemenea, echipa Centrului de  Informare  Europe  Direct  Vaslui  a actualizat 
constant website-ul şi contul de socializare cu informaţii de interes general, oportunităţi 
de finanţare, priorităţi ale Comisiei Europene, activităţi ale Centrului şi alte informaţii de 
interes pentru publicul vasluian. Mai exact, pe parcursul anului 2021, website-ul 
www.europedirectvaslui.ro a fost actualizat de 326 de ori, fiind accesat de 2.679 de ori, 
contul de Facebook, @EuropeDirectVaslui, a fost actualizat cu 582 de știri cu caracter 
european, activitate ce a dus la o creştere a numărului de prieteni la 2.600, la finele 
anului, iar contul de Instagram a fost actualizat de 125 ori, activitate ce a contribuit la 
creșterea numărului de urmăritori la 428.    

În anul 2021 Europe Direct Vaslui a realizat şi distribuit materiale promoţionale 
inscripţionate cu sigla şi datele de contact ale Centrului, pentru o mai bună promovare în 
cadrul comunității locale. Astfel, au fost  realizate 31 de stickuri oferite participanților 
concursului No Fake No Hate și 2.000 de brățări de acces pentru festivalul Open.  

Centrul de Informare Europe Direct Vaslui a respectat toate obligațiile la care s-
a angajat prin protocoalele de colaborare încheiate cu diverse unități de învățământ, 
precum și cu alte instituții/organizații din județ. În acest sens, în 2021 echipa Centrului a 
susținut activități de informare europeană solicitate de colaboratori și a furnizat gratuit și 
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nediscriminatoriu, la cerere și în cadrul activităților de informare desfășurate, materiale 
de informare și promoționale.  

Pentru a asigura transparenţă şi pentru a informa publicul larg în legătură cu 
activităţile desfăşurate, reprezentanţii Europe Direct Vaslui au transmis comunicate de 
presă mass mediei locale, au invitat presa la toate activitățile şi au acordat interviuri de 
fiecare dată când li s-a solicitat acest lucru. Toate evenimentele au fost promovate de 
către echipa Centrului și în mediul online.  

Pe parcursul anului 2021, au fost semnate Acordul Cadru nr.24/2021-2025, prin 
care Consiliul Județean Vaslui este mandatat să administreze Centrul Europe Direct Vaslui 
în perioada 2021-2025 și Acordul Specific nr.24/2021, în vederea derulării activităților în 
anul 2021. De asemenea, în luna noiembrie 2021 a fost depusă o nouă cerere de finanțare 
pentru Planul Anual de Comunicare 2022, ce a trecut de evaluare, iar în luna decembrie a 
fost semnat și Acordul Specific nr.24/2022, în vederea derulării activităților în anul 2022.  

Membrii echipei Europe Direct Vaslui au participat pe parcursul anului 2021, la 
15 reuniuni și cursuri de instruire online organizate de către Reprezentanța Comisiei 
Europene în România, Comisia Europeană, Parlamentul European, dar și alte rețele 
europene. 
 

B. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELAŢIILOR EXTERNE s-a axat, în anul 2021, pe 
următoarele 2 direcții: 

1. întărirea relațiilor cu partenerii din Republica Moldova; 
2. dezvoltarea relațiilor internaționale.  

 
 1. Întărirea relațiilor cu partenerii din Republica Moldova a cuprins 

următoarele tipuri de acțiuni: 
a. Finanțarea unor proiecte ale autorităților publice din Republica Moldova 
În cadrul înțelegerilor de cooperare aprobate, în anul 2021 Consiliul Județean 

Vaslui a aprobat finanțarea a 3 proiecte propuse de partenerii din Republica Moldova, în 
baza art. 35^1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. 

 Proiecte aprobate în anul 2021:  
- “Reconstrucția acoperișului blocului nr. 1 al Centrului de Sănătate secția 

MF Anenii Noi”, proiect inițiat de Consiliul Raional Anenii Noi. Valoarea totală a 
proiectului este de 75.000 Euro, din care valoarea finanțării acordate de Județul Vaslui 
reprezintă 62.500 Euro (83,33%) și 12.500 de Euro (reprezentând 16,67%) finanțat de către 
Consiliul Raional Anenii Noi. Perioada de implementare a proiectului este octombrie 2021 – 
decembrie 2022;  

- “Modernizarea Azilului de bătrâni și invalizi din raionul Cimișlia” propus de 
Raionul Cimișlia. Valoarea totală a proiectului este de 181.966,15 Euro din care suma de 
109.000,00  Euro (reprezentând 59,9%)  finanțată de Județul Vaslui prin Consiliul Județean 
Vaslui și 72.966,15 (reprezentând  40,1%). Perioada de implementare a proiectului este 
noiembrie 2021– decembrie 2022; 

- ”Construcția Cazangeriei pe bază de gaze naturale la Instituția Medico-
Sanitară Publică Spitalul Raional Strășeni”, propus de Raionul Strășeni. Valoarea totală a 
proiectului este de 327.661,4621  Euro din care suma de 130.000 Euro (reprezentând 
39,68%) finanțată de Județul Vaslui și 197.661,4621 (reprezentând 60,32%) finanțat de 
către Raionul Strășeni, prin Consiliul Raional Strășeni.  Perioada de implementare a 
proiectului este august 2021–decembrie 2022, conform Acordului de finanțare, anexă la 
Hotărârea Consiliului județean Vaslui nr. 102/2022. 

  
b. Deplasări în cadrul acordurilor de cooperare încheiate cu partenerii din 

Republica Moldova 
În anul 2021, reprezentanții Consiliului Județean Vaslui au participat la un număr 

de 10 acțiuni desfășurate în Republica Moldova în domeniul cultural, educativ, economic. 
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2. Dezvoltarea relațiilor internaționale a cuprins următoarele acțiuni: 

a. Vizita în Județul Vaslui a unor delegații din străinătate  
Președintele Consiliului Județean  Vaslui a primit vizita a 4 delegații ale 

reprezentanților  raioanelor din Republica Moldova. 
b. Deplasarea unor delegații ale Județului Vaslui la acțiuni internaționale 
Reprezentanții Consiliului Județean Vaslui au fost prezenți la Adunarea Generală 

ARE și Conferința 2030: Transformarea Regiunilor, schimbarea lumii, organizate în comun 
de către Adunarea Regiunilor Europei, care s-au desfășurat virtual. 

În anul 2021, președintele Consiliului Județean  Vaslui a participat la Forumul 
online de Cooperare Economică și Comercială China-România, organizat de către Ambasada 
Republicii Chineze în România, unde a ținut un discurs în data de 18 octombrie 2021.  

În luna noiembrie 2021,  președintele Consiliului Județean  Vaslui a participat la 
evenimentul economic online România-Republica Macedonia organizat de Camera de 
Comerț, Industrie si Agricultura Timis in parteneriat cu Ambasada Republicii Macedonia de 
Nord la Bucuresti care a avut ca tema -Macedonia de Nord, destinație pentru investitorii 
români. 
 

C. ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL RELAŢIEI CU ORGANIZAŢIILE 
NEGUVERNAMENTALE s-a concentrat pe următoarele direcţii: 

- informarea organizaţiilor din judeţ cu privire la sursele de finanţare 
accesibile; 

- actualizarea bazei de date care cuprinde ONG-urile existente; 
- furnizarea de informaţii cu privire la ONG-urile din judeţ către alte instituţii. 

 
Obiective prioritare pentru anul 2022: 
În anul 2022, activitatea Direcției Dezvoltare și Cooperare va continua pe 

următoarele direcţii principale: 
- asigurarea respectării condiţiilor si angajamentelor din perioada de 

sustenabilitate pentru proiectele finalizate; 
- implementarea proiectelor pentru care au fost semnate contractele de 

finanțare; 
- elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru proiectele aflate în 

portofoliul  pentru perioada 2021-2027; 
-  identificarea şi elaborarea de noi proiecte cu finanţare nerambursabilă și a 

documentațiilor tehnico-economice aferente, dacă este cazul; 
- diseminarea informaţiei europene de interes general si desfășurarea de 

acțiuni de informare europeana pentru grupuri țintă specifice; 
- derularea Programului județean de finanțare nerambursabilă a activităților 

non-profit de interes local; 
- derularea Programului județului Vaslui pentru  finanțarea nerambursabilă a 

românilor de pretutindeni; 
- elaborarea Strategiei culturale și de turism în Județul Vaslui cu orizontul de 

timp 2022-2027; 
- perfecţionarea continuă a specialiştilor proprii şi din instituţiile subordonate, 

în vederea gestionării proiectelor finanţate din fonduri structurale şi a îmbunătăţirii 
activităţii proprii; 

- întărirea parteneriatelor cu autoritățile publice locale din Republica Moldova 
și finanțarea proiectelor propuse de acestea și aprobate de plenul consiliului județean; 

- realizarea de noi parteneriate cu autorităţi ale administraţiilor publice si alte 
organizații de la nivel local, regional, internaţional pentru realizarea unor obiective 
comune de dezvoltare; 
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- acordarea de asistenţă consiliilor locale comunale şi instituţiilor subordonate 
în identificarea, elaborarea şi implementarea de proiecte cu finanţare nerambursabilă; 

- dezvoltarea relațiilor internaționale, in scopul promovării Județului Vaslui si 
intensificării colaborării pe plan extern; 

- informarea comunităţilor mici, a ONG-urilor, a instituţiilor interesate, despre 
sursele de finanţare accesibile. 

Având în vedere că în anul 2022 se estimează lansarea primelor finanțări 
aferente perioadei de programare (2021-2027), o importanță deosebită va fi acordată 
pregătirii pentru accesarea fondurilor europene de care va beneficia România în perioada 
2021-2027, în strânsă conexiune cu demersurile care se fac la nivel național și regional.  

În acest sens, activitatea direcției se va axa pe: 
- reprezentarea susținută a intereselor județului Vaslui în procesele de 

planificare care se vor desfășura la nivel regional și național și includerea proiectelor 
prioritare ale județului în prioritățile de finanțare ale Programului Operațional Regional 
Nord-Est, precum și a altor documente de programare; 

- demararea pregătirii documentațiilor tehnico-economice pentru proiectele 
prioritare; 

- accesarea liniilor de finanțare deschise. 
 

       * 
 

Activitatea de audit public intern la nivelul Consiliului Județean Vaslui s-a 
desfășurat în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, 
a Hotărârii Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale pentru 
exercitarea activității de audit public intern, precum și a Normelor proprii de organizare și 
funcționare a auditului public intern aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui 
nr. 108/14.08.2014.  

A fost elaborată „Carta auditului intern”, document constitutiv al funcţiei de 
audit public intern, care a fost aprobată de către preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui. 

Activitatea de audit public intern s-a desfăşurat în baza actelor                           
normative specifice, a normelor proprii de exercitare, a Planului propriu pe anul 2021,           
precum și a Planului strategic pe anii 2021 – 2023 elaborate cu respectarea prevederilor 
legale și aprobate de către președintele Consiliului Județean Vaslui. 

Prin planul anual de audit au fost stabilite structurile de auditat, numărul de 
auditori, durata, perioada, scopul, obiectivele generale, obiectivele specifice, activităţile 
şi operaţiunile de auditat. Domeniile cuprinse în plan s-au încadrat în cele prevăzute a fi 
auditate cel puţin o dată la 3 ani, potrivit prevederilor Legii nr. 672/2002 privind 
exercitarea auditului public intern, republicată. Fundamentarea planului de audit public 
intern s-a bazat în special pe analiza riscurilor identificate, întocmindu-se în acest sens 
referate de justificare. Principalele domenii spre care au fost îndreptate misiunile de audit 
au fost cele prevăzute în lege, obligatoriu a fi auditate cel puţin odată la 3 ani. 

În cursul anului 2021 au fost realizate 11 misiuni de audit public intern,  
abordându-se mai multe domenii: în domeniul bugetar – 9 misiuni de asigurare; în domeniul 
financiar-contabil - 9 misiuni de asigurare;  în domeniul achizițiilor publice - 9 misiuni de 
asigurare ; domeniul resurselor umane - 7 misiuni de asigurare; domeniul IT - 0 misiuni de 
asigurare; domeniul juridic - 0 misiuni de asigurare; domeniul fondurilor comunitare - 0 
misiuni de asigurare; funcțiilor specifice entității - 9 misiuni de asigurare; domeniul 
SCM/SCIM - 9 misiuni de asigurare; alte domenii - 2 misiuni de asigurare.  

 În cursul anului 2021 au fost efectuate misiuni de audit public intern la 10 
instituții publice aflate în subordinea și sub autoritatea Consiliului Județean Vaslui, astfel: 

- Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Vaslui; 
- Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională  Vaslui; 
- Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ,, Constantin Pufan ” Vaslui; 
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- Teatrul „Victor Ion Popa” Bârlad; 
- Muzeul „Vasile Pârvan ” Bârlad; 
- Centrul de Asistență Medico – Socială Băcești; 
- Centrul de Asistență Medico – Socială Codăești; 
- Muzeul Județean „Ștefan cel Mare ” Vaslui; 
- Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Elisabeta Polihroniade” Vaslui; 
- Spitalul Județean de Urgență Vaslui. 
La nivelul aparatului  de specialitate al Consiliului Județean Vaslui a fost 

efectuată o misiune de asigurare în domeniul evaluării sistemului anticorupție. 
În urma misiunilor de audit public intern efectuate, prin rapoartele de audit 

public intern aprobate de către ordonatorul principal de credite, auditorii au formulat un 
număr de 95 de recomandări, cu următoarele rezultate: 34 recomandări implementate în 
termenul stabilit și 58 recomandări parțial implementate (în curs de implementare), din 
care 3 recomandări neimplementate. 

În cadrul misiunilor de audit intern derulate în cursul anului 2021 s-a constatat o 
iregularitate, ordonatorul principal de credite fiind informat în scris în termenul legal. 

Misiunile de audit public intern au avut scopul de a furniza managementului o 
asigurare rezonabilă și obiectivă asupra eficienței și eficacității sistemului de conducere, 
bazat pe gestiunea riscului, a controlului și a proceselor de administrare. Recomandările 
emise de către auditori în rapoartele de audit au fost fezabile şi economice, dar şi cu un 
caracter de anticipare şi, pe această bază, unul de prevenire a eventualelor 
disfuncţionalităţi sau tendinţe negative la nivelul structurilor auditate. Au fost întocmite 
planuri de acţiune şi calendare de implementare a recomandărilor, în care s-au stabilit 
termene şi persoane responsabile, iar rapoartele de audit au fost aprobate de către 
ordonatorul principal de credite. 

Pe parcursul anului 2021 impactul rezultatelor misiunilor de audit public intern a 
condus la îmbunătățirea culturii instituției, a asigurat conducerea de vârf cu informații 
concludente, cu o opinie independentă privind atingerea rezultatelor dorite și gestionarea 
resurselor utilizate și a identificat măsuri de îmbunătățire a performanțelor entităților 
publice auditate și a optimizării utilizării resurselor disponibile. 

Pentru anul 2021 va fi întocmit și raportul asupra activității de audit public 
intern la nivelul Consiliului Județean VasluI, urmând ca acesta să fie înaintat, conform 
prevederilor legale, la Unitatea Centrală de Armonizare pentru auditul Public Intern/ 
Ministerul Finanțelor Publice, precum și Curții de Conturi a României. 

 
* 
 

Compartimentul de Managementul Calității (CMC), structură de specialitate cu 
rol de coordonare și execuție, sprijină conducerea instituției în realizarea managementului 
calității și controlului intern managerial, prin planificarea/monitorizarea acțiunilor 
specifice, organizarea grupurilor de lucru pentru elaborarea documentelor aferente și 
instruirea personalului privind asigurarea calității și respectiv implementarea/dezvoltarea  
Sistemului de Managementul Calității/Sistemul de control intern managerial. 

Compartimentul Managementul Calității monitorizează activitatea care derivă 
din obligativitatea legală de implementare a celor 16 standarde de control intern 
managerial prevăzute în O.S.G.G. nr.600/2018, asigurând secretariatul tehnic al Comisiei 
de monitorizare funcționale la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Vaslui.  

Pe baza rezultatelor autoevaluării, la data de 31 decembrie 2021, sistemul de 
control intern managerial la nivelul Consiliului Județean Vaslui cuprinde mecanisme de 
autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază 
evaluarea riscurilor. Din centralizarea situațiilor transmise la nivelul enităților aflate în 
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subordinea/în coordonarea/sub autoritatea Consiliului Județean Vaslui, din cele 15 unități, 
9 au sisteme conforme și 6 sisteme parțial conforme. Aprecierea conformității sistemelor a 
avut la bază metodologia prevăzută de O.S.G.G. nr.600/2018, pentru aprobarea codului 
controlului intern managerial al entităților publice.  

 În cursul anului 2021 s-a realizat misiunea de audit de supraveghere nr.2 în 
urma căreia s-a constatat că sistemul de Management al Calității din cadrul instituției 
Consiliului Județean Vaslui respectă prevederile standardului internațional ISO 9001:2015. 

În cadrul auditului de supraveghere au fost evaluate: modul în care se menține 
conformitatea sistemului de management; eficacitatea sistemului de management; 

- activitățile desfășurate în scopul îmbunătățirii continue și îndeplinirii 
obiectivelor specificate; capabilitatea sistemului de a se asigura că instituția îndeplinește 
cerințele legale, reglementate și contractuale. 

Au fost post monitorizate următoarele proiecte cofinanțate de Uniunea 
Europeană: 

- ″Calitate și Performanță: strategie de management la Consiliul Județean 
Vaslui″. 

Obiectiv general al proiectului: optimizarea proceselor orientate către 
beneficiari prin conformarea calității serviciilor publice furnizate de Consiliului Județean 
Vaslui la cerințele standardului ISO 9001:2015 și raportarea la managementul performanței 
bazat pe instrumentul Balanced Scorecard (BSC), rezultate menținute și în acest an; 

- “Reabilitare, modernizare, dezvoltare și echipare Centrul de Asistență 
Medico-Socială Codăești", serviciu social acreditat cu menținerea licențierii și în acest 
ultim an de sustenabilitate;    

- "Centru pentru Educație Incluzivă Negrești” pentru care s-a derulat recepția 
finală la cele 4 contracte de lucrări încheiate pentru acest obiectiv de investiție. 
 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 
 Stimaţi invitaţi, 
 
Prin intermediul Serviciului de Achiziții Publice și Contractarea Serviciilor 

Sociale s-a asigurat întocmirea programului anual al achiziţiilor publice pe baza 
necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante, strategia 
anuală de achiziţii, atribuirea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru, inclusiv 
achizițiile directe, atribuirea contractelor de servicii sociale, cu respectarea tuturor 
dispoziţiilor legale aplicabile/asigurarea cadrului legal necesar pentru a realiza 
achiziţionarea de bunuri, servicii şi lucrări în condiţii de eficienţă economică şi socială, 
precum și pentru contractarea serviciilor sociale.  

Ca și obiective permanente ale Serviciului de Achiziții Publice și Contractarea 
Serviciilor Sociale, menționăm: 

1. întreprinderea demersurilor necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/ 
recuperarea înregistrării autorităţii contractante în SEAP sau recuperarea certificatului 
digital, dacă este cazul; 

2. elaborarea şi, după caz, actualizarea, pe baza necesităţilor transmise de 
celelalte compartimente ale autorităţii contractante, a programului anual al achiziţiilor 
publice şi, dacă este cazul, strategia anuală de achiziţii; 

3. elaborarea sau, după caz, coordonarea activității de elaborare a 
documentaţiei de atribuire şi a strategiei de contractare, în cazul organizării unui concurs 
de soluţii, a documentaţiei de concurs şi a strategiei de contractare, pe baza necesităţilor 
transmise de compartimentele de specialitate; 

4. îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate, potrivit legislației în 
domeniu; 

5. aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire; 
6. realizarea achiziţiilor directe; 
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7. constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice; 
8. organizarea şi realizarea activităţilor specifice contractării serviciilor sociale 

acordate de furnizorii publici şi privati; 
9. încheierea, în condiţiile legii, de contracte şi convenţii de parteneriat, 

contracte de finanţare, contracte de subvenţionare pentru înfiinţarea, administrarea, 
finanţarea şi cofinanţarea de servicii sociale; 

10. monitorizarea, din punct de vedere financiar şi tehnic, a contractelor şi 
convenţiilor de parteneriat, contractelor de finanţare, contractelor de subvenţionare 
pentru înfiinţarea, administrarea, finanţarea şi cofinanţarea de servicii sociale. 

În perioada 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2021, Serviciul de Achiziții Publice și 
Contractarea Serviciilor Sociale a organizat şi a derulat toate procedurile de atribuire și 
alte modalități de achiziții prevăzute de legislația specifică, pentru toate achizițiile 
solicitate de structurile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Vaslui, de 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Centrul Militar Județean Vaslui și Structura 
Teritorială pentru Probleme Speciale Vaslui, cuprinse în Programul anual al achiziţiilor 
publice pe anul 2021, cu modificările și completările ulterioare. 

Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2021 a fost actualizat ori de câte 
ori a fost necesară achiziţionarea de produse, servicii sau lucrări care nu au fost incluse 
iniţial, conform prevederilor H.G. nr. 395/2016. 

De asemenea, au fost elaborate, în colaborare cu structurile de specialitate din 
cadrul consiliului județean, documentaţiile de atribuire aferente tuturor procedurilor de 
atribuire.  

Au fost îndeplinite obligaţiile legale referitoare la publicitate, prin publicarea în 
Sistemul Electronic al Achiziţiilor Publice (SEAP) a anunţurilor de participare, anunţurilor 
de atribuire, clarificărilor, eratelor şi documentaţiilor de atribuire aferente procedurilor de 
atribuire, respectiv caietelor de sarcini, fişelor de date, clauzelor contractuale, 
formularelor necesare. 

Pentru achiziţiile de produse, servicii şi lucrări cu valori estimate sub pragul 
valoric prevăzut la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 
modificările și completările ulterioare, s-au realizat achiziţiile cu preponderenţă din 
catalogul electronic disponibil în SEAP, precum și prin publicarea invitațiilor/anunțurilor de 
participare pe site-ul propriu al insituției www.cjvs.eu. 

De asemenea, prin intermediul acestui serviciu s-a pus la dispoziţia instanţelor 
competente şi instituţiilor cu atribuţii de monitorizare şi control a achiziţiilor publice 
(Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor, Curtea de Conturi, Agenţia de Dezvoltare Regională – Nord-Est, Autorităţile 
de Management, APIA etc.) informaţiile şi documentele din dosarele achiziţiilor publice 
constituite şi păstrate şi a elaborat punctele de vedere la notele de constatare înaintate de 
instituţiile cu atribuţii în verificarea procedurilor pentru atribuirea contractelor finanţate 
din fonduri europene. 

Au fost inițiate și derulate în această perioadă achizițiile din programul anual al 
achizițiilor pe anul 2021, prin intermediul SEAP, site-ul propriu si catalogul electronic.  

Pe parcursul anului 2021, în urma derularii procedurilor de atribuire și a altor 
modalități de achiziţii prevăzute de legislația în vigoare, s-au încheiat 64 contracte de 
furnizare, de servicii și de lucrări. 

Tot în anul 2021, Serviciul de Achiziții Publice și Contractarea Serviciilor Sociale 
a acordat sprijin şi consultanţă de specialitate primăriilor din judeţ, precum şi instituţiilor 
subordonate Consiliului Judeţean Vaslui. 
 

       * 
Deţinerea unor resurse umane profesioniste şi eficiente depinde de elaborarea 

unei politici de personal riguroase care să aibă în vedere, în mod deosebit, dimensiunea 
europeană la nivelul tuturor structurilor administrativ-teritoriale. Având în vedere 
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constantele schimbări în cadrul administraţiei publice, pentru asigurarea unui sistem 
modern, se acordă o atenţie deosebită formării profesionale continue a funcţionarului 
public. 

Obiectivele generale pentru realizarea unui management integrat al resurselor 
umane sunt: dezvoltarea organizațională în vederea menținerii și îmbunătățirii 
performanțelor acesteia, ținând în permanență cont de cerințele beneficiarilor și a 
celorlalte părți interesate conform cerințelor legale și de reglementare aplicabile; 
instruirea și conștientizarea permanentă a angajaților în scopul îndeplinirii obiectivelor 
specifice stabilite, precum și creșterea nivelului de cultură în domeniul calității și 
identificarea și tratarea riscurilor în vederea prevenirii/reducerii efectelor acestora. 

