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Demografie şi forţă de muncă 

 

 La 1 iulie 2008 populaţia stabilă a judeţului Vaslui totaliza 452.528 persoane, 

din care 50,1% populaţie feminină şi 49,9% populaţie masculină; 

 58,8% din populaţia judeţului Vaslui locuieşte în mediul rural şi 41,2% în mediul 

urban; 

 Densitatea populaţiei, exprimată prin numărul de locuitori ce revin la un km2, 

este de aproximativ 85 persoane/km2, inferioară celei înregistrate la nivel 

regional (101 persoane/km2) sau naţional (90 persoane/km2); 

 Vârsta medie a populaţiei feminine, în anul 2008 era 38,7 ani, iar cea a 

populaţiei masculine de 36,1 ani; 

 Durata medie de viaţă a populaţie este de73,1 ani. Durata medie este de 69,6 

ani în rândul populaţiei masculine şi de 76,8 ani în rândul populaţiei feminine; 

 În anul 2008, gradul de îmbătrânire demografică al populaţiei a fost 1.091,1‰, 

ceea ce înseamnă că la 1.000 persoane tinere cu vârsta cuprinsă între 0 şi 14 

ani revin 1.019,1 persoane vârstnice cu vârsta de 60 ani şi peste; 

 Rata de înlocuire a forţei de muncă este de 916,5‰, ceea ce înseamnă că peste 

aproximativ 15 ani fiecare 1.000 persoane ce vor ieşi din câmpul muncii vor fi 

înlocuite de aproximativ 917 persoane, ceea ce va conduce la un deficit de forţă 

de muncă de 83 persoane (8,3%); 

 Rata sporului natural a înregistrat la nivelul judeţului Vaslui valoare negativă la 

data de 1 iulie 2008 (-0,1‰); 

 Numărul mediu de salariaţi din judeţul Vaslui, la sfârşitul anului 2008, totaliza 

60.815 persoane. Numărul salariaţilor deţine o pondere de 21,7% din efectivul 

populaţiei cu vârsta între 15 şi 59 ani (aflate în vârstă de muncă); 

 Domeniile principale în care sunt concentraţi salariaţii din judeţul Vaslui sunt: 

industrie (32,7%), sănătate şi asistenţă socială (13,3%) şi învăţământ (12,1%); 

 Condiţiile de muncă ale salariaţilor: în anul 2008 numărul accidentaţilor în 

muncă a totalizat un efectiv de 34 salariaţi, din care 4 accidentaţi mortal; 

 În judeţul Vaslui la jumătatea anului 2009 rata şomajul a fost de 12,1%, fiind în 

continuă creştere comparativ cu lunile precedente; 

 În intervalul 2004-2008 rata şomajului masculin vasluian a fost superioară atât 

ratei înregistrate la nivel judeţean, cât şi celei înregistrate în rândul populaţiei 

feminine. 

Infrastructură şi echiparea teritoriului 

 

 La 31 decembrie 2008 în judeţul Vaslui drumurile publice însumau 2.173 km, din 

care 17,3% erau încadrate în categoria drumurilor naţionale şi 82,7% în 

categoria drumurilor judeţene şi comunale; 

 Ponderea drumurilor publice modernizate este de 26,8% (582 km), iar cea a 

drumurilor cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere de 13,9% (304 km); 

 Drumurile judeţene şi comunale se cifrau la finele anului 2008 la 1.796 km, din 

care 14,0% erau modernizate, 14,3% cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere, 39,2% 

pietruite şi 32,5% de pământ; 

 Densitatea drumurilor publice este 40,9 km drumuri publice la 100 km2 teritoriu 

şi de 10,9 km în cazul drumurilor publice modernizate; 

 Reţeaua de căi ferate a judeţul Vaslui (249 km) este formată în proporţie de 

98,8% din linii normale, din care 77,6% sunt cu o cale (191 km) şi 22,4% sunt 

cu două căi (55 km); 

 Densitatea căilor ferate calculată ca raport al lungimii totale a căilor ferate la 

1.000 km2 de teritoriu era de 46,8 la finele anului 2008; 

 Cel mai apropiat punct aerian faţă de judeţul Vaslui este Aeroportul Internaţional 

Iaşi (la o oră de mers cu maşina – circa 73 km) unde sunt operate curse regulate 

de transport aerian; 

 Punctele de control şi trecere a frontierei aflate pe teritoriul judeţului Vaslui care 

fac legătura cu Republica Moldova sunt: Albiţa (RO) – Leuşeni (MD) (rutier) şi 

Fălciu (RO) – Stoianovca (MD) (feroviar); 

 Lungimea totală a reţelei de distribuţie a apei din judeţul Vaslui era, în anul 

2007, de 871,4 km, din care 53,0% în mediul urban; 

 Reţeaua de distribuţie a apei potabile, din judeţul Vaslui, era în proporţie de 

31,3% veche de maxim 5 ani, în timp ce proporţia reţelei de distribuţie a apei 

potabile cu o vechime de peste 25 ani ajungea la 49,8%; 

 Numărul localităţilor din judeţul Vaslui care beneficiază de reţeaua de alimentare 

cu apă potabilă se cifrează la 52 localităţi, din care 5 în mediul urban; 

 Volumul de apă distribuit unui locuitor, pe parcursul anului 2008, a fost de 14,3 

m3/cap locuitor în judeţul Vaslui şi de 18,9 m3/cap locuitor la nivelul Regiunii de 

Dezvoltare Nord-Est; 

 74,9% din consumul total de apă înregistrat la nivel judeţului Vaslui este 

reprezentat de consumul casnic; 
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 Reţeaua de canalizarea judeţului Vaslui avea o lungime de 483,0 km în anul 

2008; 

 În profil teritorial, numărului localităţilor ce beneficiază de sistem de canalizare 

este de 5 localităţi urbane (472,8 km) şi 6 localităţi rurale (10,2 km); 

 56,5% din populaţia urbană totală beneficiază de sisteme de canalizare 

orăşeneşti cu epurare; 

 În anul 2008, lungimea simplă a conductelor de distribuţie a gazelor naturale de 

pe raza judeţului Vaslui cumula 237,3 km, din care 219,7 km în mediul urban 

(92,6%) şi 17,6 km în mediul rural (7,4%); 

 Distribuţia de energie termică, în anul 2008, în judeţul Vaslui, a fost realizată în 

trei municipii (Vaslui, Bârlad şi Huşi) şi două localităţi rurale (Costeşti şi Muntenii 

de Jos) totalizând 29.581 gigacalorii. 

 

 

Dezvoltare urbană 

 

 Gradul de urbanizare al judeţului Vaslui a fost de 41,2% în anul 2008, fiind 

inferior atât celui înregistrat la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Est (43,2%), 

cât şi celui naţional (55,0%); 

 Judeţul Vaslui cuprinde în structura sa administrativ urbană organizatorică: 3 

municipii (Vaslui, Bârlad şi Huşi) şi 2 oraşe (Murgeni şi Negreşti); 

 Populaţia urbană a judeţului Vaslui totaliza 186.255 locuitori stabili la data de 1 

iulie 2008; 

 Densitatea populaţia, în centrele urbane ale judeţului, la mijlocul anului 2008 era 

de 1.020,4 locuitori/km2 în reşedinţa de judeţ municipiul Vaslui, 4.764,6 

locuitori/km2 în municipiul Bârlad şi 454,0 locuitori/km2 la nivelul municipiului 

Huşi. În cele două oraşe ale judeţului Vaslui, densitatea populaţiei a înregistrat 

valoarea de 58,2 locuitori/km2 în oraşul Murgeni şi de 166,4 locuitori/km2 în 

oraşul Negreşti; 

 Ponderea populaţiei feminine din mediul urban vasluian este de 51,5%; populaţia 

feminină a mediului urban este cu 5.701 persoane mai mare decât cea 

masculină; 

 Populaţia tânără (0-14 ani) a mediului urban vasluian deţinea la 1 iulie 2008 un 

procent de 15,3% din populaţia stabilă totală, populaţia adultă (15-59 ani) 

reprezenta 72,1%, iar restul populaţiei (12,6%) era încadrată în categoria 

„populaţie vârstnică” (60 ani şi peste); 

 Gradul de îmbătrânire demografică a populaţiei urbane din judeţul Vaslui a fost 

de 827,3‰; 

 Rata de înlocuire a forţei de muncă la nivelul urban judeţean are valoarea 

634,4‰, ceea ce înseamnă că fiecare 1.000 de persoane care vor ieşi din 

câmpul muncii vor fi înlocuite de circa 634 de persoane, urmând a se crea un 

deficit de resurse de muncă pe piaţa locală urbană a judeţului Vaslui; 

 Rata sporului natural în mediu urban al judeţului Vaslui a fost de 2,7‰ în anul 

2008, situându-se pe un trend descendent comparativ cu anul 2004; 

 Fondul locativ al celor cinci centre urbane ale judeţului Vaslui însumau 64.213 

locuinţe, din care 58.099 în cele trei municipii (90,5%) şi 6.114 locuinţe (9,5%) 

în oraşele Murgeni şi Negreşti; 

 În anul 2007 numărul persoanelor pe o locuinţă, în mediul urban, a fost de 

aproximativ 3 persoane atât la nivel judeţean, cât şi la nivel regional sau 

naţional; 

 Fiecare locuitor din mediul urban vasluian a avut la dispoziţie, în anul 2007, o 

suprafaţă locuibilă de 12,7 m2; 

 Mărimea locuinţelor calculată ca raport între numărul total de camere şi numărul 

de locuinţe existente a fost de 2,4 camere/locuinţă la finele anului 2007; 

 Suprafaţa locuibilă a unei locuinţe, la finele anului 2008, a fost de 36,8 m2 în 

mediul urban; 

 În anul 2008 a fost dezvoltat, în cele cinci centre urbane ale judeţului, un număr 

total de locuinţe de 339, în proporţie de 100% din fonduri private; 

 Suprafaţa spaţiilor verzi pe cap de locuitor cu domiciliul stabil în municipiile şi 

oraşele judeţului Vaslui a fost 15,2 m2 în anul 2007; 

 La nivelul municipiului Bârlad suprafaţa spaţiului verde pe cap de locuitor este de 

20,8 m2/locuitor, cu 5,6 m2 mai mult decât media judeţeană; 

 Suprafaţa zonelor de agrement din zona urbană a judeţului Vaslui, inclusiv a 

parcurilor din oraşe şi municipiile judeţului Vaslui, se cifrează la 147,75 ha, din 

care 22,3% în municipiul Vaslui (33,0 ha) şi 72,4% în municipiul Bârlad (107,0 

ha); 

 La nivelul anului 2008, lungimea străzilor orăşeneşti din judeţul Vaslui cumulau 

394 km, din care jumătate erau modernizate - 198 km (50,3%). 
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Agricultură şi dezvoltare rurală 

 

 În anul 2008, structura administrativ-teritorială rurală a judeţului Vaslui 

cuprindea în componenţa sa 81 de comune şi 449 de sate; iar populaţia stabilă 

totaliza 266.273 locuitori la 1 iulie 2008; 

 Localităţile vasluiene, din punct de vedere al efectivului demografic se grupează 

astfel: 45,7% din localităţi au mai puţin de 3.000 locuitori, 32,1% au un efectiv 

de 3.001-4.000 locuitori, 21,0% au un efectiv de 4.001-6.000 locuitori şi doar 

1,2% au 6.001 locuitori şi peste; 

 Gradul de ruralizare al judeţului Vaslui este de 58,8% fiind superior atât celui 

înregistrat la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Est (56,8%), cât şi celui naţional 

(45,0%); 

 Densitatea populaţiei rurale vasluiene a fost de 53,5 locuitori/km2 la nivelul 

anului 2008; 

 Structura populaţiei pe grupe mari de vârstă se prezenta astfel: 21,4% populaţie 

tânără (0-14 ani), 54,7% populaţie adultă (15-59 ani) şi 23,9% populaţie 

vârstnică (60 ani şi peste); 

 Vârsta medie a populaţiei feminine din mediul rural al judeţului Vaslui este de 

54,0 ani, iar cea a populaţiei masculine de 55,1 ani; 

 Gradul de îmbătrânire demografică a populaţiei rurale din judeţul Vaslui a fost de 

1.114,5‰, valoare superioară celei înregistrată la nivel regional (1.080,2‰) şi 

inferioară celei înregistrate la nivel naţional (1.375,6‰); 

 Rata de înlocuire a forţei de muncă este raportul dintre populaţia rurală cu 

vârstă de până la 14 ani şi o treime din populaţia adultă. La nivel judeţean acest 

indicator are valoarea 1.176,8‰, ceea ce înseamnă că fiecare 1.000 de 

persoane care vor ieşi din câmpul muncii vor fi înlocuite de circa 1.177 de 

persoane, ceea ce va conduce la un surplus de forţă de muncă pe piaţa locală 

rurală a judeţului Vaslui; 

 Rata sporului natural a înregistrat valori negative pe parcursul perioadei 2004-

2008, de la -0,8‰ (2004) la -2,1‰ (2008); 

 Suprafaţa agricolă a judeţului Vaslui (401.182 ha) deţine o pondere de peste trei 

sferturi din suprafaţa fondului funciar; 

 Suprafaţa agricolă din judeţul Vaslui, pe categorii de folosinţă prezintă 

următoarea structură: 72,6% arabilă (291.306 ha), 21,8% păşuni (87.438 ha), 

2,0% fâneţe (7.949 ha), 3,0% vii şi pepiniere viticole (11.911 ha) şi 0,6 % livezi 

şi pepiniere pomicole (2.578 ha); 

 Suprafaţa cultivată în anul 2008 pe raza judeţului Vaslui totaliza 205.374 ha, 

reprezentând 17,9% din suprafaţa totală cultivată la nivelul regiunii Nord-Est; 

 Producţia medie totală de grâu şi secară a fost 3.687 kg/ha în judeţul Vaslui, 

fiind superioară celei înregistrate la nivel regional (3.181 kg/ha) şi naţional 

(3.397 kg/ha); 

 Numărul de bovine ce reveneau unui hectar de teren la nivel judeţean (20,0 

capete bovine/ha) a fost inferior celui înregistrat în regiunea Nord-Est (29,5 

capete bovine/ha) sau la nivel naţional (20,4 capete bovine/ha); 

 În anul 2008, producţia agricolă animală exprimată în tone carne (total) a fost 

de 24.832 tone, din care 99,9% proprietate majoritară privată; 

 Producţia totală de lapte a fost de 1.509 mii hectolitri la 31 decembrie 2008 cu 

4,5% mai mică faţă de producţia de lapte totală înregistrată cu cinci ani mai 

devreme; 

 Numărul de tractoare agricole fizice era în anul 2008 de 3.417 bucăţi cu 28,3% 

mai mare ca în anul 2004, iar numărul plugurilor pentru tractor s-a majorat cu 

526 bucăţi pe parcursul celor cinci ani ajungând la un efectiv de 2.939 pluguri în 

2008 (+21,8%); 

 La finele anului 2008, suprafaţa totală a viilor pe rod însuma 11.601 hectare 

fiind cu 14,8% mai mare ca cea din anul precedent şi cu 9,1% mai mică ca cea 

din anul 2004; 

 Suprafaţa viilor pe rod totală este formată din 98,1% suprafaţă recoltată cu vie 

pentru struguri de vin şi 1,9% vii pe rod pentru struguri de masă; 

 Producţia medie de struguri de vin la hectar, în anul 2008, a fost de 5.363,8 

kg/ha la nivelul judeţului Vaslui şi de 5.024,4 kg/ha la nivel naţional; 

 În anul 2008, la nivel judeţean, suprafaţa certificată în agricultură ecologică 

însuma 650,2 ha (0,16% din suprafaţa agricolă totală), din care 99,2% 

suprafeţe cu floră spontană (flori şi fructe de pădure – 654 ha); 0,77% păşuni şi 

fâneţe (5 ha) şi 0,03% alte suprafeţe (destinate creşterii de melci – 0,2 ha); 

 La nivelul judeţului Vaslui, în anul 2008, erau înregistraţi 11 operatori-

producători şi 1 operator-comerciant certificaţi în agricultura ecologică la 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 
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 În judeţul Vaslui nu sunt înregistrate organizaţii care să activeze în domeniul 

agriculturii ecologică, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă, 

acesta fiind un aspect negativ pentru agricultura ecologică şi domeniile conexe; 

 În judeţul Vaslui sunt certificate ca produse tradiţionale de Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale un număr total de 6 produse marca SC Vascar SA. 

 

 

Dezvoltare economică şi mediul de afaceri 

 

 La nivelul judeţului Vaslui la finele anului 2008 existau un număr de 5.338 

unităţi locale active; 

 99,7% dintre unităţilor locale active vasluiene sunt întreprinderi mici şi mijlocii 

cu un personal de până la 250 şi doar 0,3% sunt întreprinderi mari cu un număr 

de angajaţi de 250 şi peste. În structura IMM-urilor o pondere ridicată o au 

întreprinderile din categoria micro (89,3%) al căror număr de angajaţi este de 

maxim 9; 

 Structura unităţilor locale active, pe activităţi, reflectă o concentrare a agenţilor 

economici în sectorul comerţului (46,8%, 2.499 firme); urmează „industria” ce 

cumulează 12,2% dintre agenţii economici; 

 „Hotelurile şi restaurantele” reprezintă o pondere de 3,5% din numărul total al 

agenţilor economic locali, ceea ce semnifică că sectorul turistic nu este 

dezvoltat potrivit potenţialului; 

 Cifra totală a unităţilor locale active din judeţul Vaslui cumula 4.776 milioane lei 

preţuri curente, din care sectorul comerţului deţine o pondere de 44,4%, fiind 

urmat de industrie cu 35,2%; 

 Cifra de afaceri medie pe agent economic activ, la finele anului 2008, a fost de 

aproximativ 938,1 mii lei. În industria prelucrătoare firmele deţin o cifră de 

afaceri de peste două ori mai mare decât media judeţeană (19.84,5 mii lei), iar 

cele a căror activitate este dată de „energie electrică şi termică, gaze şi apă” au 

cumulat în anul 2008 o cifră de afaceri medie de 141 ori mai mare, mai exact o 

cifră medie de afaceri de 132.333,3 mii lei; 

 La nivel judeţean, la finele anului 2008, se observă că productivitatea medie 

anuală a muncii a fost de 114,1 mii lei/salariat, ceea ce înseamnă că 

productivitatea lunară a unui salariat a fost de 9.508 lei/lună/salariat; 

 Cele mai mari productivităţi medii anuale a muncii este înregistrată în domeniul 

„energie electrică şi termică, gaze şi apă” (270,1 mii lei/angajat/an) şi „comerţ” 

(213,0 mii lei/angajat/an), iar cea mai scăzută în cazul activităţilor de 

învăţământ, unde unui angajat îi revine anual 57,4 mii lei din cifra de afaceri; 

 În judeţul Vaslui există două centre de sprijinire a mediului de afaceri: Centrul de 

afaceri Tutova şi Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui; 

 Prin instituţiile de sprijinire a facerilor se mai numără: Camera de Comerţ, 

Industrie şi Agricultură Vaslui, Oficiul Registrului Comerţului Vaslui şi Agenţia 

Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui. 

