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Consiliul judeţean Vaslui anunţă închiderea proiectului „Reactualizarea Strategiei de 
dezvoltare economico-socială a judeţului Vaslui, cu orizontul de timp 2013 – 2020”.  
 
Conferinţa finală va avea loc marţi, 16 noiembrie 2010, începând cu 
orele 1400, în sala “Ştefan cel Mare” a Consiliului judeţean Vaslui. 

 
Proiectul a fost cofinanţat de Uniunea Europeană din  FONDUL SOCIAL EUROPEAN, prin 
Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, cod SMIS: 3032. 
 
Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) a fost de 553.572 lei, din care: 470.536,20 lei 
reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European, 71.964,36 lei contribuţia 
Guvernului României şi 11.071,44 lei reprezintă cofinanţarea eligibilă a beneficiarului. 
 
Obiectivul general al proiectului viza dezvoltarea capacităţii 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 a fost reprezentat de elaborarea „Strategiei de dezvoltare a judeţului 
Vaslui, perioada 2009 – 2013, cu orizontul de timp  2013-2020 ”.  
 
Grupul ţintă al proiectului a fost 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 şi şefii de 

servicii din cadrul Consiliului Judeţean Vaslui şi instituţiilor subordonate– 13 persoane; 
• Nivelul operaţional din cadrul direcţiilor şi serviciilor din Consiliul Judeţean Vaslui – 

reprezentanţi – 37 persoane. 
 
Activităţi principale derulate prin proiect: 
 

• Pregătirea documentaţiei de licitaţie pentru contractarea elaborării Strategiei, organizarea 
şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice; 

• Elaborarea „Profilului demografic, social şi economic al judeţului Vaslui”; 
 
 



• Desfăşurarea  a două sesiuni de instruire (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 studiu în regiunea Abruzzo din Italia, în scopul transferului de 

expertiză în domeniul dezvoltării regionale şi al dezvoltării de parteneriate; 
• Diseminarea rezultatelor obţinute în cadrul proiectului. 

 
Proiectul s-a derulat în judeţul Vaslui pe o perioadă de 15 luni.  
 
Rezultate principale obţinute în urma implementării proiectului: 
 

• O strategie de dezvoltare a judeţului, elaborată cu participarea tuturor actorilor locali 
interesaţi; 

• Un portofoliu de proiecte ce urmează a fi realizate şi implementate în orizontul de timp 
2020, cuprinzând 22 de intervenţii în următoarele sectoare; infrastructură, dezvoltare 
urbană, agricultură şi dezvoltare rurală, dezvoltare economică, protecţia mediului, 
educaţie, sănătate, servicii sociale, turism, cultură; 

• 8 întâlniri de consultare publică a Strategiei, desfăşurate; 
• un Raport asupra consultării publice a Strategiei, elaborat; 
• Un Raport de evaluare ex – ante a “Strategiei de dezvoltare economico-socială a judeţului 

Vaslui, 2009 – 2013, cu orizontul de timp 2013 – 2020” elaborat; 
• Un „Profil socio-demografic şi economic al judeţului Vaslui”, elaborat; 
• instalarea unui infochioşc de uz extern, pentru creşterea transparenţei procesului 

decizional la nivelul Consiliului Judeţean Vaslui; 
• 1 sesiune de instruire organizată şi defăşurată pentru ocupaţia de Manager de proiect, 

pentru 24 beneficiari din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Vaslui şi instituţiile 
subordonate, 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 din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Vaslui şi instituţiile 
subordonate, conform standardelor CNFPA legate de organizarea formării profesioanale a 
adulţilor; 

• 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 şi a 

experienţei. 
 
 

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. Persoana de contact: Anca Ciurescu, responsabil comunicare, 
relaţii publice şi politici orizontale. 
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