Ca şi obiective specifice urmărite de Serviciul Managementul Resurselor Umane, 
conform programului de management SMC, enumerăm următoarele: 

- planificarea și asigurarea necesarului de personal în scopul obținerii unui nivel 
înalt de performanță profesională individuală și instituțională; 

- asigurarea aplicării prevederilor legale la 
recrutarea/redistribuirea/transferarea/detașarea/încetarea raportului de serviciu/muncă; 

- asigurarea unui sistem operațional de gestionare a dosarelor 
profesionale/personale; 

- asigurarea unui sistem operațional de evaluare  a performanțelor profesionale 
ale angajaților; 

- asigurarea unui sistem eficient și bine organizat de pregătire profesională 
care să răspundă cerințelor de dezvoltare profesională a angajaților; 

- aplicarea reglementărilor legale în procesul de evidențiere, centralizare, 
transmitere și gestionare a declarațiilor de avere și interese ale angajaților Consiliului 
Județean Vaslui; 

- aplicarea reglementărilor legale privind conduita etică a personalului din 
cadrul Consiliului Județean Vaslui; 

- aplicarea prevederilor legale în stabilirea drepturilor salariale și a celor 
asimilate acestora cuvenite angajaților Consiliului Județean Vaslui; 

- ducerea la îndeplinire a oricăror altor atribuții rezultate din acte normative, 
hotărâri ale Consiliului Județean Vaslui, precum și din dispoziții ale președintelui consiliului 
județean; 

- realizarea măsurilor specifice în vederea instruirii personalului serviciului; 
- realizarea măsurilor specifice în vederea limitării posibilelor consecințe ale 

riscurilor identificate. 
- asigurarea unei conduceri competente la toate nivelurile. 
 
Obiective permanente: 
- asigurarea managementului resurselor umane pentru aparatul de specialitate 

al Consiliului Județean Vaslui; 
- întocmirea documentației necesare conform legii, pentru 

organizarea/reorganizarea aparatului de specialitate al consiliului județean, al serviciilor și 
instituțiilor/serviciilor publice de interes județean aflate în subordinea/sub autoritatea 
consiliului județean, la propunerea conducătorilor acestora şi cu aprobarea președintelui 
Consiliului Județean Vaslui sau la inițiativa președintelui Consiliului Județean Vaslui; 

- gestionarea evidenței și carierei funcționarilor publici și a personalului 
contractual din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vaslui și asigurarea 
elaborării actelor administrative cu privire la conducătorii serviciilor și instituțiilor publice 
de interes județean; 

- punerea în aplicare a politicii de salarizare pentru personalul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui, precum și pentru conducătorii 
instituțiilor/serviciilor publice aflate în subordinea/sub autoritatea consiliului județean. 
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Indicatorii  de performanţă, cu prezentarea gradului de realizare a acestora: 
- număr personal recrutat/număr posturi vacante bugetate; 
- prevederi legale aplicate/prevederi legale aplicabile; 
- număr dosare întocmite/număr personal angajat; 
- număr personal evaluat/număr personal angajat; 
- număr personal pregătit profesional; 
- număr declarații de avere și declarații de interese primite/număr declaranți; 
- număr raportări Agenția Națională a Funcționarilor Publici; 
- neconformități înregistrate; 
- atribuții repartizare/atribuții îndeplinite; 
- număr acțiuni întreprinse/număr acțiuni propuse; 
- număr măsuri întreprinse/număr măsuri propuse. 
Activitatea de management resurse umane se bazează pe următoarele principii: 

principiul previzionării, al formării şi asigurării resurselor umane în raport cu cerinţele şi 
nevoile concrete ale instituţiei; principiul formării continue a resurselor umane în scopul 
economisirii resurselor financiare pe de o parte şi al integrării rapide în muncă a resurselor 
umane; principiul recrutării, orientării şi selecţiei în raport cu nevoile asigurării 
concordanţei cantitative şi calitative dintre resursele de muncă şi posturile vacante şi 
temporar vacante; principiul evaluării personalului, al consumului de energie fizică şi 
nervoasă, rezultat din evaluarea posturilor de muncă şi a performanţelor; principiul 
motivării angajaţilor şi promovarea în funcţie şi construirea de cariere profesionale. 
 

Programe/activităţi desfăşurate: 
- elaborarea/actualizarea regulamentului de organizare şi funcţionare în 

conformitate cu modificările legislative intervenite în domeniu, al aparatului  de 
specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes 
judeţean; 

- reactualizarea fişelor de post pentru personalul din aparatul de specialitate al 
consiliului judeţean; 

- eliberarea de adeverinţe pentru angajații instituţiei, necesare în diferite 
situaţii, corespondenţă; 

- îmbunătăţirea sistemului de monitorizare a activităţilor în domeniul integrităţii 
– asigurare de consiliere etică; 

- realizarea activităţilor de evaluare a performanţelor profesionale pentru 
activitatea desfăşurată şi stabilirea obiectivelor pentru fiecare angajat, pentru anul în 
curs; 

- realizarea activităţilor de evaluare anuală și/sau finală a managementului 
desfăşurat la instituţiile publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean 
Vaslui; 

- realizarea activităților de evaluare anuală și/sau finală a managementului 
desfăşurat la Spitalul Judetean de Urgență Vaslui aflat sub autoritatea Consiliului Judeţean 
Vaslui; 

- elaborarea planului anual de perfecţionare profesională a personalului din 
aparatul de specialitate; 

- realizarea activităţilor de monitorizare a funcţiei publice şi funcţionarilor 
publici; 

- pregătirea profesională a personalului din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliul Judeţean Vaslui; 

- întocmirea machetelor necesare elaborării proiectului de buget pentru anul 
2021 – cheltuieli de personal, deplasări, perfecţionări; 

- întocmirea statelor de plată privind salariile pentru personalul din aparatul de 
specialitate al consiliului judeţean;   
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- organizarea concursurilor în vederea ocupării posturilor vacante ale funcţiilor 
publice sau în regim contractual de conducere ori de execuţie, precum şi examenele 
interne în vederea promovării în grade superioare a unor funcţionari publici și/sau personal 
în regim contractual, care îndeplineau condiţiile prevăzute de lege; 

- emiterea actelor administrative privind: angajări, încetarea de drept a 
contractelor individuale de muncă, numirea în funcţie publică a candidaţilor admişi în 
urma concursurilor şi a promovării examenului, concursul intern privind promovarea în grad 
superior, încetări/modificări ale raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici; 

- pregătirea proiectelor de hotărâre privind activitatea specifică serviciului; 
- operări în registrul general de evidența salariaţilor în format electronic pentru 

personalul în regim contractual, în dosarele profesionale ale funcţionarilor publici; 
- operări în portalul Agenţiei Naţionale a Funcționarilor Publici  în baza de date a 

Consiliului Judeţean Vaslui, în format electronic, modificările intervenite în gestiunea 
funcţiei publice și a funcţionarilor publici din aparatul de specialitate; 

- comunicare la Agenția Națională a Funcţionarilor Publici a datelor solicitate 
prin cadrul legislativ specific; 

- dezvoltarea și implementarea unui plan de instruire al angajaţilor cu 
modificările legislative intervenite în domeniu; 

- studiu individual privind legislaţia nou apărută în cursul anului 2021. 
Raportarea cheltuielilor, defalcate pe programe: 
- s-a realizat calculul drepturilor salariale şi a obligaţiilor datorate bugetului de 

stat, precum și gestiunea sistemului de resurse umane şi a drepturilor şi obligaţiilor de 
natură salarială. 

Nerealizări, cu menţionarea cauzelor acestora: 
Eficientizarea activităţilor în cadrul administraţiei publice, precum şi raporturile 

dintre administraţie şi cetăţeni sunt îngreunate de numărul mic de personal angajat în 
raport cu cel prevăzut în structura organizatorică, urmare a inexistenţei prevederilor 
bugetare pentru cele vacante. 

Propuneri pentru remedierea deficienţelor: 
Propunerea Serviciului Managementul Resurselor Umane este de a bugeta 

posturile la întreaga capacitate a structurii organizatorice, precum şi de a aloca resursele 
bugetare necesare perfecționării pregătirii profesionale a salariaţilor. 
 

        * 
 

Prin intermediul Direcţiei de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, conform 
atribuţiilor ce îi revin, au fost emise, conform prevederilor legale, un număr de 438 
certificate de urbanism (faţă de 536 în anul 2020) şi 203 autorizaţii de 
construire/desființare (faţă de 365 în anul 2020).  

La solicitarea primarilor comunelor au fost verificate documentaţiile şi s-a emis 
Avizul de structură al Arhitectului șef pentru 147 proiecte ( față de 119 în 2020), care au 
stat la baza emiterii certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire de către 
aceştia.  

Au fost emise 18 avize de oportunitate (față de 16 avize în 2020) pentru 
întocmire de PUZ-uri. 

Totodată, au fost verificate și avizate 17/1 documentații de urbanism și 
amenajare a teritoriului faza PUZ/PUG. 

   Pe parcursul anului 2021 MDRAPFE a finanțat continuarea și finalizarea lucrărilor 
la  un număr de 25 ˃ 33 (în 2020) PUG – uri.       

Valoarea totală a finanțării a fost de 978.005,19 lei, față de 525.141,00 lei în anul 
2020. 

În anul 2021, Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul 
Consiliului Județean Vaslui a continuat activitatea de certificare, autorizare, control, 
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recepții a municipiului Huși, până în luna septembrie, lună din care Primăria Municipiului 
Huși are Arhitect șef.  

Arhitectul șef va coopera permanent cu direcțiile de specialitate din cadrul 
Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în vederea transpunerii liniilor 
directoare de dezvoltare durabilă la nivel național, politicilor sectoriale, programelor 
naționale și proiectelor prioritare. 
 

        * 
Potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, o altă activitate importantă 
desfăşurată a fost cea privitoare la gestionarea serviciilor publice din subordine, prin 
asigurarea, potrivit competenţelor şi în condiţiile legii, a cadrului necesar pentru 
furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind: 

 - serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a 
persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; 

 - educaţia şi cultura, sănătatea, situaţiile de urgenţă, protecţia şi refacerea 
mediului, evidenţa persoanelor etc.  

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, la capitolul 
Protecţia socială a drepturilor copilului a urmărit atingerea următoarelor obiective 
generale:      

-  respectarea standardelor minime de calitate în toate serviciile speciale 
acordate copilului aflat în dificultate; 

-  dezvoltarea serviciilor integrate de prevenire prin înfiinţarea de adăposturi de 
zi şi de noapte pentru copiii străzii; 

-  reducerea numărului de copii aflaţi în asistenţă maternală prin reintegrarea lor 
în familia naturală şi sprijinirea familiei extinse ca alternativă; 

-  creşterea gradului de conştientizare a copiilor asupra importanţei exercitării 
dreptului de a cere informaţii, de a-şi exprima opinia, de a depune plângeri, de a participa 
la viaţa comunităţii, de a-şi menţine specificul etnic şi cultural prin realizarea unor 
campanii de informare; 

-  încurajarea adopţiei ca măsură alternativă de protecţie a copilului; 
-  profesionalizarea resurselor umane din cadrul instituţiei; 
-  responsabilizarea părinţilor, atât în prevenirea separării copilului de familia 

naturală/lărgită, cât şi cu privire la drepturile şi obligaţiile pe care le au faţă de copiii lor, 
beneficiari ai unei măsuri de protecţie; 

- dezvoltarea parteneriatului public-privat. 
 În ceea ce priveşte Protecţia socială a persoanelor adulte, obiectivele 

generale urmărite în anul 2021 au fost: 
-  prevenirea instituţionalizării şi promovarea îngrijirii persoanelor cu handicap în 

propria familie; 
-  creşterea continuă a calităţii vieţii persoanelor cu handicap; 
-  restructurarea centrelor rezidenţiale pentru persoanele cu handicap cu un 

număr mai mare de 50 beneficiari; 
-  dezvoltarea sistemului rezidenţial care acordă asistenţă persoanelor vârstnice 

cu grad ridicat de dependenţă; 
-  promovarea integrării socio-profesionale a beneficiarilor ca persoane active în 

măsură de a-şi controla viaţa; 
-  perfecţionarea personalului care lucrează în sistemul de protecţie a 

persoanelor vârstnice; 
-  dezvoltarea parteneriatului public - privat. 
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Indicatori de performanţă: 
 Indicatori de performanţă în domeniul protecţiei copilului: 
- scăderea numărului de intrări a copiilor cu handicap în sistemul de protecţie a 

copilului; 
- creşterea numărului copiilor cu handicap reintegraţi în familie;  
- creşterea gradului de recuperare a copiilor cu handicap;  
- creşterea gradului de satisfacţie a părinţilor care au copii cu handicap.  
Aceşti indicatori au fost realizaţi prin înfiinţarea unei echipe mobile care 

răspunde nevoilor copiilor cu handicap în familia proprie. 
- reducerea numărului copiilor abuzaţi, neglijaţi, exploataţi, creşterea numărului 

de părinţi care îşi redobândesc drepturile şi obligaţiile părinteşti;  
- creşterea numărului copiilor care cunosc şi înţeleg principalii factori de risc în 

traficul de fiinţe umane;  
- identificarea şi asistenţa copiilor, victime ale traficului;  
- facilitarea accesului la asistenţă pentru victimele traficului;  
- creşterea numărului copiilor, victime ale traficului, reintegraţi în familie sau 

într-un mediu familial stabil;  
- creşterea numărului de copii care îşi cunosc drepturile prevăzute în legislaţia 

naţională şi internaţională;  
- scăderea numărului de copii care pot deveni victime ale traficului de fiinţe 

umane.  
Acești indicatori au fost realizaţi prin campanii de prevenire şi combatere a 

fenomenului copiilor abuzaţi, neglijaţi, exploataţi. 
- îmbunătăţirea gradului de integrare şcolară şi socială a copiilor de etnie rromă;  
- reducerea numărului de copii de etnie rromă abandonaţi;  
- schimbarea percepţiei opiniei publice cu privire la populaţia de etnie rromă;  
- combaterea discriminării şi marginalizării copiilor de etnie rromă;  
- scăderea numărului de copii din sistemul de protecţie;  
- integrarea copiilor într-un mediu stabil, permanent; 
- creşterea numărului de servicii de prevenire organizate la nivelul comunităţilor 

locale;  
- creşterea gradului de implicare a comunităţii în soluţionarea problematicii 

copiilor aflaţi în risc de separare de părinţi. 
Indicatorii prezentaţi anterior au fost realizaţi prin dezvoltarea de centre la 

nivelul unor comunităţi locale.  
- creşterea gradului de profesionalism a asistenţilor maternali;  
- îmbunătăţirea cunoştinţelor teoretice şi dezvoltarea abilitaţilor practice în 

lucrul cu copiii, a asistenţilor maternali;  
- creşterea gradului de adaptabilitate a copiilor în asistența maternală;  
- creşterea eficienţei activităţii asistenţilor maternali;  
- evitarea epuizării (burn-out) asistenţilor maternali;  
- creşterea numărului asistenţilor maternali care participă la cursuri de formare 

în funcţie de categoria de copii pe care îi au în îngrijire;  
- creşterea calităţii serviciilor oferite în cadrul serviciului asistenţă maternală. 
Acești indicatori au fost realizaţi prin participarea la diferite cursuri de 

dezvoltare profesională şi prin serviciile de consiliere oferite de specialiştii direcţiei.  
- creşterea numărului de programe desfăşurate în parteneriat;  
- creşterea numărului şi calităţii serviciilor oferite beneficiarilor de servicii 

sociale din judeţ, indicatori realizaţi prin numărul mare de parteneriate dezvoltate; 
- echilibrarea raportului cost/calitate. 
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Indicatori de performanţă în domeniul protecţiei persoanei adulte: 
- stabilirea măsurilor de protecţie adecvate situaţiei persoanei cu handicap;  
- îndeplinirea standardelor de calitate a serviciilor oferite în sistemul rezidenţial 

de protecţie a persoanelor adulte cu handicap;  
- valorificarea şi implicarea persoanei cu handicap prin activităţile de terapie 

ocupaţională;  
- creşterea numărului de persoane cu handicap reintegrate în comunitate;  
- scăderea numărului de persoane cu handicap instituţionalizate; 
- creşterea calităţii vieţii pentru persoanele cu handicap;  
- creşterea numărului de asistenţi personali profesionişti;  
- replicarea modelului de protecţie de tip familial pentru persoanele asistate, 

dar într-o manieră profesionistă;  
- creşterea numărului de persoane cu handicap încadrate în muncă;  
- creşterea disponibilităţii agenţilor economici pentru încadrarea persoanelor cu 

dizabilităţi; 
- accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap la viaţă socială;  
- scăderea gradului de dependenţă a persoanelor cu dizabilităţi;  
- diminuarea fenomenului de discriminare şi excluziune sociala a persoanelor cu 

handicap;  
- creşterea gradului de implicare a autorităţilor în soluţionarea problemelor 

persoanelor cu handicap;  
- diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor sociale oferite persoanelor cu 

dizabilităţi;  
- identificarea de noi surse de finanţare.  
Toţi aceşti indicatori prezentaţi au fost realizaţi prin proiectele derulate în 

domeniul respectiv. 
 

Indicatori cantitativi şi calitativi finalizaţi în anul 2021 
 
Direcţia Comunicare și Managementul Resurselor Umane 
În anul 2021 instituţia a avut ca obiectiv general îmbunătăţirea continuă a 

condiţiilor de muncă pentru eliminarea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale cu 
accent deosebit pe componenta prevenirii. Acţiunea preventivă a fost asigurată în limita 
fondurilor bugetare alocate prin mijloace umane, tehnice, economice şi organizatorice în 
conformitate cu prevederile legale. 

Pentru anul 2021, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Vaslui a avut un buget aprobat pentru cheltuieli salariale de 125.750.000 lei și a încheiat 
anul 2021 cu o execuție bugetară de 125.430.011 lei, neexistând restanțe salariale de 
plătit angajaților instituției. 

Totodată, la data de 31 decembrie 2021, efectivul salariaților era de 2.392 
salariați (în scădere față de anii precedenți), din care 83 au activitatea suspendată. Dintre 
aceștia, 1.427 sunt asistenți maternali și reprezintă 59,66% din totalul forței de muncă a 
instituției, 749 salariați sunt în centrele de adulți și copii (tot în scădere și reprezintă 
31,32% din totalul forței de muncă a instituției), 216 salariați în aparatul propriu (177 
funcționari publici și 39 personal contractual, reprezentând 9,03% din totalul forței de 
muncă a instituției). 

 
Structura pentru protecție socială 
Direcţia pentru probleme de protecţie a drepturilor copilului, organizată în: 
1. Biroul evaluare complexă pentru copii 
În cursul anului 2021 au fost evaluaţi un număr total de 1.208 copii cu 

dizabilităţi pentru care  s-au realizat propuneri de încadrare în grad de handicap.  
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În funcție de propunerile pe grade de handicap, numărul total al cazurilor 
evaluate este 1.280, astfel:   

a) 68 copii  cu propunerea gradului de handicap – uşor; 
b) 379 de copii cu propunerea gradului de handicap – mediu; 
c) 182 de copii  cu propunerea gradului de handicap – accentuat; 
d) 514 de copii cu propunerea gradului de handicap – grav cu asistent personal; 
e) 65 de copii cu propunerea gradului de handicap – grav. 
Au mai fost evaluați un număr de 72 de copii cu dizabilități, din care: amânări – 

3 cazuri; respingeri – 51 cazuri; copii  pentru care s-a emis Planul de abilitare și reabilitare 
-18 de cazuri. 

Distribuţia pe tipuri de caz a copiilor cu dizabilităţi este următoarea: 1.026 
cazuri vechi și 254 cazuri noi. 

Raportul dintre mediul urban şi mediul rural privind copilul cu dizabilităţi în 
judeţul Vaslui se prezintă astfel:  municipiul Vaslui - 251 cazuri; municipiul Bârlad - 158 
cazuri; municipiul Huși - 79 cazuri; municipiul Negrești - 41 cazuri; municipiul Murgeni - 17 
cazuri şi  734 de copii în mediul rural.  

Defalcat în funcție de situația familială, repartiția copiilor care au beneficiat de 
evaluare complexă în vederea încadrării într-o categorie de persoane cu handicap este 
următoarea: 1.041 în familia naturală; 175 la asistenţi maternali profesionişti; 24 în centre 
de plasament; 33  în plasament familial și 7 cazuri cu tutelă. 

În funcție de tipul de handicap, distribuția copiilor cu dizabilități evaluați a fost 
următoarea: fizic - 72 cazuri; somatic - 302 cazuri; auditiv – 28 cazuri; vizual – 26 cazuri; 
mintal – 267 cazuri; psihic – 147 cazuri; asociat – 377 cazuri; HIV/SIDA – 3 cazuri; boli rare – 
58 cazuri. 

În funcție de forma de școlarizare parcursă de copiii cu dizabilități, aceștia se 
împart în următoarele categorii: 

a)  înscriși la grădiniță – 208 cazuri; 
b) înscriși în cadrul învățământului special – 171 cazuri; 
c) înscriși la liceu – 70 cazuri; 
d) înscriși în cadrul învățământului primar –  152 cazuri; 
e) înscriși în cadrul învățământului gimnazial  - 367 cazuri; 
f) neșcolarizați/abandon școlar –312 cazuri. 
Totodată, situaţia copiilor cu dizabilităţi care au parcurs un program de 

recuperare și reabilitare pe parcursul anului 2021 se prezintă astfel: 
1. Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu handicap Vaslui: 127 de 

cazuri; 
2. Complexul de servicii comunitare  persoane cu handicap Bârlad:  186 de 

cazuri; 
3. Complexul de servicii comunitare Negrești –  18 cazuri; 
4. Complexul de servicii comunitare Huși – 77 de cazuri; 
5. Centrul de consiliere și asistență specializată a copiilor cu tulburări de spectru 

autist Vaslui – 90 de cazuri; 
6. Centrul de zi pentru copilul cu sindrom Down Bârlad – 26 cazuri. 
 Pe parcursul anului 2021 au fost solicitate de către specialiștii Biroului evaluare 

complexă pentru copii un număr de 11 consultări suplimentare. 
Situația copiilor cărora li s-a recomandat parcurgerea unui program de 

recuperare și reabilitare pe parcursul anilor 2020 și 2021 în cadrul centrelor din subordinea 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, dar și în mediul privat, 
este următoarea: spre Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Vaslui 
- 625 cazuri; spre Complexul de Servicii Comunitare pentru Persoana cu Dizabilități Bârlad - 
646 cazuri; spre Complexul de Servicii Comunitare Negrești - 93 cazuri; spre Complexul de 
Servicii Comunitare Huși - 219 cazuri; spre Centrul de Zi pentru Copilul cu Sindrom Down – 
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9 cazuri; spre Centrul de Recuperare și Reabilitare Fălciu – 13 cazuri; spre Fundația 
Christi’s Outreach Bârlad – 21 cazuri; spre Asociația Miosotis Bârlad - 19 cazuri. 

Prin urmare, au fost monitorizate și analizate un număr de 26.018 cazuri sociale 
ce au făcut obiectul principal de activitate al Direcției Generale de Asistență și Protecția 
Copilului Vaslui, astfel: 250 copii cu măsură de protecție în serviciile sociale de tip 
rezidențial; 434 copii au fost supuși la diferite forme ale violenței și au intrat în atenția 
serviciului de intervenție în regim de urgență; 643 copii au beneficiat de servicii de 
îngrijire de zi (recuperare și consiliere); 9 copii cu măsură de protecție în serviciile sociale 
rezidențiale ale organismelor private; 724 copii aflați în plasament la rude până la gradul 
IV, inclusiv; 123 copii aflați în plasament la alte familii/persoane; 1.762 copii aflați în 
plasam ent la asistenți maternali profesioniști; 128 cazuri închise datorită transferurilor 
copiilor în județele pe raza cărora își au domiciliul, a reintegrărilor în familia 
naturală/lărgită, sau împlinirea vârstei de 18/26 ani conform legii; 4  cazuri privind luarea 
măsurii de supraveghere specializată; 286 copii declarați adoptabili; 347 cazuri deschidere 
adopție; 65 cazuri încredințare în vederea adopției; 633 adulți în centre; 189 adulți în 
programele de recuperare de tip ambulatoriu; 20.418 adulți şi copii cu diferite grade de 
handicap aflați în familie. 

