
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.161/2007 
privind aprobarea cofinanţării proiectului „Arta tradiţională – mijloc de dezvoltare economică” 

 
având în vedere adresa Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iaşi 

nr.1935/02.10.2007; 
având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul de Vecinătate România-

Moldova 2004-2006, Phare CBC 2005, Prioritatea 1 „Dezvoltare Economică şi Socială”; 
având în vedere dispoziţiile art.44 alin. (1) din Legea nr.273/29.06.2006 privind finanţele publice 

locale; 
în temeiul art.91, alin (1) lit.b şi alin (6), lit. a şi ale art.97, alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată; 
Consiliul judeţean Vaslui, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1 – Se aprobă cofinanţarea proiectului „Arta tradiţională – mijloc de dezvoltare economică”, 
având valoarea totală de 149.900 Euro, cu suma de 7.495 Euro.  

Art.2 – Finanţarea proiectului prevăzut la art.1 se face din fonduri nerambursabile şi din bugetul 
local al judeţului Vaslui pe anul 2008. 

Art.3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia economică şi Biroul 
contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui. 

Vaslui, 18 decembrie 2007 
P R E Ş E D I N T E, 
Corneliu Bichineţ 

                      Contrasemnează:                  
                                                    Secretarul judeţului Vaslui, 

                                      Gheorghe Stoica 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PRESEDINTE 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului „Arta tradiţională – mijloc de 

dezvoltare economică” 
 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 
În luna martie, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui, 

cu sprijinul Consiliului judeţean Vaslui a iniţiat şi depus pentru finanţare, prin Programul de Vecinătate 
România- Moldova Phare CBC 2005, proiectul « Arta tradiţională – mijloc de dezvoltare economică». 
 Scopul proiectului îl constituie revitalizarea artelor şi meştesugurilor tradiţionale locale din zona 
transfrontalieră Vaslui-Hânceşti-Leova prin promovarea şi dezvoltarea activităţii meşterilor populari şi 
încadrarea a acestora în circuitul economiei de piaţă. 
 Obiectivul general al proiectului este: 

♦ Creşterea nivelului de cooperare socială şi economică transfrontalieră între judeţul Vaslui si raioanele 
Hânceşti şi Leova  

Partenerii proiectului sunt Consiliul judeţean Vaslui şi consiliile raionale din Hânceşti şi Leova. 

Practic, proiectul îşi propune să sprijine dezvoltarea meşteşugurilor tradiţionale din cele trei unităţi 
administrativ teritoriale partenere, prin: 

- dezvoltarea unui portal web pentru promovarea şi informarea celor peste 280 meşteri populari; 

- editarea unui număr de 1800 mape de promovare a meşterilor populari; 

- organizarea a trei ateliere de instruire pentru tinerii ce doresc practicarea meşteşugurilor 
tradiţionale în domeniile olărit, ţesături şi prelucrarea lemnului; 

- organizarea a patru târguri ale meşterilor populari.   
În urma implementării proiectului „Arta tradiţională – mijloc de dezvoltare economică”, vor fi 

obţinute următoarele rezultate: 
- peste 280 de meşteri populari din zona transfrontalieră Vaslui-Hânceşti-Leova vor beneficia de 

promovare pe portalul web dezvoltat în cadrul proiectului şi de informaţii de interes pentru ei 
(legislaţia privind meşteşugurile tradiţionale din România şi Republica Moldova, noutăţi 
referitoare la târguri ce se vor organiza atât în judeţul Vaslui şi raioanele Hânceşti şi Leova cât şi 
în cele 2 ţări (România şi Republica Moldova)   

- prin dezvoltarea portalului web va creşte numărul comenzilor pentru produsele meşterilor populari 
din zona transfrontalieră Vaslui-Hânceşti-Leova cu 15% într-o perioadă de 6 luni de la data 
lansării acestuia comparativ cu aceeaşi perioadă înainte de lansare. 

- peste 40 meşteri populari din zona transfrontalieră Vaslui-Hânceşti-Leova îşi vor prezenta 
produsele în cadrul celor 4 manifestări organizate în cadrul proiectului 

- vor fi organizate 4 târguri pentru meşterii populari în judeţul Vaslui   
- 25 de tineri din comunele Vinderei, Duda Epureni şi Pogoneşti vor participa la ateliere de instruire 

în arte şi meşteşuguri tradiţionale: 5 în olărit, 10 în prelucrarea lemnului, 10 în ţesături 
- Tinerii absolvenţi ai atelerelor de lucru vor primi atestate eliberate de Centrul Judeţean pentru 

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui şi vor fi sprijiniţi în obţinerea atestatului 
eliberat de Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale.  

- Persoanele care iubesc şi utilizează produse tradiţionale, artizanale vor beneficia de o bază de date 
cu meşterii populari din zona transfrontalieră Vaslui-Hânceşti-Leova, putând astfel lua legătura 
direct cu aceştia şi comanda produsele  

- va fi realizată o cercetare de teren pentru descoperirea tuturor persoanelor care mai practică 
meşteşugurile tradiţionale din judeţul Vaslui 



- vor fi editate un număr de 1800 mape de prezentare a meşterilor populari din zona transfrontalieră 
Vaslui-Hânceşti-Leova (900 în română şi 900 în engleză) care vor conţine broşuri şi cd-uri. Peste 
100 de meşteri populari vor beneficia de mape de prezentare  

- vor fi elaborate şi transmise mass-mediei locale un număr de 3 comunicate de presă  
Valoarea totală a proiectului este de 149.900 Euro, din care: 134.910 Euro reprezintă contribuţia 

Uniunii Europene, 7.495 Euro reprezintă contribuţia Consiliului judeţean Vaslui şi 7.495 Euro reprezintă 
contribuţia Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui. 

Prin adresa nr.1935/02.10.2007, Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iaşi ne-a 
informat că, în urma recomandării comitetului de evaluare, proiectul a fost preselectat pentru finanţare. În 
vederea semnării contractului de finanţare, unul dintre documentele solicitate este şi hotărârea consiliului 
judeţean de aprobare a cofinanţării proiectului. 

Prin adresa nr.1935/02.10.2007, Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iaşi ne-a 
informat că, în urma recomandării comitetului de evaluare, proiectul a fost preselectat pentru finanţare. 
Semnarea contractului de finanţare şi acordarea finanţării nerambursabile prin Programul de Vecinătate 
România- Moldova 2004-2006, Phare CBC 2005, solicitată prin proiectul « Arta tradiţională – mijloc de 
dezvoltare economică», au  fost condiţionate de transmiterea în termen cît mai scurt la Ministerul 
Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor a hotărârii consiliului judeţean de aprobare a cofinanţării 
proiectului. 

Termenul  limită până la care trebuie adoptată hotărârea consiliului judeţean de aprobare a 
cofinanţării proiectului este prima jumătate a lunii decembrie 2007. 

Faţă de cele prezentate, am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat, pe care vă rog să îl aprobaţi în 
forma prezentată. 

Preşedinte, 
Prof. Corneliu Bichineţ 
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