 

Turism 

 Formele de turism practicabile în judeţul Vaslui sunt dintre cele mai diverse: 

religios, cultural-istoric, vitivinicol, rural, cinegetic şi de pescuit; 

 În judeţul Vaslui se găsesc peste 36 de biserici, mănăstiri şi schituri, care pot fi 

incluse în traseul pelerinilor ortodocşi; 

 Judeţul Vaslui este remarcabil prin tezaurele arheologice găsite aici, valorile 

etnografice şi de artă populară, locurile istorice şi monumentele care atestă 

existenţa milenară a românilor în această zonă, cât şi contribuţia lor la cultura 

universală; 

 Municipiul Huşi este faimos pentru podgoriile şi calitatea vinurilor sale. Un 

adevărat sanctuar al vinului este Muzeul Viticulturii din Huşi, un muzeu unic, 

creat şi găzduit la Şcoala Viticolă din Huşi unde există o colecţie de vinuri de 

aproximativ 22.000 de sticle, care datează din anul 1949; 

 Multe dintre aşezările vasluiene şi-au păstrat tradiţiile şi obiceiurile în pofida 

transformărilor aduse de progresul tehnic. Printre zonele cele mai bogate în 

tradiţii folclorice şi etnografice este Valea Tutovei, între Bârlad şi Dragomireşti; 

 Fauna cinegetică a judeţului Vaslui este diversă, permiţând organizarea unor 

partide de vânătoare de neuitat. Principalele specii de animale care trăiesc în 

pădurile judeţului sunt cerbul, mistreţul şi iepurele; 

 Principalele resurse turistice ale judeţului Vaslui sunt: Muzeul Judeţean Vaslui, 

Muzeul Vasile Pârvan (Bârlad), Muzeul de Artă Religioasă al Mănăstirii „Sfinţii 

Petru şi Pavel” (Huşi), Muzeul Caricaturii (Huşi), Situl arheologic Bârlad - Valea 

Seacă, Mănăstirea Floreşti, Mănăstirea Dimitrie Cantemir, Biserica „Adormirea 

Maicii Domnului”, Schitul Sfânta Treime, Casa Sturdza, Muzeul Memorial 
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Dimitrie Cantemir, Rezervaţia forestieră şi botanică Hârboanca, Punct Fosilifer 

Măluşteni, etc.; 

 În judeţul Vaslui există autorizate de Ministerul Turismului un număr total de 23 

agenţii de turism, 22 structuri de primire turistică şi 21 unităţi de alimentaţie 

publică distribuite în profil teritorial în principalele trei centre urbane (Vaslui, 

Bârlad şi Huşi); 

 În judeţul Vaslui 45% dintre structurile de primire turistică sunt clasificate 3 

stele, respectiv 3 flori în funcţie de mediul în care sunt poziţionate (urban sau 

rural) şi 32% cu 2 stele / 2 flori; 

 Cea mai frecventă formă de prezentare a unităţilor de alimentaţie publică 

acreditate de Ministerul Turismului în care turiştii pot servi game variate de 

preparate culinare este „restaurantul clasic” cu o pondere de 52,4%; 

 Conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, judeţul Vaslui 

dispunea în anul 2008 de 11 unităţi de primire turistică, din care 4 hoteluri, 3 

pensiuni turistice urbane, 2 pensiuni turistice rurale, un hostel şi o tabără pentru 

elevi şi preşcolari; 

 Capacitatea de cazare existentă în judeţul Vaslui în anul 2008 a fost de 689 

locuri, iar cea în funcţiune de 233.508 locuri-zile; 

 Sosirile turistice înregistrate de unităţile de cazare turistică din judeţul Vaslui în 

anul 2008 se cifrează la 58.870; iar durata medie de şedere a fost de 1,74 zile; 

 Ponderea turiştilor români în numărul total al turiştilor sosiţi în judeţul Vaslui 

este de 92,1%, iar a celor străini de 7,9%; 

 Indicele de utilizare a capacităţii de cazare în funcţiune a fost de 25,2% în 

judeţul Vaslui, fiind inferioară celei înregistrate la nivel regional (29,3%) sau 

naţional (35,0%). 

 

 

Mediu 

 

 Cea mai mare partea a lungimii râurilor de pe teritoriul judeţului Vaslui sunt 

încadrate în clasa de calitate a II-a (stare bună); 

 Surse de poluare ale lacurilor monitorizate de Agenţia pentru Protecţia Mediului 

sunt sursele difuze şi poluarea naturală; 

 Se consideră zonă critică pentru apele de suprafaţă: râul Vaslui – tronson staţie 

epurare municipiul Vaslui-confluenţă cu râul Bârlad; 

 La nivelul judeţului Vaslui, monitorizarea Agenţiei pentru Protecţia Mediului 

redată în Raportul de Mediu reliefează o scădere a emisiile de gaze cu efect 

acidifiant; 

 În anul 2008, la nivelul judeţului Vaslui, zona critică sub aspectul degradării 

solurilor este reprezentată de o suprafaţă totală de 115 ha fiind afectată de 

alunecări active şi semistabilizate; 

 Fondul forestier judeţean vasluian ocupă, la sfârşitul anului 2008, aproximativ 

50.568 ha. Suprafaţa fondului forestier reprezintă 9,5% din suprafaţa totală a 

judeţului Vaslui (ponderea la nivel naţional a fondului forestier este 21,7%); 

 În cursul anului 2008, starea generală fito-sanitară a fondului forestier 

administrat de Direcţia Silvică Vaslui a fost corespunzătoare, neînregistrându-se 

atacuri puternice de boli şi dăunători biotici sau abiotici; 

 Depozitele de deşeuri municipale din localităţile Vaslui, Bârlad şi Huşi şi-au sistat 

activitatea la sfârşitul anului 2006, iar cel din Negreşti la data de 16 iulie 2009. 

În prezent operatorii acestor depozite au încheiate contracte pentru eliminarea 

deşeurilor cu firme din judeţul Neamţ; 

 Indicatorul „generare deşeuri municipale”, exprimat în kg deşeuri / cap locuitor a 

înregistrat în anul 2007 valoarea de 395 kg/locuitor la nivelul judeţului Vaslui şi 

de 412 kg/locuitor la nivel naţional; 

 Sisteme de colectare selectivă sunt implementate în localităţile urbane Vaslui, 

Bârlad, Huşi, Negreşti şi Murgeni, precum şi în comunele Pădureni şi Dimitrie 

Cantemir; 

 La nivelul judeţului Vaslui există două firme autorizate să colecteze deşeuri din 

echipamente electrice şi electronice; 

 În judeţul Vaslui rezervaţiile naturale ale biosferei ocrotite prin lege sunt în 

număr de nouă şi cumulează în total 191,28 ha. 

 

 

Servicii publice şi administraţie publică 

 

 În judeţul Vaslui sunt stabilite 122 de rute de transport public, în baza cărora se 

asigură serviciile de transport public de persoane prin curse regulate; 
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 la sfârşitul anului 2008, numărul vehiculelor utilizate în transportul urban de 

pasageri se cifra la 73 autobuze şi microbuze şi 3 troleibuze; 

 Numărul pasagerilor transportaţi în mediul urban cu autobuze şi microbuze a fost 

de 4.246,7 mii pasageri în anul 2008 fiind mai mic cu 39,0% mai mic 

comparativ cu anul 2004; 

 În anul 2007, numărul de autovehicule în proprietate personală ce revenea la 

1.000 de locuitori a fost de 62,4 autovehicule la nivelul judeţului Vaslui şi de 2,1 

ori mai multe la nivel naţional (129,7 autovehicule în proprietate personală la 

1.000 locuitori); 

 Efectivul autovehiculelor de marfă înscrise în circulaţie în circulaţie în judeţul 

Vaslui, la finele anului 2007, se cifra la 4.611 autovehicule reprezentând 0,9% 

din efectivul total înregistrat la nivel naţional şi 9,1% din parcul auto marfar al 

regiunii nord-estice; 

 Numărul unităţilor sanitare cu proprietare majoritară de stat era, la finele anului 

2008, de 26 structuri; 

 Unităţile sanitare, cu proprietate privată, existente în judeţul Vaslui la finele 

anului 2008 se cifrau la 409 unităţi, din care: 44% erau cabinete medicale de 

specialitate; 22,7% farmacii (inclusiv puncte farmaceutice); 14,9% cabinete 

stomatologice şi 6,8% laboratoare medicale, cabinete medicale de familie 

(4,9%), laboratoare de tehnică dentară (3,9%), policlinici (1,5%) şi cabinete de 

medicină generală (1,2%); 

 Numărul de paturi de spital la 10.000 de locuitori a evoluat în intervalul de timp 

2004-2008 de la 55,4 paturi de spital la 56,4 paturi de spital la 10.000 

locuitori (+1,8%), în timp ce numărul medicilor raportat tot la 10.000 locuitor a 

fost de 11 în anul 2008, cu 8,9% mai mare ca în anul 2004; 

 Numărul de stomatologi vasluieni la 10.000 locuitori a fost de 2,1 stomatologi 

în anul 2004 şi de 2,5 stomatologi în anul 2008; 

 La 31 iulie 2009, numărul persoanelor instituţionalizate în sistemul de asistenţă 

socială totaliza 822 persoane, iar numărul persoanelor cu dizabilităţi beneficiare 

de servicii rezidenţiale / nonrezidenţiale totaliza 881 persoane; 

 Numărul persoanelor beneficiare de prestaţii sociale la data de 31 iulie 2009 era 

de 111.442 persoane, din care 14,8% copii şi 85,2% adulţi; 

 Numărul beneficiarilor de alocaţii de susţinere pentru familia monoparentală a 

fost în anul 2009 de 6.844 persoane; 

 În judeţul Vaslui numărul familiilor beneficiare de venit minim garantat la finele 

anului a fost de 14.392, în timp ce număr persoanelor beneficiare de această 

categorie de venit totaliza 41.116 persoane; 

 La finele anului 2009 Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale a efectuat 

plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, gaze naturale, 

lemne, cărbune şi combustibili petrolieri către 111.482 familii; 

 77,8% din sumele plătite pe parcursul anului 2009 de către Agenţia Judeţeană 

de Prestaţii Sociale au fost direcţionate conforma titlului 57, conform căruia 

„dreptul la asistenţă socială sub formă de prestaţii sociale se acordă la cerere 

sau din oficiu, după caz, pe baza actelor doveditoare, în condiţiile prevăzute de 

lege”; 

 La finele anului 2008, numărul bibliotecilor din judeţul Vaslui totaliza 321 

biblioteci fiind cu 7,7% mai multe (+23 biblioteci) comparativ cu anul 2004. Din 

cele 321 de biblioteci un procent de 25,2% sunt localizate în mediul urban, iar 

restul de 74,8% în mediul rural; 

 Numărul cititorilor care beneficiază de serviciile şi volumele puse la dispoziţia 

acestora de către biblioteci se cifra, la sfârşitul anului 2007, la 101,1 mii cititori 

fiind cu 16,4% mai puţini decât în anul 2004; 

 În anul 2008, numărul volumelor de cărţi ce au putut fi citite de către abonaţii 

bibliotecilor se ridica la 2.752 mii volume; 

 La sfârşitul anului 2008 existau 10 muzee şi colecţii publice şi o instituţie de 

spectacole şi concerte cu o capacitate de 300 locuri pe raza judeţului Vaslui; 

 Numărul vizitatorilor în muzee şi colecţiile publice a fost de 88.191 persoane pe 

parcursul anului 2008; 

 în judeţul Vaslui în anul 2008 existau 36 de săli de sport, din care 86,1% în 

mediul urban; 

 În anul 2008, populaţia şcolară din Judeţul Vaslui se cifra la 84.801 elevi, din 

care 20,3% sunt încadraţi în învăţământul preşcolar (17.210 elevi), 54,9% în 

învăţământul primar şi gimnazial (46.518 elevi), 18,1% în învăţământul liceal 

(15.309 elevi), 6,1% în învăţământul de arte şi meserii (5.177 elevi) şi 0,1% în 

învăţământul de maiştri (77 elevi); 

 Numărul cadrelor didactice totaliza 5.717 persoane la finele anului 2008, iar 

numărul cadrelor didactice ce revin la 100 persoane populaţie şcolară este de 

6,6 cadre didactic (valoare superioară înregistrată celei de la nivel regional şi 

naţional); 
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 Numărul populaţiei şcolare ce revine pe o sală de clasă şi un cabinet şcolar a 

fost de 31 persoane la nivelul judeţului Vaslui în anul 2007, în timp ce de un 

laborator şcolar beneficiază aproximativ 404 elevi; .404 persoane populaţie 

şcolară utilizau o sală de gimnastică, iar 1.842 un teren de sport; 

 În anul 2008, pe teritoriul judeţului Vaslui existau 84 de unităţi de poliţie şi un 

număr de 3 detaşamente şi secţii de pompieri şi un număr de 537 de pompieri ce 

au la dispoziţie 25 de autoutilitare în cazuri de intervenţie; 

 Rata infracţionalităţii a fost în anul 2008 de 1.128 infracţiuni la 100.000 de 

locuitori în anul 2008 la nivel judeţean, valoare inferioară celei înregistrate la 

nivel regional sau naţional; 

 În anul 2008, rata criminalităţii, exprimată prin număr de persoane condamnate 

definitiv la 100.000 locuitori a fost de 265 la nivelul judeţului Vaslui şi de 171 la 

nivel naţional; 

 În perioada 2004-2008, procentul de micşorare al ratei criminalităţii a fost de 

40,6 la nivel judeţean şi de 48,2% la nivelul regiunii Nord-Est. 
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                    Capitolul 1. Cadrul general al judeţului Vaslui 
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Scurt istoric 

Existenţa celor mai vechi aşezări pe teritoriul judeţului 

Vaslui este demonstrată de descoperirile arheologice din 

perioada neolitică, dar primele atestări documentare ale 

unor localităţi au apărut în anul 1375 şi în documente 

interne din 1423. În perioada 1435-1442, Vaslui a fost 

rezidenţa Ţării de Jos şi era considerat a doua citadelă a 

Moldovei. În 1440, Bogdan al II-lea câştigă în pădurea de 

la Crasna o importantă bătălie împotriva polonilor, dar 

eroismul şi patriotismul locuitorilor acestor meleaguri a 

fost dovedit în marea bătălie câştigată de Ştefan cel 

Mare în 1475 la Podul Înalt, bătălie cunoscută în istorie 

ca fiind cea mai strălucită victorie din istoria militară a 

României şi cea mai mare victorie europeană împotriva 

otomanilor, până la asediul Vienei. 

 

Între secolele XVII - XVIII, mai multe aşezări vasluiene, au 

fost prădate şi incendiate de invaziile tătare şi otomane, 

unele dintre ele fiind complet distruse, cum a fost şi 

cazul actualei reşedinţe, Vaslui. 

 

În secolele care au urmat, locuitorii judeţului au 

participat activ la bătăliile pentru independenţă şi 

libertate din 1848, 1858, 1877 şi 1918 fiind recunoscuţi 

pentru vitejia şi curajul lor, lăsând eroi legendari, precum 

Peneş Curcanul. În secolul al XX-lea, alături de judeţul 

Botoşani, pe teritoriul judeţului a izbucnit Răscoala 

ţărănească din 1907, care a antrenat mai multe localităţi 

printre care Huşi, Vaslui, Bârlad, Stănileşti, Muntenii de 

Jos, ş.a. 

 

Judeţul Vaslui, cu reşedinţa la Vaslui, a fost înfiinţat ca 

unitate administrativ teritorială sub denumirea de ţinut, 

încă din secolul al XIX-lea şi cuprindea o suprafaţă de 

2.132 km². În componenţa sa intrau 3 plăşi: Racova, 

Stemnic şi Crasna. Ca semn heraldic avea un scut 

crenelat, un stup şi trei albine.  

 

În 1950, a fost înfiinţată regiunea Bârlad cu reşedinţa la 

Bârlad, iar în perioada 1956 - 1968, Vaslui, Fălciu şi 

Tutova făceau parte din judeţul Iaşi. La 17 februarie 

1968, a avut loc împărţirea administrativ teritorială, fiind 

astfel reînfiinţat judeţul Vaslui în limitele cunoscute în 

prezent, din fostele judeţe Vaslui, Tutova (cu reşedinţa la 

Bârlad) şi Fălciu (cu prima reşedinţă la Fălciu, apoi la 

Huşi). 

Aşezare geografică. Frontiere 

Vasluiul este un judeţ din regiunea Moldova a României, 

situat în partea de est a ţării, întinzându-se pe cursul 

superior şi mijlociu al râului Bârlad. Face parte din 

Regiunea de Dezvoltare Nord-Est în care sunt incluse şi 

judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ şi Suceava. 

 

Judeţul Vaslui se învecinează:  

→ la est cu Republica Moldova (graniţa 

constituind-o râul Prut -171 km); 

→ la vest cu judeţele Neamţ, Bacău şi Vrancea; 

→ la sud cu judeţul Galaţi; 

→ la nord cu judeţul Iaşi. 

Organizarea administrativă a judeţului Vaslui 

Judeţul Vaslui cuprinde în structura sa administrativ 

organizatorică: 

→ 3 municipii: Vaslui - reşedinţă de judeţ, 

69.839 locuitori la 1 iulie 2008, Bârlad, 

69.373 locuitori; Huşi, 29.047 locuitori; 

→ 2 oraşe:  Negreşti 10.154 locuitori şi 

Murgeni 7.842 locuitori; 

→ 81 comune; 

→ 449 sate; 

Suprafaţă şi relief 

Suprafaţa totală a judeţului Vaslui este de 5.318,4 km2, 

din care 401,85 km2 (7,55%) este cumulată în zonele 

urbane ale judeţului (municipiul Vaslui, municipiul Bârlad, 

municipiul Huşi, oraşul Murgeni şi oraşul Negreşti). 

Distanţa dintre oraşul Vaslui şi principalele centre urbane din regiunea 

Nord-Est şi capitală 

Localitate Distanţa (Km) Durata aproximativă 

Bacău 76 0h54΄ 

Botoşani 183 2h15΄ 

Iaşi 68 0h50΄ 

Piatra Neamţ 136 1h35΄ 

Suceava 216 2h40΄ 

Bucureşti 314 4h2΄ 

Sursa: http://www.iturism.ro 

Poziţia geografică a judeţului Vaslui 

Punctul extrem Longitudine estică1) Latitudine nordică 

Nord Sat Protopopeşti 27°38' 20'' 46°57' 57'' 

Sud Sat Pochidia 27°40' 02'' 46°01' 10'' 

Est Sat Săratu 28°16'15'' 46°37'08'' 

Vest Sat Băceşti 27°12'16'' 46°50'30'' 

1) după Greenwich 

 

Vaslui 
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Relief. Judeţul Vaslui este situat în Podişul Moldovei. 

Relieful este reprezentat în întregime de dealuri şi văi 

largi, orientate pe direcţia nord-sud. 

 

Principalele elemente de relief ale judeţului Vaslui sunt 

Podişul Central al Moldovei, partea de est a Dealului 

Tutovei, Dealul Fălciu, Depresiunea Huşi şi Depresiunea 

Elan-Săratu. Formele de relief cu cele mai mari altitudini 

sunt Dealul Mangaralei (485 m), Dealul Răzeşti (465 m), 

Dealul Schitul (461 m). Altitudinea minimă este de 10 m 

localizată în lunca Prutului. 

 

Podişul Central Moldovenesc se întinde din partea de 

nord a văilor Racova şi Lohan şi include partea sudică a 

coridoarelor acestora. Are altitudini cuprinse între 200 m 

şi 485 m. Dealurile înalte şi coastele sunt principalele 

elemente componente ale acestui podiş. Podişul Central 

Moldovenesc ar putea fi divizat în următoarele subunităţi 

de relief: platoul Vaslui, platoul Racova şi platoul 

Sacovăţ. 

 

Dealurile Tutovei se întind la Sud de râul Racova. Judeţul 

Vaslui acoperă doar partea de sud-est a munţilor, munţi 

cu altitudine medie de 300-350 m. Dealurile Tutovei, 

spre sud, se desprind multe văi de râuri.  

 

Dealurile Fălciului sunt situate în partea de est a râului 

Bârlad şi la sud-est de valea Lohan, între văile Bârlad şi 

Elan. Această formă de relief este alcătuită dintr-un rând 

de dealuri înalte (250-375 m) pe o lungime de peste 100 

km. Spre văile Bârlad şi Lohan, dealurile Fălciului se 

termină cu pante abrupte, formate datorită alunecărilor 

de teren. În sud, versantul devine mai întins, ca un 

platou, formând dealurile Măluşteni. Spre valea Elan, 

altitudinea văilor scade de la este la sud-est, de la 250 m 

la 100 m. 