 
2. Serviciul de management de caz pentru copii în plasament de tip 

rezidențial  - serviciile cu cazare din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Vaslui: 6 apartamente, 12 case de tip familial, 2 centre de recuperare și 
reabilitare copii și 2 centre de primire urgență pentru copii.  

La sfârșitul anului 2021, în serviciile de tip rezidențial pentru copii (serviciile cu 
cazare) beneficiau de măsură de protecție specială un număr de 250 copii și tineri. 

Situația copiilor în funcție de prezența/absența dizabilității: 
- Grad de dizabilitate - fără dizabilități: 109 copii/tineri, reprezentând un 

procent din numărul total de copii/tineri de 50,70%; 
- Grad de dizabilitate - ușor: 0; 
- Grad de dizabilitate - mediu: 22 copii/tineri, reprezentând un procent din 

numărul total de copii/tineri de 10,23%; 
- Grad de dizabilitate - accentuat: 10 copii/tineri, reprezentând un procent 

din numărul total de copii/tineri de 4,65%; 
- Grad de dizabilitate - grav: 74 copii/tineri, reprezentând un procent din 

numărul total de copii/tineri de 34,42%. 
Situația copiilor pe vârste: 
- Vârsta 0-4 ani: 8 copii, reprezentând un procent din numărul total de 

copii/tineri de 3,72%; 
- Vârsta 4-8 ani: 8 copii, reprezentând un procent din numărul total de 

copii/tineri de 3,72%; 
- Vârsta 8-13 ani: 25 copii, reprezentând un procent din numărul total de 

copii/tineri de 11,63%; 
- Vârsta 13-18 ani: 133 copii, reprezentând un procent din numărul total de 

copii/tineri de 61,86%; 
- Vârsta 18-26 ani: 41 copii, reprezentând un procent din numărul total de 

copii/tineri de 19,07%. 
Situația copiilor după tipul unităților de învățământ: 
- Tip de învățământ – învățământ de masă: 105 copii, reprezentând un 

procent din numărul total de copii/tineri de 48,84%; 
- Tip de învățământ – învățământ special: 37 copii, reprezentând un procent 

din numărul total de copii/tineri de 17,21%; 
- Tip de învățământ – neșcolarizat: 63 copii, reprezentând un procent din 

numărul total de copii/tineri de 29,30%. 
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Situația copiilor după nivelul de școlarizare: 
- Nivel de școlarizare - învățământ preșcolar: 1 copil, reprezentând un 

procent din numărul total de copii/tineri de 0,40%; 
- Nivel de școlarizare – 0-VIII: 96 copii/tineri, reprezentând un procent din 

numărul total de copii/tineri de 38,40%; 
- Nivel de școlarizare – IX-XII: 60 copii/tineri, reprezentând un procent din 

numărul total de copii/tineri de 24,00%; 
- Nivel de școlarizare – învățământ superior: 9 copii/tineri, reprezentând un 

procent din numărul total de copii/tineri de 3,60%. 
Finalitate PIP (Plan individualizat de protecție): 
- Reintegrare: 204 copii/tineri, reprezentând un procent din numărul total de 

copii/tineri de 81,60%; 
- Adopție: 11 copii/tineri, reprezentând un procent din numărul total de 

copii/tineri de 4,40%; 
- Integrare socio-profesională: 35 copii/tineri, reprezentând un procent din 

numărul total de copii/tineri de 14,00%. 
Pe lângă monitorizarea copiilor din serviciile de tip rezidențial, Serviciul de 

management de caz pentru copii în plasament de tip rezidențial  asigură și monitorizarea a 
11 copii pentru care s-a înlocuit măsura de protecție în alte tipuri de servicii, astfel: 5 
copii cu plasament familial și 6 copii cu plasament la asistent maternal profesionist. 

 
3. Serviciul de management de caz pentru copiii în plasament la 

familie/persoane: 
- intrări în cadrul serviciului: pentru un număr de 35 de copii pentru care s-a 

impus separarea de părinți, a fost desemnat manager de caz din cadrul serviciului; 
- ieșiri din cadrul serviciului: pentru un număr de 92 copii s-a încetat măsura 

de protecție specială, respectiv plasament la familii/persoane, prin următoarele măsuri: 
încetare măsură de protecție specială - 59 tineri; reintegrări în familia naturală - 33 copii; 
adopție – 7 copii. 

- modificarea măsurii de protecție specială pentru 18 de copii: plasament la 
amp – 13 copii; plasament într-un serviciu de tip rezidențial – 5 copii. 

De asemenea, pentru 21 de copii beneficiari de măsură de protecție specială, 
respectiv plasament la familie/persoană, au fost efectuate demersurile necesare stabilirii 
finalității PIP - adopția internă, și a fost înaintată către biroul de specialiate documentaţia 
aferentă deschiderii procedurii de adopţie.  

În decembrie 2021, numărul copiilor/tinerilor care beneficiază de măsură de 
protecție specială și pentru care este desemnat manager de caz din cadrul serviciului este 
de 742. Dintre aceștia:  

- în funcție de tipul măsurii de protecție specială: 724 beneficiază de plasament 
la familie/persoană și 18 copii sunt beneficiari de plasament la amp/serviciu de tip 
rezidențial;  

- în funcție de starea de sănătate:  684 sunt copii/tineri fără dizabilități și 58 
copii/tineri cu dizabilități; 

- în funcție de finalitatea Planului individualizat de protecție: 611 PIP cu 
finalitate reintegrare, 13 PIP cu finalitate adopție, 118 PIP cu finalitate integrare socio-
profesională. 

 
4. Serviciul de asistență maternală 
În prezent, în rețea sunt 1.603 de asistenți maternali profesioniști, atestați, din 

care: 1.363 angajați, 169 neangajați, 63 suspendați, 71 cazuri închise și 134 pensionari.  
Distribuirea asistenților maternali, pe zone, în județul Vaslui: 86 - municipiul 

Vaslui, 261 - municipiul Bârlad, 50 - municipiul Huși, 95 – orașul Negrești și 54 - orașul 
Murgeni. 
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Copii aflați în plasament la asistenți maternali: 1.648, din care: 1305 copii fără 
dizabilități, 10 copii grad ușor, 182 copii grad mediu, 61 grad accentuat, 90 grad grav. 

Au fost emise 502 hotărâri privind atestarea/reînnoirea atestatului de asistent 
maternal profesionist, cât și de retragere a atestatului, astfel: 90 de persoane care au 
obținut pentru prima dată atestat de asistent maternal profesionist; 412 persoane care au 
fost reatestate ca asistent maternal profesionist; 4 persoane cărora li s-a retras atestatul 
de asistent maternal la cerere sau din motive neimputabile/imputabile; 5 persoane 
asistenți maternali cărora li s-a respins cererea de reatestare. 

Totodată, s-au realizat cursuri de formare profesională continuă privind 
pregătirea periodică profesională, cu formatori din cadrul domeniului de asistență socială 
și psihologie, pentru un număr de 159 de asistenți maternali profesionișt active, dar și 
cursuri de formare inițială privind profesia de asistent maternal profesionist pentru un 
număr de 113 persoane care au obținut certificat de absolvire. 

De asemenea, s-au înregistrat 264 de cereri noi prin care 264 de persoane și-au 
manifestat interesul și intenția de a deveni asistenți maternali profesioniști. 

 
5. Serviciul management de caz pentru copii în plasament la asistent 

maternal profesionist 
Din punct de vedere al organizării serviciului, în cadrul acestuia funcționează și 

două birouri zonale, respectiv Biroul Zonal Bârlad și Biroul Zonal Huși, cu un număr de 29 
manageri de caz care, în total, au instrumentat 1.659 de cazuri, rezultând o încărcătură 
medie de 58 cazuri/MC, respectiv 192%, în raport cu prevederile Ordinului secretarului de 
stat al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului nr. 288/2006 pentru 
aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul 
protecției drepturilor copilului. Comparativ, în anul 2020, în cadrul serviciului activau 28 
manageri de caz care au instrumentat 1.696 de cazuri, rezultând o încărcătură medie de 
60.5 cazuri/MC, respectiv 200%. 

Pentru anul 2021, situația se prezintă astfel: 
- intrări - pentru un număr de 169 de copii s-a impus separarea de părinți/alte 

rude; 
- ieșiri - pentru un număr de 139 copii s-a încetat măsura de protecție specială, 

respectiv plasament la asistent maternal în județul Vaslui, prin următoarele măsuri:  
încetare măsură de protecție specială - 88 tineri; reintegrări în familia naturală - 27 copii; 
adopție – 78 copii; 

- modificarea măsurii de protecție specială pentru 55 de copii, după cum 
urmează: plasament la rude – 8 copii; plasament la o persoană/familie – 24 copii; 
plasament într-un serviciu de tip rezidențial – 23 copii. 

De asemenea, pentru 229 de copii beneficiari de măsură de protecție specială, 
respectiv plasament la AMP, au fost efectuate demersurile necesare stabilirii finalității PIP 
- adopția internă, și a fost înaintată către compartimentul de specialiate din cadrul 
D.G.A.S.P.C. Vaslui documentaţia aferentă deschiderii procedurii de adopţie internă.  

În medie, lunar, au fost plasați aproximativ 12 copii la asistenți maternali 
profesioniști, remarcându-se numărul crescut al copiilor abuzați, neglijați, exploatați în 
propriile familii, dar și al celor care, din cauza condițiilor improprii de locuit, a lipsei 
resurselor materiale și financiare, a dezorganizării și promiscuității familiale, fie sunt 
abandonați în unități sanitare (maternități, secții de pediatrie), fie sunt preluați din familii 
la solicitarea reprezentanților legali și la propunerea autorităților locale, neputând fi 
realizată prevenirea separării copiilor de familie. 

În decembrie 2021, numărul copiilor/tinerilor care beneficiază de măsură de 
protecție specială și pentru care este desemnat manager de caz din cadrul serviciului era 
de 1.659: 

- în funcție de vârstă: 1.467 copii și 192 adulți; 
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- în funcție de tipul măsurii de protecție specială: 1.646 beneficiază de 
plasament la asistent maternal profesionist și 13 copii sunt beneficiari de plasament la o 
persoană/familie/serviciu de tip rezidențial;  

- în funcție de starea de sănătate: 1.319 sunt copii/tineri fără dizabilități și 340 
copii/tineri cu dizabilități: 9 grad ușor, 180 grad mediu, 60 grad accentuat, 91 grad grav;  

- în funcție de finalitatea Planului individualizat de protecție: 876 PIP cu 
finalitate reintegrare, 591 PIP cu finalitate adopție, 192 PIP cu finalitate integrare socio-
profesională. 
 

Serviciul de intervenție în regim de urgență 
Statistic, la nivelul anului 2021, situația se prezintă astfel: 
Număr total de sesizări înregistrate - 492, din care:  

a) abuz, neglijare, exploatare: 237 sesizări ce au vizat 434 de copii verificați, astfel: 
• pentru 110 copii s-a instituit măsură de protecție specială, plasament în regim 

de urgență care, ulterior, a fost înlocuit în instanța competentă: 
- prin dispoziția directorului general al D.G.A.S.P.C. Vaslui - 61 cazuri 

(14 cazuri – plasament în regim de urgență la un serviciu rezidențial; 
9 cazuri - plasament în regim de urgență la familie; 38 cazuri  - 
plasament în regim de urgență la asistent maternal profesionist); 

- prin ordonanță președințială emisă de Tribunalul Vaslui – 49 cazuri (1 
caz – plasament în regim de urgență la familie; 48 cazuri – plasament 
în regim de urgență la asistent maternal profesionist); 

• active pentru anul 2022 – 74 cazuri; 
a) trafic: 0; 
b) corespondență cu alte state: 15 sesizări instrumentate + 1 caz copil repatriat efectiv; 
c) violența în familie: 19 sesizări; 
d) sesizări referitoare la copiii implicați în acte infracționale: 

• 67 sesizări: pentru 5 copii a fost instituită măsura supravegherii specializate 
(4 prin CPC + 1 prin instanță),  58 sesizări închise și 9 active la finalul lunii decembrie 2021; 

• tulburări comportament (plecare voluntară de la domiciliu, conduite 
suicidare, agresive, în raport cu membrii familei, etc.); 
e) sesizări din partea organelor de anchetă penală pentru asistarea minorilor în 
procedurile penale: 40 sesizări (închise); 
f) neînțelegeri dintre părinți cu privire la modalitatea de exercitare a drepturilor și 
obligațiilor părintești: 18 sesizări (închise); 
g) alte situații (monitorizare ordine de protecție, programe de vizită, etc.): … sesizări 
(închise). 
 

Prin intermediul Biroului adopții și post-adopții s-au desfășurat următoarele 
activități: 

- centrate pe copii și familiile biologice: întocmirea documentațiilor sociale 
pentru deschiderea procedurii de adopţie internă pentru cei 347 copii care au intrat în 
atenția D.G.A.S.P.C. Vaslui; au fost declarați adoptabili în anul 2021 un număr de 286 de 
copii, pe rolul instanței fiind 167 cazuri; au fost  încredințați în vederea adopției un număr 
de  65 de copii (sentință definitivă) - 31 în alte județe, dar pentru 2 copii a fost revocată 
incredințarea; a fost încuviințată adopția în 2021 pentru 57 copii (sentință definitivă), 1 
caz fiind în regim internațional. Pe rolul instanței sunt 9 cazuri. 

În evidență se află aproximativ 300 de copii greu adoptabili pentru care s-au 
întocmit/actualizat profile specifice, făcându-se permanent demersuri de identificare a 
unei familii.  

- centrate pe familia de adopție: aproximativ 90 de familii solicitante au primit 
informații complete despre procedura de atestare, pregătire şi serviciile de sprijin 
existente, întocmindu-se rapoarte de informare prealabilă; 82 de familii/persoane care au 
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solicitat eliberarea atestatului de familie aptă să adopte au fost evaluate din punct de 
vedere psihosocial și au obținut acest document, 2 familii au renunțat și alte 2 familii au 
solicitat retragerea atestatului; 8 familii se află la acest moment în evaluare, iar pentru 
alte 6 familii s-a efectuat reevaluarea anuală, așa cum prevede legislația în vigoare. 

- centrate pe copil şi familia de adopție: 83 de familii se află în perioada de 
monitorizare postadopție, iar pentru 38 de familii a fost încheiată această perioadă. 

Totodată, în două cazuri au fost făcute demersuri și întocmită documentația 
pentru contactarea rudelor biologice pentru  persoane adoptate care au solicitat acest 
lucru.  
 

Direcția pentru protecția drepturilor persoanelor adulte 
1. Serviciul management de caz pentru persoane adulte și monitorizare 

servicii sociale, prin intermediul căruia au fost efectuate următoarele activități: 
- s-au înregistrat 253 de cereri privind instituţionalizarea în centrele pentru 

persoanele adulte, din care numai 156 au îndeplinit condiţiile, 40 fiind cazuri închise, iar 
57 cereri sunt în aşteptare; 

- s-au înregistrat 217 încetări de acordare servicii: 46 încetări datorate decesului 
beneficiarilor, 20 încetări la cererea acestora pentru reintegrare în familie, 81 încetări prin 
finalizarea programului terapeutic, 65 prin încetarea serviciilor oferite în Centrul de 
Primire în Regim de Urgenţă pentru Victimele Violenţei în Familie Bârlad. La finalul anului 
2021, în sistemul rezidenţial se aflau un număr de 633 adulţi şi în sistem ambulatoriu 189 
persoane; 

- s-au efectuat 115 vizite de îndrumare/consiliere și monitorizare a respectării 
drepturilor persoanelor instituționalizate, precum și a activității desfășurate în serviciile, 
cu și fără cazare, destinate persoanelor adulte; 

- au obținut licență provizorie de funcționare încă 3 servicii destinate 
persoanelor adulte (Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice Huși, 
Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Vârstnice Giurcani, Centrul de Primire în 
Regim de Urgență pentru Victimele Violenței în Familie Bârlad). În total există 7 servicii 
pentru persoane adulte licențiate; 

- au fost reorganizate toate centrele rezidențiale pentru persoane adulte cu 
dizabilități, cu o capacitate mai mică de 50 de locuri, conform O.U.G. nr. 69/2018 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap; 

- au fost continuate demersurile în vederea integrării profesionale a 
beneficiarilor cu dizabilități și au fost angajați în muncă 6 tineri rezidenți în locuințele 
protejate; 

- au beneficiat de servicii de recuperare, în ambulatoriu, un număr de 248 
persoane adulte cu dizabilități. La finalul anului 2021 erau incluşi în aceste programe 189 
persoane, iar 23 persoane beneficiau de servicii la domiciliu pentru vârstnici; 

- au fost continuate activitățile de implementare a proiectelor privind înființarea 
unor servicii în comunitate, de tip locuințe protejate, în vederea dezinstituționalizării unui 
număr de 168 persoane cu dizabilități de la CRRPH Huși.  

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui a participat la 
implementarea a 2 proiecte inițiate de ANPDCA, cu sprijinul Băncii Mondiale: 

- „Persoane cu dizabilități – tranziția de la servicii rezidențiale la servicii în 
comunitate”; 

-„Consolidarea mecanismului de coordonare a implementării Convenției ONU 
privind drepturile persoanelor cu dizabilități”. 
 

2. Serviciul evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap  
Pe parcursul anului 2021 au fost evaluate 7.018 cazuri, pentru care s-au emis  

certificate de handicap, astfel:  3.047 cazuri noi şi 3.971 reevaluări. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/195270
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Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Vaslui a emis 7.018 
certificate, din care: 2.181 încadrări în gradul grav cu/sau fără asistent personal; 3.330 
încadrări în gradul accentuat; 661 încadrări în gradul mediu; 846 cazuri de respingeri 
încadrări în grad de handicap. 

Repartiţia certificatelor emise pe tipuri de handicap este următoarea: 2.016 
fizic, 2.600 somatic, 361 - auditiv, 353 nevăzători, 915 - mental, 1.004 - psihic. 

În ce privește evidența prestaţiilor sociale, aceasta a fost condiţionată de 
monitorizarea persoanelor cu dizabilități prin completarea periodică a bazei de date 
existente, urmărindu-se numărul de intrări şi ieşiri din sistem. Astfel, la sfârşitul anului 
2021, în evidenţa serviciului se afla un număr de 20.418 persoane cu dizabilități (adulţi-
18.230 şi copii 2.188), pentru care s-au acordat prestaţii şi facilităţi în conformitate cu 
gradul fiecăruia de handicap, grad stabilit în baza certificatelor emise de către C.E.P.A.H. 
sau C.P.C. Vaslui. Totalul de 20.418  beneficiari existenţi în sistem, însumează: 2.188 copii 
și 18.230 adulți. 
 

 Direcția pentru probleme economice 
       În anul 2021, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a avut 

un buget iniţial (sursa A) aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 67/2021, în 
sumă de 183.301.979 lei, din care: Secţiunea de funcţionare - 144.545.000 lei: cheltuieli 
de personal - 120.399.200 lei; bunuri şi servicii - 17.000.000 lei; asistența socială - 
5.545.000 lei; alte cheltuieli – 1.600.800 lei și Secţiunea de dezvoltare - 38.756.979 lei: 
proiecte cu finanțare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 – 18.442.979 lei și 
cheltuieli de capital - 20.314.000 lei. 

Bugetul iniţial (sursa A) a fost supus rectificării de 5 (cinci) ori. În decursul 
rectificărilor de buget s-au realizat suplimentări şi diminuări, precum şi virări de credite la 
toate titlurile de cheltuieli. 

Prin a cincea modificare a bugetului (prevederi definitive), aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 203/2021, s-au realizat virări de credite la 
titlurile 10 și 20, suplimentare de buget la titlurile 20 și 59, diminuare de buget la titlurile 
57 şi 71 şi prevederi la titlul 85, rezultând un buget total de 183.663.120 lei, din care: 
Secţiunea de funcţionare - 150.427.687 lei; cheltuieli de personal - 125.750.000 lei; bunuri 
şi servicii - 18.966.507 lei; asistența socială - 5.535.000 lei; alte cheltuieli - 1.340.230 lei; 
plaţi efectuate în anii precedenţi și recuperate în anul curent (S.F.) - (- 591.050 lei) și 
Secţiunea de dezvoltare - 33.079.372  lei; proiecte cu finanţare din FEN aferente cadrului 
financiar 2014-2020 – 18.442.979 lei; cheltuieli de capital - 14.640.276 lei; plăți efectuate 
în anii prtecedenți și recuperate în anul curent (S.D.) – (- 3.883 lei). 

Angajarea cheltuielilor şi efectuarea plăţilor s-a făcut cu respectarea 
prevederilor Ordinului nr. 1792 din 24.12.2002 privind aprobarea Normelor metodologice 
privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice 
precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.  

Toate operaţiunile financiar-contabile efectuate în anul 2021 au fost supuse 
vizei de control financiar preventiv aprobată prin Dispoziţia nr.42/2008 a directorului 
general al D.G.A.S.P.C. Vaslui, respectându-se prevederile Ordonanţei Guvernului 
nr.119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv. Pe toată perioada anului 
2020 nu au fost cazuri de refuz de viză pentru control financiar preventiv. 

În ceea ce priveşte activitatea de control efectuat de către Camera de Conturi 
Vaslui în anul 2021, precizăm următoarele: 

- a fost realizată o misiune de audit financiar asupra conturilor anuale de 
execuţie bugetară aferente anului 2020, în urma căreia s-a emis Decizia nr. 12 din 
25.06.2021 prin care s-au stabilit 3 măsuri, toate fiind finalizate până la finalul anului; 

- s-au verificat măsurile stabilite prin Decizia nr. 12 din 25.06.2020 prin care s-
au stabilit 7 măsuri, fiind finalizate 6 măsuri până la finalul anului; 
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- s-au verificat măsurile stabilite prin Decizia nr. 24 din 31.07.2019 prin care s-
au stabilit 5 măsuri, fiind finalizate 3 măsuri până la finalul anului. 

Totodată, în anul 2021 s-au încheiat un număr 14 acte adiționale pentru 
contracte încheiate în anul 2020 în valoare de 731.849.16 lei, fără TVA, și 835.459.66 lei cu 
TVA. 

Pentru bugetul alocat cheltuielilor materiale s-au elaborat documentații de 
atribuire și s-au derulat proceduri de achiziții, respectiv: 10 licitații deschise, din care un 
număr de opt licitații finalizate prin încheierea a 8 acorduri cadru; două licitații sunt în  
derulare; o procedură negociere fără publicare și 40 proceduri simplificate de achiziții 
publice, din care s-au finalizat 31, iar 9 au fost anulate.  

Toate procedurile finalizate prin încheierea a 133 de contracte însumează 
valoarea de 9.876.310,41 lei fără TVA și 11.087.877,68 lei cu TVA. 

S-au inițiat și finalizat un număr de 103 achiziții directe în valoare de 
2.276.412,92 lei fără TVA și 2.591.345.04 lei cu TVA. 

S-au notificat pe platforma SICAP un număr de 136 achiziții efectuate OFFLINE, 
în valoare de 179.752.80 lei fără TVA și 205.885,98 lei cu TVA. 

Pentru bugetul alocat investițiilor s-au elaborat  documentații de atribuire 
pentru un număr de: 6 proceduri simplificate pe investiții, finalizate prin încheierea a 16 
contracte în valoare de 794.881,00 lei fără TVA și 949.252,65 lei cu TVA; 14 achiziții 
directe, finalizate prin încheierea a 14 contracte în valoare de 412.609,99 lei, fără TVA  și 
490.000,36 lei cu TVA. Referitor la produsele achiziționate prin cumpărare directă, s-a 
urmărit încadrarea în valoarea de 135.060 lei fără TVA, pentru fiecare achiziție de 
produse. 

Pentru bugetul alocat din fonduri europene s-au derulat 2 licitații deschise, 
una finalizată prin încheierea 10 contracte; 11 proceduri simplificate pentru lucrări de 
construcții pentru realizarea obiectivelor de investiții în cadrul proiectelor PIN.  

