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Consultări publice privind Strategia de dezvoltare economico-socială  

a judeţului Vaslui  
 
 
Unitatea administrativ- teritorială Judeţul Vaslui emite următorul comunicat de presă, în 
scopul consultării publice a Strategiei de dezvoltare economico-socială a judeţului Vaslui, cu 
orizontul de timp 2013-2020. 
 
Consiliul Judeţean Vaslui şi compania de consultanţă Addvances organizează a doua serie de 
consultări publice pe tema elaborării Strategiei de dezvoltare economico-socială a judeţului Vaslui, 
cu orizontul de timp 2013-2020. 

 
Dezbaterile pe marginea versiunii de lucru a documentului de planificare strategică se vor desfăşura 
în sala “Ştefan cel Mare” a Consiliului Judeţean Vaslui, după următorul program: 

• Miercuri, 16 iunie, ora 10.00 – cu reprezentanţii mediului de afaceri;  
• Miercuri, 16 iunie, ora 13.00 – cu reprezentanţii instituţiilor publice (servicii deconcentrate);  
• Joi, 17 iunie, ora 10.00 – cu reprezentanţii administraţiilor  publice locale;  
• Joi, 17 iunie, ora 13.00 – cu reprezentanţii sectorului nonguvernamental; 

 
Documentul, în varianta supusă dezbaterii, poate fi consultat pe platforma de comunicare 
disponibilă la adresa www.addvances.ro/projects/cj-vaslui.    

 
Scopul acestor evenimente este de a colecta observaţii şi propuneri pentru îmbunătăţirea 
conţinutului documentului strategic. 

 
 
Proiectul este cofinanţat din  FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional 
Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, codul SMIS al proiectului: 3032 
 
Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 553.572 lei, din care: 

• 542.500,56 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European; 
•   11.071,44 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului. 

 
Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta capacitatea de formulare a politicilor publice 
pentru dezvoltarea socială şi economică la nivelul judeţului Vaslui, prin intermediul implementării 
unui proces participativ de planificare strategică. 
 
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 

Comunicat de presă 



 
 

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. 
 
 
Grupul ţintă al proiectului este format din reprezentanţii Consiliului Judeţean Vaslui şi anume: 
• Nivelul de management superior al Consiliului Judeţean Vaslui, reprezentat de Preşedinte, 

Vicepreşedinţi, Secretararul Judeţului – 4 persoane; 
• Nivelul de management mediu, reprezentat din directorii de direcţii de specialitate din cadrul 

Consiliului Judeţean Vaslui, şefii de servicii şi din cadrul instituţiilor subordonate Consiliului 
Judeţean Vaslui – 13 persoane; 

• Nivelul operaţional din cadrul direcţiilor şi serviciilor din Consiliul Judeţean Vaslui – reprezentanţi – 
37 persoane. 

 
Principalele activităţi ale proiectului sunt:  

• Elaborarea „Profilului demografic, social şi economic al judeţului Vaslui”; 
• Desfăşurarea sesiunilor de instruire pentru ocupaţiile Manager de Proiect şi Director de 

Program; 
• Elaborarea „Strategiei de dezvoltare economico-socială a judeţului Vaslui, 2009 – 2013, cu 

orizontul de timp 2013 – 2020”; 
• Evaluarea Ex – Ante a „Strategiei de dezvoltare economico-socială a judeţului Vaslui, 2009 – 

2013, cu orizontul de timp 2013 – 2020”; 
• Consultarea publică  a „Strategiei de dezvoltare economico-socială a judeţului Vaslui, 2009 – 

2013, cu orizontul de timp 2013 – 2020”; 
• Desfăşurarea vizitei de studii intr-o regiune mai veche membră a Uniunii Europene; 
• Diseminarea rezultatelor obţinute în cadrul proiectului. 

 
Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 12 luni. Locul de desfăşurare al proiectului: sediul 
Consiliului Judeţean Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 79, municipiul Vaslui. 
 
Prin implementarea proiectului se vor obţine următoarele rezultate principale: 
• „Profilul socio-demografic şi economic al judeţului Vaslui” elaborat; 
• 200 exemplare tipărite şi distribuite din „„Strategia de dezvoltare economico-socială a judeţului 

Vaslui, 2009 – 2013, cu orizontul de timp 2013 – 2020” 
• 200 exemplare tipărite şi distribuite din pliantul proiectului; 
• 100 exemplare tipărite şi distribuite din Broşura de diseminare a lecţiilor învăţate; 
• Echipamentul achizionat, recepţionat şi funcţional (1 info-chiosc pentru uz exterior); 
• 1 sesiune de instruire organizată şi defăşurată pentru ocupaţia de Manager de proiect pentru 24 

beneficiari, conform standardelor CNFPA legate de organizarea formării profesioanale a 
adulţilor; 

• 1 sesiune de instruire organizată şi defăşurată pentru ocupaţia de Director de program pentru 24 
beneficiari, conform standardelor CNFPA legate de organizarea formării profesioanale a 
adulţilor. 

 
 
Persoana de contact: Mihaela Chircu, manager proiect, tel-0235-361086, fax-0235-361090, e-
mail:mihaela.chircu@consiliu.vaslui.ro, www.cjvs.ro 