Între Dealurile Tutovei şi Fălciului se întinde coridorul 

Bârlad, cu o lungime de aproximativ 152 km, de forma 

unei lunci care se lăţeşte din amonte (1-2 km) spre aval 

(3-4 km). Pantele, în amonte de Crasna sunt pante 

abrupte. În partea de est a judeţului, pe o distanţă de 

circa 150 km se întinde Valea Prutului care are o luncă 

vastă şi câteva terase. 

 

Soluri. În judeţul Vaslui, se regăsesc o varietate de 

soluri, ce se deosebesc prin proprietăţile acestora, 

productivitate şi măsuri pentru menţinerea şi creşterea 

fertilităţii. Predominante sunt cernoziomul şi solurile 

brune.  

 

Hidrologie. Sub aspect hidrografic, teritoriul judeţului 

Vaslui aparţine bazinului râului Prut, care colectează 

afluenţii din partea de est şi sud-est, şi bazinului râului 

Siret, din care râul Bârlad drenează cea mai mare 

suprafaţă a judeţului (peste două treimi). Râul Bârlad, 

afluentul Siretului, izvorăşte din apropierea Curmăturii - 

pe Valea Ursului, la o altitudine de 370 m şi are o pantă 

medie de la izvoare la vărsare de 1.,38 ‰. Afluenţii 

principali pe partea stângă sunt: Sacovăţ, Durduc, 

Rebricea, Vasluieţ, Crasna, Jeravăţ şi pe partea dreaptă: 

Buda, Racova, Simila şi Tutova. 

 

Râul Prut izvorăşte de pe versantul NE al Muntelui 

Cernahora (Ucraina) şi are la vărsarea în fluviul Dunărea 

un bazin cu o suprafaţă totală de 28.396 km şi o lungime 

de 953 km. La intrarea în judeţ, imediat în amonte de 

sistemul hidrografic Drânceni, totalizează o suprafaţă de 

bazin de 22.630 km2 şi o lungime de 675 km, iar la 

ieşire, în amonte de vărsarea râului Elan, o suprafaţă de 

bazin de 25.768 km2 şi o lungime de 846 km. Principalii 

afluenţi pe care îi primeşte Prutul din judeţ sunt: Sărata 

şi Elanul. 

 

Lacurile de pe teritoriul judeţului Vaslui sunt 

preponderent de natură antropică, construite în scopul 

satisfacerii diverselor folosinţe şi combaterii inundaţiilor. 

Cele mai importante sunt acumulările: Căzăneşti pe râul 

Durduc, Soleşti pe râul Vasluieţ, Puşcaşi pe râul Racova, 

Mânjeşti pe râul Crasna, Râpa Albastră pe râul Simila şi 

Pereschiv, care sunt prevăzute cu volume de apărare 

împotriva inundaţiilor. În afara acestora există o serie de 

acumulări construite special pentru prevenirea 

inundaţiilor ca de exemplu: Delea pe râul Delea, Tăcuta, 

Rediu pe Rediu, Moara Domnească pe râul Fereşti, 

Pungeşti pe Gârceanca, şi Roşieşti pe Idriciu şi încă circa 

80 de iazuri, crescătorii sau alte acumulări mici, 

amplasate pe diverse râuri: Simila, Racoviţa, Buda, 

Gugeşti etc. Lacurile naturale sunt puţine la număr. Mai 

importante sunt cele din lunca Prutului: Grosu, Ulmu, 

Broscăria şi Hârteşti. 

Clima 

Datorită poziţiei pe glob, 46° 40' latitudine nordică, în 

partea extrem estică a României, judeţul Vaslui are clima 

temperat continentală, specifică Europei răsăritene. Sunt 

caracteristice masele de aer rece ale anticiclonului 

siberian, iar vara aerul este uscat continental sau 

tropical. În perioada caldă a anului, seceta este un 

fenomen accentuat şi frecvent; iarna sunt specifice 

inversiunile termice.  

 

Precipitaţiile sunt distribuite inegal, cu cantităţi mari de 

ploi în partea de nord-vest a podişurilor şi în zonele de 

deal (circa 600 mm/an) şi cantităţi mici de precipitaţii în 

depresiuni şi în luncile râurilor (400-500 mm/an). Seceta 

este frecventă în judeţul Vaslui, când precipitaţiile sunt 

sub 200 mm/an. Media precipitaţiilor lunare variază de la 

30 mm în luna ianuarie la 50-66 mm în iunie. Numărul 

mediu de zile cu zăpadă este de 15-30 zile/an.  
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Pământul este acoperit de zăpadă în medie 55-60 zile/an, 

iar stratul de zăpadă are o grosime de 10-15 cm. 

Temperatura medie anuală este de aproximativ 9,30 C. 

Vântul bate mai ales dinspre nord (variaţie 1,6 – 6,5 

m/s). Clima continentală a regiunii este puternic 

influenţată de mase de aer dinspre Atlantic care 

temperează clima continentală, sporindu-i umiditatea. 

Cantităţile mici de precipitaţii care cad în acest bazin 

determină caracterul semipermanent al regimului de 

precipitaţii.  

Resurse naturale 

Resursele naturale neregenerabile. La nivelul 

judeţului Vaslui, resursele naturale neregenerabile sunt 

puţin variate şi sunt reprezentate de: materiale de 

construcţii ce sunt utilizate la nivel local: argile şi luturi 

loessoidale, calcare de argilă, nisip din albia râurilor, 

gresii calcaroase, gresii nisipoase gălbui, cenuşii; ape 

minerale sulfuroase şi feruginoase din izvoarele de la 

Drânceni, Murgeni, Pungeşti, Gura Văii. 

 

Resursele regenerabile. La nivelul judeţului Vaslui cele 

mai importante resurse regenerabile sunt: flora, fauna, 

solurile, resurse de apă. 

Flora. Există o mare varietate a fitocenozei în judeţul 

Vaslui: 197 de asociaţii vegetale, specii de angiosperme 

cu numeroase specii rare şi de mare interes fitogeografic. 

Învelişul vegetal specific şi variat este condiţionat de 

prezenţa condiţiile fizico-geografice autohtone, fiind 

alcătuit atât din specii central-europene (gorun, fag), cât 

şi est-europene (colilia, păiuşul de stepă, etc.). Speciile 

de plante medicinale şi melifere reprezintă 30% din 

totalul speciilor. 

 

În estul şi nord-estul judeţului se află o zonă de 

silvostepă, reprezentată prin pajişti seculare cu păiuş, 

colilie, bărboasă, pir şi măzărichea. Pădurile de stejar 

brumăriu şi stejar pufos, în amestec cu arţar tătărăsc 

apar insular. Etajul pădurilor de foioase ocupă înălţimi de 

peste 300 m în partea de V şi N-V şi la cumpăna de ape 

dintre Bârlad şi Prut. Pădurile reprezintă o valoare 

ecologică, dar şi o valoare economică, prin masa 

lemnoasă ce poate fi exploatată.  

 

Fauna. Relieful variat al judeţului favorizează prezenţa 

unei faune bogate şi diversificate. 

 

Râul Prut se caracterizează prin ihtiofauna ce cuprinde 

specii ca: roşioara, crapul, carasul argintiu, somnul, 

şalăul şi bibanul. În timpul migraţiilor apar specii precum: 

morunaşul, scobarul, sabiţa şi porcuşorul. 

 

În apele râurilor mai mici se întâlnesc peşti de talie mică: 

roşioara, petroc, boarca, pietrar, fusar, sabiţa, avatul, 

varlarul, zvarluga, fufa, ţiparul. În bălţile neamenajate ale 

Prutului trăiesc specii cum sunt: caracuda, obletul, 

bibanul, ştiuca. 

 

Amfibienii sunt reprezentaţi de două specii de tritoni şi 

şapte specii de anure. Reptilele sunt slab reprezentate, 

dominante fiind guşterul, şopârla de iarbă şi năpârca. În 

bălţi trăieşte şarpele de apă şi şarpele de casă care 

poate fi întâlnit şi în preajma locuinţelor. În păduri poate 

fi observat şarpele de alun. 

 

În bălţile cu vegetaţie relativ bogată trăieşte broasca 

ţestoasă de lac, buhaiul de baltă. Avifauna inventariată 

cuprinde aproape 200 de specii, între care dominante 

sunt passeriformele: fazan, potârniche, prepeliţa, raţa 

mare,  raţa mică, sitarul de pădure, cioara grivă, 

coţofana, porumbelul gurelat, turturica, guguştiuc, graur, 

lişită. 

Dintre mamifere, rozătoarele sunt dominante; în zonele 

cultivate se întâlnesc numeroase specii de rozătoare: 

Citellus citellus, Cricetus cricetus, Apodemus agrarius, 

Spalax leucodon; iar în păduri sunt prezente: veveriţa, 

iepure, Muscardinus avellanarius şi Apodemus sylvaticus, 

iar în preajma apelor trăieşte bizamul şi vidra. 

 

Carnivorele apar în zona forestieră: vulpea,  mistreţ, 

pisica sălbatică, şacalul, nevăstuica, lupul care a devenit 

o raritate; uneori este semnalată prezenţa câinelui enot 

în zonele umede precum Valea Bârladului şi Valea 

Prutului. 

 

Mamiferele insectivore sunt reprezentate de arici, 

cârtiţa, jderul de copac, dihorul şi viezure. 

 

Solurile. Formarea şi repartiţia geografică a solurilor în 

judeţul Vaslui au fost influenţate de factorii fizico-

naturali, relieful, litologia şi climă. Numeroasele categorii 

detaliate de sol se deosebesc distinct prin proprietăţile 

lor, capacitatea productivă şi măsurile de menţinere şi 

sporire a fertilităţii. Solurile cernoziomice şi soluri cenuşii 

sunt predominante în zonă.  

 

Resursele de apă. Apele de suprafaţă: în judeţul Vaslui 

resursa de apă de suprafaţă utilizabilă este de 27,64 

milioane mc/an, deci apele de suprafaţă au importanţă 

vitală pentru dezvoltarea economică şi socială a regiunii.  

Cele mai importante ape curgătoare care brăzdează 

teritoriul judeţului sunt: cursul superior şi mijlociu al 

râului Bârlad, care izvorăşte de la Valea Ursului, judeţul 

Neamţ şi strabate judeţul Vaslui pe o distanţă de 173 

km, având afluenţi importanţi: Vasluiul, Crasna, Juravăţ, 

Simila şi Tutova, Dagâţa, Lohan; râul Vasluieţ; râul 

Tutova; un tronson al Prutului cuprins între localităţile 

Drânceni – Fălciu, ce formează hotarul natural (la est), 

care desparte judeţul Vaslui de judeţele sudice ale 

Republicii Moldova. 

 



 

Profilul socio-economic şi demografic al judeţului Vaslui | 19  

 

Panta mică de scurgere este principala caracteristică a 

râurilor colectoare din judeţ. Această proprietate este 

expresia unui grad avansat de evoluţie, de îmbătrânire, 

ca urmare a pachetului gros de sedimente care s-au 

acumulat, aduse de afluenţii cu un pronunţat caracter de 

tinereţe. În general sunt râuri domoale din zona de deal 

cu panta lină spre vărsare, maluri joase, care permit apei 

(în cazul viiturilor) să se reverse în albia majoră şi chiar în 

luncă. Au afluenţi mici şi regim de scurgere foarte 

variabil, atât din punct de vedere al pantei cât şi al 

influenţelor sezoniere. În judeţul Vaslui, teritoriul este 

drenat de râul Bârlad, în proporţie de 70% şi afluenţii 

acestuia, excepţie făcând zona de E şi S-E, care este 

brăzdată de râul Prut. 

 

Apele subterane: în partea de nord a judeţului, respectiv 

a Podişului Central Moldovenesc, există lentile de ape 

freatice cantonate în depozite superficiale lutoase şi 

luto-nisipoase. Straturile acvifere sunt înmagazinate în 

formaţiunile sedimentare pliocen-cuaternare cu 

granulaţie grosieră şi mijlocie, cu o adâncime ce 

oscilează între 5 şi 30 m şi care se regăsesc în 

jumătatea de sud a judeţului. Pânzele acvifere cu 

caracter artezian se află în lungul Bârladului şi Elanului. 

 

Resurse antropice 

Resursele antropice de care dispune judeţul Vaslui 

prezintă, în majoritatea lor, importanţă cultural-istorică şi 

turistică. Lista monumentelor istorice ale judeţului Vaslui, 

publicată în anul 2004 de către Institutul Naţional al 

Monumentelor Istorice cuprinde 499 de obiective, printre 

care se regăsesc situri arheologice, lăcaşuri de cult,  

muzee, case memoriale, clădiri cu importante valenţe 

istorice şi/sau arhitecturale etc. 

 

 

 

Situri arheologice  

Lista siturilor arheologice de pe teritoriul judeţului Vaslui 

cuprinde aşezări umane care acoperă, ca datare, întregul 

spectru temporal al evoluţiei civilizaţiei omeneşti. Astfel, 

se regăsesc aşezări din paleolitic (prima epocă din istoria 

omenirii), din perioade foarte îndepărtate (neolitic, 

eneolitic, epoca bronzului etc), aparţinând culturilor 

Latene, Hallstatt, Noua, Cucuteni etc, dar şi situri datând 

din perioada romană şi medievală. 

 

Situl arheologic Bârlad - Valea Seacă: Aşezarea şi 

necropola de tip Sântana de Mureş de la Bârlad - Valea 

Seacă se află la cca. 1 km nord de municipiul Bârlad, 

fiind situate de o parte şi de alta a pârâului Valea Seacă 

(Periana), databile de la sfârşitul sec. al III-lea, până la 

începutul secolului V p. Ch.  

 

Situl arheologic Trestiana, comuna. Griviţa: Aşezare a 

neoliticului timpuriu de tip Starcevo - Criş de la 

Trestiana, se află la circa 3 km sud de municipiul Bârlad, 

fiind situată pe o terasă inferioară care pătrunde spre 

vest, în lunca inundabilă a râului cu acelaşi nume. 

Aşezarea a fost datată prin metoda carbonului radioactiv 

(C-14) la 6660+-45 î.Hr. 

 

Cetatea geto-dacică Buneşti - Avereşti este situată la 

sud-est de satul Buneşti şi la o depărtare de cca. 1 km de 

acesta. Aşezare de tip dava, ea a fost fortificată cu un 

val de pământ şi un şanţ în faţă, datată fiind din 

perioada sec. IV-II î.Hr.  

 

Monumente de arhitectură ecleziastică 

Patrimoniul istoric al judeţului Vaslui cuprinde biserici şi 

mănăstiri care aparţin diverselor stiluri arhitecturale care 

au influenţat cultura locală de-a lungul timpului şi care 

sunt legate de nume importante ale istoriei locale şi 

naţionale. Astfel, regăsim ctitorii ale lui Ştefan cel Mare, 

aparţinând stilului arhitectural moldovenesc, mănăstiri 

construite în stil romanic, medieval românesc, etc., dar şi 

biserici construite din lemn.  

 

Biserica Domnească „Tăierea Capului Sfântului Ioan 

Botezătorul” din Vaslui este ctitoria domnitorului Ştefan 

cel Mare, datând din anul 1490, ca paraclis al Curţii 

domneşti. După cum rezulta din inscripţia votivă, aflată 

pe peretele de apus, biserica a fost zidită în mai puţin de 

cinci luni de zile (27 aprilie-20 septembrie), în stilul 

arhitectonic moldovenesc din vremea lui Ştefan cel Mare.  

 

Ansamblul arhitectural al episcopiei Huşilor (secolele XV-

XX) este constituit din biserica Sf. Apostoli Petru şi 

Pavel, turnul - clopotniţă, palatul episcopal, chiliile şi 

zidul de incintă. Biserica „Sf. Apostoli Petru şi Pavel” a 

fost construită de Ştefan cel Mare în anul 1495, în 

cadrul Curţii domneşti, funcţionând de-a lungul timpului 

ca mănăstire şi catedrală episcopală (începând de la 

sfârşitul secolului al XVII-lea).  În prezent, în clădire 

funcţionează Muzeul episcopal de artă religioasă şi carte 

veche.  

 

Ansamblul Mănăstirii Floreşti (biserica Sf. Ilie, turnul - 

clopotniţă, palatul egumenesc şi zidul de incintă) este 

unul dintre cele mai importante realizări ale arhitecturii 

ecleziastice din eparhia Huşilor, construit în sec. XVI-

XIX, în stil romantic.  

 

Mănăstirea Fâstâci, întemeiată de familia Palade în 

secolul al XVII-lea, a fost reclădită de domnitorul Mihai 

Racoviţă Cehan în secolul al XVIII-lea, de la care se mai 

păstrează numai biserica - monument deosebit de 

important pentru evoluţia arhitecturii din Moldova care 

atestă o puternică influenţă venită din Ţara Românească 

în domeniul plasticii arhitecturale. 
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                    Capitolul 2. Demografie şi forţă de muncă 
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Situaţia şi structura demografică 

 

Volumul demografic al judeţului Vaslui a scăzut de la 1 

iulie 2004 până la 1 iulie 2008 cu un efectiv de 6.727 

persoane care, exprimat în puncte procentuale, 

totalizează 2,7%. În perioada de referinţă efectivul 

populaţiei stabile a judeţului a înregistrat punctul 

culminant în anul 2005 (460.751 persoane, cu 1,0% mai 

mult decât în anul precedent) şi valoarea minimă la 1 

iulie 2008 (452.528 persoane). 

 

Evoluţia media anuală pe parcursul celor cinci ani de 

analiză 2004-2008 a efectivului populaţiei a fost de -

0,5% la nivel judeţean, -0,8% în mediul urban şi de -0,3% 

în mediul rural. 

 

La jumătatea anului 2008, populaţia feminină reprezenta  

50,1% din efectivul populaţiei judeţului Vaslui, în timp ce 

la nivel regional ponderea deţinută de populaţia feminină 

ajungea la 50,6 puncte procentuale şi la nivel naţional la 

51,3%. 
 

Prin raportarea numărului persoanelor de sex masculin la 

efectivul persoanelor de sex feminin se determină 

raportul de masculinitate, care este de 99,6 la nivel 

judeţean şi de 95,0 la nivel naţional, ceea ce semnifică 

că populaţia judeţului este mai puţin afectată din punct 

de vedere al structurii pe sexe la nivel judeţean decât la 

nivel naţional. În ceea ce priveşte densitatea populaţiei, 

se observă că la nivel judeţean pe un km2 locuiesc 

aproximativ 85 persoane, în timp ce la nivel regional pe 

aceeaşi suprafaţă locuiesc circa 101 persoane, iar la 

nivel naţional 90 persoane. Conform datelor calculate pe 

baza informaţiilor oficiale furnizate de Institutul Naţional 

de Statistică, confortul spaţial al vasluienilor este 

superior atât celui regional, cât şi celui naţional. 

Vârsta medie a populaţiei feminine, în anul 2008 era 

38,7 ani, iar cea a populaţiei masculine de 36,1 ani.  

 

Analizând reprezentarea grafică a piramidei vârstelor, 

construită cu ajutorul efectivelor populaţiei pe grupe 

cincinale de vârstă se observă că în anul 2008 populaţia 

tânără este mai numeroasă decât cea înregistrată în anul 

2004, indiferent că avem în vedere populaţia feminină 

sau masculină. 

 

Potrivit Direcţiei Judeţene de Statistică Vaslui durata 

medie a vieţii populaţiei a fost de 73,1 ani dacă ne 

referim la anul 2008 şi de 72,8 dacă ne raportăm la anul 

2006. Durata medie de viaţă a populaţie este de 69,6 ani 

în rândul populaţiei masculine şi de 76,8 ani în rândul 

populaţiei feminine, deci o persoană de sex feminin 

trăieşte în medie cu 7 ani şi 2 luni mai mult decât o 

persoană de sex masculin. 