Achizițiile s-au facut cu respectarea Legii. nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice, a Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice  de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie 
publică/acordului cadru din Legea nr.98/2016, cu modificările ulterioare, apărute cu 
O.U.G. nr. 45/2018 și H.G. nr. 419/2018 . 
 

Scurtă prezentare a programelor derulate şi cheltuielile aferente 
 Programe şi proiecte derulate în anul 2021 
 
1. În domeniul protecției persoanelor cu dizabilități - restructurarea CRRPH 

Huși  
– a fost continuată implementarea proiectelor finanțate din POR 2014-2020: 

„Servicii sociale integrate pentru persoanele adulte cu dizabilități” (SMIS 121848) și 
„Servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități” (SMIS 121847) prin care se 
urmărește înființarea a 6 locuințe protejate pentru 48 persoane cu dizabilități provenite 
de la CRRPH Huși și 2 centre de zi. În anul 2021 s-au finalizat activitățile de achiziție a 
lucrărilor de construcție și au fost demarate lucrările de construcții. La data de 31.12.2021 
lucrările de construcții era realizate în procent de 30%, respectiv 35,34%.   

Valoarea totală actualizată a celor 2 proiecte este de 9.768.364,11 lei.  
- a fost continuată implementarea proiectelor finanțate din Programul de 

Interes Național „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre 
de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi 
aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu 
dizabilităţi din comunitate”, prin care se urmărește înființarea a 15 locuințe protejate 
pentru 120 persoane cu dizabilități provenite de la CRRPH Huși și a 5 centre de zi.  

În anul 2021, progresul proiectelor finanțate din acest program este următorul: 
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- Viață independentă în orașul Murgeni - servicii pentru persoane adulte cu 
dizabilități – a fost finalizată procedura de achiziție a lucrărilor și au fost demarate 
lucrările. La data de 31.12.2021 lucrările de construcții erau realizate în procent de 
67,79%. În contextul emiterii Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea 
unor măsuri fiscal-bugetare, s-a lucrat pentru actualizarea valorilor contractului de lucrări;   

- Viață independentă în comuna Tutova - servicii pentru persoane adulte cu 
dizabilități – în anul 2021 s-au realizat și finalizat lucrările de construcție pentru 
obiectivele de investiție aferente proiectului. La data de 31.12.2021 recepția la terminarea 
lucrărilor era în curs de desfășurare;   

- Servicii alternative pentru persoane adulte cu dizabilitati – a fost finalizată 
procedura de achiziție a lucrărilor și au fost demarate lucrările. La data de 31.12.2021 
lucrările de construcții erau realizate în procent de 31,11%.  În contextul emiterii 
Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, s-a 
lucrat pentru actualizarea valorilor contractului de lucrări; 

- Centrul respiro pentru persoane cu dizabilități Banca – a fost finalizată 
procedura de achiziție a lucrărilor și au fost demarate lucrările. La data de 31.12.2021 
lucrările de construcții erau realizate în procent de 82,43%.  În contextul emiterii 
Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, s-a 
lucrat pentru actualizarea valorilor contractului de lucrări;   

- Centrul de criză pentru persoane cu dizabilități Bălești – a fost finalizată 
procedura de achiziție a lucrărilor și au fost demarate lucrările. La data de 31.12.2021 
lucrările de construcții erau realizate în procent de 16,46%.  În contextul emiterii 
Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, s-a 
lucrat pentru actualizarea valorilor contractului de lucrări.  

- Centrul respiro pentru persoane cu dizabilități Mărășeni – a fost finalizată 
procedura de achiziție a lucrărilor și au fost demarate lucrările. La data de 31.12.2021 
lucrările de construcții erau realizate în procent de 30,41%.  În contextul emiterii 
Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, s-a 
lucrat pentru actualizarea valorilor contractului de lucrări.   

- Viață independentă în comuna Banca - servicii pentru persoane adulte cu 
dizabilități – în condițiile rezilierii contractului de proiectare a fost realizată o nouă 
procedură de achiziție și este în curs de realizare proiectul tehnic. 

- Viață independentă în comuna Pogana - servicii pentru persoane adulte cu 
dizabilități – în condițiile rezilierii contractului de proiectare a fost realizată o nouă 
procedură de achiziție și este în curs de realizare proiectul tehnic. 

A fost continuată implementarea proiectelor finanțate din Programul de Interes 
Naţional „Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării tranziției tinerilor cu 
dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul de protecție a 
persoanelor adulte cu dizabilități” prin care se urmărește înființarea a 8 locuințe protejate 
pentru tinerii care provin din sistemul de protecție a copilului și 2 centre de zi. În anul 
2021 progresul proiectelor finanțate din acest program este următorul: 

- Zorleni - Comunitate fără bariere - a fost obținută autorizația de construcție, a 
fost desfășurată activitatea de achiziție a lucrărilor de construcții și în data de 06.12.2021 
au fost demarate lucrările de construcții; 

- Hoceni - Comunitate fără bariere - a fost obținută autorizația de construcție, a 
fost desfășurată activitatea de achiziție a lucrărilor de construcții și în data de 29.06.2021 
au fost demarate lucrările de construcții. La data de 31.12.2021 lucrările de construcții 
erau realizate în procent de 79,17%. În contextul emiterii Ordonanței Guvernului nr. 
15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, s-a lucrat pentru actualizarea 
valorilor contractului de lucrări; 

- Comunități participative pentru tineri cu dizabilități - au fost obținute 
autorizații de construcție, a fost desfășurată activitatea de achiziție a lucrărilor de 
construcții și în data de 06.12.2021 au fost demarate lucrările de construcții.  



 56 

A fost continuată implementarea proiectelor finanțate din Programul 
Operațional Capital Uman 2014-2020 prin care se asigura funcționarea serviciilor înființate 
ca urmare a restructurării CRRPH Huși: 

- GIPO – comunități incluzive pentru persoane cu dizabilități (SMIS 130289);  
- Tutova & Pogana – comunități incluzive pentru persoane cu dizabilități   

(SMIS 130561);  
- Murgeni & Banca - comunități incluzive pentru persoane cu dizabilități (SMIS 

130562);  
- Găgesti - comunitate  incluzivă pentru persoane cu dizabilități (SMIS 131403). 
Proiectele sunt complementare proiectelor de dezinstituționalizare a CRRPH 

Huși și au ca obiective integrarea și dezvoltarea abilităților de viață autonomă a 
persoanelor adulte cu dizabilități dezinstituționalizate și transferate în noile locuințe 
protejate și/sau beneficiare a serviciilor de zi. În perioada 21.07.2020 - 20.07.2021 
proiectele au fost suspendate. După încetarea suspendării au fost desfășurate activități 
administrative.    

 
2. În domeniul protecției copilului a fost continuată implementarea proiectului 

finanțat din POCU: „TEAM-UP- Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, proiect 
desfășurat în parteneriat cu 47 de D.G.A.S.P.C.-uri și ANPDCA, prin care se urmărește 
creştea calității sistemului de asistenţă socială şi a numărului de asistenţi maternali la 
nivelul comunităţii, prin introducerea de instrumente şi proceduri şi prin îmbunătăţirea 
nivelului de competenţe al profesioniştilor din sistem. Bugetul partenerului D.G.A.S.P.C. 
Vaslui este de 202.767.005,23 lei, iar perioada de implementare este 2018-2023. În anul 
2021 au fost recrutați 75 asistenți maternali și au fost realizate rambursări de sume privind 
cheltuielile cu asistența maternală. 
   

3. În domeniul protecției victimelor violenței domestice - a fost continuată 
implementarea proiectului finanțat din POCU „VENUS – Împreună pentru o viață în 
siguranță!” în parteneriat cu 42 instituții publice și Autoritatea Națională pentru Egalitate 
de Sanse. Proiectul vizează crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate 
care va cuprinde 42 de locuințe protejate, precum și servicii integrate complementare de 
grupuri suport și cabinete de consiliere vocațională destinate victimelor violenței 
domestice. Bugetul partenerului D.G.A.S.P.C. Vaslui este de 1.137.174,76, iar perioada 
implementării este 2019-2023. În anul 2021 au fost desfășurate activități de furnizare de 
servicii pentru 34 victime ale violenței domestice: găzduire în locuință protejată, servicii 
de grup suport și consiliere vocațională.   

Raportat la anii precedenti, se înregistrează creșterea valorilor contractate și 
plătite din bugetele proiectelor. Astfel, dacă valoarea totală a plăților pe proiecte în anul 
2019 a fost de 1.088.541,86 lei, în anul 2020 valoarea totală a crescut la 4.399.718,66, iar 
în anul 2021 suma plătită din fonduri nerambursabile a fost de 8.892.097,70 lei.  

 
                                                                * 

Ca în fiecare an, asigurarea serviciilor de îngrijire, medicale şi sociale pentru 
persoanele cu nevoi medico-sociale a fost realizată de cele două centre de asistenţă 
medico-socială, respectiv Centrul de Asistenţă Medico-Socială Băceşti şi Centrul de 
Asistenţă Medico-Socială Codăeşti.  

Centrul de Asistenţă Medico–Socială Băceşti este o instituţie publică 
specializată, cu personalitate juridică, care acordă servicii de îngrijire, servicii medicale, 
servicii sociale, precum şi servicii de balneofizioterapie şi kinetoterapie persoanelor cu 
nevoi medico-sociale de pe teritoriul judeţului Vaslui. 

Obiectivul general: creşterea activităţii serviciilor socio-medicale oferite 
beneficiarilor de către personalul unităţii, în sensul creării posibilităţii de refacere a 
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beneficiarilor cu afecţiuni cronice prin implementarea unui program de recuperare sub 
îndrumarea personalului specializat în domeniu. 

Obiective specifice: posibilitatea beneficiarilor de a avea acces la cele mai noi şi 
cele mai bune soluţii terapeutice (medicamente, materiale sanitare, proceduri medicale), 
iar beneficiarii centrului  să dispună de toate serviciile oferite, de aparatura medicală de 
ultimă generaţie, de spaţii igienizate cu materiale utilizate în unităţile medicale de elită şi 
personal calificat. 

Pe plan social, în anul 2021 s-au respectat obiectivele propuse, precum 
prevenirea şi combaterea instituţionalizării prelungite, facilitarea şi încurajarea 
legăturilor interumane cu familia. Evaluarea beneficiarilor se face la internare şi se repetă 
la 6 luni sau mai mult, în funcţie de situaţia socială şi medicală. 

Beneficiarii au putut primi vizite de la familie/aparținători, doar prin programări 
telefonice sau e-mail, vizita fiind de 15 minute, respectându-se normele sanitare impuse 
de pandemia de COVID-19. Totodată, din luna octombrie 2021, vizitele în centru s-au făcut 
doar pe baza certificatului verde. 

În ce privește gradul de adresabilitate pentru internări, acesta a fost mai ridicat 
în anul 2021 față de anul precedent, deoarece la internare s-a solicitat tesare anti-covid 
prin metoda PCR. 

Se urmărește în permanență reintegrarea unui număr mai mare de beneficiari 
prin intermediul serviciilor de asistență socială din cadrul primăriilor, o mai bună 
colaborare cu apaținătorii, conform Codului Familiei.  Astfel, în anul 2021, s-a reușit 
integrarea în familie pentru un procent de 25% dintre beneficiarii internați. 

Alte obiective atinse: captarea în parteneriate de colaborare a şcolilor şi 
grădiniţelor din judeţ (parteneriat cu Episcopia Huşilor; parteneriat cu Evidenţa Populaţiei 
Negreşti; continuarea realizării de spectacole, concerte cu ocazia sărbătorilor anuale, 
respectând normele sanitare impuse de pandemia de COVID-19; continuarea contractului 
de voluntariat pe servicii religioase şi consiliere religioasă; parteneriat cu Şcoala Specială 
Negreşti; parteneriat cu Şcoala Gimnazială Todireşti; Şcoala “Teodor Juncu” Băceşti; 
Şcoala Gimnazială Bozieni, comuna Bozieni, judeţul Neamţ. 

Prin intermediul compartimentului de asistență socială s-a asigurat logistica și 
documentația în vederea vaccinării anti - Covid 19 a beneficiarilor. 

Totodată, pe parcursul anului 2021 s-a obținut relicențierea pentru serviciile 
sociale desfășurate în centru, primindu-se vizite de monitorizare și formare ale 
inspectorilor Agenției Județene de Plăți și Inspecție Socială Vaslui, pentru buna întocmire a 
documentației necesară reacreditarii. În cadrul procesului de reacreditare a fost actualizat 
Regulamentul de organizare și funcționare a centrului, acesta fiind aprobat  prin hotărâre a 
consiliului județean și s-a obținut licența de funcționare pentru servicii sociale din partea 
Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu o valabilitate de 5 ani. 

S-a întocmit catagrafia pentru vaccinarea anti – COVID-19, dar și cea anti-gripală 
a personalului, a benficiarilor centrului. Astfel, vaccinarea anti-COVID-19 a personalului 
este de 80%, iar a beneficiarilor de 90%, neînregistrându-se niciun caz de infectare cu  
Covid 19 în rândul beneficiarilor pe parcursul anului precedent. 

Având în vedere scopul şi obiectivele Centrului de Asistenţă Medico-Socială 
Băceşti, activitatea zilnică a personalului a cuprins şi evaluarea nevoilor sociale, de 
îngrijire, medicale şi psihologice ale beneficiarilor centrului, informarea beneficiarilor şi 
aparţinătorilor asupra alternativelor de asistenţă medico-socială corespunzătoare nevoilor 
acestora, întocmirea de documente specifice funcţionării centrului. 

Din punct de vedere financiar, în anul 2021, Centrul de Asistență Medico-Socială 
a avut un buget de 10.861.712 lei. Cheltuielile cu bunuri și servicii au asigurat desfășurarea 
activității centrului în bune condiții, asigurându-se hrana beneficiarilor, combustibili 
pentru perioada de iarnă, medicamente și materiale sanitare, servicii medicale prin 
încheierea unor contracte cu medici specialiști (de recuperare, psihiatrie, stomatolog, 
epidemiolog și alte specialități).  
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În cadrul dotărilor, în anul 2021 s-au achiziționat 15 dulapuri de haine pentru 
beneficiari și 25 de noptiere, o instalație  de călcat rufe profesională, elevatoare de 
transport bolnavi, aparate pentru gimnastică medicală și concentratoare de oxigen. 

La capitolul investiții s-au implementat două proiecte, unul fiind în desfășurare: 
-   Reparație capitală beci de piatră și construirea unei fântâni arteziene și alei 

– lucrare finalizată în anul 2021 care a cuprins reparația beciului de piatră prin 
consolidarea acestuia, prin reparația scărilor și montarea unei benzi rulante; 

- Creșterea capacității de gestionare a crizei COVID-19, proiect finanțat din 
fonduri europene. Proiectul, aflat în desfășurare, cuprinde întocmirea unei documentații 
pentru obținerea autorizației I.S.U. 

Centrul de Asistenţă Medico - Socială Codăeşti, unitate medico-socială aflată în 
subordinea Consiliului Judetean Vaslui, a funcţionat în anul 2021 cu un număr de 40 de 
paturi – spitalizare continuă, acordând  servicii de asistenţă medico – socială unui număr de 
133 beneficiari, cu o dublă situaţie de risc, atât din punct de vedere medical, cât şi din 
punct de vedere social, totalizând un număr de 12.186 zile de spitalizare. 

Din punct de vedere medical, în Centrul de Asistență Medico-Socială Codaești 
predomină cazuistica specifică vârstei a III-a şi patologia persoanelor care provin din medii 
sociale defavorizate, precum: afecţiuni cardio-vasculare - hipertensiune arterială, 
insuficienţă cardiacă, cardiopatie ischemică, tulburări de ritm cardiac, insuficienţă 
venoasă cronică, arteriopatie obliterantă a membrelor inferioare;  afecţiuni neurologice - 
sechele post AVC, cu hemipareze, parapareze, tulburări de vorbire; epilepsie; - diabet 
zaharat; afecţiuni ale sistemului osteo-articular - stări post operatorii (fracturi col 
femural, amputaţii traumatice, etc);  afecţiuni ale aparatului digestiv. 

Asistența medico – socială a constat în evaluarea pacientului la internare, cu 
efectuarea de consultaţii, tratamente, măsurători antropometice, monitorizarea 
parametrilor fiziologici, asigurarea medicamentaţiei şi efectuarea de explorări paraclinice 
(INR, EKG, ecografii abdominale şi ecocardiografii, analize de laborator), fizioterapie, 
servicii de îngrijire – infirmerie, recuperare, precum şi facilitarea/încurajarea legăturilor 
interumane, menţinerea unor legături mai strânse cu familiile proprii, rudele.  
               Pe parcursul anului 2021, au fost înregistrate un număr mare de cereri pentru  
internare permanentă sau temporară, din partea unor pacienţi şi din partea unor unităţi 
sanitare din judeţ (Spitalul Județean de Urgență Vaslui, Spitalul Municipal „Dimitrie 
Castroian” Huşi, Spitalul Municipal de Urgență “Elena Beldiman” Bârlad), însă nu toate au 
putut fi rezolvate, datorită restricţionării internărilor în contextul pandemiei. 

 Susţinerea activităţii de asistenţă medico – socială a fost asigurată de un număr 
de 39 de salariaţi, astfel: personal medical (medici și asistenți medicali) - 12, asistent 
social – 1, personal auxiliar sanitar  - 15, muncitori  - 5, personal de deservire - 2, personal 
tesa - 4. 

Pentru asigurarea funcţionării unităţii au fost utilizate fonduri provenite din 
subvenții DSP, subvenţii de la Consiliul Judeţean Vaslui, precum şi venituri proprii 
provenind din contribuția persoanelor internate (reprezentând 60% din pensie/indemnizația 
de handicap), fiind utilizate astfel: 

- pentru cheltuieli de personal, medici și asistenți medicali – 1.102.169 lei; 
- pentru cheltuieli cu medicamente, materiale sanitare și dezinfectanți – 

113.749 lei; 
- pentru cheltuieli de personal auxiliar – 1.453.179 lei; 
- pentru bunuri și servicii (subvenții de la consiliul județean) – 998.757 lei; 
- pentru bunuri și servicii din contribuția persoanelor internate – 235.420 lei; 
- pentru investiții (subvenții de la consiliul județean și finanțare externă 

nerambursabilă) – 981.902 lei. 
În anul 2021 a  fost utilizată  suma  de 4.885.176  lei pentru: cheltuieli de 

personal  (2.555.348  lei, reprezentând 52 % din totalul cheltuielilor), cheltuieli cu bunuri 
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şi servicii (1.347.926  lei, reprezentând 28 % din totalul cheltuielilor) și cheltuieli pentru 
investiţii (981.902  lei, reprezentînd  20 %, din totalul cheltuielilor). 

Conform execuției bugetare la data de 31.12.2021, unitatea medicală s-a 
încadrat cu cheltuielile în prevederile bugetare aprobate pentru perioada ianuarie-
decembrie 2021. 
                                                             

                                                      * 
Direcția Județeană de  Evidența Persoanelor Vaslui și-a desfășurat activitatea 

conform legislației în vigoare, coordonând și controlând metodologic activitatea 
desfășurată de serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor și 
compartimentele de stare civilă din cadrul primăriilor de pe raza județului Vaslui. 

În anul 2021, activitatea Direcției Județene de  Evidența Persoanelor Vaslui s-
a axat, în principal, pe atingerea obiectivelor specifice şi realizarea indicilor de 
performanţă din domeniul evidenţei persoanelor şi stării civile. 

Obiectivele prioritare asumate de această instituţie pentru anul 2021 au fost: 
- menţinerea calităţii, eficienţei şi operativităţii activităţilor efectuate, inclusiv 

în furnizarea serviciilor către beneficiarii direcţi şi alte persoane interesate, în scopul 
creşterii gradului de satisfacţie al acestora; 

- îmbunătăţirea managementului resurselor umane, prin formarea profesională a 
lucrătorilor, pentru realizarea sarcinilor de serviciu conform prevederilor legale în domeniu 
şi cerinţelor actuale. 

Principalele obiective îndeplinite în anul 2021; 
-  realizarea activităților de îndrumare și sprijin, pe linie de evidența 

persoanelor și de stare civilă, instruirilor pe cele două linii de activitate, întocmirea de 
adrese de îndrumare la structurile locale, note telefonice, în principal pentru atingerea 
obiectivului de bază, respectiv punerea în legalitate cu acte de identitate și de stare civilă;   

-  actualizarea bazelor de date, efectuarea verificărilor și activităților,  conform 
dispozițiilor Direcției de Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, inclusiv a 
dispozițiilor comune cu  Direcția de Pașapoarte,  în vederea soluționării erorilor din 
Sistemul  național integrat de introducere și actualizare a informațiilor legate de evidența 
persoanelor (SNIEP) - Registrul Național de Evidența Persoanelor (RNEP) și actualizarea 
acestuia; 

-  coordonarea și controlul serviciilor locale și oficiilor de stare civilă din județ, 
pentru realizarea indicatorilor specifici și pentru asigurarea unor relații optime de lucru cu 
instituțiile statului, cu persoanele fizice și juridice ș.a. Astfel, s-au efectuat 10 activități 
de îndrumare, sprijin și control, pe linie de evidența persoanei, 86 de astfel de activități la 
oficiile de stare civilă din județ de către D.J.E.P. Vaslui și 15 controale de către serviciile 
publice comunitare de pe raza județului Vaslui; 

- pregătirea profesională a personalului structurilor sub diferite forme: s-a 
întocmit planul anual de pregătire profesională, în baza căruia, trimestrial. s-au întocmit 
teme de pregătire profesională și proceduri de lucru. S-a avut în vedere prelucrarea și 
dezbaterea operativă a radiogramelor, prevederilor legislative cu toți lucrătorii în vederea 
aplicării acestora corect, pentru a nu se întâlni situații de persoane îndrumate greșit, de 
lucrări neclare cu termenele depășite, de lucrări cu erori, greșeli, pentru găsirea de soluții 
legale și în situațiile atipice, astfel încât toate persoanele în cauză să poată obține un act 
de identitate, conform legislației în vigoare; 

-  comunicarea datelor referitoare la persoana fizică, solicitate de instituții sau 
persoane fizice, în condițiile Regulamentului UE 679/2016 pentru protecția persoanelor cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date ; 

-  monitorizarea și analizarea activităților de evidența persoanelor și de stare 
civilă, lunar, trimestrial, semestrial și anual și înaintarea la Direcția pentru Evidența 
Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București a analizelor și situațiilor, conform 
Metodologiei M.A.I. - D.E.P.A.B.;  
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-  colaborarea și cooperarea cu structurile abilitate prin întocmirea planurilor, 
protocoalelor comune de activitate, conform prevederilor legislației în vigoare, împreună 
cu I.P.J., D.G.A.S.P.C, D.S.P, I.S.J., I.J.J, cu reprezentanți ai romilor, pentru efectuarea 
de acțiuni, controale, verificări și diferite activități, în vederea punerii în legalitate a 
cetățenilor cu acte de stare civilă și de identitate și identificării de persoane, după caz; 

- gestionarea certificatelor de stare civilă și arhivarea documentelor de stare 
civilă și evidența persoanelor; 

-  asigurarea condițiilor corespunzătoare de desfășurare a activității de stare 
civilă și evidența persoanelor și a condițiilor de securitate a actelor și datelor de stare 
civilă și de evidența persoanelor; 

-  actualizarea fișelor de post cu atribuțiile de serviciu, având în vedere că, la 
D.J.E.P., din totalul de 26 posturi au fost ocupate pe parcursul anului 2021 doar 23  
posturi, iar pentru bunul mers al serviciului, atribuțiile posturilor vacante au fost 
redistribuite personalului existent în fișele postului. Aceeași problemă a fost și la 
S.P.C.L.E.P. Vaslui, unde volumul de muncă a fost foarte mare, comparativ cu numărul de 
personal existent;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- actualizarea paginii web a instituției cu informațiile necesare și informarea 
publică sub alte forme (avizier, articole de presă). 

La Direcția Județeană de Evidența Persoanelor Vaslui nu s-au înregistrat petiții, 
reclamații, lucrările fiind rezolvate conform prevederilor legale în vigoare. 

