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ReabilitaRea dRumului judeţean

DJ 248A: 
limita județului Iași – Buda– DJ207E (Oșești) 

de la km 

 de la km 68+500 la km 70+400(1,9km) 
judeţul Vaslui

efectele multiplicatoare ale proiectului se evidenţiază 
mai ales la nivelul următoarelor posibilităţi de replicare 
şi extindere a rezultatelor proiectului:

➧ îmbunătăţeşte accesul la serviciile de asistenţă 
socială, de sănătate, educaţionale;

➧ facilitează accesul mijloacelor de intervenţie 
rapidă în zonă (salvare, pompieri);

➧ asigură cele mai bune opţiuni pentru  transpor-
tul populaţiei către oraşul negreşti, cel mai apro-
piat centru urban;

➧ facilitează accesul la locurile de muncă existente 
în oraşul negreşti;

➧ crează posibilitatea persoanelor de etnie rroma 
din Oşeşti de a urma, gratuit, un curs de califi-
care într-un domeniu în care există locuri de 
muncă pe piaţă, constructii civile;

➧ crează oportunitatea pentru cel puţin 3 persoane 
de etnie rromă de a obţine în urma calificării, un 
loc de muncă stabil;

➧ creeză premisele pentru atragerea unor noi afa-
ceri in zona si dezvoltarea celor existente;

➧ reduce costurile  de transport si de întreţinere a 
autovehiculelor;

➧ contribuie la creşterea gradului de civilizaţie al 
locuitorilor din zona ţintă şi la scoaterea din izo-
lare;
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OBIECtIVUL gENERAL:
Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea 
calităţii vieţii membrilor comunităţii  rrome  din satul 
buda, comuna Oşeşti, județul Vaslui prin reabilitarea 
micii infrastructuri comunitare şi creşterea nivelului de 
calificare profesională a persoanelor de etnie rromă din 
comunitate.

OBIECtIVELE SpECIfICE:
O1 Creșterea accesului persoanelor provenite din 

comunitatea de rromi din comuna Oşeşti, sat 
buda, la servicii de bază, de calitate, prin reabili-
tare a micii infrastructuri comunitare ( drum de 
acces practicabil);

O2 stimularea participării active a persoanelor 
de etnie rromă din comuna Oşeşti, sat buda,  
la activităţile de reabilitare şi întreţinere a 
drumului judeţean care reprezintă un punct de 
legătură important cu infrastructura de drumuri 
judeţeană;

O3 dezvoltarea unui parteneriat activ și dura-
bil între comunitatea locală rromă din Oşeşti 
și instituțiile administrației publice locale şi 
judeţene din Vaslui pentru realizarea unor obiec-
tive de interes local şi judeţean. 

ACtIVItăȚI pRINCIpALE:

A1 Organizarea activităţii unităţii de implemen-
tare (uiP);

A2 monitorizarea şi evaluarea proiectului;

A3 achiziţionarea serviciilor de proiectare şi re-
alizarea proiectului tehnic;

A4 Organizarea procedurii de achiziţie a lucrărilor 
de reabilitare a drumului judeţean 248A limita 
judeţului Iaşi-Buda-DJ207E (Oşeşti), judeţul 
Vaslui;

A5 instruirea şi calificarea a 20 de persoane de 
etnie rromă din comuna Oşeşti, în vederea 
obţinerii unui loc de muncă stabil 

A6 Realizarea lucrărilor de reabilitare a DJ 248A 
limita judeţului Iaşi-Buda-DJ207E(Oşeşti);

A7 Promovarea şi diseminarea rezultatelor pro-
iectului.

REzULtAtE OBȚINUtE

➧ 1,9 km de drum judeţean reabilitat;

➧ 1 grup de iniţiativă al rromilor din comuna Oşeşti 
transformat într-o organizaţie non-guvernamentală 
a persoanelor de etnie rromă;

➧ 620 persoane de etnie rromă din satul buda, comuna 
Oșești care beneficiază de reabilitarea drumului DJ 
248A limita judeţului Iaşi-Buda DJ207E(Oşeşti), 
judeţul Vaslui;

➧ 20 de persoane de etnie rromă au fost instruite, ast-
fel încât au  participat activ la activitățile de reabili-
tare a drumului;

➧ 3 persoane de etnie rromă au participat activ la 

accesul îmbunătăţit  la serviciile din centrul de 
comună sau din oraşe  pentru 3200 de persoane; 

➧ 1 conferinţa de presă -  închidere a proiectului;

➧ 2 comunicate de presă – care vor respecta regulile 
de identitate vizuală stabilite de finanţator  publi-
cate în mass-media locală;

➧ 500 de fluturaşi editați pentru promovarea 
activităților din cadrul proiectului;

➧ 100 pliante de promovare tipărite;

➧ 1 placă pentru amplasare permanentă:

➧ echipa de implementare a proiectului care a benefi-
ciat de experiență în managementul proiectelor cu 
finanțare nerambursabilă.
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