 

Situaţia demografică în centrele urbane şi la nivelul judeţului Vaslui în perioada 2004-2008 

 
2004 2005 2006 2007 2008 

Total judeţul Vaslui 459.255 460.751 456.686 455.594 452.528 

Mediul urban 189.846 191.829 188.833 187.792 186.255 

   Municipiul Vaslui 71.252 72.359 70.884 70.302 69.839 

   Municipiul Bârlad 71.059 71.430 70.499 70.064 69.373 

   Municipiul Huşi 29.546 29.882 29.371 29.383 29.047 

   Oraş Murgeni 7.816 7.856 7.808 7.811 7.842 

   Oraş Negreşti 10.173 10.302 10.271 10.232 10.154 

Mediul rural 269.409 268.922 267.853 267.802 266.273 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
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Indicatori statistici demografici 

 

În anul 2008 gradul de îmbătrânire demografică al populaţiei a fost 1.091,1‰ la nivelul 

judeţului Vaslui, fiind inferior celui înregistrat la nivel regional (1.036,6‰) sau naţional 

(1287,6‰). Acest indicator demografic arată că la 1.000 persoane tinere cu vârsta 

cuprinsă între 0 şi 14 ani revin 1.019,1 persoane vârstnice cu vârsta de 60 ani şi peste. 

 

Rata de înlocuire a forţei de muncă se calculează prin raportarea efectivului populaţiei 

tinere la o treime din persoanele în vârsta de 15-59 ani, calculat la 1000 de locuitori. 

Astfel, rata de înlocuire a forţei de muncă este de 916,5‰ în judeţul Vaslui şi de 838,9‰ 

la nivelul regiunii Nord-Est. Ceea ce înseamnă că la nivelul judeţului Vaslui, peste 15 ani la 

1.000 persoane ce vor ieşi din câmpul muncii vor fi înlocuite de aproximativ 917 persoane, 

ceea ce va conduce la un deficit de forţă de muncă de 83 persoane (8,3%). Deficitul de 

resurse de muncă înregistrat la nivel judeţean este inferior celui care va apărea la nivel 

regional (161 persoane sau 16,1%) sau naţional (302 persoane sau 30,2%). 

 

Raportul de dependenţă demografică (raportul dintre suma efectivului populaţiei tinere şi 

populaţiei vârstnice şi efectivul populaţiei adulte) este de 616,8,1‰ în judeţul Vaslui. Ceea 

ce înseamnă că, în medie, 617 peroane aflate în vârstă de muncă susţin 1.000 inactive. 

 

Raportul de dependenţă al tinerilor vasluieni este de 305,5‰, fiind mai mare decât raportul 

de dependenţă al tinerilor din regiunea de dezvoltare Nord-Est (279,6‰) sau cel înregistrat 

la nivel naţional (232,7‰). Astfel la 1.000 persoane adulte revin 305,5 persoane tinere. 

Similar calculului necesar identificării raportului de dependenţă al tinerilor se află şi 

raportul de dependenţă al vârstnicilor. Astfel, la nivel judeţean, se remarcă că la 1.000 

persoane adulte revin 311,3 persoane vârstnice, în timp ce la nivel regional acest indicator 

are valoare de 289,9‰ şi la nivel naţional de 299,6‰. 

 

Mişcarea naturală a populaţiei 

În judeţul Vaslui, rata natalităţii, în perioada 2004-2007 a fost superioară celei a 

mortalităţii, astfel că în această perioadă soldul natural a fost pozitiv, în timp ce la nivelul 

anului 2008, rata natalităţii a fost de 11,3‰ şi cea mortalităţii de 11,4‰, rezultatul fiind 

înregistrarea unui spor natural negativ de -0,1‰. 
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 În aceeaşi perioadă (2004-2007), sporul natural judeţean a înregistrat valori superioare 

celor regionale şi naţionale, iar în anul 2008 sporul natural judeţean a fost de -0,1‰, fiind 

mai mare decât cel naţional -1,5‰ şi mai mic decât celui regional care a fost pozitiv 

(0,5‰). 

 

Pentru judeţul Vaslui, ecartul cel mai mare şi favorabil, în intervalul 2004-2008, a fost 

înregistrat în anul 2006 (1,1‰). Începând cu anul 2005 rata sporului natural a urmat un 

trend descendent până în anul 2008 când valoarea indicatorului a fost negativă. 

 

Indicatorul, rata mortalităţii infantile a fost de 22,4‰ la nivelul anului 2004 şi de 13,6‰ 

în anul 2008. Reducerea ratei morţii infantile în perioada 2004-2008 a fost de 39,6%. 

 

În anul 2008, numărul căsătoriilor înregistrate pe raza judeţului Vaslui se cifrau la 2.625 

căsătorii, urmând un trend ascendent comparativ cu anul 2004 (+6,6%). 

 

Numărul divorţurilor înregistrate în 2008 în cele 86 de centre administrative ale judeţului 

Vaslui s-a cifrat la 858 proceduri soluţionate, mai mult cu 264 cazuri (+44,4%) comparativ 

cu baza anul 2004. 

 

Rata nupţialităţii, exprimată prin numărul de căsătorii la 1.000 locuitori, a atins punctul 

culminat în anul 2007, când valoarea indicatorului statistic a fost de 9,0‰. În anul 2008 

valoarea acestui indicator a fost de 5,7‰, mai mic cu 36,7% comparativ cu anul 

precedent. 

 

Rata de divorţialitate a fost de 1,3‰ la nivelul anului 2004 şi de 1,9‰ în 2008. Pe 

parcursul celor cinci ani, rata de divorţialitate a crescut de 1,46 ori. 

 

Mişcarea migratorie a populaţiei 

Scăderea populaţiei este influenţată pe lângă efectul mişcării naturale a populaţiei de 

efectul mişcării migratorii. În anul 2008 mişcarea migratorie, exprimată prin soldul 

schimbărilor cu reşedinţă a fost de -3.349 locuitori, ceea ce înseamnă că procesul 

plecărilor cu reşedinţă a implicat cu 3.349 persoane mai mult decât procesul stabilirilor cu 

reşedinţă. 

Principalii indicatori ai mişcării naturale a populaţiei din judeţul Vaslui, în perioada 2004-2008 

Indicator u.m. 2004 2005 2006 2007 2008 

Născuţi vii persoane 5.522 5.613 5.533 5.481 5.152 

Decedaţi - total persoane 5.101 5.207 5.033 5.130 5.202 

Decedaţi sub un an persoane 124 131 104 88 70 

Rata mortalităţii infantile ‰ 22,5 23,3 18,8 16,1 13,6 

Spor natural persoane 421 406 500 351 -50 

Rata sporului natural ‰ 0,9 0,9 1,1 0,8 -0,1 

Căsătorii persoane 2.462 2.394 2.454 4.167 2.625 

Rata de nupţialitate ‰ 5,3 5,2 5,3 9,0 5,7 

Divorţuri persoane 594 522 611 919 858 

Rata de divorţialitate ‰ 1,3 1,1 1,3 2,0 1,9 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, calcule Addvances 
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Efectivul populaţiei cu stabiliri de domiciliu, pe parcursul 

anului 2008, în judeţul Vaslui a fost de 6.640 persoane, 

iar efectivul plecărilor cu domiciliu din judeţul Vaslui s-a 

cifrat în acelaşi an la 8.969 plecări. Soldul migratoriu al 

schimbărilor de domiciliu a fost de -2.329 persoane. 

 

Un alt element cu efect negativ asupra efectivului 

populaţiei îl are soldul migratoriu internaţional, în 

momentul în care valoarea acestuia este negativă. La 

nivelul celor 86 de localităţi existente pe teritoriul 

judeţului Vaslui, efectivul emigranţilor a fost superior 

numărului de imigranţii, fapt ce a condus la un sold 

migratoriu internaţional pozitiv. 

 

În anul 2004, ecartul dintre efectivul emigranţilor şi 

imigraţilor a fost de 76 persoane, scăzând până în anul 

2008 cu 87,8%, când soldul migratoriu internaţional a 

numărat un total de 11 persoane. În perioada 2004-

2008, efectivul emigranţilor a scăzut cu 12,1%, în timp 

ce cel al imigranţilor s-a mărit de 2,7 ori. 

 

Pe lângă emigranţii înregistraţi la Institutul Naţional de 

Statistică mai există o serie de familii ai căror membri 

sunt plecaţi la muncă în străinătate şi care nu sunt 

înregistraţi în datele oficiale statistice. În acest sens, 

pentru a identifica cât mai realist amploarea fenomenului 

migratoriu internaţional la nivelul judeţului Vaslui, s-a 

apelat la datele deţinute de Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui care 

monitorizează situaţia copiilor ai căror părinţi sunt 

plecaţi la muncă în străinătate. 

 

Numărul familiilor ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă 

în străinătate s-a situat pe un trend ascendent în 

intervalul temporal 2006-2009. 

 

La 31 decembrie 2006 numărul familiilor în care părinţii 

erau plecaţi la muncă în străinătate a fost de 1.225, iar 

numărul părinţilor plecaţi se ridica la 1.594 persoane. La 

finele trimestrului I al anului 2009, numărul familiilor ai 

căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate se 

ridică la 2.131 familii, de 1,7 ori mai mare ca la 31 

decembrie 2006. În acelaşi interval temporal, numărul 

părinţilor plecaţi la muncă în străinătate a crescut de 1,7 

ori. 

 

 

Principalii indicatori ai mişcării migratorii a populaţiei judeţului Vaslui, în perioada 2004-2008 

  2004 2005 2006 2007 2008 

Stabiliri de reşedinţă 3.399 3.738 3.109 3.023 2.208 

Plecări cu reşedinţă 8.681 6.975 5.995 5.580 5.557 

Soldul schimbărilor de reşedinţă  -5.282 -3.237 -2.886 -2.557 -3.349 

Stabiliri de domiciliu 6.973 5.028 5.836 7.042 6.640 

Plecări cu domiciliul  8.616 6.356 8.335 9.444 8.969 

Soldul schimbărilor de domiciliu -1.643 -1.328 -2.499 -2.402 -2.329 

Emigranţi 107 79 96 100 94 

Imigranţi 31 16 60 85 83 

Soldul migraţiei internaţionale 76 63 36 15 11 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
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Forţa de muncă 

 

Numărul mediu de salariaţi din judeţul Vaslui, la sfârşitul 

anului 2008, totaliza 60.815 persoane. Numărul 

salariaţilor deţine o pondere de 21,7% din efectivul 

populaţiei cu vârsta între 15 şi 59 ani (aflate în vârstă de 

muncă). 

 

În intervalul 2004-2008, numărul mediu al salariaţilor din 

judeţul Vaslui a înregistrat o evoluţie numerică pozitivă 

de 5.555 salariaţi (+10,1%). 

 

32,7% dintre salariaţi se regăsesc în domeniul industrie, 

13,3% în domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale, 12,4% 

în comerţ, iar 12,1% în învăţământ. 

 

Activitatea economică reunită în domeniul denumit 

generic „construcţii” cumulează 7,7% dintre salariaţii 

vasluieni, iar administraţia publică şi apărarea 6,05%. 

Alte activităţi reprezentate la nivel judeţean sunt: 

tranzacţiile imobiliare (4,1%), agricultură (4,0%), 

transport, depozitare şi comunicaţii (3,8%). 

Intermedierile financiare şi sectorul hotelurilor şi 

restaurantelor cumulează fiecare câte 1,4% dintre 

salariaţii judeţului Vaslui, iar celelalte activităţi 

economice naţionale (1,1%). 

 

În luna octombrie 2009, un salariat vasluian câştiga un 

salariu mediu net de 1.091 lei, fiind cu 5,6% mai mare ca 

cel înregistrat în aceeaşi perioadă a anului precedent 

(1.033 lei în luna octombrie a anului 2008). În domeniul 

serviciilor s-a câştigat în luna octombrie 2009 cel mai 

mare salariu mediu lunar (1.219 lei) cu 200 lei mai mare 

faţă de media judeţeană, în timp ce câştigul mediu din 

industrie şi construcţii era de 900 lei (cu 191 lei mai mic 

decât salariu mediu net lunar). Salariaţii din domeniul 

agricultură, vânătoare, silvicultură şi pescuit au 

beneficiat în luna octombrie 2009 de un câştig mediu net 

de 1.019 lei. 

 

În ceea ce priveşte condiţiile de muncă ale salariaţilor, în 

anul 2008 numărul accidentaţilor în muncă a totalizat un 

efectiv de 34 salariaţi, din care 4 accidentaţi mortal. 

 

 

În perioada 2006-2008 numărul accidentaţilor în muncă 

a înregistrat o evoluţie negativă de 30,6%. În acelaşi 

interval temporal numărul persoanelor aflate în 

incapacitate temporală de muncă a scăzut cu 34,8% 

până a ajuns la un efectiv de 30 persoane aflate în 

incapacitate de muncă la sfârşitul anului 2008. 

 

Rata accidentelor de muncă, calculată ca accidente de 

muncă la 1.000 salariaţi a scăzut cu 29,6% pe parcursul 

perioadei 2006-2008 de la 0,75‰ la 0,5‰. 

 

Şomajul este fenomenul contemporan abordat şi analizat 

ca un dezechilibru al pieţei muncii la nivelul ei naţional: 

ca loc de întâlnire şi de confruntare între cererea globală 

şi oferta globală de muncă. În judeţul Vaslui la jumătatea 

anului 2009 rata şomajul a fost de 12,1%, fiind în 

continuă creştere comparativ cu lunile precedent. 

 

În anul 2008, rata şomajului a fost de 10,2%, mai mare 

cu 5,1% comparativ cu rata şomajului înregistrată în 

anul 2007. 

 

Numărul persoanelor salariate şi distribuţia salariaţilor pe activităţi ale economiei naţionale 

 

număr mediu de salariaţi pe activităţi economice distribuţia salariaţilor pe activităţi economice 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 

Total 55.260 56.609 56.055 57.806 60.815 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Agricultură 3.221 3.417 3.002 3.091 2.436 5,8% 6,0% 5,4% 5,3% 4,0% 

Industrie 24.249 21.463 21.250 19.899 19.881 43,9% 37,9% 37,9% 34,4% 32,7% 

Construcţii 3.604 4.086 3.367 4.312 4.686 6,5% 7,2% 6,0% 7,5% 7,7% 

Comerţ 3.584 5.631 5.334 6.476 7.535 6,5% 9,9% 9,5% 11,2% 12,4% 

Hoteluri şi restaurante 758 520 674 809 846 1,4% 0,9% 1,2% 1,4% 1,4% 

Transport, depozitare şi comunicaţii 2.056 2.220 2.252 2.143 2.289 3,7% 3,9% 4,0% 3,7% 3,8% 

Intermedieri financiare 661 671 660 823 870 1,2% 1,2% 1,2% 1,4% 1,4% 

Tranzacţii imobiliare şi alte servicii 1.730 1.378 1.700 1.747 2.517 3,1% 2,4% 3,0% 3,0% 4,1% 

Administraţie publică şi apărare 2.046 2.767 3.052 3.108 3.627 3,7% 4,9% 5,4% 5,4% 6,0% 

Învăţământ 6.983 7.020 7.243 7.360 7.372 12,6% 12,4% 12,9% 12,7% 12,1% 

Sănătate şi asistenţă socială 5.437 6.422 6.568 6.958 8.076 9,8% 11,3% 11,7% 12,0% 13,3% 

Celelalte activităţi ale economiei naţionale 931 1.014 953 1.080 680 1,7% 1,8% 1,7% 1,9% 1,1% 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Vaslui, calcule Addvances 
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Până în luna iulie a anului 2007, rata şomajului a urmat 

un trend descendent, valoarea înregistrată pentru anul 

2007 fiind cu 11,8% mai redusă decât cea înregistrată 

pe parcursul anului 2004. 

 

În intervalul 2004-2008, rata şomajului masculin 

vasluian a fost superioară atât ratei înregistrate la nivel 

judeţean, cât şi celei înregistrate în rândul populaţiei 

feminine. Comparativ cu rata şomajului regional sau 

naţional, rata şomajului a judeţului Vaslui a fost de 2,3 

ori mai mare ca cea naţională şi de 1,9 ori ca cea 

regională. 

În intervalul temporal 2004-2008, cea mai mică rată a 

şomajului naţional a fost înregistrată în anul 2007, când 

la nivel judeţean acest indicator economic a atins 

valoarea minimă de 9,7%. 
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                    Capitolul 3. Infrastructură şi echiparea teritoriului 
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Drumuri publice 

La 31 decembrie 2008, conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, în 

judeţul Vaslui drumurile publice însumau 2.173 km, din care 17,3% erau încadrate în 

categoria drumurilor naţionale şi 82,7% în categoria drumurilor judeţene şi comunale. 

 

Drumurile publice din judeţul Vaslui deţin o pondere de 16,1% din totalul drumurilor publice 

din regiunea Nord-Est (13.502 km) şi de 2,7% din totalul drumurilor publice naţionale 

(91.693 km). 

 

Din cei 2.173 km de drumuri publice, 26,8% (582 km) erau modernizate şi 13,9% (304 km) 

cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere. 

 

Ponderea drumurilor naţionale din judeţul Vaslui care sunt modernizate se ridică la 87,5% 

(300 km dintr-un total de 377 km), iar restul de 12,5% (47 km) sunt drumuri naţionale cu 

îmbrăcăminţi uşoare rutiere. 

 

Drumurile judeţene şi comunale se cifrau la finele anului 2008 la 1.796 km, fiind cu 0,5% 

mai puţine decât în anul precedent şi cu 0,1% mai multe ca în anul 2004. Ponderea 

drumurilor publice judeţene şi comunale modernizate era de 14,0%, iar cele cu 

îmbrăcăminţi uşoare rutiere de 14,3%, în timp ce drumurile pietruite deţineau 39,2 puncte 

procentuale şi cele de pământ 32,5%. 

 

În intervalul 2004-2008 drumurile judeţene şi comunale modernizate au crescut cu 9,1%, 

iar cele cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere cu 56,7%. În aceeaşi perioadă procentul de 

majorare a drumurilor publice judeţene şi comunale pietruite a fost de 3,4%, iar procentul 

de micşorare a lungimii drumurilor publice judeţene şi comunale de pământ a fost de 

18,8%. 

 

Nici judeţul Vaslui, dar nici regiunea de dezvoltare Nord-Est nu sunt străbătute de drumuri 

publice clasificate ca „autostrăzi”, astfel cei 281 km de autostradă înregistraţi la nivel  

 

Drumurile publice din judeţul Vaslui, în perioada 2004-2008 (km) 

 

Anul 2004 Anul 2005 Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008 

Drumuri publice - total, din care: 2.171 2.170 2.182 2.182 2.173 

    Modernizate 561 582 584 582 582 

    Cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere 211 269 284 292 304 

Din total drumuri publice: 

    

  

    Drumuri naţionale - total, din care: 377 376 377 377 377 

        Modernizate 330 329 330 330 330 

        Cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere 47 47 47 47 47 

    Drumuri judeţene şi comunale - total, din care: 1.794 1.794 1.805 1.805 1.796 

        Modernizate 231 253 254 252 252 

        Cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere 164 222 237 245 257 

        Pietruite 681 706 728 722 704 

        De pământ 718 613 586 586 583 

Densitatea drumurilor publice pe 100 kmp teritoriu 40,8 40,8 41,0 41,0 40,9 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, calcule Addvances 
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naţional la finele anului 2008 sunt repartizaţi astfel: 0,4% regiunea Sud-Est (1 km de 

autostradă), 18,1% regiunea Bucureşti-Ilfov (51 km autostradă) şi 81,5% regiunea Sud-

Muntenia (229 km autostradă). 

 

Situaţia drumurilor publice, privită din perspectiva tipului de stare caracterizat simplu cu 

ajutorul cuvântului „modernizate”, la sfârşitul anului 2008 se prezenta astfel: 26,8% 

drumuri publice modernizate la nivel judeţean, 25,9% drumuri publice modernizate la nivelul 

regiunii de dezvoltare Nord-Est şi 28,0% drumuri publice modernizate la nivel naţional. 