 
Indicatori de performanță: 
Activitatea de evidență informatizată a persoanei a fost organizată și efectuată 

la nivelul județului cu o populație de circa 520.319 locuitori, desfășurând activități pe două 
domenii: 

1. Pe linie de evidența persoanelor în colaborare cu structurile abilitate s-a 
coordonat, controlat, îndrumat, sprijinit, monitorizat și  analizat activitatea celor 5 servicii 
publice comunitare locale de evidența persoanelor de pe raza județului Vaslui, unde în 
cursul anului 2021 au fost eliberate 48.208 acte de identitate, din care 47.179 cărți de 
identitate și 1.029 cărți de identitate provizorii, față de 40.473 acte de identitate 
eliberate în anul 2020. 

Pentru a veni în sprijinul persoanelor netransportabile, a celor cu o situație 
materială precară ori care domiciliază în localități aflate la distanțe mari față de serviciile 
publice comunitare locale de evidență a persoanelor, s-au organizat 122 deplasări în teren, 
pentru preluarea imaginii și a documentelor cetățenilor prezentate în susținerea cererilor, 
de eliberare a actului de identitate. Cu această ocazie, au fost puse în legalitate 183 
persoane. 

S-au desfășurat 4 activități de control la U.S.P.S., fiind puse în legalitate 25 
persoane. 

Au fost luate în evidență la naștere 3.094 persoane (față de 3.520 în 2020), ca 
urmare a dobândirii cetățeniei 471 persoane și 6.561 ca urmare a schimbării domiciliului 
din străinătate în România, cel mai mare număr fiind înregistrat la Birourile de Evidența 
Persoanelor a Municipiului Vaslui. 

Pentru prevenirea neregulilor la regimul de evidență a persoanei s-au organizat 
și executat 15 acțiuni și controale, împreună cu lucrători de poliție, ai Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, consilieri ai primăriei cu atribuții pe linia 
organizațiilor de rromi, la unitățile de cazare în comun și în zonele cu probleme deosebite.  

În cursul anului 2021 s-au efectuat activități de îndrumare, sprijin, control la 
Direcția Județeană de Evidența Persoanelor Vaslui, pe linie de evidența persoanei, în 
principal pentru atingerea obiectivului de bază respectiv, punerea în legalitate cu acte de 
identitate și actualizarea Sistemului național integrat de introducere și actualizare a 
informațiilor legate de evidența persoanelor - Registrului Național de Evidența Persoanelor, 
cu toate modificările intervenite în statutul persoanei. 
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În evidențe au rămas de pus în legalitate cu acte de identitate 21.625 persoane,  
din care 11.723 sunt din anii anteriori, însă cetățenii trebuie să înțeleagă că actul de 
identitate este foarte important în relația cu instituțiile statului, cu alte persoane fizice sau 
juridice și că trebuie să se prezinte la ghișeu cu documentele necesare pentru a solicita 
punerea în legalitate, cu respectarea legislatiei în vigoare, a Hotărârii Guvernului nr. 
1130/2021 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei 
COVID-19. 

 
2. Pe linie de stare civilă 
Activitatea desfășurată de către personalul cu atribuții în domeniul stării civile 

din cadrul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor și a compartimntelor de 
stare civilă din cadrul primăriilor unităților  administrativ - teritoriale, s-a materializat în 
realizarea următorilor indicatori:  

- 13.187 acte de stare civilă înregistrate, 24.791 certificate de stare civilă 
eliberate (naștere, căsătorii și deces), la nivelul județului Vaslui; 

- 16 dosare de schimbare a numelui pe cale administrativă, la care Consiliul 
Județean Vaslui a emis dispoziții de aprobare; 

- 2.574 dosare de transcrieri în registrele de stare civilă române a certificatelor 
de stare civilă eliberate de autoritățile străine, la care Direcția Județeană de Evidența 
Persoanelor Vaslui - Compartimentul de stare civilă, a dat avize pozitive conform 
legislației; 

- 220 dosare de rectificare acte de stare civilă, în care au fost necesare avizele 
Direcției Județene de Evidența Persoanelor Vaslui - Compartiment stare civilă, anterior 
întocmirii dispozițiilor de către primarii din județ; 

- 212 dosare de înregistrare tardivă naștere; 
- 16.309 mențiuni la exemplarul II al registrelor de stare civilă, 1.320 extrase 

eliberate de pe actele de stare civilă de la Compartimentul Operare Mențiuni al serviciului 
și 47 de numere alocate pentru dosarele de divorț din Registrul unic al certificatelor de 
divorț în colaborare cu Compartimentul Informatică, la solicitarea compartimentelor de 
stare civilă din județ. 

- 86 activități efectuate de îndrumare, coordonare și control la delegații de 
stare civilă din județ.  

O preocupare majoră a Direcției Județene de Evidența Persoanelor Vaslui a fost 
și este, efectuarea activităților specifice conform competențelor legale pentru aplicarea și 
utilizarea corecta a „Sistemului național integrat de introducere și actualizare a 
informațiilor legate de evidența persoanelor” (SNIEP). 

S-a început, la nivel național și, implicit, și la nivelul Direcției Județene de 
Evidența Persoanelor Vaslui, implementarea Proiectului Sistemului Informatic Integrat 
pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă (SIIEASC) faza I. 

Obiectivele de bază au fost îndeplinite, inclusiv la nivelul Direcției Județene de 
Evidența Persoanelor Vaslui. Nu au fost sincope în activitate, majoritatea deficiențelor 
constatate în cursul anului 2021 au fost remediate, iar în unele situații s-au făcut  
recomandări, propuneri și s-au dat termene pentru soluționarea acestora conform 
prevederilor legale în vigoare. 

Pentru îmbunătățirea activității de stare civilă și evidența persoanelor este 
necesar ca personalul să fie suficient pentru a face față volumului de lucru, constant 
pentru a avea experiența necesară la nivelul cerințelor actuale, să se acorde atenția 
cuvenită tuturor formelor de pregătire profesională ale acestuia pentru obținerea calității 
necesare și să se colaboreze mai mult cu toate structurile abilitate, în special cu 
structurile de poliție, pentru clarificarea și reducerea, după caz, a numărului de persoane 
de pus în legalitate cu act de identitate, conform legislației în vigoare. 
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                     * 
Cultura judeţului Vaslui este promovată prin intermediul a 2 unităţi muzeale, o 

instituţie teatrală şi, de asemenea, printr-o reţea de biblioteci ce pune la dispoziţia 
utilizatorilor sute de mii de volume şi antrenează publicul cititor în diverse activităţi 
culturale. 

Muzeul Judeţean “Ştefan ce Mare” Vaslui reprezintă una din instituţiile de 
bază de promovare a culturii şi istoriei noastre româneşti, cu deosebit accent pe aspecte 
din istoria locală, dar şi cea naţională. Muzeul prezintă istoria prin mărturiile înaintaşilor, 
descoperite și cuprinse în expoziţia de bază. Aici sunt găzduite şi dezbateri ale oamenilor 
de ştiinţă cu privire la istorie și rolul ei. Prin diversitatea activităților sale, această 
instituție muzeală constituie un reper esenţial în ceea ce priveşte realizarea actului 
cultural-educativ în spaţiul teritorial-administrativ al judeţului Vaslui.  

Muzeul Judeţean “Ştefan cel Mare” Vaslui este recunoscut drept o instituţie 
publică care se adresează tuturor categoriilor sociale, asigurând cunoşterea istoriei, 
civilizaţiei şi culturii naţionale, regionale şi locale, conservarea, valorificarea şi punerea în 
circuitul public a bunurilor din patrimoniul cultural național/regional/local. Specificitatea 
activităților are la bază programe şi proiecte culturale proprii realizate în cadrul 
parteneriatelor cultural – educative cu toate şcolile şi liceele din municipiul Vaslui. 

În anul 2021 a fost demarată implementarea a doua proiecte în cadrul cărora 
Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui are calitatea de partener: 

- Proiectul „Ștefan cel Mare, common history-shared heritage, Soroca-
Vaslui” („Ștefan cel Mare - istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”), în 
cadrul Programului Operațional Comun România - Republica Moldova 2014-2020 este 
finanțat de către Uniunea Europeană, prin intermediul Instrumentului European de 
Vecinătate, având drept scop crearea “unei regiuni de prosperitate și bună vecinătate între 
statele membre ale UE și ale celor cu care se învecinează”. Aplicant și lider de proiect: 
Consiliul Raional Soroca (Republica Moldova), partener 1: Consiliul Județean Vaslui 
(România), partener 2: Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui (România). Semnarea 
Contractului de finanțare a acestuia a avut loc în data de 31 martie 2021. Proiectul va fi 
implementat pe parcursul a 24 de luni, în perioada 1 aprilie 2021 – 31 martie 2023; 

- Proiectul „Let’s discover Stefan cel Mare traces together”/„Pe urmele lui 
Ștefan cel Mare”, care se implementează în cadrul Programului Operațional Comun 
„România-Republica Moldova 2014-2020. Aplicant și lider de proiect: Consiliul Județean 
Vaslui, alături de beneficiar 1: Consiliul Raional Hîncești – Republica Moldova, beneficiar 2: 
Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui și beneficiar 3: Primăria comunei Muntenii de 
Jos. Semnarea Contractului de finanțare a acestuia a avut loc în data de 31.03.2021. 
Proiectul va fi implementat pe parcursul a 24 de luni, în perioada 1.07.2021-30.06.2023. 

În cadrul programului anual de activităţi pe anul 2021, muzeul a organizat 
simpozioane, colocvii, sesiuni de comunicări ştiinţifice, lecţii de muzeu, expoziţii, atelier 
de vacanţă, festival, astfel:  

- Manifestarea cultural-științifică „Biruit-au Ștefan Vodă la Vaslui. 10 ianuarie 
1475” – organizată în colaborare cu Consiliul Județean Vaslui, Brigada 15 Mecanizată 
„Podul Înalt” Iași, Centrul Militar Județean Vaslui, Teatrul „V. I. Popa” Bârlad, Biblioteca 
Județeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui și Centrul Județean pentru Conservarea și 
Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui, - 10 ianuarie 2021; 

-  Expoziția „Imaginea lui Ștefan cel Mare în artă” – organizată de Muzeul 
Judeţean “Ştefan cel Mare” Vaslui - 10 ianuarie 2021; 

-  Conferința dedicată Zilei Culturii Naționale și lansarea de carte – albumul de 
artă: „Ioan Vînău - Memoria spiritului” -  15 ianuarie 2021;  

- Conferința științifică ,,Unirea Principatelor Române. 24 ianuarie 1859” 
Simpozion științific și Expoziție de medalistică ,,160 de ani de la Unirea Principatelor 
Române - 22 ianuarie 2021; 
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-  Expoziția ,,Mareșalul  Constantin Prezan. 160 de ani de la naștere” – 27 
ianuarie 2021; 

- Expoziția de artă naivă a artistului plastic vasluian Costică Onuță - 19 
februarie 2021; 

- Expoziția fotodocumentară „Poloneze și românce care au schimbat lumea”- 5 
martie 2021; 

- Simpozion științific „Femei celebre ale României” – dedicat ZILEI FEMEII (8 
martie) – 5 martie 2021; 

- Lansare volum „Femei celebre” – 5 martie 2021; 
- Expoziția personală de artă fotografică Cristi Hîncu – 21 martie 2021; 
- Conferința științifică „Unirea Basarabiei cu România” – 26 martie 2021; 
- Lansare de carte „Sălbaticii copii dingo”, autor Vasile Ernu – 27 martie 2021; 
- Expoziție personală a colecționarului Lavin Teslariu „Obiecte cu trecut și 

…viitor” – 2 aprilie 2021; 
- Conferința "Istoria economică, politică și culturală a Moldovei și a ținuturilor 

dunărene, din perioada postmodernă la regimul comunist" – 20 aprilie 2021; 
- Simpozionul „Patrimoniul european și politicile de protejare ale acestuia” – 

27 aprilie 2021; 
- Manifestarea cultural - științifică „Ziua Veteranilor” – dedicată Zilei 

Veteranilor – activitate desfășurată la Consiliul Județean Vaslui – 29 aprilie 2021; 
- Expoziția de Artă Sacră „Simboluri Pascale” – 29 aprilie 2021; 
- Conferința științifică ,,9 - 10 Mai - Zile cu multiple semnificații istorice” – 6 

mai 2021; 
- Expoziția „Artiști plastici contemporani pe simezele natale” – 13 mai 2021; 
- Congresul științific „Emil Racoviță și speologia în România” – 27 mai 2021; 
- Concurs-expoziție „Copilăria - Joc și Artă” – Ziua Internațională a Copilului – 

adresată copiilor, elevi din orașul Vaslui (lucrări de grafică, desene realizate de elevi) – 1 
iunie 2021; 

- Conferința științifică „România și alianțele regionale. Un secol de la crearea 
Micii Înțelegeri” – 7 iunie 2021; 

- Lecția de muzeu „Ziua Eroilor. Înălțarea Domnului” – 10 iunie 2021; 
- Manifestarea „Noaptea Muzeelor. La Vaslui … povestea continuă!” – Expoziția 

permanentă, expoziția de medalistică „ETERNITATE ÎN LUCIUL METALULUI. Istorie și cultură 
medalistică” și expoziția „Colecția de Artă dr. Constantin Teodorescu”, spectacol oferit de 
Asociația „DUO ART”, concert rock „Hands of Angels”, concert jazz „Sorin Zlat Band”, 
Concursul „Detectiv peste timpul istoric”, tombolă „Un suvenir cât o enciclopedie” – 12 
iunie 2021; 

- Șezătoare folclorică „Semne cusute – tradiție și semnificație” - 25 iunie 
2021; 

- Marcarea Zilei Drapelului Național printr-o postare pe pagina de Facebook a 
muzeului – 26 iunie 2021; 

- Manifestarea cultural-științifică „Posteritatea lui Ștefan cel Mare și a faptelor 
sale” – 2 iulie 2021; 

- Atelier de creație – „Atelierul de vacanță” cu elevii talentați de la școlile și 
liceele din Vaslui cu miniexpoziție la finalul atelierului – 5 iulie – 13 august 2021; 

- Eveniment expozițional „Tetraevanghelul mănăstirii Florești – Darul ctitorului 
întru credință” – 9 iulie – 4 august 2021; 

- Marcarea Zilei Imnului printr-o postare pe pagina de Facebook a muzeului- 29 
iulie 2021; 

- Activități în cadrul Zilelor Culturale ale Municipiului Vaslui - ediția 2021: 
expoziție cu lucrările realizate de copiii care au activat în cadrul „Atelierului de vacanță” 
găzduit de Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui, expoziție de artă plastică „Măiestrii 
moldave – Domni și Domnițe din Moldova Medievală” și lansare catalog numismatic 



 64 

Viorel M. Butnariu Curtea Domnească Vaslui – „Descoperiri Monetare”, ce a avut loc la 
Sala „Casa Domnească” de la Curtea Domnească Vaslui, expozițiile de artă plastică și 
sculptură: „Poezia culorii” – Octavian Gălățeanu (Vaslui) și „Măiestria lemnului în formă 
și culoare” – Emil Gentimir (Iași), expoziție de pictură și grafică: „Vasluiul și oamenii 
săi”, expoziție de fotografie „Vasluiul prin ochiul lentilei” – 12 – 14 august 2021; 

- Expoziția Internațională de Caricatură – Portret „140 Bacovia” – 13 septembre 
2021; 

- Sesiunea Internațională de Comunicări Științifice „Acta Moldaviae 
Meridionalis” – 23-24 septembrie 2021; 

- Expoziția „Metale și Metalurgie în Antichitate” – 23 septembrie 2021; 
- Expoziția fotodocumentară „Relațiile militare polono-române în perioada 

interbelică”, organizată de Institutul Polonez din București în parteneriat cu Muzeul 
Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui – 25 octombrie 2021; 

- Expoziția temporară „VASLUIANA. Interferențe plastice pe meleaguri 
vasluiene”, Ediția I – 26 noiembrie 2021; 

- Manifestarea on-line „1 Decembrie – Ziua Națională a României” – 1 
decembrie 2021; 

- Expoziției de tapiserie „TREI GENERAȚII” - 7 decembrie 2021; 
- Manifestarea cultural - artistică Festivalul - concurs „Datini și obiceiuri de 

iarnă” – 22 decembrie 2021. 
În cadrul muzeului au avut loc și alte activități: realizarea periodică a 

inventarului pentru bunuri muzeale, amenajarea depozitelor, expertizarea și evaluarea 
bunurilor reinventariate,  întocmirea fișelor analitice de evidență.  

Tot în cadrul activităţilor culturale care s-au derulat în anul 2021 au fost editate 
pliante, afișe, flyere, catalogul „Mareșalul Constantin Prezan 160 de ani de la naștere” și 
albumul de artă „Ioan Vînău - Memoria spiritului”. Au fost editate: broșura „Rezumate 
comunicări Acta Moldaviae Meridionalis – Sesiune internațională de comnicări științifice” 
2021, anuarul muzeului „Acta Moldaviae Meridionalis”, revista semestrială a Muzeului 
Județean ”Ștefan cel Mare” Vaslui - An 1 (2020) nr. 2, volumul de studii „Femei celebre ale 
României”, catalogul numismatic „Curtea Domnească Vaslui Descoperiri Monetare”, Viorel 
M. Butnariu. 

În fiecare an materialele de promovare a Muzeului Judeţean “Ştefan cel Mare” 
Vaslui cresc calitativ, de la activitate la activitate. Toate acestea se fac, atât pentru 
promovarea imaginii şi vizibilităţii activităţii Muzeului Judeţean “Ştefan cel Mare” Vaslui, 
cât şi a Consiliului Judeţean Vaslui. 

Finanţarea activităţilor cultural - artistice şi ştiinţifice pentru anul 2021 s-a făcut 
din bugetul aprobat de către Consiliul Judeţean Vaslui. 

 
                                                 * 
Misiunea Bibliotecii Judeţene “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, instituţie 

publică din categoria bibliotecilor de drept public, cu personalitate juridică, este de a 
asigura accesul liber, gratuit şi nediscriminatoriu la informaţii şi la documentele necesare 
informării, având valenţe educaţionale şi de formare continuă. În realizarea misiunii 
instituţiei au fost prevăzute programe, respectiv proiecte şi au fost dezvoltate activităţi 
încadrate direcţiilor de acţiune: strategia de dezvoltare pe termen lung, Proiectul de 
management şi Planul de acţiuni pentru anul 2021.  

Strategia pentru îndeplinirea misiunii şi a funcţiei specifice bibliotecii vizează 
obiective care reflectă preocuparea pentru creşterea performanţei şi consolidarea rolului 
bibliotecii ca instituţie de cultură şi educaţie, la nivelul comunităţii locale, precum: 
completarea şi dezvoltarea colecţiilor bibliotecii; promovarea noutăţilor editoriale, 
scriitorilor de marcă, autorilor locali; consolidarea rolului de centru cultural şi educaţie 
permanentă; diversificarea ofertei culturale, extinderea parteneriatelor; promovarea 
colecţiilor şi a serviciilor de bibliotecă; coordonarea metodologică la nivelul reţelei de 
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biblioteci publice din judeţ și identificarea şi derularea proiectelor/programelor cu 
finanţare nerambursabilă. 

Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, prin structură, servicii şi 
funcţionalitate, serveşte interesele de informare, studiu, lectură şi recreere ale diverselor 
categorii socio-profesionale de utilizatori. 

În anul 2021, Consiliul Judeţean Vaslui a alocat pentru Biblioteca Judeţeană                 
„Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui un buget de venituri şi cheltuieli de 2.846.809 lei, fiind 
cu 10.191 lei mai mic faţă de anul 2020.  

Plăţile au fost efectuate în limita bugetului aprobat, respectând dispoziţiile 
legale în vigoare. Întocmirea conturilor de execuţie s-a făcut pe fiecare sursă de finanţare 
şi în cadrul acesteia pe structura clasificaţiei, fiind respectate normele emise de Ministerul 
Finanţelor Publice pentru întocmirea bilanţurilor contabile şi a conturilor de execuţie. 

Structurat pe capitole, bugetul se prezintă astfel: cheltuieli de personal – 
2.398.809 lei; bunuri și servicii – 340.500 lei; acțiuni cu caracter științific și social – cultural 
– 50.000 lei și cheltuieli de capital - 57.500 lei. Situaţiile financiare au fost întocmite în 
conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Analiza cheltuielilor evidenţiază faptul că, în anul 2021, cheltuielile de personal 
au scăzut cu 28.784 lei față de anul 2020, urmare a neacordării voucherelor de vacanță, 
cheltuielile cu bunurile și serviciile au crescut cu 4.079,28 lei, cheltuielile cu acțiunile cu 
caracter științific și social - cultural au scăzut cu 9.028,18 lei, iar cheltuielile de capital au 
crescut cu 39.275,83 lei față de anul precedent. 

 
Prezentarea cheltuielilor bugetare defalcate pe programe: 
1. Program: Completarea și diversificarea colecțiilor 

Denumirea proiectului: Noutăți în bibliotecă (achiziţie cărţi, publicaţii seriale, documente 
audio-vizuale, etc.);  
Valoare: 69.965,04 lei. 

2. Program: Biblioteca – centru cultural, instructiv-educativ și recreativ 
Denumirea proiectului: Acțiuni cu caracter științific și social - cultural (După-amiezi 
culturale la Vaslui, Scriitorii se prezintă, Dialogul artelor, Aniversări, comemorări, 
evocări, Cenaclul ProLitera, Biblioteca de vacanţă, Zilele bibliotecii, Îndemn la lectură şi 
cunoaştere: concursuri tematice etc.); 
 Valoare: 43.253,16 lei. 

3. Program: Biblioteca – centru editorial 
Denumirea proiectului: - Publicaţiile noastre: editare lucrări (bibliografii, monografii, 
publicaţii seriale, etc.); 
                                     - Imaginea noastră: editare materiale informative (afişe, invitaţii, 
pliante, fluturaşi etc.);  
Valoare: 15.698,56 lei. 

4. Program: Modernizarea și diversificarea serviciilor  
Denumirea proiectului: - Dezvoltarea infrastructurii informatice; 
         - Biblioteca virtuală; 
                                    - Oricând poți să înveți ceva; 
 Valoare: 15.515,11 lei. 

4. Program: Optimizarea și îmbunătățirea spațiilor bibliotecii 
Denumirea proiectului: Reamenajarea sălilor și depozitelor;  
Valoare: 125.783,98 lei. 

6. Program: Promovarea imaginii bibliotecii 
Denumirea proiectului: Să cunoaștem biblioteca; 
 Valoare: 5.495,64 lei. 

7. Program: Dezvoltarea competenţelor profesionale şi îndrumarea 
metodologică 
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Denumirea proiectului: Cursuri de perfecţionare şi consolidare a cunoştinţelor; 
Îndrumarea metodologică a activităţilor publice din judeţ; 
 Valoare: 400 lei. 

8. Program: Finanţările nerambursabile – alternativă pentru dezvoltare şi 
modernizare 
Denumirea proiectului: Împreună reuşim!; 
 Valoare:  0 lei. 

Organigrama şi statul de funcţii, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Vaslui nr. 215/2021, cuprinde 42 de posturi, din care: 5 posturi cu funcţii de conducere şi 
37 posturi cu funcţii de execuţie.  

Gradul de ocupare al posturilor este de 88,09%, reprezentat prin 27 posturi - 
personal de specialitate (bibliotecar, conservator, inginer de sistem), 7 posturi - personal 
administrativ (contabil şef, consilier juridic, secretar, muncitor calificat), 3 posturi 
personal de întreţinere (îngrijitor). În funcţie de pregătirea profesională, structura 
personalului se prezintă astfel: 27 salariaţi cu studii superioare, 1 salariat cu studii 
superioare de scurtă durată, 1 salariat cu studii postliceale şi 8 salariaţi cu studii medii. 

Cerinţele de lectură, documentare şi informare ale utilizatorilor bibliotecii sunt 
diverse şi permanent este necesară îmbogăţirea colecţiilor bibliotecii, păstrând un 
echilibru între cerere şi ofertă. Dezvoltarea colecţiilor de documente în bibliotecă a avut 
în vedere o politică de achiziţii bazată pe consultarea ofertelor editoriale, comunicarea cu 
furnizorii, respectarea dezideratelor de lectură exprimate de utilizatori şi resursele 
financiare alocate în acest sens. Au fost achiziţionate documente valoroase din punct de 
vedere cultural şi informaţional, asigurând caracterul enciclopedic al colecţiilor.  

