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Reactualizarea Strategiei de dezvoltare economico-socială  
a judeţului Vaslui, cu orizontul de timp 2013-2020 

 
 
 
 
 Consiliul judeţean Vaslui anunţă lansarea proiectului „Reactualizarea Strategiei de 
dezvoltare economico-socială a judeţului Vaslui, cu orizontul de timp 2013 – 2020”, finanţat de 
Uniunea Europeană, prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, Fondul Social 
European. Conferinţa de lansare a proiectului va avea loc luni, 19 octombrie 2009, începând cu 
orele 1200, în sala de conferinţe a Hotelului Europa, Vaslui. 
  

Scopul proiectului este reprezentat de elaborarea „Strategiei de dezvoltare a judeţului Vaslui, 
perioada 2009 – 2013, cu orizontul de timp  2013-2020 ”, formulată în urma desfăşurării de analize 
specifice şi a procesului de consultare a factorilor locali interesaţi şi a comunităţii, care să includă 
generarea de scenarii de dezvoltare a judeţului şi stabilirea unor priorităţi de intervenţie sectoriale, 
aliniate problemelor, necesităţilor şi constrângerilor identificate la nivel local şi documentelor 
programatice naţionale, regionale şi judeţene. 

   Revizuirea strategiei curente şi realizarea „Strategia de dezvoltare economico-socială a 
judeţului Vaslui, 2009 – 2013, cu orizontul de timp 2013 – 2020” s-a considerat necesară din 
următoarele motive:  

- pentru fundamentarea portofoliului de proiecte cu care judeţul Vaslui intenţionează să acceseze 
fonduri europene, 

- o abordare strategică unitară a punctelor slabe şi riscurilor identificate, 
- o perspectivă de timp mai largă (2009 – 2020) care va încadra planificarea şi implementarea 

unor politici complexe şi coerente de dezvoltare a judeţului Vaslui. 
Elaborarea Strategiei se va face în urma parcurgerii unui proces participativ de planificare strategică, 

care să asigure consultarea şi implicarea factorilor locali interesaţi şi a comunităţii, cu respectarea 
criteriilor cheie de calitate utilizate în evaluarea documentelor strategice la nivel europen;  relevanţă, 
eficacitate, eficienţă, consecvenţă şi coerenţă, pragmatism, sustenabilitate şi aranjamente de 
management şi monitorizare. Documentul va include un Plan de Acţiune, structurat, care să includă: 
acţiuni, durată, responsabilităţi, ţinte cheie, valoare estimativă a investiţiilor. De asemenea, strategia se 
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va raporta la sursele de finanţare existente, disponibile prin accesarea de finanţări şi/sau mobilizarea 
unor instrumente de creditare şi/sau investiţii private. 

 
 

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 553.572,00 Euro, din care 542.500,56 Euro 
reprezintă contribuţia nerambursabilă a Uniunii Europene şi a Guvernului României. 

 
 
 
 
 

 
Pentru informaţii suplimentare, persoanele interesate sunt invitate să adreseze solicitări la Consiliul 
judeţean Vaslui din str. Ştefan cel Mare nr. 79, telefon 0235-361086, fax 0235-361090, e-mail: 
consiliu@consiliu.vaslui.ro.  
Persoane de contact: Anca Lupu, responsabil comunicare, relaţii publice şi politici orizontale. 
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