 

În ceea ce priveşte evoluţia drumurilor publice modernizate, în perioada 2004-2008, la 

nivel judeţean, regional şi naţional se observă, din reprezentarea grafică, o evoluţie 

specifică pentru fiecare nivel ierarhic administrativ. Astfel, la nivel naţional drumurile 

modernizate au crescut de la an la an cu variaţii între 1,3% (anul 2005) şi 3,7% (anul 

2008). La nivel regional evoluţia drumurilor modernizate a înregistrat cea mai mare 

creştere în anul 2006 comparativ cu anul 2005 (+4,5%), iar cea mai mare descreştere în 

anul 2008 comparativ cu 2007 (-0,7%). În acelaşi interval temporal de cinci ani, la nivel 

judeţean evoluţia drumurilor publice modernizate este marcată de o creştere culminantă de 

3,7% înregistrată în anul 2005 comparativ cu anul 2004 şi de o scădere de 0,3% în anul 

2007 comparativ cu 2006. În anul 2008 drumurile publice modernizate din judeţul Vaslui 

au stagnat comparativ cu anul precedent. 

 

Densitatea drumurilor publice şi a drumurilor publice modernizate judeţene, calculată ca 

raport între drumurile publice totale, respectiv cele modernizate şi suprafaţa teritorială a 

unităţii administrative exprimată în km2 este superioară celei înregistrate la nivel regional 

şi naţional. Astfel, la nivel judeţean la 100 km2 teritoriu revin 40,9 km de drumuri publice şi 

10,9 km de drumuri publice modernizate, în timp ce la nivel regional densitatea drumurilor 

publice atinge valoarea 36,6, respectiv 9,5 pentru drumurile publice modernizate. La nivel 

naţional densitatea drumurilor publice, la finele anului 2008 a fost de 34,3 km drumuri 

publice la 100 km2 teritoriu şi de 9,6 km drumuri publice modernizate la 100 km2 teritoriu. 
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Reţeaua de căi ferate 

 

Lungimea totală a căilor ferate din judeţul Vaslui se cifra la 249 km la finele anului 2008, 

fiind cu 0,4% mai mare ca cea înregistrată la finele anului 2004 şi cu 3,5% mai mică decât 

cea din anul 2005. 
 

Lungimea totală a căilor ferate din judeţul Vaslui deţine o pondere de 2,3% din totalul 

căilor ferate naţionale şi de 15,4% din total lungimii căilor ferate din Regiunea Nord-Est. 
 

Reţeaua de căi ferate a judeţul Vaslui este formată în proporţie de 98,8% din linii normale, 

din care 77,6% sunt cu o cale (191 km din 246 km) şi 22,4% sunt cu două căi (55 km). 

 

În ceea ce priveşte densitatea căilor ferate calculată ca raport al lungimii totale la 1.000 

km2 de teritoriu, se observă că în intervalul 2004-2008, acest indicator a oscilat între 46,6 

km linie cale ferată la 1.000 km2 teritoriu (în anul 2004) şi 48,5 km linie cale ferată la 

1.000 km2 teritoriu (cea mai mare valoare înregistrată în anul 2005). 

 

În anul 2008 densitatea căilor ferate înregistrată la nivel judeţean (46,8 km linie cale 

ferată la 1.000 km2 teritoriu) a fost superioară celei corespunzătoare regiunii de dezvoltare 

Nord-Est (43,9 km linie ferată la 1.000 km2 teritoriu) şi României (45,2 km linie ferată la 

1.000 km2 teritoriu). 

 

Reţeaua de căi aeriene 

Cel mai apropiat punct aerian faţă de judeţul Vaslui este Aeroportul Internaţional Iaşi (la o 

oră de mers cu maşina – circa 73 km) unde sunt operate curse regulate de transport 

aerian. Aeroportul Iaşi este unul dintre cele mai vechi aeroporturi acreditate din România şi 

este accesibil doar pentru aeronavele mici. Companiile aeriene care operează pe acest 

aeroport asigură curse zilnice spre Bucureşti, 6 zile pe săptămână spre Timişoara şi Viena 

şi 5 zile pe săptămână spre Budapesta. Aeroportul Iaşi deţine şi o aero-bază utilitară cu o 

experienţă de 30 ani în domeniu şi care are ca obiect de activitate zboruri utilitare şi 

zboruri sanitare. 

 

Punctele de control şi trecere a frontierei aflate pe teritoriul judeţului Vaslui care fac 

legătura cu Republica Moldova sunt: Albiţa (RO) – Leuşeni (MD) (rutier) şi Fălciu (RO) – 

Stoianovca (MD) (feroviar). 

Situaţia liniilor de cale ferată din judeţul Vaslui, în perioada 2004-2008 (km) 

 

Anul 2004 Anul 2005 Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008 

Total 248 258 252 249 249 

Linii normale 247 255 249 246 246 

     Linii normale cu o cale 190 197 191 191 191 

     Linii normale cu 2 căi 57 58 58 55 55 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
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Alimentarea cu apă 

 

Lungimea totală a reţelei de distribuţie a apei din România era, în anul 2007, de 52.578,1 

km, din care 48,8% în mediul urban. Comparativ cu anul 2004 reţeaua naţională de 

distribuţie a apei potabile era cu 10.314,8 km mai mare în anul 2007. Această creştere 

înseamnă o modificare procentuală pozitivă de 24,4% în ceea ce priveşte lungimea totală 

şi de 7,6% în ceea ce priveşte lungimea reţelei de distribuţie a apei potabile din mediul 

urban. 

 

În regiunea Nord-Est evoluţia lungimii reţelei de apă potabilă, în intervalul 2004-2007 a 

fost de 1.503,1 km transformaţi în puncte procentuale reprezentând o majorare de 31,5%. 

Lungimea reţelei de distribuţie a apei potabile urbane deţine la nivelul regiunii nord-estice 

un procent de 56,1% (3.518 km). 

 

În ceea ce priveşte evoluţia reţelei de distribuţie a apei potabile, la nivelul judeţului Vaslui, 

se remarcă o creştere a lungimii totale de 37,6 km (+5,1%) pe parcursul a cinci ani, din 

2004 până în 2008, în timp ce lungimea totală urbană a înregistrat o reducere cu 19,0% 

(cu 97,9 km de reţea de distribuţie a apei potabile în mediul urban în anul 2008 comparativ 

cu anul 2004). Numărul localităţilor care beneficiază de reţeaua de alimentare cu apă 

potabilă se cifrează la 52 localităţi, din care 3 sunt centre municipale şi 2 centre citadine. 

 

Volumul de apă distribuit unui locuitor pe parcursul anului 2007 a fost de 14,6 m3/cap 

locuitor în judeţul Vaslui şi de 18,9 m3/cap locuitor în regiunea Nord-Est, valori inferioare 

celei naţionale care a fost de 31,2 m3/cap locuitor. Atât la nivel naţional şi regional, cât şi 

la nivel judeţean volumul de apă distribuit unui locuitor a înregistrat o scădere în intervalul 

2004-2007. La nivelul anului 2008 volumul de apă distribuit unui locuitor vasluian a fost 

14,3 m3/cap de locuitor. 

 

Reţeaua de distribuţie a apei potabile, din judeţul Vaslui, era în proporţie de 31,3% veche 

de maxim 5 ani, în timp ce proporţia reţelei de distribuţie a apei potabile cu o vechime de 

peste 25 ani ajunge la 49,8%. 

 

Din consumul total de apă înregistrat la nivel naţional, în anul 2007, 63,0% a fost 

consumul casnic de apă (670.904 mii m3). La nivel regional consumul de apă de uz casnic 

reprezintă 61,4% din consumul total, iar cel la nivel judeţean deţine o pondere de 74,9%.

 

Anul 2003 Anul 2004 Anul 2005 Anul 2006 Anul 2007 

Lungimea reţelei de distribuţie a apei potabile (km) 

România 42.263,3 44.986,7 47.777,9 50.821,0 52.578,1 

Regiunea Nord-Est 4.767,3 5.123,4 5.557,1 5.919,3 6.270,4 

Judeţul Vaslui 726,5 743,8 787,5 794,1 871,4 

Volumul de apă distribuit unui locuitor (m3 / cap de locuitor) 

România 32,9 32,6 29,1 30,2 31,2 

Regiunea Nord-Est 24,2 22,1 19,5 19,0 18,9 

Judeţul Vaslui 19,1 15,7 14,3 14,9 14,6 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, calcule Addvances 
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Canalizare 

Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare, la nivelul României în anul 2007, era 

de 19.355,5 km. Comparativ cu anul 2006, lungimea reţelei de canalizare s-a extins cu 

753,2 km.  

 

Lungimea reţelei de canalizare din regiunea de Nord-Est era de 2.744,2 km la nivelul anului 

2007, ceea ce reprezintă 14,2% din reţeaua totală a României. Comparativ cu anul 

precedent, lungimea reţelei de canalizare la nivel regional a crescut cu doar 32,2 km.  

 

La nivelul judeţului Vaslui, reţeaua de canalizare avea o lungime de 395,1 km în anul 2007, 

înregistrându-se o creştere a lungimii reţelei de 25,4 km comparativ cu anul anterior.  

 

Pe teritoriul judeţului Vaslui, reţeaua de canalizare reprezintă 14,4% din lungimea totală a 

reţelei la nivel de regiune, depăşind judeţul Botoşani, a cărui reţea de canalizare reprezintă 

doar 8,3% din reţeaua regională şi măsoară 228,2 km lungime, cu 166,9 km mai puţin 

decât judeţul Vaslui. 

 

Reţeaua s-a extins în anul 2008 cu încă 87,9 km, ajungând la o lungime totală de 483 km. 

Însă numărul localităţilor care beneficiază de o astfel de reţea nu a crescut din anul 2003. 

Aşadar, 5 localităţi din mediul urban şi 6 localităţi din mediul rural dispun de reţea de 

canalizare. Cele 5 localităţi din mediul urban al judeţului Vaslui beneficiază de o reţea de 

canalizare de 472,8 km, iar cele 6 localităţi din mediul rural de 10,2 km, conform datelor 

din anul 2008.  

 

În anul 2008, la nivelul judeţului, 105.156 persoane au beneficiat de sisteme de canalizare 

orăşeneşti, cu epurare. Aşadar, un procent de 56,5% din populaţia totală urbană a 

judeţului a beneficiat de un astfel de sistem de canalizare. 

 

Acelaşi număr, 105.156 locuitori au locuinţele conectate la sistemele de epurare a apelor 

uzate a judeţului Vaslui, din care 3.474 locuitori au locuinţele conectate la staţii de epurare 

orăşeneşti cu treapta primară de epurare, şi 101.682 locuitori au locuinţele conectate la 

staţii de epurare orăşeneşti cu treapta secundară de epurare. 

 

Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare, pe judeţe şi localităţi (km) 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 

TOTAL 17.182,7 17514,4 18148,9 18602,3 19355,5 : 

Regiunea Nord - Est  2492,9 2510,4 2615 2662,5 2744,2 : 

Vaslui 359,9 359,9 368,8 370,4 395,1 483 

: date nedisponibile 

 Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
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Comparativ cu anul 2006, în anul 2008, numărul de locuitori care au locuinţele conectate  

la sistemele de epurare a apelor uzate a crescut cu 2.035 persoane, ceea ce semnifică o 

evoluţie de +2,0%.  

Gaze naturale 

 

În anul 2007, la nivelul României, reţeaua de distribuţie a gazelor naturale are o lungime de 

30.737,8 km. Comparativ cu anul 2006, lungimea reţelei de distribuţie a gazelor a crescut 

cu 1.777,7 km (+6,1%). 

 

Regiunea de Nord Est beneficiază de 8,8% din lungimea reţelei de distribuţie a gazelor de la 

nivel naţional, ceea ce înseamnă o reţea de 2.689,8 km lungime, în anul 2007. Comparativ 

cu anul precedent reţeaua de distribuţie a gazelor naturale s-a extins cu 164 km (+6,5%). 

 

În judeţul Vaslui, lungimea simplă a conductelor de distribuţie a gazelor naturale este de 

237,3 km, în anul 2008, din care 219,7 km în mediul urban şi 17,6 km în mediul rural.  

 

Un număr de 6 localităţi, din care 3 municipii (Vaslui, Bârlad şi Huşi) şi 3 localităţi din 

mediul rural, beneficiază de sistemul de distribuţie a gazelor naturale, conform datelor din 

fişele localităţilor din 2008.  

 

Faţă de anii precedenţi, lungimea reţelei de distribuţie a gazului natural s-a extins cu 107,1 

km (+82,4%) faţă de anul 2003 şi cu 32 km (+15,6) faţă de anul 2007.  

 

Prin această reţea, volumul gazelor distribuite în judeţ a fost de 86.306 mii m3 în anul 

2008, în scădere cu 3,75% faţă de anul anterior. Deşi per ansamblu, volumul gazelor 

distribuite a scăzut, distribuţia de gaz pentru uz casnic a crescut cu 2.483 mii m3, 

reprezentând 38% din volumul total distribuit în 2008, faţă de 33,8% în 2007.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Reţeaua şi volumul gazelor naturale distribuite în judeţul Vaslui în perioada 2003-2008 

Anul 

Lungimea simplă a conductelor de 

distribuţie a gazelor naturale (km)  

- la sfârşitul anului 

Volumul gazelor naturale distribuite 

Total din care: pentru uz casnic 

mii m³ mii m³ % din total 

2003 130,0 73.569 49.313 67,0% 

2004 143,0 89.292 26.906 30,1% 

2005 182,0 81.538 30.340 37,2% 

2006 190,5 83.436 30.255 36,3% 

2007 205,1 89.670 30.307 33,8% 

2008 237,1 86.306 32.790 38,0% 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Direcţia Judeţeană de Statistică Vaslui 
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Energie termică 

 

Din anul 1997, consumul naţional de energie termică s-a 

înscris pe un trend descendent ajungând în anul 2007 la 

14.184.830 gigacalorii de energie termică, ceea ce 

reprezintă doar 36,8% din energia termică distribuită cu 

zece ani în urmă. 

 

Din totalul energiei termice distribuite la nivel naţional, 

85,9% a fost furnizată pentru uz casnic.  

 

Un procent de 8,5% din totalul energiei termice 

distribuite la nivel naţional a fost furnizat în regiunea 

Nord Est, 1.207.046 gigacalorii.  

 

În judeţul Vaslui s-au distribuit 29.581 gigacalorii în anul 

2008, ceea ce reprezintă 65,1% din energia termică 

distribuită în anul precedent. Scăderea pronunţată de 

energie termică furnizată se datorează în principal 

debranşărilor masive de la sistemul central de termificare 

şi înlocuirea acestuia cu alte surse de căldură (sobe, 

microcentrale). 

 

Procentul consumului casnic de energie termică este de 

94,7% în judeţ, depăşindu-l pe cel naţional cu 8,8 puncte 

procentuale.  

 

În judeţul Vaslui, distribuţia de energie termică s-a 

realizat în anul 2007 doar în patru localităţi, toate fiind 

urbane. Conform fişelor localităţilor furnizate de Direcţia 

Judeţeană de Statistică Vaslui, în anul 2008, s-a 

distribuit energie termică în trei municipii (Vaslui. Bârlad 

şi Huşi) şi două localităţi rurale (Costeşti şi Muntenii de 

Jos).  

 

 

 

 

 

 

Energia termică distribuită 

 

România Regiunea Nord Est Vaslui 

Total 

Gcal 

din care: 

pentru uz 

casnic, % 

Total 

Gcal 

din care: 

pentru uz 

casnic, % 

Total 

Gcal 

din care: 

pentru uz 

casnic, % 

2003 21093325 85,8% 2293405 88,1% 43219 91,8% 

2004 19161391 85,0% 2059211 88,3% 80437 90,7% 

2005 18769715 84,4% 1877062 85,3% 64780 90,5% 

2006 16554310 83,7% 1511982 88,9% 45433 93,4% 

2007 14.184.830 85,9% 1.207.046 87,7% 29.581 94,7% 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
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Distribuţia de energie termică în judeţul Vaslui, în perioada 2003 - 2008

- 74,4%- 52,4%
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În perioada 2003-2008 energia 
termică distribuită în judeţul Vaslui a 

scăzut cu 22.639 Gcal (52,4%). 
Evoluţia medie anuală a fost de 28,5%
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                    Capitolul 4. Dezvoltare urbană 
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Organizarea administrativă a judeţului Vaslui 

 

Judeţul Vaslui cuprinde în structura sa administrativ urbană organizatorică: 3 municipii şi 2 

oraşe: 

→ municipiul Vaslui - reşedinţă de judeţ, 69.839 locuitori la 1 iulie 2008 (latitudine 

46.65° N, longitudine 27.73° E);  

→ municipiul Bârlad, 69.373 locuitori (latitudine 46.23° N, longitudine 27.66° E);  

→ municipiul Huşi, 29.047 locuitori (latitudine: 46.68°N, longitudine: 28.06°E ); 

→ oraşul Negreşti, 10.154 locuitori; 

→ oraşul Murgeni, 7.842 locuitori. 

 

Din punct de vedere al efectivului demografic, municipiul Vaslui deţine 37,5% din efectivul 

urban total al judeţului, iar municipiul Bârlad 37,2%, împreună cele două centre urbane 

cumulând 74,7 puncte procentuale. Populaţia municipiul Huşi, care se cifrează la 29.047 

locuitori reprezintă 15,6% din populaţia urbană, în timp ce populaţia oraşelor Murgeni şi 

Negreşti cumulează 9,7%. 

 

Populaţia urbană a judeţului Vaslui totaliza 186.255 locuitori stabili la data de 1 iulie 

2008, urmând un trend descendent atât comparativ cu anul de bază al perioadei de 

referinţă (anul 2004), cât şi faţă de anul precedent. Astfel, populaţia urbană vasluiană a 

scăzut cu 3.591 (-1,9%) locuitori pe parcursul a cinci ani, şi cu 1.537 pe parcursul 

perioadei dintre 1 iulie 2007 şi 1 iulie 2008 (-0,8%). 

 

Gradul de urbanizare al judeţului Vaslui a oscilat în jurul valorii agregate de 41%, în 

intervalul ce are ca limită inferioară valoarea 41,2% şi 41,6% ca limită superioară. În anul 

2008, gradul de urbanizare al judeţului Vaslui a fost de 41,2%, fiind inferior atât celui 

înregistrat la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Est (43,2%), cât şi celui naţional (55,0%).  
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Situaţia demografică în mediul urban al judeţului Vaslui 

Populaţia urbană a judeţului Vaslui cumula 186.255 persoane la data de 1 iulie 2008 şi 

deţinea un procent de 11,6% din efectivul populaţiei urbane a regiunii de dezvoltare Nord-

Est şi 1,6% din populaţia urbană naţională. 

 

Pe parcursul a cinci ani, începând cu anul 2004 populaţia urbană a judeţului Vaslui a 

înregistrat un regres de 3.591 persoane (-1,9% mai puţină populaţie urbană în anul 2008 

comparativ cu anul 2004), în timp ce la nivel regional micşorarea înregistrată a fost de 

1,3% şi la nivel naţional de 0,5%.  

 

Un element important ce şi-a pus amprenta asupra evoluţiei populaţiei urbane din România, 

în general şi din profil teritorial (regional şi judeţean), în special a fost decizia Guvernului 

din 2003 de a transformat 38 de comune în oraşe. Din cele 38 de comune transformate în 

oraşe începând cu anul 2004 la nivel naţional, un efectiv de 11 (peste o treime) au fost 

înregistrate la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Est, ceea a avut ca rezultat demografic o 

majorare a populaţiei urbane, în anul 2004 comparativ cu anul precedent, de 2,5% la 

nivelul României şi 6,8% la nivel regiunii de Nord-Est. 

 

Raportul de masculinitate înregistrat în mediul urban, conform datelor demografice 

furnizate de Institutul Naţional de Statistică la 1 iulie 2008, a fost de 94,1 la nivelul 

judeţului Vaslui, fiind superior celui înregistrat la nivel regional (92,6) şi la nivel naţional 

(91,6). Cu cat raportul de masculinitate al populaţiei este mai aproape de valoarea 100, cu 

atât structura pe sexe a populaţiei tinde spre echilibrul ideal. 
 