Colecţiile bibliotecii cuprind aproximativ 3000.000 de unităţi bibliografice (cărţi, 
periodice, documente audio-video) organizate după anumite criterii menite să faciliteze 
regăsirea fiecărei unităţi constitutive. 

În anul 2021, colecţiile bibliotecii s-au îmbogăţit cu 5.301 volume, 
reprezentând toate domeniile cunoaşterii, în valoare de 105.566,15 lei. Resursele 
financiare asigurate din fonduri bugetare reprezintă 60,75%, iar donaţiile de la persoane 
juridice sau persoane fizice reprezintă 39,25 %.  

Comparativ cu anul 2020, situaţia referitoare la completarea şi dezvoltarea 
colecţiilor se prezintă astfel: pentru anul 2021 – cărţi (4.295 vol.), documente audio-video 
(329 vol.) şi publicaţii periodice (677 vol.), iar pentru anul 2020 – cărţi (3.205 vol.), 
documente audio-video (239 vol.) şi publicaţii periodice (330 vol.). 

Din donaţii s-au adăugat în colecţiile bibliotecii un număr de 3.211 volume, în 
valoare de 41.440,46  lei. 

Documentele intrate în colecţiile bibliotecii au fost prelucrate biblioteconomic şi 
înscrise în evidenţa globală, individuală şi contabilă. Întregul fond de documente existent 
în bibliotecă (cărţi, publicaţii seriale, documente audio-video) şi articole din periodice 
locale sunt reflectate în baze de date constituite prin intermediul sistemului integrat de 
bibliotecă şi oferă, atât pentru bibliotecari, cât şi pentru utilizatori, avantajul regăsirii cu 
uşurinţă a informaţiilor privind: autori, titluri, subiecte, edituri, loc de apariţie etc. 

În anul 2021, în conformitate cu reglementările legale în vigoare s-a efectuat 
verificarea gestionară a fondului de carte de la sala de împrumut la domiciliu pentru 
adulți. Totodată, s-au efectuat operaţiuni de deselecţie a publicațiilor uzate fizic şi moral. 
În activitatea de deselecţie s-a avut în vedere eliminarea publicaţiilor care nu întrunesc 
condiţii adecvate de împrumut, fiind publicaţii cu un grad avansat de uzură fizică căpătat 
prin circulaţia către utilizatori, publicaţii cu deteriorări chimice ireversibile și care au 
conţinut informaţional depăşit. Restructurarea fondului de documente prin eliminare are 
urmări pozitive: menţine fondul de carte proaspãt, întinerit şi activ, rezolvã parţial 
problema spaţiilor şi uşureazã acţiunile de verificare periodică. 

Activitatea IT în dezvoltarea serviciilor de bibliotecă a vizat următoarele 
aspecte: întreținerea echipamentelor informatice existente la nivelul instituției, înlocuirea 



 67 

sistemelor de calcul depășite, repararea echipamentelor informatice defecte, remedierea 
problemelor apărute în rețeaua de calculatoare, administrarea bazelor de date, procesare 
text şi imagini, design (DTP). La nivelul instituţiei reţeaua cuprinde 65 calculatoare în care 
sunt incluse atât servere, staţii de lucru pentru angajaţi, cât şi calculatoare pentru 
asigurarea accesului  utilizatorilor bibliotecii la consultarea documentelor electronice 
existente în colecţiile bibliotecii, informaţii legislative online, OPAC (Online Public Access 
Catalog), etc. 

Lectura şi informarea beneficiarilor comunităţii vasluiene s-a realizat prin 
servicii specifice în Sala de împrumut la domiciliu pentru copii, Sala de împrumut la 
domiciliu pentru adulţi, Sala de lectură carte şi periodice și Sala mediateca.  

Pentru a asigura desfăşurarea activităţii de împrumut a documentelor de 
bibliotecă în condiţii de siguranţă sanitară, atât pentru utilizatori, cât și bibliotecari, s-a 
achiţionat un echipament pentru sterilizare. Echipamentul are rolul de a elimina viruşii, 
bacteriile, microorganismele (paraziţi, acarieni, ciuperci, mucegaiuri) şi totodată de a 
înlătura particulele fine de praf. Fiecare document de bibliotecă restituit de utilizator este 
dezinfectat şi poate fi împrumutat fără riscul de a transmite microbi. Procedura este 
rapidă și astfel s-a reușit evitarea perioadei de carantinare (10 zile, conform 
reglementărilor) a publicaţiilor împrumutate. 

Accesul la serviciile oferite de bibliotecă se face în baza Permisului de intrare, 
eliberat gratuit, având valabilitate 5 ani, conform Legii bibliotecilor şi a Ordinului 
2249/9.06.2009 pentru aprobarea formularelor tipizate generale de bibliotecă.  

În scopul asigurării dreptului fundamental al utilizatorilor la informare, 
biblioteca judeţeană a apelat, la solicitarea acestora, la împrumut interbibliotecar pentru 
publicaţiile inexistente în colecţiile proprii, cu respectarea legislaţiei în vigoare în acest 
sens, sau a răspuns solicitărilor venite de la alte biblioteci. 

În perioada de valabilitate a permisului, 2017-2021, au fost nou înscrişi la 
bibliotecă 6.254 utilizatori, iar 17.763 sunt utilizatori activi care au avut acces la oricare 
dintre serviciile oferite: împrumut de documente de tip carte la domiciliu (sala de 
împrumut la domiciliu pentru copii, sala de împrumut la domiciliu pentru adulţi), împrumut 
de documente de tip carte şi periodice la sala de lectură carte şi periodice, împrumut de 
documente audio-video la sala mediateca, participare la activităţi instructiv-educative şi 
recreative, concurs pe diverse teme, acces la resurse Internet, catalogul electronic, etc. 

În anul 2021, Biblioteca Județeană “Nicolae Milescu Spătarul Vaslui” a înregistrat 
un număr de 2.459 utilizatori activi, 28.958 documente difuzate şi o cifră a frecvenţei 
de 20.766 utilizatori, provenită din activităţile directe, la care se adaugă utilizatori în 
mediul online. 

Din analiza datelor utilizatorilor noi înscrişi în bibliotecă s-a constatat că 
beneficiarul principal al serviciilor de informare şi documentare este reprezentat de elevi 
şi studenţi.  

Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui a încheiat parteneriate 
cu instituţii de cultură, educaţie şi alte organizaţii din judeţ sau din afara acestuia în 
cadrul cărora au fost prevăzute activităţi pentru preşcolari, elevi, studenţi şi alte categorii 
socio-profesionale. 

În anul 2021, în contextul prevenirii şi răspândirii contaminării, activităţile 
pentru public au fost organizate și adaptate noilor reguli de distanțare fizică. Au fost 
organizate și desfășurate activități la sediul instituției cu participare fizică, hibrid sau 
activități desfășurate în mediul online. Astfel, au fost organizate activităţi de lansare de 
carte şi întâlniri cu scriitori, conferinţe, concursuri, activităţi instructiv-educative şi 
recreative:  

- Lansare de carte: Acest freamăt blând al absurdului (nuvele de Muriel Augry), 
Encres lacérées/Cerneluri lacerate (poeme de Muriel Augry, grafică de  Philippe Bouret), 
Les cordes de la vie/Corzile vieții, (poeme de Sylvestre Clancier), volume prezentate de 
Valeriu Stancu - scriitor, traducător și editor, membru al Uniunii Scriitorilor din România și 
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Mariana Stancu - traducător și editor, membru al Uniunii Scriitorilor din România, director 
al Editurii Cronedit; Homo magicus: camuflări, mistere, soteriologii, autor Nicu Gavriluță, 
volum prezentat de prof. univ. dr. Constantin Dram, Universitatea „A. I. Cuza” Iași; Radu 
Gyr: Resurecția poetului, autor Pavel Toma, volum prezentat de Teodor Pracsiu, Nicolae 
Panainte; La topirea ghețarilor, autor Ana Săndulescu, volum prezentat de prof. dr. Pavel 
Toma; Movila lui Burcel: legendă, istorie și adevăr, autor arhim. dr. Ștefan Gușă, volum 
prezentat de prof. dr. Pavel Toma și prof. Ioan Hodaș.  

- Conferinţe pe teme de interes public sub genericul ”După-amiezi culturale la 
Vaslui”,  organizate lunar, având teme diverse: Unirea Principatelor în literatură și istorie; 
Părinți și copii, copii și părinți; Actualitatea lui Creangă – o eternă poveste; Universul e o 
Bibliotecă cu participarea prof. univ. dr. Constantin Dram Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi;  
Tudor Vladimirescu și istoricii: vechi controverse și tendințe actuale susținută de conf. 
univ. dr. Nelu Cristian Ploscaru și  coordonator prof. univ. dr. Constantin Dram 
Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi; Istoria drapelului românesc, susţinută de lector univ. dr. 
Gabriel Leancă și coordonator prof. univ. dr. Constantin Dram Universitatea „Al. I. Cuza” 
Iaşi; Fantasmele magicului între seducție și manipulare susţinută de prof. univ. dr. Nicu 
Gavriluță și coordonator prof. univ. dr. Constantin Dram, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi; 
Profesorul ideal sau despre autoritate și vocație susţinută de lector univ. dr. Bogdan 
Neculau și coordonator prof. univ. dr. Constantin Dram, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi; 
Provocări ale literaturii lui Dostoievski: de la exerciții de toleranță la metafizica creștină, 
susţinută de lector univ. dr. Călin Horia Bîrleanu, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava 
și coordonator prof. univ. dr. Constantin Dram, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi; Structuri și 
reprezentări ale puterii medievale europene în imaginarul contemporan, Europa încotro? 
susţinută de prof. univ. dr. Liviu Pilat, director al Școlii Doctorale a Facultății de Istorie și 
coordonator prof. univ. dr. Constantin Dram, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi ; De sărbători 
suntem cu toți copiii pământului, susţinută de prof. univ. dr. Constantin Dram, 
Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi. 

În colaborare cu bibliotecile publice din judeţul Vaslui a fost organizată ediţia a 
III-a a concursului judeţean de creaţie literară „Mlădiţe literare”, având ca scop stimularea 
potenţialului creativ al elevilor din învăţământul gimnazial şi liceal. Concursul s-a adresat 
copiilor cu vârsta cuprinsă între 10 şi 18 ani şi s-a desfăşurat pe două categorii de vârstă. 
Au participat 91 copii cu 181 de lucrări. În urma jurizării au fost acordate premii, diplome, 
iar lucrările premiate au fost cuprinse în publicaţia „Mlădiţe literare”. 

Cu prilejul Dragobetelor (Sărbătoarea dragostei la români) a fost organizat 
concursul Cea mai frumoasă scrisoare de dragoste, ediţia I. Concursul s-a adresat 
utilizatorilor bibliotecii cu vârsta 14 - 18  ani și a avut ca scop dezvoltarea creativităţii şi 
încurajarea exprimării sentimentelor, la concurs înscriindu-se 56 scrisori.  

Pentru a aduce un omagiu cărții și pentru stimularea potențialului creativ al 
elevilor a fost organizat concursul de eseuri cu tema: Ce înseamnă cartea pentru mine, 
ediția I. Adresat copiilor cu vârsta 10-14 ani și adolescenților cu vârsta 14-18 ani, la 
concurs s-au înscris 30 de lucrări. 

În parteneriat cu Poșta Română – O.J.P. Vaslui a fost organizat concursul de 
felicitări „Plicul cu gând bun”, având ca scop crearea unei atmosfere magice prin 
trimiterea de felicitări realizate în diverse tehnici, însoțite de mesaje specifice sărbătorilor 
de iarnă. La concurs s-au primit 102 felicitări, participanții fiind copii, elevi, adulți.   

În parteneriat cu Palatul Copiilor Vaslui s-a organizat activitatea Interferențe: 
Mărțișoare muzicale și literare, în cadrul căreia s-a prezentat un recital muzical - 
instrumental, recital de poezie și personalități feminine vasluiene în prim plan. 

Pentru elevii din învățământul primar/gimnazial au fost organizate, săptămânal, 
activități în cadrul clubului Istorie de poveste. 

De asemenea, proiectul „Biblioteca de vacanţă”, derulat în perioada 5 iulie - 
13 august 2021, a cuprins o gamă variată de activităţi cu rol recreativ, formativ şi 
educativ,  precum: curs de limba engleză, franceză, spaniolă, italiană, cultură și civilizație 
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rusă, Ora poveștilor, Clubul curioșilor, Călătorind prin Europa, Jocuri de enigmistică, 
atelier de pictură, origami, string-art, atelier muzical, vizionări de filme existente în 
colecţiile bibliotecii, etc. Activitățile s-au desfășurat cu sprijinul voluntarilor adulți, cadre 
didactice, specialiști în diverse domenii de activitate și elevi. 

În perioada 1-2 octombrie 2021, Biblioteca Județeană “Nicolae Milescu Spătarul” 
Vaslui s-a alăturat evenimentului cultural anual de activare nocturnă a bibliotecilor, inițiat 
de Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), având 
tema Biblioteca, spațiu coeziv al comunității. În cadrul acestui eveniment, biblioteca 
județeană a desfășurat următoarele activități: Un nou permis, o carte cadou, Vocea 
cititorului – opinii/sugestii despre bibliotecă, servicii, lectură, Istorii cu eroi nemuritori, 
Seara poveștilor pentru copii, Lectura în familie la bibliotecă, Invitație la lectură în limba 
franceză Clubul Lecteurs en herbe, Seară de poezie vasluiană cu Cenaclul „ProLITERA”, 
Armonii de toamnă – recital muzical, susținut de grupul DOMISONG și grupul FolclorART, 
proiecție film „Drumul Tatei” de Violeta Gorgos, regizor TVR Iași, proiecție film pentru 
copii (din colecțiile bibliotecii), Face Painting, expoziție de carte Comoara din cărți, 
concert şi dublă lansare de album Oglinzi, susținut de Costin Soare - chitară/Valentin 
Şerban – vioară. 

Pentru promovarea colecţiei de carte în mediul online, informarea şi facilitarea 
accesului la documentele de bibliotecă au fost realizate, săptămânal, materiale de 
prezentare: Inspiraţie pentru weekend, Invitaţie la lectură, Descoperă și învață, 
Provocar(t)ea săptămânii, O carte pe zi etc. 

În scopul sensibilizării și informării beneficiarilor, valorificării colecțiilor, au fost 
organizate, cu regularitate, expoziţii de carte/rafturi tematice cu publicaţii existente în 
colecţiile bibliotecii. Sub diverse teme, expozițiile au fost realizate pentru omagierea unor 
evenimente, personalităţi marcante din istoria şi cultura naţională și universală sau ca 
formă de suport a activităților culturale.  

S-au desfășurat activități culturale cu o largă adresabilitate, conținut variat, 
având rol informativ, educativ sau recreativ, organizate de bibliotecă sau în parteneriat cu 
alte instituții de cultură, învățământ, O.N.G-uri, etc.  

 În perioada 15 - 31 ianuarie 2021,  Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu 
Spătarul” Vaslui a implementat proiectul „La pas pe meleaguri vasluiene”, finanțat de 
Ministerul Culturii, prilejuit de Ziua Culturii Naţionale.  

Proiectul a avut drept scop conștientizarea comunității de existența oamenilor 
de seamă vasluieni, prin organizarea de activități de promovare a personalităților locale 
contemporane (scriitori, cercetători, profesori, muzeografi) care au adus o contribuție 
importantă culturii vasluiene, atât prin creațiile lor, cât și prin aprecierile aduse acestora 
(premii naționale și internaționale, articole publicate) și/sau care de-a lungul timpului au 
avut o preocupare deosebită pentru viața și opera poetului Mihai Eminescu. 

Obiectivele proiectului: 
- promovarea personalităților locale prin realizarea de expoziții itinerante cu 

roll-upuri în cele 5 municipii și orașe din județul Vaslui (Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești, 
Murgeni); 

- realizarea de întâlniri cu personalități locale vasluiene în cele 5 municipii și 
orașe vasluiene (Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești, Murgeni) pentru a discuta cu participanții la 
activități despre viața, opera și activitatea literară a personalităților; 

- aniversarea poetului Mihai Eminescu prin realizarea unei bibliografii cu 
scriitori, cercetători, profesori, care au studiat îndeaproape viața și opera poetului, 
intitulată Scriitori vasluieni despre Luceafărul poeziei românești; 

- promovarea personalităților locale la nivel național prin trimiterea către 
bibliotecile județene din țară a catalogului cu autori și a bibliografiei eminesciene. 

Expozițiile itinerante cu roll-upuri și întâlnirile cu personalități locale vasluiene 
în cele 5 orașe și municipii vasluiene au avut loc la bibliotecile publice și/sau centre 
culturale cu participare fizică și online. Filmările pentru aceste activități au fost realizate 



 70 

la Biblioteca Municipală „Stroe S. Belloescu” Bârlad, Biblioteca Municipală „Mihai Ralea” 
Huși și Biblioteca Județeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui. 

De asemenea, Biblioteca Județeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui a 
participat în calitate de partener la Proiectul Internațional FINLIT „Alfabetizare financiară 
prin intermediul bibliotecilor publice” implementat de Biblioteca Județeană „Ovid 
Densusianu” Deva - Hunedoara, alături de parteneri din Polonia, Slovenia și Bulgaria. 
Pentru Biblioteca Județeană Vaslui, parteneriatul în cadrul proiectului a prevăzut: 
participarea și absolvirea cursurilor FINLIT (curs de pregătire pentru traineri, curs de 
educație financiară – nivel de bază și avansat); organizare și livrare curs pentru 12 
bibliotecari din bibliotecile publice din județul Vaslui - Curs de pregătire pentru traineri 
de educație financiară (în perioada 27-29 septembrie 2021 și 4-6 octombrie 2021); Curs de 
educație financiară – nivel de bază (18-20 octombrie 2021); Curs de educație financiară – 
nivel avansat (22-24 noiembrie 2021 (online); participare (online) la Conferința 
Internațională FINLIT, organizată de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Informaționale, 
Polonia (19 martie 2021), participare la Conferința Internațională FINLIT, organizată de  
Fundația Global Libraries, Bulgaria (7 decembrie 2021); participare și prezentare a 
activității „FINLIT la Biblioteca Județeană Vaslui” la Conferința Națională de diseminare a 
rezultatelor Proiectului FINLIT organizată la Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Deva - 
Hunedoara în perioada 16-17 decembrie 2021. 

În anul 2021, Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui a continuat 
editarea revistei Milesciana nr. 9, revista Milesciana nr. 10, biobibliografia Dumitru V. 
Marin – 80, un jurnalist în slujba culturii, editarea publicaţiei Mlădiţe literare, bibliografia 
Consemnări vasluiene despre Luceafărul poeziei românești, Catalogul cu personalitățile 
locale. A fost realizat calendarul cultural Evenimente şi manifestări culturale pentru anul 
2022, util pentru bibliotecari în întocmirea proiectului de activităţi. 

Promovarea imaginii bibliotecii a vizat informarea cu privire la principalele 
evenimente, activităţi organizate de bibliotecă şi prezentarea serviciilor oferite de 
bibliotecă şi a colecţiilor deţinute în scopul atragerii unui număr cât mai mare de 
utilizatori. Activitatea de promovare s-a realizat prin distribuirea de materiale informative: 
afişe, invitaţii, fluturaşi, pliante, cataloage cu noutăţi editoriale intrate în colecțiile 
bibliotecii, semne de carte, calendare, publicitate mass-media şi internet: pagina web a 
instituţiei (www.bjvaslui.ro), pagina facebook (www.facebook.com/biblioteca.vaslui). 

Având rol de coordonare metodologică pentru bibliotecile publice din judeţ, 
Biblioteca Judeţeană ”Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui a desfăşurat o serie de acţiuni 
orientate spre îmbunătăţirea activităţii bibliotecare în sprijinul utilizatorilor, asistenţa de 
specialitate, diseminarea informaţiilor, etc.  

În anul 2021, la nivelul judeţului au fost funcţionale 67 de biblioteci publice: 63 
biblioteci comunale, 2 biblioteci orăşeneşti, 2 biblioteci municipale. În bibliotecile din 12 
comune: Alexandru Vlahuță, Boţeşti, Creţeşti, Dăneşti, Dragomireşti, Dumeşti, Ivăneşti, 
Pădureni, Soleşti, Stănileşti, Zăpodeni, Zorleni nu există bibliotecar angajat, iar în 
comunele: Fruntişeni, Pogoneşti, Puşcaşi, Rafaila nu există bibliotecă.  

Pentru a urmări activitatea profesională a bibliotecarilor şi a sprijini 
îmbunătăţirea performanţei la nivelul întregii reţele de biblioteci publice din judeţ au fost 
efectuate vizite în teritoriu. În cadrul acestor vizite s-au urmărit aspecte ce ţin de: 
dezvoltarea, evidența și organizarea colecţiilor, activitatea de relaţii cu publicul, 
activităţile culturale derulate de bibliotecă, pregătirea profesională etc. S-au purtat 
discuţii directe şi telefonice cu reprezentanţii administraţiei publice locale, în vederea 
îmbunătăţirii condiţiilor privind  activitatea bibliotecarilor şi aplicarea corectă a legislaţiei 
în domeniu. 

Au fost întocmite materiale profesionale pentru bibliotecarii din bibliotecile 
publice: caiet de evidenţă a activităţii de bibliotecă, tabele de autori, catalogarea, 
clasificarea şi cotarea documentelor de bibliotecă şi alte tipizate utile pentru desfăşurarea 
în bune condiţii a activităţii. De asemenea, au fost trimise prin email către bibliotecile 

http://www.bjvaslui.ro/
http://www.facebook.com/biblioteca.vaslui
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publice din județ informații profesionale și s-a colaborat cu bibliotecarii în vederea 
funcționării bibliotecilor în condiții optime. 

Nerealizări: nereuşita deschiderii de filiale ale bibliotecii în zona gară sau zona 
spital care să deservească comunitatea din proximitate.  

Prin natura resurselor info-documentare, curente şi retrospective, prin 
varietatea serviciilor, oferta de activități culturale, instructiv-educative și petrecere a 
timpului liber, biblioteca este un centru de coordonare a vieţii culturale vasluiene şi 
păstrătoare a memoriei locale. Pentru prezervarea patrimoniului cultural şi accesul facil la 
resursele de cunoaştere se propune implementarea activității de digitizare. 

Activitatea Bibliotecii Județene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui va fi orientată 
spre diversificarea şi modernizarea serviciilor dedicate utilizatorilor și adaptată permanent 
conform tendinţelor de dezvoltare a bibliotecilor publice și a situației pandemice generate 
de virusul SARS-CoV-2. Pe durata pandemiei vor fi respectate măsurile de prevenire a 
contaminării conform legislației în vigoare și se vor asigura condiții de siguranţă sanitară, 
atât pentru utilizatori, cât și angajați. În acest sens, pe lângă sterilizarea publicațiilor 
restituite de utilizatori vor fi amplasate, la intrările în instituție, stații de igienizare a 
mâinilor, măsurare a temperaturii, scanarea codului QR-certificat de vaccinare etc.      

 
                                                   * 
Ca și în anul anterior, Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad  şi-a continuat politica prin 

care se doreşte dezvoltarea, modernizarea şi adaptarea ofertei culturale la nevoile şi 
aşteptările publicului său.  

Muzeul "Vasile Pârvan" Bârlad are drept misiune cercetarea, îmbogățirea, 
tezaurizarea, conservarea, restauratea, promovarea și valorificarea pentru public a 
patrimoniului deținut printr-o ofertă variată de manifestări culturale și științifice specifice 
fiecăreia din secțiile instituției. Pornind de la rațiunea de a exista a muzeului, prezentată 
anterior, trebuie să se țină cont de transformările din societate, astfel încât muzeul să își 
poată adapta mesajul în orice moment ținând cont de schimbările profunde care au loc cu 
o mare rapiditate. Instituția trebuie să participe activ la viața comunității răspunzând 
constant nevoilor acesteia.   

Întregul demers va avea ca punct de reper și raportare misiunea Muzeul ”Vasile 
Pârvan” Bârlad, aceea de cercetare, îmbogățire, tezaurizare, conservare, restaurare, 
promovare și valorificare pentru public a patrimoniului deținut, printr-o ofertă variată de 
manifestări culturale și științifice specifice fiecăreia din secțiile instituției, respectiv 
istorie arheologie, numismatică, medalistică, memorialistică, științele naturii și în 
domeniul astronomiei.  

Principalele repere strategice avute în vedere pentru perioada 2021 – 2026 sunt 
următoarele: transformarea și modernizarea instituției astfel încât prin mesajul și maniera 
de prezentare să devină o instituție apropiată de nevoile și așteptările publicului; 
adaptarea mesajului realităților actuale; racordarea la cele mai noi cuceriri în domeniul 
științelor; adâncirea și perfecționarea rolului de instituție de informare, formare, educație 
și relaxare a publicului larg. 

Obiectiv general: Muzeul "Vasile Pârvan"  Bârlad instituţie muzeală, model de 
nivel regional şi naţional! 

Obiective specifice: 
- găsirea unor noi forme de promovare a ofertei culturale și a comunicării între 

cei implicați în actul cultural; 
- promovarea întregului patrimoniu (mobil, imobil, material și imaterial) 

deținut de instituție;   
- îmbunătățirea și modernizarea spațiilor cu destinație culturală, creându-se 

astfel condiții favorabile pentru derularea actului de cultură;  
- inițierea și dezvoltarea unor programe de pregătire și perfecționare a celor 

care își desfășoară activitatea în sectorul cultural;  
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- atragerea operatorilor culturali privați spre colaborare cu muzeul în vederea 
realizării unor proiecte comune;  

- atragerea spre actul de cultură a noi categorii de public atât din mediul urban 
cât și din cel rural  

- creşterea eficienţei şi eficacităţii managementului instituţiei în protejarea   
patrimoniului deţinut şi în promovarea acestuia, inclusiv prin utilizarea tehnologiei 
informaţiei – software, hardware; 

- diversificarea şi adecvarea ofertei culturale a muzeului prin cunoaşterea 
profilulului consumatorului cultural bârlădean şi prin  promovarea de acţiuni culturale 
interdisciplinare; 

- creşterea vizibilităţii instituţiei pe plan naţional şi internaţional - site 
performant de promovare a muzeului, parteneriate regionale, naţionale şi internaţionale, 
înscrierea în reţele de diseminare a informaţiilor şi a produselor culturale; 

- îmbunătăţirea ofertei culturale prin realizarea de produse culturale de 
calitate inclusiv prin utilizarea unui cadru de lucru performant cu instituţiile partenere ale 
muzeului/stakeholders. 

 
Indicatori de performanță: 
- cheltuieli pe beneficiar (subvenție + venituri - cheltuieli de capital) nr. de 

beneficiari: propus/realizat: anul 2020 – 384,71; anul 2021 – 17,86; 
- fonduri prin proiecte: anul 2021 – 22.000; 
-   fonduri nerambursabile atrase (lei): -; 
- număr de activități educaționale: anul 2020 - 206/127; anul 2021 – 202/171; 
- număr de apariții media (fără comunicate de presă): anul 2020 – 305; anul 2021 

– 200/289; 
- număr de beneficiari neplătitori: anul 2020 – 6.314; anul 2021 – 26.986; 
- număr de beneficiari plătitori: anul 2020 – 1.925; anul 2021 – 5.689; 
- număr de beneficiari propuși: anul 2020 - 22.500/8.239; anul 2021 – 

22.500/34.244; 
- număr de beneficiari de la evenimentele organizate în alte instituții: anul 

2020 - 32.405; anul 2021 – 38.379; 
- număr de expoziții/număr de evenimente/număr de reprezentații/frecvența 

medie  zilnică: anul 2020 - 89/66; anul 2021 – 72/86; 
- număr de proiecte/acțiuni culturale: anul 2020 - 295/194; anul 2021 – 274/257; 
- venituri proprii din activitatea de bază: anul 2020 - 57.847; anul 2021 – 

61.000/87.999,52; 
- venituri proprii din alte activități: anul 2020 - sponsorizare Bienala – Primăria 

Bârlad și sponsori 27.000 lei; anul 2021 – 22.000 lei proiect + sponsorizări 12.300 lei. 
 
Programe desfășurate: 
Programul I - Cercetarea patrimoniului – Programul de cercetare ştiinţifică a 

fost organizat şi s-a desfăşurat pornind de la domeniile existente în structura 
organizatorică a muzeului. S-a avut în vedere continuarea unor teme începute în anii 
trecuți, la care s-au adăugat și alte teme. 

În anul 2021 s-a propus implementarea a nu mai puțin de 49 de proiecte cu 
caracter științific, realizate în întregime. În acest sens, amintim: cercetarea materialelor 
arheologice recuperate în urma investigațiilor din teren, cartarea de noi situri arheologice 
în urma descoperirilor din teren, asigurarea supravegherii arheologice  în diferite puncte 
unde s-au derulat lucrări de construcții și demolări.  

La aceeași categorie de proiecte mici s-a reușit publicarea pe site-ul muzeului a 
numeroase articole, îndeosebi pe teme de astronomie; s-a realizat procesul de 
documentare, selectare şi pregătire a pieselor de patrimoniu în vederea expunerii și 
cercetării, s-a urmărit continuu administrarea siteuri-lor instituției; monitorizarea 
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punctelor fosilifere; realizarea de astrofotografii.  
În ce privește proiectele medii, au fost realizate evaluări în teren și rapoarte 

asupra acestor evaluari; s-a urmărit cercetarea imaginilor LIDAR; s-au întocmit fișe  de sit 
arheologic și s-a inițiat înscrierea în Repertoriul Arheologic Național; s-a trecut la 
cercetarea materialelor descoperite în siturile arheologice; au fost descoperite noi vestigii 
arheologice și paleontologice; au fost reperate noi  stele variabile.  

Cele mai importante proiecte mari sunt legate de activitatea de cercetare în 
teren, respectiv cercetările sistematice din perimetrul bisercii Sf. Gheorghe din Bârlad. Au 
fost descoperite câteva zeci de morminte, unele cu inventar valoros. Descoperirile sunt 
încadrate din punct de vedere cronologic în intervalele secolelor XVI – XVIII. Extrem de 
importantă a fost și cercetarea sistematică din perimetrul cetățuii geto-dacice de la 
Albești, județul Vaslui, această cercetare fiind printre puținele derulate în județul Vaslui 
într-un sit de sec. V – III a. Chr. 

Programul II -  Valorificarea științifică a patrimoniului - popularizarea  
rezultatelor cercetărilor științifice, atât în țară, cât și în străinătate.  

În cadrul programului au fost propuse 53 de proiecte care au avut în vedere: 
întocmirea proiectelor pentru lecţiile de muzeu; corecturi ale articolelor din toate 
revistele editate de muzeu. Referitor la proiectele medii și mari, au fost propuse 12 
proiecte, dar au fost realizate 24, cum ar fi: articolele Despre  două  posibile  cetăți  
hallstattiene timpurii  din  Podișul  Moldovei:  Fundul  Văii-Cetatea  Zmeilor  (comuna  
Lipovăț)  și Popeni-Valea Bujorani (comuna Zorleni); Cercetarea arheologică din așezarea 
desecol IV d.Chr. de la Bârlad-Valea Seacă (Campania 2018);  „Un nou tip de amforă 
romană atestat în barbaricum; Cercetări arheologice în cetatea din a doua epocă a fierului 
de la Albești, jud. Vaslui; Seminarul cu Participare internațională „Simbolurile puterii din 
preistorie în contemporanitate”; „Ediții bibliofile în patrimoniul Muzeului „Vasile Pârvan” 
Bârlad, Personaje importante care au marcat istoria astronomiei; Colecția de lemne fosile 
a secției de Științele naturii a Muzeului ”Vasile Pârvan” Bârlad; Realizarea  volumului 
„Roze literare”, antologia concursului de creație literară „Sesiunea juniorilor”; Editare 
text catalog - “Colecţia de artă orientală şi extrem orientală dr. Marcel Vainfeld”. Ca un 
corolar al acestor activități s-a realizat și în acest an editarea, de către fiecare din secțiile 
muzeului, a propriile reviste, respectiv:  Acta Musei Tutovensis – Istorie veche și 
arheologie; Acta Musei Tutovensis – Mewmorialistică și Bibliologie; Acta Musei Tutovensis – 
Științele Vieții și ale Pământului; revista Perseus. 

Programul III - Organizarea de activități culturale cu publicul  - atragerea 
publicului către muzeu prin oferirea unei palete largi de manifestări din domenii diferite. 
S-a urmărit valorificarea către publicul larg a patrimoniului deținut, prin intermediul 
expozițiilor de bază, temporare și popularizarea celor mai recente descoperiri științifice 
din domenii ca istoria, arheologia, științele naturii, literatură, etc.   

Ca urmare a organizării concertelor de muzică clasică, s-a contribuit la 
promovarea  acestui gen de muzică, susținând procesul de formare și educare a publicului 
în spiritul dragostei și respectului pentru marile realizări culturale ale omenirii.  

De asemenea, au avut loc o serie de manifestări referitoare la organizarea unor 
conferințe cu caracter științific susținute de specialiști recunoscuți în țară și străinătate. 

O parte din activitățile propuse nu au putut fi derulate, datorită reglementărilor 
impuse de pandemia de COVID - 19. Lecțiile de muzeu, care de obicei se desfășurau în 
școli, au fost reprogramate sau chiar anulate.  

La capitolul proiecte mici, respectiv lecții de muzeu, merită a fi semnalate 
lecțiile cu temele: Istoria tancului; Ce este arheologia;  Preistoria; Marea Unire; Cetăți 
geto-dacice din județul Vaslui; Viaţa din tranşee; Călătorie în lumea basmelor; „Cheile 
prieteniei”; ,,Suntem alături unii de alții”; ,,Comunitatea are nevoie de mine” ; Asteroizi 
şi comete. Definire, clasificare şi cercetare ştiinţifică; Luna. Satelitul natural al 
Pământului. Studiul reliefului lunar; Cerul de iarnă. Principalele stele, constelaţii şi 
obiecte deep sky; Planeta Marte. Misiuni spaţiale; Câmpul electromagnetic - Definire, 
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clasificare, importanţă ştiinţifică; Undele gravitaţionale, stele neutronice, quasari şi găuri 
negre; Soarele, calea spre stele; Cerul de primăvară. Principalele constelaţii, stele şi 
obiecte “deep sky”; „Naşterea” şi „Moartea” stelelor. Circuitul materiei în Univers; 
Instrumente optice folosite în astronomie; Personalităţi importante ce au marcat istoria 
astronomiei; Cerul de toamnă. Principalele constelaţii, stele şi obiecte "deep sky"; 
Coordonate cereşti. Orientarea pe cer după stele şi constelaţii; Exoplanetele şi viaţa în 
Univers; Bilanţul activităţilor pe anul 2021; Date privind rocile utilizate în construcții de 
clădiri din jud. Vaslui; Carnivore străvechi Miocenul superior. Arta conversației; Întrebări 
cu haz; Exponatul lunii Farfurie decorativă cu Scene Din Războiul de Independenţă al 
României; La capitolul proiecte medii putem aminti: Filmele organizate sub genericul „5 
Minute la Muzeu”- Din creația micilor artiști; Arta Restaurării; Corneliu Vasilescu; Tezaur și 
Fond; Quiz – Descoperă capodoperele lumii; Quiz – Recunoaște pictorul; Quiz – Personalități 
născute la Bârlad; proiectul de succes Exponatul lunii „Urna funerară de secol III p.Chr. de 
la Lălești„La Stejar” Exponatul lunii „ Aron Pumnul - „Lepturariul rumînesc”; Exponatul 
lunii: „Adăposturi și bordee de pe creasta Mărăşti”; Exponatele lunii – GEORGE IVAȘCU – 
microexpoziție cu opera literară a scriitorului; Exponatul lunii – VASILE ALECSANDRI 200 –  
microexpoziție cu opera literară a scriitorului; Microexpoziție „Felicitări pentru cei dragi”; 
O călătorie în universul muzeal – colaj online; De asemenea putem aminti tot în cadrul 
acestei categorii de evenimente Campania de ecologizare în zona de pădure arondată 
orașului – acțiunea de voluntariat și lecție practică de simț civic, în colaborare cu Poliția 
Locală Bârlad, în proiectul cultural Grădina cu vise colorate. Tot la capitolul proiecte medii 
semnalăm : Lansarea revistelor muzeului; Lansarea volumului Ernst Christoph Döbel, 
.Peregrinările lui E. Ch. Döbel  printr-o parte a Europei, în anii 1830-1836; Lansarea 
Antologiei literare; Concerte de muzică clasică susținut de Clara-Sofia Lupașcu –violoncel, 
Edit Mihaela Arva- pian, Ștefan Munteanu -violă; Concert aniversar NIKI 100, susținut de 
pianista Sînziana Mircea; Recital de pian, la patru mâini cu pianistele Chiriac Ioana Daniela 
și Nina Rotaru (Universitatea Națională de Arte George Enescu, Iași); Proiectarea a 8 filme 
în cadrul proiectului KineDok; Atelier de creație “Pictăm figurine din ipsos”;  „Poveşti de 
iarnă”; Conferințele „Alexandru I. Cuza în istoria românilor”; „Cetăți geto-dacice din 
județul Vaslui; : Interbelic exploziv. Omul cu cârlig, Asociația Constantin Hamangiu; 
Conferință Ziua Internaţională a Astronomiei; Star Party. Comuna Pochidia, Judeţul Vaslui; 
Tabără de astronomie "Să cunoaştem cerul!", ediţia a VIII-a, Comuna Motoşeni, judeţul 
Bacău; Noaptea Cercetătorilor Europeni. Jocuri, experimente, ateliere interactive, 
concursuri; Conferință: Mihai Eminescu. Modele ontologice și viziune poetică – c.s. Luigi 
Bambulea, cu prilejul Zilei Culturii Naționale; Conferință: „Corespondența Principelui 
Alexandru Ioan Cuza reflectată în fondul de manuscrise al Bibliotecii Județene „Gh. 
Asachi” Iași” – dr. Iulian Marcel Ciubotaru; Lansare volum: „Corespondența Principelui 
Alexandru Ioan Cuza reflectată în fondul de manuscrise al Bibliotecii Județene „Gh. 
Asachi” Iași”, Iulian Marcel Ciubotaru, Iaşi, Editura Asachiana, 2018; Proiect cultural 
„Grădina cu vise colorate”, al Asociației Mouseion Bârlad, Proiect co-finanțat de Consiliul 
Județean Vaslui – colaborare; Conferință: „Integrarea socială și culturală a copiilor cu 
dizabilități” în proiectul cultural Grădina cu vise colorate; 5  Ateliere de creație DECO 
NATURA – în colaborare cu diverse instituții; Festivitatea de premiere concurs Sesiunea 
juniorilor „Vasile Pârvan” și  lansare volum „Roze literare”, antologia concursului de 
creație literară Sesiunea juniorilor „Vasile Pârvan”, 2021; Conferinţă susţinută de scriitorul 
Mircea Coloşenco – Bârlad, oraș  moldav – etimologie, toponime, hidronime  (Realizat 
online); 9 Ateliere de lucru - Dansul din străbuni; Expoziţie “Spirit românesc” - cu lucrările 
realizate de participanţi, în anul 2020,  în cadrul atelierului „Spirit românesc” şi moment 
artistic susţinut de participanţii la atelierul de lucru “Dansul din străbuni”; Conferință: 
Seisme cu epicentru în zona Bârladului (Realizat online și live); Conferință: Concrețiuni 
grezoase din Jud. Vaslui (Trovanții din Podișul Bârladului.)  

La secțiunea proiecte mari au fost realizate o multitudine de expoziții, cum ar 
fi: Expoziția „Medalii, decorații și ordine militare din colecțiile Muzeului „Vasile Pârvan” 
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Bârlad”; Expoziția „Mașinile timpului” - machete și documente din viața  pompierilor;  
Expoziția „Ex Nihilo Nihil”, - Răzvan Zuzu Caratănase; Expoziție de pictură Mihai Olteanu; 
Expoziția  De la taste la tastatură; Expoziția Răscoala țăranilor din 1907 (colaborare); 
Expoziţia ,,Retrospectivă Costin Neamțu’’ (parteneri); Expoziția Tezaure arheologice 
românesti – rădăcini dacice și romane – expoziție organizată la Muzeul de Arheologie din 
Madrid, Spania  (partener); Expoziție de pictură – Hărțile timpului Dionisie Gradu; Expoziție 
„Când arta întâlnește Vinul”; Expoziţia “ Poveşti de iarnă” (Pavilion Guguianu); Expoziţie 
temporară: "Echipamente ştiinţifice din istoria Observatorului Astronomic din Bucureşti; 
Şcoala de vară de Astronomie, “Descoperă Universul!” Bârlad, ediţia a IX - a;  Sesiunile de 
comunicări organizate de secțiile muzeului; .Expoziția: „Grădina cu vise colorate”, în 
proiectul cultural Grădina cu vise colorate;  Expoziția: „Vatra presei culturale 
românești” în colaborare cu Muzeul Național al Literaturii Române Iași; Expoziția: „Mihai 
Eminescu – spirit european”,  în colaborare cu Muzeul Național al Literaturii Române Iași; 
Noaptea Muzeelor -2021. 

Programul IV - Evidența patrimoniului – asigurarea  accesului facil  la bunurile 
de patrimoniu deținute, precum și preîntâmpinarea evenimentelor privind securitatea și 
conservarea acestuia. An de an, printre obligațiile de serviciu a fiecărui specialist s-a 
regăsit și obligativitatea de a întocmi cel puțin 200 de FAE-uri și inițierea clasării a cel 
puțin 100 de bunuri aflate la secțiile unde își desfășoară activitatea.  

Proiecte: 1. proiecte mici: întocmire FAE / înregistrare  cărți. Au fost întocmite 
la toate secțiile în total 700 de FAE-uri și au fost înregistrate un număr de 374 cărți și 
publicații; 

2. proiecte medii: evidența computerizată a patrimoniului. S-a 
realizat înregistrarea electronică la zi a tuturor pieselor intrate în patrimoniul instituției; 

3. proiecte mari: clasare patrimoniu în categoria fond/Tezaur la 
fiecare din secțiile instituției. Au fost propuse 300 de cereri de clasare, dar au fost depuse 
320 din domeniile arheologie-numismatică și memorialistică. 

Programul V - Conservarea restaurarea bunurilor de patrimoniu – În vederea 
transmiterii patrimoniului existent și generațiilor viitoare, conservarea și restaurarea 
bunurilor ocupă un loc primordial. S-a avut în atenție utilizarea unor metode moderne și 
eficiente de restaurare a bunurilor aflate în suferință. Prin programul de conservare 
adecvat se urmărește aigurarea sănătății pe termen lung a fiecărui obiect de muzeu și 
preîntâmpinarea oricăror intervenții de restaurare. 

În cadrul proiectelor derulate s-a pornit de la prioritizarea fiecărei categorii de 
măsuri care au vizat sănătatea întregului patrimoniu, astfel: 

- în cadrul proiectelor mici: verificarea permanentă a stării de sănătate a 
întregului patrimoniu; conservarea preventivă a 9000 buc. - întocmire fișe de conservare și 
restaurare – 300 piese artă plastică și 200 piese arheologie; 

- în cadrul proiectelor medii: restaurarea pieselor (decapat, curățat, tratat, 
uscat, integrat cromatic, lipit piese). În proiectul pe anul 2021 au fost propuse 1000 de 
piese și au fost realizate 1750;  

- în cadrul proiectelor mari: conservarea și restaurarea pieselor provenite în 
urma cercetărilor arheologice; conservarea și restaurarea pieselor provenite în urma 
cercetărilor de teren, donații, achiziții.  

În cadrul acestui program s-a acordat o atenție deosebită pieselor rezultate în 
urma cercetărilor arheologice și paleontologice, dar și altor piese aflate în patrimoniul 
muzeului, intrate cu mulți ani în urmă și care necesitau intervenții din sfera conservării sau 
a restaurării.  

Pe linia conservării preventive s-au desfășurat următoarele activități: 
monitorizarea permanentă a microclimatului în sălile de expoziție și în toate depozitele cu 
bunuri de patrimoniu de la toate secțiile instituției; aerisirea pe baza unor programe 
prestabilite a sălilor de expunere și a depozitelor cu bunuri; curățirea permanentă a 
tuturor spațiilor, atât a celor adminstrative, cât și a celor care găzduiesc expoziții, astfel 
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încât întregul patrimoniu să fie protejat de acțiunea prafului; aerisirea la datele stabilite a 
materialelor textile deținute în patrimoniu; tratarea obiectelor din lemn aflate în expoziție 
sau depozite; tratarea pieselor din bronz și marmură; intervenții asupra ramelor 
tablourilor; restaurarea și conservarea pieselor din metal (numismatice, medalii, obiecte 
arheologice din fier, bronz, argint, etc; spălarea, decaparea obiectelor arheologice 
rezultate în urma cercetărilor din teren; tratarea și restaurarea pieselor paleontologice 
rezultate în urma activităților din teren; desenarea și fotografierea tuturor obiectelor 
rezultate în urma cercetărilor din teren.  

Programul VI - Dinamica creșterii patrimoniului 
Prin intermediul unor programe de achiziții, prin cercetări proprii, dar și prin 

donații obținute de la terți, se propune creșterea și diversificarea continuă a acestui 
patrimoniu, astfel încât generațiile viitoare să se poată bucura de o cât mai completă 
informație legată de perioadele anterioare ale istoriei. În urma donațiilor, schimburilor 
interinstituționale și achizițiilor, în bibliotecă au fost înregistrate un număr total de 374 
cărți și reviste, repartizate astfel: - istorie și literatură: 361 buc.; artă: 7 buc.; științele 
naturii 2 buc.; astronomie 4 buc. 

În urma implementării proiectelor mari, patrimoniul instituției a crescut cu 30 
de piese, rezultat al cercetărilor din domeniul paleontologiei, 20 de piese din domeniul 
arheologiei, în urma cercetărilor din teren, 35 de piese din domeniul numismaticii și 54 de 
piese arheologie.  

Referitor la secția de artă, patrimoniul a crescut cu 27 de cărți, 1 pictură cu vin 
Vasile Botnaru, 10 colaje textile pe desen în pastel alb Cela Neamțu, 1 iconiță și o 
sculptură Irimescu – Portret Guguianu. La toate acestea se mai adaugă 453 piese din 
donația Sorin Selbinschi și un număr de 113 piese, în depozitul de istorie modernă și 
contemporană, un număr de 1724  piese (ziare) și alte 7 piese.  

Și în anul 2021 patrimoniul instituției a crescut cu câteva mii de piese, ceea ce 
contribuie la creșterea constantă a petrimoniului și în același timp la diversificarea 
acestuia. 

Programul VII - Popularizarea muzeului și a activităților sale - s-a urmărit 
asigurarea unei mai bune vizibilități a instituției și programelor sale.  

În acest sens, în anul 2021 s-a încheiat procesul de modernizare a site-ului, prin 
realizarea unor tururi virtuale pentru expozițiile de bază, respectiv pentru expozițiile de 
artă, arheologie, științele naturii etc. De asemenea, s-a urmărit realizarea unui site 
interactiv. S-a trecut la utilizarea de cookie-uri pentru a oferi vizitatorilor o experiență 
mai bună de navigare și servicii adaptate intereselor fiecărui vizitator. În cadrul siteului s-a 
îmbogățit și diversificat capitolul legat de informațiile publice care sunt puse la dispoziția 
publicului. Au fost rezolvate problemele de securitate, fiind șterși utilizatorii ilegali și au 
fost blocate domeniile aferente. Se află în lucru magazinul online.  

Pentru o mai bună vizibilitate, se intenționează crearea unui cont Instagram, 
precum și utilizarea codurilor QR în materialele publicitare – pliante, broșuri, afișe stradale 
etc.  