În ceea ce priveşte indicatorul statistic ce măsoară gradul de aglomerare al populaţiei pe 

km2, cunoscut ca densitatea populaţia, în centrele urbane ale judeţului, la mijlocul anului 

2008, situaţia înregistra următoarea situaţie: 1.020,4 locuitori/km2 în reşedinţa de judeţ 

municipiul Vaslui, 4.764,6 locuitori/km2 în municipiul Bârlad şi 454,0 locuitori/km2 la nivelul 

municipiului Huşi. În cele două oraşe ale judeţului Vaslui, densitatea populaţiei a înregistrat 

valoarea de 58,2 locuitori/km2 în oraşul Murgeni şi de 166,4 locuitori/km2 în oraşul 

Negreşti. Densitatea populaţiei urbane totale, la nivel judeţean, a fost de 543,4 loc./km2.  

 

În mediul urban regional, la 1 iulie 2008, pe un km2 se regăseau 453,0 locuitori, iar la nivel 

naţional 383,3 locuitori/km2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

94,1 92,6 91,6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Judeţul Vaslui Regiunea Nord-Est România

Raportul de masculinitate în mediul urban la nivelul judeţului Vaslui, 
regiunii Nord-Est și României, la 1 iulie 2008

- numărul de persoane de sex masculin la 100 persoane de sex feminin -

2.1% - jud. Vaslui 1,0%

-1,6%
-0.8% - jud. Vaslui

6.8% - reg. N-E

-0,6%

0,5%

-0.6% - reg. N-E

2.5% - România

-0,1% 0,3%

-0.4% - România

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Anul 2004 Anul 2005 Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008

Evoluţia populaţiei urbane la nivelul judeţului Vaslui, regiunii Nord-
Est și României, în perioada 2004-2008

- modificare procentuală faţă de anul precent-

Evoluţie medie anuală:
- m.u. judeţean: 0,1%
- m.u. regional: 1,1%
-m.u. naţional: 0,4%

1.020,4

4.764,6

454,0
58,2 166,4

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Mun. Vaslui Mun. Bârlad Mun. Huși Or. Murgeni Or. Negrești

Densitatea populaţiei în centrele urbane ale judeţului Vaslui, 
la 1 iulie 2008 (loc./km2)

Densitatea populaţiei urbane:
- Judeţul Vaslui:  543,4 loc./km2

- Regiunea Nord-Est: 453,0 loc./km2

- România: 383,3 loc./km2



40 |Profilul socio-economic şi demografic al judeţului Vaslui  

 
10.000 7.500 5.000 2.500 0

0-4 ani

5-9 ani

10-14 ani

15-19 ani

20-24 ani

25-29 ani

30-34 ani

35-39 ani

40-44 ani

45-49 ani

50-54 ani

55-59 ani

60-64 ani

65-69 ani

70-74 ani

75-79 ani

80-84 ani

85 ani +

0 2.500 5.000 7.500 10.000

0-4 ani

5-9 ani

10-14 ani

15-19 ani

20-24 ani

25-29 ani

30-34 ani

35-39 ani

40-44 ani

45-49 ani

50-54 ani

55-59 ani

60-64 ani

65-69 ani

70-74 ani

75-79 ani

80-84 ani

85 ani +

Piramida vârstelor populaţiei urbane din judeţul Vaslui pe sexe,
la 1 iulie 2008

Populația feminină 
vârsta medie: 37,4 ani

Populația masculină
vârsta medie: 35,3 ani

Situaţia demografică a populaţiei urbane pe sexe, 

reprezentată grafic prin diagrame de structură, 

evidenţiază faptul că la nivel judeţean este înregistrat un 

raport al populaţiei feminine la cea masculină mai just 

proporţionat decât la nivel regional şi naţional. 

 

La 1 iulie 2008, ponderea populaţiei feminine a fost de 

51,5% la nivel judeţean, de 51,9% la nivelul regiunii de 

dezvoltare Nord-Est şi de 52,2% la nivel naţional. 

 

La mijlocul anului 2008, mai exact pe data de 1 iulie 

2008, conform datelor statistice furnizate de Institutul 

Naţional de Statistică, populaţia tânără (0-14 ani) a 

mediului urban vasluian deţinea un procent de 15,3% din 

populaţia totală, populaţia adultă (15-59 ani) reprezenta 

72,1%, iar restul populaţiei (12,6%) era încadrată în 

categoria „populaţie vârstnică” (60 ani şi peste). 

Structura populaţiei pe grupe mari de vârstă reflectă o 

populaţie îmbătrânită a mediului urban vasluian. 

Piramida vârstelor este reprezentarea grafică a grupelor 

de vârstă cincinale şi evidenţiază vizual ponderea fiecărei 

grupe în efectivul total al populaţiei urbane şi este o 

completare a structurii populaţiei pe grupe mari de 

vârstă. 

 

Vârsta medie a populaţiei feminine urbane din judeţul 

Vaslui este de 37,4 ani, iar cea a populaţiei masculine de 

35,3 ani. 

 

În acest moment, structura populaţiei şi gradul de 

îmbătrânire al acesteia poate fi interpretată ca fiind 

„normală”, urmând trendul general al populaţiei la nivel 

regional sau naţional. În schimb, problema adevărată va 

apărea în timp (peste 10-15 ani), când populaţia adultă 

va fi populaţia bătrână şi va deţine un procent 

semnificativ şi îngrijorător de mare din total populaţiei 

urbane vasluiene, fapt ce va avea ca efect 

imposibilitatea regenerării demografice. 

Gradul de îmbătrânire demografică a populaţiei urbane 

din judeţul Vaslui a fost de 827,3‰, valoare inferioară 

celei înregistrată la nivel regional (958,9‰) şi naţional 

(1.196,0‰). Indicele de îmbătrânire demografică 

exprimă numărul populaţiei bătrâne ce revine la 1.000 

tineri. 

 

Rata de înlocuire a forţei de muncă, calculată ca raportul 

dintre populaţia urbană cu vârstă de până la 14 ani şi o 

treime din populaţia adultă, la nivelul urban judeţean are 

valoarea 634,4‰, ceea ce înseamnă că fiecare 1.000 de 

persoane care vor ieşi din câmpul muncii vor fi înlocuite 

de circa 634 de persoane, urmând a se crea un deficit de 

resurse de muncă pe piaţa locală urbană a judeţului 

Vaslui. Comparativ cu mediul urban regional şi naţional, 

rata de înlocuire a forţei de muncă urban-judeţenă este 

superioară cu 57,5‰, respectiv 8,1‰. 
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Raportul de dependenţă demografică este de 386,4‰ în 

cele 3 municipii şi cele 2 oraşe vasluiene în anul 2008. 

Valoarea acestui indicator statistic demografic prezintă 

situaţia populaţiei urbane prin prisma persoanelor aflate 

în afara vârstei de muncă (persoanele cu vârsta de 0-14 

ani şi cele cu vârstă de 60 ani şi peste) susţinute de cele 

în vârstă activă din punct de vedere economic. 

 

Prin raportarea sumei dintre efectivul populaţiei tinere şi 

bătrâne la efectivul populaţiei adulte, reiese faptul că o 

persoane inactivă economic este susţinută de 

aproximativ 4 persoane (3,9 persoane) aflate în vârstă 

activă.  

 

Raportul de dependenţă al tinerilor, la nivelul anului 

2008, înregistra o valoare de 211,5‰ în mediul urban 

vasluian, iar cel al vârstnicilor de 175,0‰. Această 

structură a raportului de dependenţă total vine în 

sprijinirea ipotezei deprinse din piramida vârstelor, aceea 

 

 

că populaţia tânără este în curs de regenerare. 

 

Mişcarea naturală a populaţiei urbane 

 

În mediul urban al judeţului Vaslui, rata natalităţii, în 

perioada 2004-2008 a fost superioară celei a 

mortalităţii, astfel că pe întreaga perioadă soldul natural 

a fost pozitiv. 

 

În aceeaşi perioadă, sporul natural înregistrat în mediul 

urban al judeţului a fost superior atât celui înregistrat la 

nivel regional, cât şi celui înregistrat la nivel naţional (a 

cărui valoare a fost negativă în anul 2004: -0,2‰). 

Pentru judeţul Vaslui, ecartul cel mai mare şi favorabil 

pentru mediul urban a fost înregistrat în anul 2005 

(3,5‰). Începând cu acest an, rata sporului natural a 

urmat un trend descendent până în anul 2008 când 

valoarea indicatorului a atins valoarea de 2,7‰, 

micşorându-se cu 22,9%. 

Indicatorul, rata mortalităţii infantile a fost de 18,4‰ la 

nivelul anul 2004 şi de 10,2‰ în anul 2008. Reducerea 

ratei morţii infantile în perioada 2004-2008 a fost de 

aproximativ de 45%. 

 

În anul 2008, numărul căsătoriilor înregistrate în cele 

cinci centre urbane ale judeţului Vaslui se cifrau la 1.397 

căsătorii, urmând un trend ascendent comparativ cu anul 

2004, fiind un aspect pozitiv pentru situaţia demografică 

a mediului urban vasluian. 

 

Numărul divorţurilor înregistrate în 2008 în cele 3 

municipii şi cele 2 oraşe ale judeţului Vaslui a fost de 

511 divorţuri, mai mult cu 162 divorţuri (+46,4%) 

comparativ cu baza perioadei de referinţă, anul 2004. 

 

Rata nupţialităţii, exprimată prin numărul de căsătorii la 

1.000 locuitori, a atins punctul culminat în anul 2007, 

când valoarea indicatorului statistic a fost de 8,9‰. 
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Rata de divorţialitate a fost de 1,8‰ la nivelul anului 2004 şi de 2,7‰ în 2008. Pe 

parcursul celor cinci ani, rata de divorţialitate a crescut de 1,5 ori. 

 

Mişcarea migratorie a populaţiei urbane 

 

În subcapitolul de analiză a situaţiei demografice a fost subliniat faptul că populaţia urbană 

a judeţului Vaslui a scăzut pe perioada a cinci ani (din anul 2004 până în 2008) cu 1,9%, 

ceea ce reprezintă o scădere efectivă de 3.591 locuitori. 

 

Scăderea populaţiei este, pe lângă efectul mişcării naturale a populaţiei, efectul mişcării 

migratorii. 

 

Numai la nivel anului 2008 mişcarea migratorie, exprimată prin soldul schimbărilor cu 

reşedinţă a fost de -2.174 locuitori, ceea ce înseamnă că procesul plecărilor cu reşedinţă a 

implicat cu 2.174 persoane mai mult decât procesul stabilirilor cu reşedinţă. 

 

1.958 reprezintă efectivul populaţiei cu stabiliri de domiciliu în mediul urban şi la 3.742 se 

cifrează numărul populaţiei care a plecat cu domiciliul din mediul urban.  

 

Soldul migratoriu al schimbărilor de domiciliu a fost de -1.784 persoane, ceea ce însemnă 

că populaţia urbană vasluiană a scăzut cu aproximativ un procent din cauza proceselor de 

schimbări ale domiciliului. 

 

Un alt element cu efect negativ asupra efectivului populaţiei îl are soldul migratoriu 

internaţional, în momentul în care valoarea acestuia este negativă. La nivelul celor 3 

municipii şi celor 2 oraşe ale judeţului Vaslui, în perioada 2004-2008 numărul emigranţilor 

a fost superior numărului de imigranţi, lucru ce a condus la un sold migratoriu internaţional 

pozitiv. 

 

În anul 2004, ecartul dintre efectivul emigranţilor şi imigraţilor a fost de 66 persoane, 

scăzând până în anul 2008 cu 87,8%, când soldul migratoriu internaţional a numărat un 

total de 8 persoane. În perioada 2004-2008, efectivul emigranţilor a scăzut cu 11,2%, în 

timp ce cel al imigranţilor a s-a triplat.  

Principalii indicatori ai mişcării naturale a populaţiei 

Indicator u.m. 2004 2005 2006 2007 2008 

Născuţi vii persoane 2013 2160 2123 2036 1958 

Rata de natalitate ‰ 10,4‰ 11,2‰ 11,0‰ 10,6‰ 10,3‰ 

Decedaţi - total persoane 1391 1478 1464 1424 1442 

Rata mortalităţii ‰ 7,2‰ 7,7‰ 7,6‰ 7,4‰ 7,6‰ 

Decedaţi sub un an persoane 37 42 37 19 20 

Rata mortalităţii infantile ‰ 18,4‰ 19,4‰ 17,4‰ 9,3‰ 10,2‰ 

Spor natural persoane 622 682 659 612 516 

Rata sporului natural ‰ 3,2‰ 3,5‰ 3,4‰ 3,2‰ 2,7‰ 

Căsătorii persoane 1281 1312 1395 1704 1397 

Rata de nupţialitate ‰ 6,6‰ 6,8‰ 7,3‰ 8,9‰ 7,4‰ 

Divorţuri persoane 349 308 373 589 511 

Rata de divorţialitate ‰ 1,8‰ 1,6‰ 1,9‰ 3,1‰ 2,7‰ 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, calcule Addvances 

Principalii indicatori ai mişcării migratorii a populaţiei 

 

2004 2005 2006 2007 2008 

Stabiliri de reşedinţă 1924 2190 1736 1370 1135 

Plecări cu reşedinţă 5013 3292 2866 2747 3309 

Soldul schimbărilor de reşedinţă  -3089 -1102 -1130 -1377 -2174 

Stabiliri de domiciliu în m. urban 2126 1701 1981 2033 1958 

Plecări cu domiciliul din m. urban 3379 2650 3462 3832 3742 

Soldul schimbărilor de domiciliu -1253 -949 -1481 -1799 -1784 

Emigranţi 89 64 71 77 79 

Imigranţi 23 14 39 62 71 

Soldul migraţiei internaţionale 66 50 32 15 8 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
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Situaţia spaţial-urbanistică 

 

La finele anului 2008 fondul locativ, exprimat prin locuinţe existente, din municipiile Vaslui, 

Bârlad, Huşi şi oraşele Murgeni şi Negreşti se cifra la 64.213 locuinţe, din care 58.099 în 

cele trei municipii (90,5%) şi 6.114 locuinţe (9,5%) în oraşele Murgeni şi Negreşti. 

Comparativ cu anul 2004, fondul locativ s-a majorat cu 1,5% (1.000 locuinţe). Evoluţia 

medie anulă a locuinţelor existente la finele anului, în perioada 2004-2008, la nivelul 

mediului urban din judeţul Vaslui a fost de 0,4%. 

 

La finele anului 2008, structura fondului locativ din mediul citadin şi municipal al judeţului 

Vaslui era formată din 3,1% locuinţe proprietate de stat şi 96,9% locuinţe proprietate 

privată. Structura locuinţelor existente la sfârşitul anului 2008 pe forme de proprietate era 

aceeaşi ca şi în anul 2004. 

 

Conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, în anul 2007 numărul 

persoanelor pe o locuinţă, în mediul urban, a fost de aproximativ 3 persoane atât la nivel 

judeţean, cât şi la nivel regional sau naţional. 

 

La finele anului 2008, cele cinci centre urbane ale judeţului Vaslui cumulau o suprafaţă 

locuibilă totală de 2.361 mii m2, fiind mai mare cu 0,8 comparativ cu anul precedent şi cu 

2,7% comparativ cu anul 2004. În ceea ce priveşte evoluţia suprafeţei locuibile, în 

perioada 2004-2007, la nivel judeţean s-a înregistrat o evoluţie medie anuală de 1,8%. La 

nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Est şi la nivel naţional evoluţia media anuală a fost de 

0,9% pentru aceeaşi perioadă temporală. 

 

Suprafaţa locuibilă raportată la numărul total al populaţiei stabile pe cele 3 nivele ierarhice 

administrativ-teritoriale reflectă faptul că suprafaţa locuibilă pe cap de locuitor în mediul 

urban al judeţului Vaslui a fost inferioară, pe parcursul perioadei 2004-2007, atât valorii 

înregistrate la nivel regional, cât şi celei înregistrate la nivel naţional. La finele anului 

2007, fiecare locuitor din mediul urban vasluian se bucura de o suprafaţă locuibilă de 12,5 

m2, în timp ce la nivel regional şi naţional suprafaţa locuibilă ce revenea unui locuitor din 

mediul citadin sau municipal a fost de 13,0 m2, respectiv 14,5 m2. 
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Suprafaţa locuibilă pe cap de locuitor, la finele anului 

2008, în mediul urban al judeţului Vaslui a fost de 12,7 

m2/cap locuitor, fiind mai mare cu 1,6% comparativ cu 

cea înregistrată la finele anului 2007 şi cu 4,9% faţă de 

anul 2004. 

 

Un indicator care măsoară gradul de confort al populaţiei 

urbane este mărimea locuinţelor, calculată ca raport 

între numărul total de camere şi numărul de locuinţe 

existente. Valoarea acestui indicator, pentru mediul 

citadin şi municipal vasluian a fost de 2,4 camere/ 

locuinţă la finele anului 2007, urmând o evoluţie 

constantă din anul 2004. O situaţie similară a fost 

înregistrată şi la nivel regional şi naţional, unde mărimea 

locuinţelor a fost de 2,4 camere pe întreaga perioadă a 

celor patru ani analizaţi. 

 

Mărimea locuinţelor din punctul de vedere al numărului 

de camere este un prim aspect al dimensiunii locuinţelor. 

Cel de-al doilea aspect ce face referire la mărimea 

locuinţelor este suprafaţa locuibilă a unei locuinţe. La 

finele anului 2007, suprafaţa locuibilă a unei locuinţe a 

fost de 36,6 m2/locuinţă în mediul urban judeţean şi 

regional şi de 38,5 m2/locuinţă la nivel naţional. Evoluţia 

suprafeţei locuibile/locuinţă, în perioada 2004-2007 a 

fost de 0,3 m2 la nivel judeţean şi regional şi de 0,5 m2 la 

nivel naţional. 

 

Dezvoltarea zonelor rezidenţiale 

 

În anul 2008 au fost dezvoltate în cele cinci centre 

urbane ale judeţului Vaslui un număr total de locuinţe de 

339, în proporţie de 100% din fonduri private. Din punct 

de vedere al structurii pe numărul de camere, 72,9% 

dintre locuinţe au peste 3 camere (31,9% cu 3 camere şi 

41,9% cu 4 camere şi peste). Ponderea locuinţelor cu 2 

camere a fost de 22,7% (77 locuinţe cu 2 camere 

dezvoltate la finele anului 2008). Locuinţele nou 

construite cu o cameră deţin un procent de 4,4%. 

 

Numărul locuinţelor dezvoltate la finele anului 2008 sunt 

de 2,3 ori mai multe decât numărul locuinţelor dezvoltate 

pe parcursul anului 2004. În anul 2008, populaţia urbană 

a judeţului a dezvoltat din fonduri private un număr de 

locuinţe cu 6,6%.mai mare comparativ cu anul 

precedent. 

 

Spaţii verzi şi amenajare urbană 

 

Prin spaţiile verzi prezente pe teritoriul municipiilor şi 

oraşelor se face referire la suprafaţa spaţiilor verzi 

amenajate sub formă de parcuri, grădini publice sau 

scuaruri publice, terenurile bazelor şi amenajărilor 

sportive în cadrul perimetrelor construibile. 

 

Conform datelor publicate de Institutul Naţional de 

Statistică suprafaţa spaţiilor verzi pe cap de locuitor cu 

domiciliul stabil în municipii şi oraşe a fost de 17,4 m2 la 

nivel naţional, 15,0 m2 la nivel regional şi 15,2 m2 la 

nivelul judeţului Vaslui. 

 

În perioada 2004-2007, la nivelul mediului citadin 

vasluian suprafaţa spaţiilor verzi pe cap de locuitor a 

atins valoarea maximă în anul 2004 când a fost de 20,6 

m2/cap de locuitor, ceea ce înseamnă că până în 2007 

acest indicator urban a scăzut cu 26,2% (cu 5,4 m2/cap 

de locuitor). 
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 În profil teritorial se remarcă faptul că la nivelul 

municipiului Bârlad suprafaţa spaţiului verde pe cap de 

locuitor este de 20,8 m2/locuitor, cu 5,6 m2 mai mult 

decât media judeţeană înregistrată la finele anului 2007. 