Au fost reabilitate panourile publicitare amplasate la intrările principale în oraș. 
S-a continuat practica creării cu prilejul fiecărui eveniment a unor spoturi publicitare, dar 
și lansarea unor comunicate de presă. Cu prilejul fiecărui eveniment au fost tipărite mai 
multe materiale de promovare și publicitate (afișe, pliante, flayere, bannere etc). La 
capitolul promovare se adaugă și tipărirea celor patru reviste, respectiv Acta Musei 
Tutovensis - Istorie veche și Arheologie nr. 17; Acta Musei Tutovensis - Memorialistică, nr. 
6; Revista Perseus nr. 10; Acta Musei Tutovensis – Științele Vieții și ale Pământului, nr. 2.  

Patrimoniul secției de artă continuă să fie promovat și prin intermediul unor 
cataloage, cum ar fi cel dedicat Colecției de artă Orientală și Extrem Orientală, dr. Marcel 
Vainfeld.  

La capitolul publicații se adaugă și lucrarea Roze literare – Antologie. 
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În cazul prezentărilor derulate sub genericul exponatul lunii, un loc aparte îl 
ocupă microexpozițiile dedicate scriitorilor George Ivașcu și Vasile Alexandri, sau exponatul 
care aduce în centrul atenției Cerul de vară.  

În cadrul proiectului “5 MINUTE LA MUZEU” au fost realizate mai multe filmulețe 
cu tematici diferite, cum ar fi: din creația micilor artiști; Arta Restaurării; Corneliu 
Vasilescu; Tezaur și Fond; Quiz – Descoperă capodoperele lumii; Quiz – Recunoaște 
pictorul; Quiz – Personalități născute la Bârlad. 

Importante pentru imaginea muzeului au fost și participările la mari evenimente 
culturale, cum ar fi Art Safarii, eveniment la care muzeul este prezent an de an, publicul 
iubitor de artă având posibilitatea să cunoască valorosul patrimoniu din domeniul artei, pe 
care instituția îl deține.  

De asemenea, în anul 2021 Muzeul “Vasile Pârvan” Bârlad a mai participat la un 
mare eveniment expozițional organizat în Germania, la Berlin și Bonn, expoziția Triburi 
germanice – Inventar arheologic, expozitie la care au participat muzee din Germania, 
Danemarca și Polonia.  

O altă mare expozitie la care instutuția de teatru a participat a fost cea găzduită 
de Muzeul Național de Arheologie din Madrid. Eficiente au fost și aparițiile în mijloace 
media, generate de evenimentele propuse publicului. Au fost aproape 300 de apariții, 
reprezentând o importantă cale de a informa publicul.  

Toate aceste participări au adus peste 400.000 de vizitatori (reali sau virtuali). 
 

Nerealizări, cu menţionarea cauzelor acestora 
În anul 2021, ca și în anul precedent, activitatea muzeului bârlădean s-a derulat 

sub spectrul pandemiei de Coronavirus.  
La capitolul cercetare s-a realizat tot ce s-a propus, mai puțin săpătura 

sistematică  în situl eneolitic de la Dobrovăț, județul Vaslui, proiect derulat în colaborare 
cu Institutul de Arheologie Iași, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași,  Universitatea 
Friedrich-Alexander din Erlangen-Nürnberg, Germania, Institutul de Arheologie Beijing 
China și Universitatea din Beijing, China. Activitatea a fost blocată de neparticiparea 
colaboratorilor chinezi, cei care asigurau o bună parte a finanțării. În schimb, cercetările 
din teren, inclusiv din situl de la biserica Sf. Gheorghe din Bârlad, precum și la Cetățuia din 
comuna Albești, s-au derulat conform planurilor prestabilite. 

În privința programului de valorificare a patrimoniului, având în vedere că 
derularea acestuia nu impune întodeauna contacte și legături cu un număr mare de 
persoane, cele mai importante realizări au fost legate de publicațiile curente ale 
instituției, dar și cele două cataloage care contribuie la extinderea cunoașterii 
patrimoniului muzeului și a activităților legate de acesta. 

Programul legat de activități cu publicul a avut de suferit, într-o oarecare 
măsură, datorită restricțiilor impuse de răspândirea pandemiei care au făcut ca numărul 
celor care au participat la evenimentele propuse să fie mai mic decât în anii anteriori, dar 
mai mare cu aproape 50% față de anul 2020. Elevii din școlile bârlădene au venit în grupuri 
organizate de școli, într-un număr mult mai mic. Numărul mai mic al elevilor s-a datorat, 
într-o oarecare măsură. și faptului că o bună parte din an proiectoarele de la Planetariu au 
fost defecte, ulterior această problemă rezolvându-se. 

Prin intermediul atelierelor de creație și a taberelor de astronomie, un număr de 
elevi au continuat să caute muzeul pentru oferta sa. În acest sens, s-au achiziționat câteva 
bunuri care au permis atragerea unor noi categorii de elevi (s-a achiziționat o roată a 
olarului).  

De suferit din cauza pandemiei au avut și concertele de muzică clasică. În primul 
rând, tinerii din cadrul fundației George Enescu nu au mai făcut, nici în acest an, 
deplasarea la Bârlad, proiectul “Preludiul Gloriei”, fiind blocat. Alte colaborări i-au adus 
pe scenă pe studenții de la Academia de Arte „George Enescu” din Iași.  

Nici în acest an nu au fost demarate discuțiile pentru achiziționarea spațiului de 
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la fosta Bancă Agricolă, dar a fost definitivat cadastru, deschizându-se astfel calea 
achiziționării părții din clădire care nu aparține încă consiliului județean. Este în curs de  
finalizare procesul de reabilitare a imobilului Casa Sturdza, în curând acesta urmând a fi 
pus la dispozitia publicului, prin organizarea unor evenimente. 

Celelalte programe, respectiv cel legat de evidenta patrimoniului, conservare-
restaurare, dinamica creșterii patrimoniului și promovarea s-au derulat în parametri 
normali, atingându-ne obiectivele stabilite. 

O altă nerealizare este legată de faptul că nu s-a reușit achiziţionarea de bunuri 
de patrimoniu, bunuri care ar contribui la creșterea, diversificarea şi salvarea de la 
distrugere şi dispariţie a unor obiecte de patrimoniu. Numeroase persoane deținatoare de 
bunuri valoroase oferă spre achiziție asemenea bunuri, fără ca muzeul să le poată 
achiziționa, ceea ce poate duce la dispariția lor.  

De asemenea, nu s-a reuşit demararea acțiunii de asigurare a bunurile clasate în 
tezaur, cauza fiind lipsa fondurilor. 

O altă problemă este cea legată de autorizarea spațiilor pentru siguranța la 
incendiu. În acest sens s-au făcut câțiva pași, încă de acum câțiva ani, în privința 
autorizării spațiilor de la sediul central al muzeului.  

De asemenea, este demarată acțiunea de autorizare a spațiului de la Pavilionul 
Marcel Guguianu, însă pentru autorizare va mai fi nevoie de investiții care să contribuie la 
modificarea, într-o oarecare măsură, a structurii planetariului.  

Pe măsură ce se va depăși pandemia de Covid – 19, unele din deficiențele 
semnalate se vor remedia.  
 

                              * 
Teatrul “Victor Ion Popa” Bârlad și-a urmărit consecvent obiectivele și în anul 

2021, vizând satisfacerea nevoilor culturale ale comunităţii, prin valorificarea optimă a 
potenţialului artiştilor din cadrul instituţiei, stimularea inovaţiei şi creativităţii, afirmarea 
personalităţii artistice şi promovarea valorilor teatrale autohtone. 

Pornind de la zestrea culturală bogată, de la realităţile socio-culturale, istorice, 
geografice şi, nu în ultimul rând, economice, se dorește construirea unui teatru de 5D: 
Dezvoltare, Deschidere, Dinamica, Diversitate, Durabilitate; un teatru bazat pe 
multiculturalitate şi dialog inter-cultural, deschidere europeană şi adecvare la noile 
realităţi româneşti, dar conectat la realitatea lumii largi; un teatru unde domină 
creativitatea, spectatorul este respectat şi ierarhizările se fac pe rezultate; un teatru care 
readuce publicul în săli şi nu face compromisuri pe seama artei; un teatru 5D care are 
toate dimensiunile unui teatru al sec. al XXI-lea.  
 

Indicatori de performanță: 
- număr de premiere: 5; 
- număr de refaceri: 2; 
- număr de coproducții: 0; 
- număr de spectacole în regim de protocol: 4; 
- număr de spectacole la sediu: 58; 
- număr de spectacole în turnee: 9; 
- număr de spectatori la sediu: 7.175; 
- număr de spectatori în turnee: 1.425; 
- număr de participări la festivaluri, gale și concursuri: 0; 
- număr de proiecte promovate ca inițiator sau ca partener: 0; 
- indice de ocupare a sălii la sediu: 41%; 
- număr de apariții în presă: 24. 
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Proiecte proprii realizate în cadrul programelor: 
- Program 1: Nou și contemporan – aducerea pe scenă de texte noi din 

dramaturgia română și universală; 
Număr proiecte: 1 (două variante de distribuție); 
Denumirea proiectului: “Fluturii sunt liberi”, de Leonard Gersse; 
Buget prevăzut: 25.000 lei: 
Buget realizat: 11.376 lei. 
- Program 2: Teatrul - instrument de educație pentru cei mici - spectacole 

care se adresează celor mai mici spectatori; 
Număr proiecte: 1; 
Denumirea proiectului: “Îmbrățișeaza-mi sufletul” (spectacol de muzică și 

poezie”; 
Buget prevăzut: 5.000 lei: 
Buget realizat: 300 lei. 

- Program 3: Recunoscute internațional - spectacole pe texte dintre cele mai 
cunoscute din dramaturgia clasică și contemporană; 

Număr proiecte: 1; 
Denumirea proiectului: “Fazanul” de Georges Feydeau; 
Buget prevăzut: 25.000 lei: 
Buget realizat: 20.590 lei. 

- Program 4: O interpretare modernă a unui text clasic - o restituire a unor 
texte clasice în varianta modernă; 

Număr proiecte: 1; 
Denumirea proiectului: „Pădurea” de Ostrovschi; 
Buget prevăzut: 30.000 lei; 
Buget realizat: 3.800 lei. 

- Program 5: Spectacole omagiale - spectacole legate de diferite aniversări; 
Număr proiecte: 1; 

                 Denumirea proiectului: “Pușlamaua de la etajul 13”; 
Buget prevăzut: 5.000 lei: 
Buget realizat: 6.845 lei. 

- Program 6: Deplasări în județ și în țară - producțiile teatrului vor fi 
prezentate pe scenele din județ și din țară; 

Număr proiecte: 0; 
Denumirea proiectului: -; 
Buget prevăzut: 5.000 lei: 
Buget realizat: 2.260 lei. 
 

Nerealizări și cauzele acestora: 
Pandemia a impus restricții care au afectat programul Teatrului “Victor Ion 

Popa” Bârlad. Din analiza indicilor de performanță se observă că, deși s-au adaugat 
repertoriului șase titluri noi, din cauza închiderii în diferite perioade a contactului cu 
publicul, al frecventelor îmbolnăviri cauzate de epidemie, situația veniturilor nu s-a ridicat 
la nivelul scontat. Faptul că numărul spectacolelor, mai ales în deplasare, s-a ridicat doar 
la 9, în condiții normale acesta mergând până la 60-70, justifică creșterea mare a 
cheltuielilor pe spectator și scăderea veniturilor proprii propuse. La sediu, din 15.000 de 
spectatori propuși, au fost doar 7.175 de spectatori, un procent de 47,8%. În deplasare, 
aproape toate sălile de desfășurare a spectacolelor fiind închise, din 6.000  de spectatori 
propuși, au fost doar 1.425 de spectatori, deci un procent de 23,7%.  

Se urmărește completarea numărului minim de personal prevăzut în statul de 
funcții aprobat pentru a putea susține, în cele mai bune condiții, activitatea meritorie a  
Teatrului “Victor Ion Popa” Bârlad. 

                                                  * 



 80 

 
În domeniul conservării şi promovării culturii tradiţionale s-au iniţiat şi 

desfăşurat proiecte şi programe culturale în domeniul educaţiei permanente şi al culturii 
tradiţionale. 

Prin activitatea sa, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Vaslui și-a asumat şi în anul 2021, în judeţul Vaslui, responsabilități 
de centru cultural pe segmentul de cultură populară și cultură de performanță și centru 
științific și metodologic pentru așezămintele culturale din județ. 

Având în vedere alocația bugetară aferentă anului 2021 și a indicatorilor  de 
performanță asumați în proiectul de management, au fost realizate următoarele obiective: 

• consolidarea instituţiei ca centru cultural şi educaţional; 
• cunoaşterea şi satisfacerea nevoilor beneficiarilor reali şi potenţiali ai 

instituţiei; 
• asigurarea progresului în procesul de actualizare a ofertei culturale; 
• dezvoltarea şi adecvarea serviciilor la cerinţele beneficiarilor; 
• diversificarea ofertei culturale şi extinderea parteneriatelor; 
• promovarea susţinută a proiectelor şi a imaginii instituţiei; 
• sprijinirea editării de monografii ale localităţilor şi personalităţilor judeţului 

Vaslui: Elena Monu, Familia Costache. Istorie și genealogie, Lucian-Valeriu Lefter 
(coord.), Mănăstirea Fâstâci 1721-2021. 

• revitalizarea meşteşugurilor tradiţionale prin organizarea de târguri locale ale 
meşterilor populari: 

- Mărțișor (26-28 februarie, Vaslui); 
- Târgul meșterilor populari (4-6 septembrie, Vaslui); 
• Conservarea şi promovarea muzicii tradiţionale şi a dansului popular:  
- Desfăşurarea cursului de dans popular adresat elevilor – Ansamblul Hora 

Vasluiului 
- Premiul Romeo Tălmaciu; 
- Fanfare țărănești din județul Vaslui, vol I – CD; 
• Promovarea jocurilor vechi ale copiilor: 
- Colorează-mă, copilărie! (1 iunie, Vaslui); 
• Sprijinirea atelierelor demonstrative pentru copii (lemnărit, pictură, 

confecționat mărțișoare) : 
- Mărțișor; 
- 1 iunie- Colorează-mă, copilărie!; 
- Workshop artă naivă; 
• Organizarea în parteneriat cu instituţiile culturale judeţene, aşezămintele 

culturale din teritoriu şi instituţiile de învăţământ a proiectelor prevăzute în agenda 
judeţului; 

• Elaborarea şi derularea proiectului „Curs de dans popular moldovenesc” 
adresat elevilor cu vârsta între 8 şi 18 ani, respectiv Ansamblul de dansuri populare „Hora 
Vasluiului”, care își desfășoară activitatea sub îndrumarea coregrafului Virginel Solomon, 
susținând spectacole cu ocazia desfășurării evenimentelor județene: Festivalul Internaţional 
de Folclor „Hora din străbuni”, Ziua internațională a Iei - flashmob, Festivalul Datini şi 
obiceiuri de iarnă, Zilele Culturale ale Municipiului Vaslui, Festivalul internațional de 
folclor „Trandafir de la Moldova”, Iași; 

• Grupul folcloric vocal-instrumental „Mugurel” - își desfășoară activitatea 
sub coordonarea profesoarei Maria Cornea, susținând următoarele reprezentații: Spectacol 
de Crăciun – Sala „Ștefan cel Mare” a Consiliului Județean Vaslui, Spectacol de Crăciun – 
Episcopia Hușilor, Spectacol de Anul Nou la Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Vaslui, Ziua satului Rebricea, Răzeșii din Pogonești - 35 de ani de 
activitate, Ziua satului Șuletea; 
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• A fost editată revista „Est” ca publicaţie de specialitate a instituției noastre și 
a aşezămintelor culturale din judeţ: în decembrie a apărut numarul 20; 

• Sprijinirea apariției revistei „Elanul”, publicaţie de cultură editată de 
Asociaţia Culturală „Academia Rurală Elanul” din Giurcani, comuna Găgeşti. Revista 
„Elanul” a apărut trimestrial, instituția noastră acoperind costurile aferente tipăririi; 

• Sprijinirea apariției  revistei „Vutcani”, publicaţie de cultură editată de 
profesorul Ion Diaconu din Vutcani. Revista a apărut trimestrial, însumând patru numere, 
instituția acoperind costurile aferente tipăririi; 

• Sprijinirea apariției revistei „Vutcani - o făclie moldavă”, publicaţie de 
cultură editată de Nicuță Marcu din Vutcani. Revista a apărut în două numere și o 
suplimentare de tiraj pentru primul număr, instituția acoperind costurile aferente tipăririi; 

• Realizarea seminarului metodic „Strategii şi politici culturale în Vaslui”, 
cu participarea directorilor de aşezăminte culturale sau a reprezentanților comunei cu 
atribuții culturale din judeţul Vaslui: 

Seminarul 1: Vaslui (online) – 11 iunie 
- Participarea în comisiile de evaluare a concursurilor de management susţinute 

de candidaţii la funcţia de director de aşezământ cultural (Murgeni și Dragomirești); 
- Cercetarea satului românesc: au fost editate 3 volume, broșură și CD, 

reprezentând editarea fonotecii Arhivei de folclor „Vasile Adăscăliței”, cu înregistrări 
realizate între anii 1967 și 1983, care cuprinde și un bogat material folcloric privitor la 
zona Vasluiului: De-o negură de vreme (vol. 6), Leagănă-te, vârf de brad. Cântece de 
demult (II), La vârfuri la nouă meri.Cântece de demult (III).   

• Cercetarea muzicii tradiționale: au fost editate 3 CD-uri, reprezentând 
valorificarea folclorului vasluian: Grupul „Răzeșii din Pogonești : Cântecele Răzeșilor - 35 
de ani de activitate, Grupul „Răzeșii din Pogonești” : N-am venit să cerem, ci-am venit 
să dăm și Fanfare țărănești din județul Vaslui. 
 

Indicatori de performanță: 
- cheltuieli pe beneficiar (subvenție + încasări/nr. total de beneficiari): 

853092,48/38170=22,35; 
-  fonduri nerambursabile atrase: 0; 
- număr de activități specifice: 89; 
- număr de apariții media: 85; 
- număr de beneficiari neplătitori: 38.170; 
- număr de beneficiari plătitori: 0; 
- număr de expoziții/număr de evenimente/număr de 

reprezentații/frecvența medie zilnic: 5/89/6/1 eveniment la 4 zile; 
- număr de proiecte/acțiuni culturale: 8/89; 
- venituri proprii din activitatea de bază: 0 lei; 
- venituri proprii din alte activități: 0. 
 
Dintre cele mai importante activităţi desfăşurate în cursul anului 2021, 

enumerăm: 
1. Cercetarea satului românesc. În ultimii ani a fost derulat un amplu proiect 

de cercetare a universului rural: Editarea Arhivei de folclor „Vasile Adăscăliței”, inițiat de 
Lucian-Valeriu Lefter, care cuprinde înregistrări realizate între anii 1967 și 1983, ce a 
aparținut fostei arhive a Seminarului de Folclor al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din 
Iași, fondată de profesorul și etnologul Vasile Adăscăliței.  

Atelier de pictură naivă „Datini și obiceiuri de iarnă” - un mod inedit de a 
omagia tradițiile satului românesc a fost cel de a organiza un concurs tematic de pictură pe 
șevalet, în cadrul Expoziției de artă naivă.  

2. Hora din străbuni - bienal, în prima săptămână a lunii august, la Vaslui are 
loc Festivalul Internațional de Folclor „Hora din străbuni”. În 2021 festivalul s-a desfășurat 
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pe o perioadă restrânsă, de doar trei zile, vineri, sâmbătă și duminică (30-31 iulie și 1 
august).  

Au participat 6 ansambluri folclorice internaționale, 3 ansambluri din țară și 11 
ansambluri și grupuri folclorice din județul Vaslui, însumând 700 de persoane (dansatori, 
instrumentiști, coregrafi și conducători de grupuri).  

3. Târgurile de meșteri populari 
La începutul anului, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 

Tradiționale și-a propus organizarea a trei târguri de meșteri populari, dedicate 
sărbătorilor de peste an.  

La sfârșitul lunii februarie, a fost organizat evenimentul „Mărțișor”, noua 
denumire pentru Târgul de primăvară, ajuns la ediția a XIII-a, în perioada 26-28 februarie 
2021. Publicul vizitator a putut admira și cumpăra mărțișoarele tradiționale expuse de 
participanți, dar și mărțișoare dulci prezentate de Georgeta Cârtea și Andreea Ciobanu, 
lumânări, port popular, prin prezența iscusitelor femei de la Laza, Adriana Ailioaei și 
Rodica Bulboacă.  

În perioada 24-25 aprilie 2021, în Centrul Civic al Municipiului Vaslui, s-a 
desfășurat cea de-a XVII-a ediție a evenimentului „Ouă încondeiate. Icoane”, la care au 
participat 17 meșteri populari reprezentând județele: Suceava, Botoșani, Argeș, Iași, Bacău 
și Vaslui.  

Primul weekend din luna septembrie este rezervat desfășurării Târgului 
meșterilor populari, eveniment ajuns la cea de-a XIX-a ediție. În Parcul Copou din Vaslui 
au fost invitați să participe peste 70 de meșteri populari, pe diverse secțiuni de meșteșug: 
lemn, olărit, port popular, țesături, lavandă, marochinărie, podoabe etc. 

Târg de jucării - duminică, 6 iunie 2021 - Centrul Judeţean pentru Conservarea 
si Promovarea Culturii Tradiționale Vaslui în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Vaslui. Au participat elevii din școlile gimnaziale vasluiene, în Parcul Copou, pentru a 
sărbători împreună, în cadrul unei manifestari specifice, „Colorează-mă, copilărie!”, Ziua 
Internaţională a Copilului.  

4. În perioada martie-aprilie 2021 au fost organizate două evenimente omagiale 
pentru a comemora două personalități marcante ale culturii vasluiene: Romeo Tălmaciu și 
Dan Ravaru.  

5. Festivalul Fanfarelor - programat a se desfășura în a doua jumătate a lunii 
octombrie, Festivalul Fanfarelor a fost anulat datorită noilor restricții impuse de starea de 
alertă. Pentru a marca evenimentul și pentru a conserva muzica de fanfară din județul 
Vaslui, au fost organizate înregistrări în trei comune (Dragomirești, Cozmești și Pungești) și 
una la Bârlad, în urma cărora a rezultat primul volum al albumului „Fanfare țărănești din 
județul Vaslui”. 

6. Festivalul Datini și obiceiuri de iarnă, ediția a XXXIX-a - a fost organizată o 
campanie de cercetare în satele cu cele mai reprezentative vălărete, în vederea realizării 
unui film documentar etnografic: Vălăretul. De la ceremonial la festival. Au participat 10 
alaiuri, 2 urători și Ceata de urși de la Leorda, Comănești.  

 
Nerealizări și popuneri pentru remedierea deficiențelor: 
- proiecția programului aferent anului 2021 a suferit unele modificări datorită 

restricțiilor impuse în timpul anului. O parte din obiectivele stabilite la începutul anului nu 
au putut fi duse la îndeplinire. Amintim imposibilitatea obținerii de venituri proprii în urma 
vânzării biletelor și abonamentelor, reducerea beneficiarilor, spectatori în cadrul 
evenimentelor, anularea activităților ce ar fi presupus o densitate mare de persoane etc. 
Cu toate acestea, instituția s-a regrupat și a adoptat în limitele impuse de lege, cele mai 
importante evenimente prevăzute în Planul minimal al anului 2021; 

- lipsa spațiilor pentru personalul instituției, arhivă, magazie, repetiții ale 
ansamblului „Hora Vasluiului” și grupului „Mugurel”; 
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- lipsa unei legislaţii care să permită controlul/intervenţia asupra actului cultural 
desfăşurat în mediul rural; 

Spațiul necesar desfășurării activităților de specialitate și tehnic- 
administrativ se dorește a fi dat spre folosire odată cu inaugurarea Centrului Cultural 
Dimitrie Cantemir Vaslui. 
 

                                                   * 
 
Consiliul Judeţean Vaslui îşi propune, în continuare, în colaborare cu consiliile 

locale, realizarea de investiţii majore în infrastructura de drumuri şi utilităţi pentru 
rezolvarea problemelor majore ale judeţului, în vederea îmbunătăţirii situaţiei economice 
şi sociale. 

 
 

                            7 februarie 2022 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Șef birou Marilena-Eugenia Andronic 
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