În municipiul Vaslui fiecărui locuitor îi revenea o 

suprafaţă de 14,2 m2 spaţiu verde. Valori sub 10 m2/cap 

de locuitor au fost înregistrat în municipiul Huşi (9,9 

m2/cap locuitor), oraşul Negreşti (9,8 m2/cap locuitor) şi 

oraşul Murgeni (1,3 m2/cap locuitor). 

 

Ponderea spaţiilor verzi în suprafaţa totală urbană a 

judeţului Vaslui a fost de 1,21% în anul 2008 şi de 

0,52% în anul 2004. Se remarcă o mărirea a ponderii 

suprafeţelor verzi în total suprafaţă urbană de 2,3 ori pe 

parcursul a cinci ani. 

 

Parcuri şi scuaruri 

 

Potrivit datelor furnizate de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Vaslui, parcurile cuprind în perimetrul lor 

plantaţii de arbori şi arbuşti, spaţii gazonate şi specii de 

plante decorative şi se constituie ca zone pentru odihnă 

şi recreere, pentru organizare de manifestări culturale, 

sportive, etc. Suprafaţa zonelor de agrement, inclusiv a 

parcurilor din oraşe şi municipiile judeţului Vaslui, se 

cifrează la 147,75 ha, din care 22,3% în municipiul 

Vaslui (33,0 ha) şi 72,4% în municipiul Bârlad (107,0 

ha). Parcurile din municipiul Huşi şi din cele două oraşe 

(Murgeni şi Negreşti) au o suprafaţă totală de 7,75 ha 

ceea ce reprezintă 5,2% din suprafaţa totală a parcurilor 

vasluiene. 

 

Scuarurile răspund operativ nevoilor de odihnă sau 

lectură de scurtă durată sau realizării unui efect 

decorativ deosebit. Suprafeţelor scuarurilor din oraşele şi 

municipiile judeţului totalizează 17,06 ha având 

următoarea distribuţie: suprafaţa scuarurilor din oraşe şi 

municipii cumulează un total de 17,06 ha, din care 

23,4% în municipiul Vaslui (4,0 ha), 19,3% în municipiul 

Bârlad (3,3 ha) şi 56,4% în municipiul Huşi (9,63 ha). 

Suprafaţa scuarurilor din oraşul Negreşti este de doar 

0,13 ha (0,8% din suprafaţa totală a scuarurilor), iar în 

oraşul Murgeni nu există niciun spaţiu de tip scuar. 

 

Reţeaua de străzi orăşeneşti 

 

La nivelul anului 2008, potrivit datelor furnizate de 

Direcţia Judeţeană de Statistică Vaslui, lungimea 

străzilor orăşeneşti din cele 5 centre urbane ale judeţului 

Vaslui cumulau 394 km, din care jumătate erau 

modernizate - 198 km (50,3%).  

 

Comparativ cu anul 2004, lungimea străzilor orăşeneşti a 

evoluat cu 6,5% (+24 km), în timp ce lungimea străzilor 

orăşeneşti modernizate a crescut cu 20,5% (+37 km 

străzi orăşeneşti modernizate). 

 

În perioada 2004-2008, lungimea străzilor orăşeneşti a 

înregistrat o de evoluţie medie anuală de 2,3%, iar 

lungimea drumurilor orăşeneşti modernizate de 5,6%. 

 

Din anul 2004 până în anul 2005 evoluţia drumurilor 

orăşeneşti a fost de 21 km (+5,7%), în timp ce lungimea 

totală a drumurilor orăşeneşti modernizate a rămas 

constantă (161 km). În perioada imediat următoare 

(2005-2007), lungimea totală a drumurilor a fost 

constantă de 391 km, ca în anul 2008 să crească cu 

0,8% (+3 km drumuri orăşeneşti). 

 

 

Situaţia parcurilor şi scuarurilor din mediul citadin şi municipal al 

judeţului Vaslui, în anul 2008 

 

Parcuri (ha) Scuaruri (ha) 

Mun. Vaslui 33,00 4,00 

Mun. Bârlad 107,00 3,30 

Mun. Huși 1,25 9,63 

Or. Murgeni 2,50 - 

Or. Negrești 4,00 0,13 

Total 147,75 17,06 

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui 

Mun. Vaslui
23,4%

Mun. Bârlad
19,3%

Mun. Huși
56,4%

Or. Negrești
0,8%

Situaţia scuarurilor din mediul citadin şi municipal al judeţului Vaslui, 
la finele anului 2008

Mun. Vaslui
22,3%

Mun. Bârlad
72,4%

Mun. Huși
0,8%

Or. Murgeni
1,7%

Or. Negrești
2,7%

Situaţia parcurilor din mediul citadin şi municipal al judeţului Vaslui, 
la finele anului 2008



46 |Profilul socio-economic şi demografic al judeţului Vaslui  

 

În ceea ce priveşte evoluţia ponderii drumurilor 

orăşeneşti modernizate în totalul drumurilor orăşeneşti, 

se remarcă că valoarea judeţeană vasluiană este 

inferioară pe tot parcursul perioadei 2004-2007 celei 

înregistrate la nivel naţional şi regional. Astfel, procentul 

drumurilor modernizate la nivel naţional a fost în anul 

2007 de 60,2% (în creştere cu 2,7% comparativ cu anul 

2004), de 56,1% la nivel regional şi de 47,8% la nivel 

judeţean (+9,9%). 

 

Structura drumurilor orăşeneşti, la nivelul anului 2007, în 

judeţul Vaslui se prezenta astfel: 26,9% din lungimea 

totală a drumurilor orăşeneşti se regăsea pe teritoriul 

reşedinţei – municipiul Vaslui (105 km); 30,7% în 

municipiul Bârlad (30,7 km); 27,4% în municipiul Huşi 

(107 km). Cele 2 centre citadine, oraşul Murgeni şi 

Negreşti, totalizează 15,1% din totalul drumurilor 

orăşeneşti de la nivel judeţean (59 km). 

 

În ceea ce priveşte situaţia drumurilor orăşeneşti 

modernizate, se remarcă faptul că în anul 2007 

municipiul Vaslui deţinea 28,9% din totalul drumurilor 

orăşeneşti modernizate, fiind urmată cu 28,3% de 

municipiul Huşi. 
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                    Capitolul 5. Agricultură şi dezvoltare rurală 
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Organizarea administrativ-teritorială rurală 

 

În anul 2008, structura administrativ-teritorială rurală a judeţului Vaslui cuprindea în 

componenţa sa 81 de comune şi 449 de sate. Structura actuală a mediului rural vasluian 

şi-a păstrat componenţa existentă din anul 2004. Evoluţia numărul de comune din judeţul 

Vaslui când s-a mărit cu 14,1% (cu 10 comune mai mult) în 2004 comparativ cu anul 

precedent, iar numărul satelor a scăzut în 2003 comparativ cu anul 2002 cu 1,5% (7 sate). 

 

Din punct de vedere al efectivului demografic, localităţile vasluiene se grupează astfel: 

45,7% din localităţi au mai puţin de 3.000 locuitori, 32,1% au un efectiv de 3.001-4.000 

locuitori, 21,0% au un efectiv de 4.001-6.000 locuitori şi doar 1,2% au 6.001 locuitori şi 

peste. 

 

Populaţia rurală a judeţului Vaslui totaliza 266.273 locuitori stabili la data de 1 iulie 2008, 

urmând un trend descendent atât comparativ cu anul de bază al perioadei de referinţă (anul 

2004), cât şi faţă de anul precedent. Astfel, populaţia rurală vasluiană a scăzut cu 3.136 (-

1,2%) locuitori pe parcursul a cinci ani, şi cu 1.529 pe parcursul perioadei dintre 1 iulie 

2007 şi 1 iulie 2008 (-0,6%). 

 

Gradul de ruralizare al judeţului Vaslui a oscilat în jurul valorii de 58% în intervalul ce are 

ca limită inferioară valoarea 58,4% şi 58,8% ca limită superioară. În anul 2008, gradul de 

ruralizare al judeţului Vaslui a fost de 58,8%, fiind superior atât celui înregistrat la nivelul 

regiunii de dezvoltare Nord-Est (56,8%), cât şi celui naţional (45,0%). Se observă că la 

nivel naţional predomină populaţia urbană, care însumează 55,0% din efectivul total. 

Situaţia demografică în mediul rural al judeţului Vaslui 

În ceea ce priveşte evoluţia populaţiei rurale se remarcă o involuţie semnificativă a 

populaţiei rurale în anul 2004 comparativ cu anul 2003 explicată prin procesul de 

urbanizare întreprins la nivel naţional când un număr total de 38 comune au fost 

transformate în oraşe. Astfel, impactul a fost negativ asupra mediului demografic rural 

(populaţia scăzând cu 3,5 puncte procentuale la nivel regional şi cu 4,9% la nivel naţional) 

şi pozitiv asupra efectivului demografic citadin. 
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Raportul de masculinitate în mediul rural la nivelul judeţului 
Vaslui, regiunii Nord-Est și României, la 1 iulie 2008

În mediul rural vasluian, la 1 iulie 2008, populaţia 

masculină deţinea un procent de 50,9% din efectivul 

demografic. La nivel regional populaţia masculină însuma 

50,4%, iar la nivel naţional 49,8%. Ţinând cont de 

structura demografică pe sexe, raportul de masculinitate 

depăşeşte raportul de 1 la 1 la nivel judeţean şi regional 

şi se situează sub această valoare la nivel naţional. 

Astfel, raportul de masculinitate a fost 103,7 persoane 

de sex masculin la 100 persoane de sex feminin în mediul 

rural vasluian şi de 101,8 la nivelul regiunii Nord-Est. În 

mediul rural naţional raportul de masculinitate, la 1 iulie 

2008, a fost de 99,4 persoane de sex masculin la 100 

persoane de sex feminin. 

 

La 1 iulie 2008, densitatea populaţiei rurale a fost de 

53,5 locuitori/km2 la nivelul judeţului Vaslui, 63,4 

locuitori / km2 la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Est şi 

de 46,6 locuitori / km2 la nivel naţional. 

 

Comparativ cu densitatea populaţiei urbane se observă 

că densitatea rurală este chiar şi de 10 mai mică: 

densitatea populaţiei urbane la nivel judeţean a fost de 

543,4 loc./km2 (de 10,15 ori mai mare decât cea 

înregistrată în mediul rural). 

 

În regiunea de Nord-Est raportul dintre densitatea 

populaţiei urbane şi cel al populaţiei rurale este de 7,14, 

ceea ce înseamnă că un km2 de teritoriul ce aparţine 

municipiilor şi oraşelor locuiesc de 7,14 ori mai multe 

persoane decât pe un km2 de teritoriu din mediul rural. La 

nivel naţional raportul dintre mediul urban şi cel rural 

calculat prin prisma valorilor înregistrate de indicatorul 

demografic denumit densitatea populaţiei este de 8,22. 

 

Potrivit Institutului Naţional de Statistică, la 1 iulie 

2008, structura populaţiei pe grupe mari de vârstă se 

prezenta astfel: 21,4% populaţie tânără (0-14 ani), 

54,7% populaţie adultă (15-59 ani) şi 23,9% populaţie 

vârstnică (60 ani şi peste). 

Vârsta medie a populaţiei feminine din mediul rural al 

judeţului Vaslui este de 54,0 ani, iar cea a populaţiei 

masculine de 55,1 ani. Analizând situaţia demografică a 

mediului rural vasluian prin prisma vârstei medii şi prin 

comparaţie cu mediul urban, unde vârsta media la 1 iulie 

2008 a fost de 37,4 ani pentru populaţia feminină şi de 

35,3 ani pentru populaţia masculină, se remarcă o 

îmbătrânire demografică mult mai accentuată. Acesta 

este un prim aspect reflectat de reprezentarea grafică 

intitulată „piramida vârstelor”. Un al doilea aspect, 

extrem de important, ce se desprinde din reprezentarea 

vizuală piramidală este dată de populaţia în vârstă activă 

care ocupă doar 54,7% din totalul demografic, 

comparativ cu ponderea înregistrată în cele 3 municipii şi 

oraşe ale judeţului Vaslui (72,1%). 

 

Gradul de îmbătrânire demografică a populaţiei rurale din 

judeţul Vaslui a fost de 1.114,5‰, valoare superioară 

celei înregistrată la nivel regional (1.080,2‰) şi 

inferioară celei înregistrate la nivel naţional (1.375,6‰).  

Feminin
49,1%

Masculin
50,9%

Structura populaţiei rurale pe sexe, la 1 iulie 2008

Judeţul Vaslui

Feminin
49,6%

Masculin
50,4%

Regiunea Nord-Est

Feminin
50,2%

Masculin
49,8%

România
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Piramida vârstelor populaţiei rurale din judeţul Vaslui pe sexe,
la 1 iulie 2008

Populația feminină 
vârsta medie: 54,0 ani

Populația masculină
vârsta medie: 55,1 ani

Indicele de îmbătrânire demografică exprimă numărul 

populaţiei bătrâne cu vârstă de 60 ani şi peste ce revine 

la 1.000 persoane tinere cu vârsta de la 0 la 14 ani. 

 

Rata de înlocuire a forţei de muncă este raportul dintre 

populaţia rurală cu vârstă de până la 14 ani şi o treime 

din populaţia adultă. La nivelul mediului rural al judeţului 

acest indicator are valoarea 1.176,8‰, ceea ce 

înseamnă că fiecare 1.000 de persoane care vor ieşi din 

câmpul muncii vor fi înlocuite de circa 1.177 de 

persoane, ceea ce va conduce la un surplus de forţă de 

muncă pe piaţa locală rurală a judeţului Vaslui. Pe 

perioadă îndelungată de timp (peste 10-15 ani) un 

surplus de forţă de muncă va fi înregistrat şi în regiunea 

de Nord-Est unde rata de înlocuire a forţei de muncă este 

de 1.036,4‰. O situaţie complet diferită de cea 

înregistrată la nivel judeţean şi regional este cea 

identificată în mediul rural naţional unde va fi înregistrat 

un deficit de muncă, întrucât 1.000 de persoane care vor 

ieși din câmpul muncii vor fi înlocuite de circa 875 

persoane. 

Raportul de dependenţă demografică este de 829,4‰ în 

cele 81 de comune vasluiene la data de 1 iulie 2008. 

Valoarea acestui indicator statistic demografic prezintă 

situaţia populaţiei rurale prin prisma persoanelor aflate în 

afara vârstei de muncă (persoanele cu vârsta de 0-14 ani 

şi cele cu vârstă de 60 ani şi peste) susţinute de cele în 

vârstă activă din punct de vedere economic. Astfel, o 

persoană din mediul rural vasluian aflată în afara vârstei 

de muncă este susţinută din punct de vedere economic 

de 8 persoane în vârstă activă. La nivel naţional rata de 

dependenţă demografică exprimată la 1.000 locuitori a 

fost de 718,6‰ şi de 692,5‰ la nivel regional. 

 

Raportul de dependenţă al tinerilor, la nivelul anului 

2008, înregistra o valoare de 392,3‰ în mediul rural 

vasluian, în timp ce raportul de dependenţă al vârstnicilor 

a înregistrat valoarea de 437,2‰. 

 

Indicatorii statistici demografici, rata de dependenţă a 

tinerilor şi rata de dependenţă a vârstnicilor au 

înregistrat la nivel judeţean valori superioare celor 

înregistrate la nivel regional şi naţional. 

 

Mişcarea naturală a populaţiei rurale 

În mediul rural al judeţului Vaslui, rata natalităţii, în 

perioada 2004-2008 a fost inferioară celei a mortalităţii, 

astfel că pe întreaga perioadă soldul natural a fost 

negativ. 

 

Sporul natural a înregistrat valori negative şi în mediul 

rural regional, dar şi în mediul rural naţional. Valoarea 

sporului natural judeţean a fost superioară celei 

înregistrate la nivel regional şi naţional. În judeţul Vaslui, 

ecartul cel mai mare pentru mediul rural a fost înregistrat 

în anul 2008 când valoarea acestuia a fost de -2,1‰. 
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Indicatorul, rata mortalităţii infantile a fost de 24,8‰ la nivelul anul 2004 şi de 15,7‰ în 

anul 2008. Reducerea ratei mortalităţii infantile în perioada 2004-2008 a fost de 

aproximativ de 37%, fiind inferioarei celei înregistrate la nivelul mediului urban (de circa 

45%). În anul 2008, rata mortalităţii infantile a judeţului Vaslui a fost superioară celei 

înregistrate la nivel regional (13,3‰) sau la nivel naţional (14,0‰). 

 

Numărul căsătoriilor înregistrate în cele 81 de localităţi ale judeţului Vaslui se cifrau la 

1.228, reprezentând un procent de 10,7% din numărul căsătoriilor încheiate în anul 2008 

în regiunea de dezvoltare Nord-Est şi 2,3% din numărul căsătoriilor de la nivel naţional. 

Comparativ cu anul 2004 numărul căsătoriilor din mediul rural vasluian au scăzut cu 8,1%. 

 

În mediul rural al judeţului Vaslui, în anul 2008, numărul total al divorţurilor a fost 347 

cazuri. Analizând numărul divorţurilor judeţene din mediul rural înregistrate în anul 2004 se 

remarcă o creştere cu 102 divorţuri sau 41,6%. La nivel naţional numărul divorţuri a 

crescut cu 7,8%, iar la nivel regional cu 18,7%. 

 

Rata nupţialităţii, exprimată prin numărul de căsătorii la 1.000 locuitori din mediul rural, a 

atins punctul culminat în anul 2007, când valoarea indicatorului statistic a fost de 9,2‰ şi 

scăzând la 4,6‰ la nivelul anului 2008. Rata de divorţialitate a fost de 0,9‰ la nivelul 

anului 2004 şi de 1,3‰ în 2008. Pe parcursul celor 5 ani, rata de divorţialitate a crescut 

de 1,4 ori. 

 

Mişcarea migratorie a populaţiei rurale 

La nivel anului 2008, mişcarea migratorie, exprimată prin soldul schimbărilor cu reşedinţă a 

fost de -1619 locuitori, ceea ce înseamnă că procesul plecărilor cu reşedinţă a implicat cu 

2.174 persoane mai mult decât procesul stabilirilor cu reşedinţă, ceea ce are ca rezultat 

micşorarea efectivului total rural. Soldul migratoriu al schimbărilor de domiciliu a fost în 

anul 2008 de -545 persoane, influenţând negativ populaţia rurală vasluiană cu 0,2%. 

 

Un alt element cu efect de mărire sau micşorare asupra efectivului populaţiei îl are soldul 

migratoriu internaţional, care în cazul mediului rural vasluian este pozitiv la nivelul anului 

2008 cifrându-se la 3 persoane, fiind cu 70,0% mai mic comparativ cu cel înregistrat în 

2004. 
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 Agricultura în cifre 

Suprafaţa agricolă a judeţului Vaslui deţine o pondere de peste trei sferturi din suprafaţa 

fondului funciar (75,4%). Astfel, din 531.840 ha cât însumează suprafaţa totală 

judeţeană, în anul 2008, 401.182 ha era suprafaţă agricolă. Odată cu evoluţia temporară 

a fost înregistrată şi o involuţie a suprafeţei agricole, care a scăzut din anul 2004 până în 

anul 2008 cu 327 ha sau 0,1%. 

 

Suprafaţa agricolă din judeţul Vaslui, pe categorii de folosinţă prezintă următoarea 

structură: 72,6% arabilă (291.306 ha), 21,8% păşuni (87.438 ha), 2,0% fâneţe (7.949 

ha), 3,0% vii şi pepiniere viticole (11.911 ha) şi 0,6 % livezi şi pepiniere pomicole (2.578 

ha). 

 

Suprafaţa scoasă din circuitul agricol vasluian a oscilant între 0,82 ha înregistrate în 2004 

şi 12,02 ha înregistrate în anul 2008. În perioada 2004-2008 suprafaţa scoasă din 

circuitul agricol a crescut de 14,7 ori. În luna septembrie 2008, conform Oficiului de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară, au fost eliberate cele mai multe avize (13 avize) prin care 

suprafaţa agricolă a fost scoasă definitiv din circuitul agricol. Numai în luna februarie a 

anului 2008, a fost scoasă din circuit agricol 4,25 ha (35,4% din suprafaţa cedată pentru 

construcţia de locuinţe în anul respectiv). 

 

Suprafaţa cultivată în anul 2008 pe raza judeţului Vaslui totaliza 205.374 ha, 

reprezentând 17,9% din suprafaţa totală cultivată la nivelul regiunii Nord-Est şi 2,6% din 

cea naţională. Comparativ cu anul 2004 suprafaţa totală cultivată a scăzut cu 8,6% la 

nivelul întregului teritoriu românesc, cu 6,4% la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Est şi cu 

aproximativ 27% la nivelul judeţului Vaslui. Involuţia medie anuală a suprafeţei agricole, în 

perioada 2004-2008 a fost de 5,9% (judeţul Vaslui), 3,0% (regiunea Nord-Est) şi 2,5% 

(România). 

 

Suprafaţa cultivată din sectorul privat al judeţului Vaslui însuma 203.440 ha la finele 

anului 2008, fiind mai mică cu 26,2% comparativ cu anul 2004 (cu 72.049 ha mai puţine 

în 2008 faţă de anul 2004). La nivel regional reducerea suprafeţei cultivate în perioada 

2004-2008 a fost de 4,9%, iar la nivel naţional de 6,4%. 

 

Principalii indicatori ai mişcării migratorii a populaţiei rurale 

 

2004 2005 2006 2007 2008 

Stabiliri de reședinţă 1475 1548 1373 1653 1073 

Plecări cu reședinţă 3683 3129 2833 2248 2692 

Soldul schimbărilor de reşedinţă  -2208 -1581 -1460 -595 -1619 

Stabiliri de domiciliu în m. rural 4847 3327 3855 5009 4682 

Plecări cu domiciliul din m. rural 5237 3706 4873 5612 5227 

Soldul schimbărilor de domiciliu -390 -379 -1018 -603 -545 

Emigranţi 18 15 25 23 15 

Imigranţi 8 2 21 23 12 

Soldul migraţiei internaţionale 10 13 4 0 3 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Evoluţia suprafeţei totale şi agricole (pe categorii de folosinţă) din judeţul Vaslui, în perioada 2004-2008 

 

Anul 2004 Anul 2005 Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008 

Suprafaţă totală 531.840 531.840 531.840 531.840 531.840 

Suprafaţă agricolă, din care: 401.509 401.507 401.018 401.231 401.182 

      Arabilă 291.210 291.308 291.358 291.473 291.306 

      Păşuni 87.202 87.291 86.522 86.950 87.438 

      Fâneţe 7.892 7.921 7.954 7.951 7.949 

      Vii 1) 12.274 12.247 12.382 12.259 11.911 

      Livezi 2) 2.931 2.740 2.802 2.598 2.578 

1) Vii şi pepiniere viticole;  2) Livezi şi pepiniere pomicole 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Vaslui 

Suprafaţa scoasă din circuitul agricol al judeţului Vaslui, în perioada 2004-2008 

Anul 2004 2005 2006 2007 2008 

Suprafaţa (ha) 0,82 3,87 5,40 3,16 12,02 

 Sursa: Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui 
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Structura suprafeţei agricole din judeţul Vaslui pe categorii de 
folosinţă , în anul 2008
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Evoluţia medie anuală, pe parcursul celor cinci ani ai perioadei de referinţă, a fost de -5,9% 

în judeţul Vaslui, de -2,9% în regiunea de dezvoltare Nord-Est şi de -2,3% la nivel naţional. 

 

Producţia medie la hectar, exprimată în kg/ha, a înregistrat valori similare pentru cele două 

forme de proprietate – totală şi privată. Diferenţe ale producţiei medii apar în profil 

teritorial, de la nivel judeţean la nivel regional sau naţional. 

 

Producţia medie totală de grâu şi secară a fost 3.687 kg/ha în judeţul Vaslui, fiind 

superioară celei înregistrate la nivel regional (3.181 kg/ha) şi naţional (3.397 kg/ha). La 

toate celelalte culturi producţia medie totală înregistrată la nivel naţional a fost inferioară 

celei înregistrate la nivel regional sau naţional.  

 

Producţia medie totală a sfeclei de zahăr a fost cu 11.597 kg/ha mai mică decât producţia 

naţională şi cu 6.747 kg/ha mai mică decât cea regională. Producţia medie totală de cartofi 

în judeţul Vaslui a fost de 8.513 kg/ha, în timp ce la nivel regional producţia medie la 

hectar a fost de 13.171 kg, iar la nivel naţional de 14.108 kg. 

 

În judeţul Vaslui, producţia medie la hectar din sectorul privat este superioară celei totale 

în cazul culturilor de grâu şi secară şi porumb boabe. 

 

Conform Oficiului Judeţean de Consultanţă Agricolă Vaslui şi hărţii cu privire la zonarea 

producţiei agricole din România, în funcţie de favorabilitatea condiţiilor agropedoclimatice, 

judeţul Vaslui face parte alături de judeţele Botoşani, Suceava, Iaşi, Neamţ,Bacău, 

Vrancea, Galaţi, Brăila şi Tulcea din Zona 5 în care ca formele de relief sunt predominante 

câmpia, colinele şi delta. Zona 5 este favorabilă pentru: zootehnie (carne, lapte), 

viticultură, legumicultură, cartofi, piscicultură. 

 

Animale ce revin la 100 ha 

La finele anului 2008, numărul de bovine ce reveneau unui hectar de teren la nivel judeţean 

(20,0 capete bovine/ha) a fost inferior celui înregistrat în regiunea Nord-Est (29,5 capete 

bovine/ha) sau la nivel naţional (20,4 capete bovine/ha). 

 

Faţă de nivelul naţional unde numărul de porcine ce revine unui hectar de teren a fost la 

finele anului 2008 de 70,8 capete/ha, la nivelul judeţului Vaslui acest indicator ce arată   

Producţia medie la hectar la nivel judeţean, regional şi naţional, în anul 20008 

 

Grâu şi 

secară 

Orz şi 

orzoaică 

Porumb 

boabe 

Floarea 

soarelui 

Sfeclă de 

zahăr 
Cartofi 

producţie medie - total (kg/ha) 

Judeţul Vaslui 3.687 2.701 3.487 1.290 22.967 8.513 

Reg. Nord-Est 3.181 2.504 3.676 1.450 29.714 13.171 

România 3.397 3.069 3.215 1.437 34.564 14.108 

producţie medie - sectorul privat (kg/ha) 

Judeţul Vaslui 3.676 2.696 3.488 1.288 22.967 8.513 

Reg. Nord-Est 3.171 2.501 3.677 1.447 29.579 13.175 

România 3.394 3.071 3.215 1.438 34.487 14.108 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
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Sursa: Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă 

Zonarea producţiei agricole din România în funcţie de favorabilitatea condiţiilor agropedoclimatice 

 gradul de dezvoltare al sectorului agricol a înregistrat o valoare de 35,4 capete/ha, fiind cu 

41,3% mai mică decât valoarea înregistrată la nivel regional (60,3capete porcine/ha) şi cu 

50% mai mică decât cea înregistrată la nivel naţional. 

 

În ceea ce priveşte ecartul dintre numărul de capete de ovine şi caprine ce revin la hectar 

de teren, în judeţul Vaslui şi regiunea de dezvoltare Nord-Est, acesta atinge valoarea de 10 

capete/ha, iar dacă se face comparaţie între nivelul judeţean şi cel naţional ecartul ajunge 

la 12,2 capete/ha. 

 

Evoluţia animalelor ce revin la 100 ha, în perioada 2004-2008, la nivelul judeţului Vaslui a 

fost negativă în cazul bovinelor scăzând de la 21,9 bovine/ha la 20,0 bovine/ha (-8,7%) şi 

pozitivă în cazul porcinelor (+6,9%), ovinelor şi caprinelor (+13,9%) 

 

În ceea ce priveşte principalele categorii de animale ce revin la 100 ha teren, în funcţie de 

forma de proprietate se observă că raportarea animalelor la terenul ce aparţine sectorului 

privat este superioară celei înregistrate la nivel total. Astfel, numărul de porcine la 100 ha 

teren privat vasluian este de 22,7 capete/ha, mai mare cu 13,5% comparativ cu cel 

înregistrat per total. O diferenţă semnificativă între efectivele  de animale ce revin la 10 ha 

teren total şi teren sector privat se remarcă în cazul ovinelor şi caprinelor (cu 8,4 

capete/ha mai mult în sectorul privat decât per total). 

 

Producţia agricolă animală 

În anul 2008, producţia agricolă animală exprimată în tone carne (total) a fost de 24.832 

tone, din care 99,9% proprietate majoritară privată. În intervalul 2004-2008 producţia de 

carne a înregistrat o scădere totală de 17,8 puncte procentuale, ceea ce în tone carne 

echivalează cu 5.387 tone carne. În acelaşi interval carnea de bovine a scăzut cu 26,9% 

ajungând la o producţie de 8.702 tone la nivelul anului 2008, cea de porcine cu 16,2% (de 

la 7.178 tone carne producţie în anul 2004 la 6.017 tone în anul 2008), în timp ce 

producţia de carne de ovine şi caprine a scăzut cu peste 54% (de la 5.000 tone producţie 

în anul 2004 la 2.269 tone carne producţie în anul 2008). În aceeaşi perioadă de timp în 

care per ansamblu producţia de carne a înregistrat un trend descendent, producţia de carne 

de pasăre a crescut în 2007 comparativ cu anul 2004 de 5,4 ori (ajungând la o producţie 

de 32.616 tone), iar în anul 2008 producţia s-a majorat cu 29,8% comparativ cu aceeaşi 

perioadă (anul 2004). 

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona5 

Animale la 100 ha, pe forme de proprietate, la nivel judeţean, regional şi naţional, în anul 2008 

formă de proprietate - total 

 

Bovine Porcine Ovine şi caprine 

România 20,4 70,8 74,3 

Regiunea de dezvoltare Nord-Est 29,5 60,3 72,1 

Judeţul Vaslui 20,0 35,4 62,1 

formă de proprietate - sector privat 

România 23,4 71,7 85,5 

Regiunea de dezvoltare Nord-Est 36,5 60,7 89,4 

Judeţul Vaslui 22,7 35,5 70,5 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
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- capete / ha -

Bovine Porcine Ovine şi caprine

Evoluţie efectivă:
- bovine:  -1,9 capete/ha
- porcine: 2,3 capete/ha
- ovine şi caprine: 7,6 capete/ha

Evoluţie procentuală:
- bovine:  -8,7%
- porcine: 6,9%

- ovine şi caprine: 13,9%



 

Profilul socio-economic şi demografic al judeţului Vaslui | 55  

 

Producţia totală de lapte a fost de 1.509 mii hectolitri la 

31 decembrie 2008 cu 4,5% mai mică faţă de producţia 

de lapte totală înregistrată cu cinci ani mai devreme. Pe 

parcursul perioadei de referinţă producţia de ouă s-a 

mărit de 1,47 ori sau cu 47,9%  (cu 75,4 milioane bucăţi 

de ouă mai mult în 2008 comparativ cu anul 2004). În 

ceea ce priveşte producţia de miere de albine şi acest 

sector a înregistrat o creştere a producţie cu 16,0%, 

atingând valoarea de 552 tone miere la finele anului 

2008. 

Parcul de tractoare şi principalele maşini agricole din 

agricultură 

 

Parcul de tractoare şi maşini agricole din judeţul Vaslui a 

înregistrat o evoluţie numerică pozitivă în intervalul 

2004-2008. Astfel numărul de tractoare agricole fizice 

era în anul 2008 de 3.417 bucăţi cu 28,3% mai mare ca 

în anul 2004, iar numărul plugurilor pentru tractor s-a 

majorat cu 526 bucăţi pe parcursul celor cinci ani 

ajungând la un efectiv de 2.939 pluguri în 2008 

(+21,8%). Numărul semănătorile mecanice se cifra la 

1.076 bucăţi în 2004, iar în 2008 efectivul acestora era 

de 1.515 cu 40,8% mai multe. O altă categorie de maşini 

agricole utilizate în sectorul agricol este reprezentată de 

combinele autopropulsate pentru recoltat cereale 

păioase, porumb şi furaje. 

 

Această categorie de maşini agricole a înregistrat o 

evoluţia cea mai accentuată în intervalul 2004-2008, 

prin majorarea parcului auto cu 151 maşini sau cu 46,9% 

(în 2008 numărul combinelor a ajuns la 473 de la 322 

câte existau la nivel judeţean în anul 2004). 

Parcul de tractoare şi principalele maşini agricole din agricultură din judeţul Vaslui, în perioada 2004-2008 

 

2004 2005 2006 2007 2008 

Tractoare agricole fizice  2.663 3.259 3.295 3.383 3.417 

Pluguri pentru tractor  2.413 2.858 2.868 2.918 2.939 

Semănători mecanice  1.076 1.461 1.474 1.509 1.515 

Combine autopropulsate pentru recoltat: cereale păioase, porumb, furaje 322 414 425 431 473 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Vaslui 

Producţia agricolă animală  în judeţul Vaslui, în perioada 2004-2008 

Total, din care: proprietate majoritară privată 

 

2004 2005 2006 2007 2008 

 

2004 2005 2006 2007 2008 

Carne – total (tone greutate vie) 30.219,0 23.271,0 20.420,0 47.335,0 24.832,0 Carne – total (tone greutate vie) 30.019,0 23.185,0 20.341,0 47.283,0 24.798,0 

Carne de bovine (tone greutate vie) 11.911,0 8.710,0 6.872,0 7.865,0 8.702,0 Carne de bovine (tone greutate vie) 11.795,0 8.700,0 6.865,0 7.857,0 8.691,0 

Carne de porcine (tone greutate vie) 7.178,0 7.443,0 6.326,0 4.581,0 6.017,0 Carne de porcine (tone greutate vie) 7.094,0 7.375,0 6.260,0 4.537,0 5.995,0 

Carne de ovine şi caprine (tone greutate vie) 5.000,0 2.617,0 2.290,0 2.263,0 2.269,0 Carne de ovine şi caprine (tone greutate vie) 5.000,0 2.611,0 2.287,0 2.263,0 2.268,0 

Carne de pasăre (tone greutate vie) 6.035,0 4.474,0 4.907,0 32.616,0 7.833,0 Carne de pasăre (tone greutate vie) 6.034,0 4.473,0 4.906,0 32.616,0 7.833,0 

Lapte – total (mii hl) 1.580,5 1.283,0 1.551,9 1.390,8 1.509,0 Lapte – total (mii hl) 1.579,7 1.281,8 1.550,8 1.389,9 1.508,0 

Lapte de vacă şi bivoliţă (mii hl) 1.454,4 1.200,1 1.466,9 1.301,6 1.402,0 Lapte de vacă şi bivoliţă (mii hl) 1.453,7 1.198,9 1.465,9 1.300,7 1.401,0 

Lână –total (tone) 428,4 410,0 404,1 534,4 555,0 Lână –total (tone) 428,4 407,3 401,5 534,4 555,0 

Ouă – total (milioane bucăţi) 157,6 164,6 168,4 165,9 233,0 Ouă – total (milioane bucăţi) 157,5 164,5 168,4 165,9 233,0 

Miere (tone) 476,1 459,3 494,4 359,0 552,0 Miere (tone) 470,9 457,5 491,7 358,5 551,0 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Direcţia Judeţeană de Statistică Vaslui 
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Viticultura în judeţul Vaslui 

 

Traversarea judeţului Vaslui presupune pe toată lungimea 

sa, străbatere întinsei podgorii a Huşilor, în cuprinsul 

căreia se află centrele viticole Bohotin, Avereşti, Huşi, 

Vutcani şi Murgeni. Tot în Vaslui există podgoria Colinele 

Tutovei, alcătuită din centrele Iana, Tutova şi 

Bălăbăneşti (ultimul situat în judeţul Galaţi). 

 

Zona Huşilor 

 

În prezent, cea mai cunoscută podgorie a judeţului Vaslui 

este podgoria Huşi ce cuprinde circa 3.000 ha de vie cu 

producţie medie de 10 t/ha. 

 

Istoric. Vechimea culturii viţei de vie de pe teritoriul 

actual al denumirii de origine Huşi se pierde în negura 

vremurilor. Numeroase descoperiri arheologice, care 

coboară până în neolitic, dovedesc că, pe lângă alte 

îndeletniciri, populaţia de pe aceste meleaguri a practicat 

şi cultura viţei de vie, care se pare a fi la fel de veche ca 

plugăritul. Migraţia popoarelor se pare că nu a afectat 

prea mult viticultura din aceasta podgorie. Cronicarii 

timpului fac referiri în scrierile lor şi la viticultura. Ei 

menţionează că hunii şi avarii obligau localnicii să 

îngrijească viile şi să le culeagă la timp. Primele 

documente scrise, cunoscute până în prezent despre 

existenţa plantaţiilor viticole pe teritoriul actual al 

podgoriei sunt semnalate înainte ca denumirea de Huşi să 

fi fost menţionată. Se admite ca numele de Huşi provine 

de la un boier moldovean pe nume Huşul, care a trăit prin 

partea locului în secolul al XV-lea.  

 

Din perioada feudală au rămas numeroase acte 

testamentare, legiuitoare, de privilegii, de donaţii, de 

vânzare, referitoare la terenurile cultivate cu viţă de vie. 

În trecut viile au fost mai întâi în stăpânire domnească şi 

apoi proprietate boierească, bisericească (a episcopiei) şi 

răzăşească. Viticultura Huşului s-a confruntat de-a lungul 

timpului cu dese incursiuni prădalnice ale tătarilor, dar 

plantările şi replantările de aici au reuşit să menţină viţa 

de vie pe aceste meleaguri. În secolul al XIX-lea, ca 

urmare a secularizării averilor mânăstireşti (1864), parte 

din viile de la Huşi sunt răscumpărate de locuitorii 

oraşului, care încearcă să dea un nou impuls viticulturii 

din zonă. În anul 1900, la Huşi, era o suprafaţă ocupată 

cu vii de circa 6.300 ha, care producea peste 176.000 hl 

de vin. 

 

Cu toate măsurile luate, în perioada anilor 1904-1912 

filoxera a distrus aproape în totalitate plantaţiile indigene 

existente. Ritmul refacerii plantaţiilor a fost totuşi lent, 

deoarece după 20 de ani de la invazia filoxerei existau 

doar 827 ha vie altoită în aceasta zonă viticolă. Înainte 

şi după cel de al doilea război mondial, sectorul vitivinicol 

huşean cunoaşte o mare înviorare. 

 

Localizare geografică. Zona viticolă Huşi este situată 

în partea sud-estică a Podişului Central Moldovenesc, 

între Valea Crasnei la vest şi Valea Prutului la est, 

respectiv între paralela 46°51’ la sud şi 46°41’ 

latitudine nordică. Plaiurile viticole ale acestei zone sunt: 

Duda-Epureni, Pădureni, Dealul Lohan, Dealul Dobrin, 

Dealul Sara, Dealul Ochi, Dealul Galbena, Dealul Ograda, 

Dealul Podgoria. 

 

Cadrul natural. Substratul litologic. Materialele 

parentale, alcătuite din argile, marne argiloase, nisipuri şi 

depozite loessoide aparţin pleistocenului, ponţianului, 

dacianului, meoţianului, kersonianului şi bessarabianului. 

Pe podiş, sedimentele de solificare sunt alcătuite din 

luturi, luturi-argiloase şi argile şi din deluvii şi coluvii.  

 

Solurile. Principalele tipuri de sol întâlnite în podgoria 

Huşi sunt: cernoziomurile cambice, solurile cenuşii, 

regosolurile, coluvisolurile şi solurile antropice. 

 

Relieful este reprezentat de Depresiunea Huşi, încadrată 

la nord de Dealurile Ghermăneştilor, la vest de Dealurile 

Crasnei şi Lohanului, la sud de Dealurile Fălciului şi la est 

de Valea Prutului. Geomorfologic se pun în contact două 

subunităţi distincte: una deluroasă de 300 m altitudine 

absolută şi una colinar depresionară cu o medie 

altitudinală de 150 m. 

 

Hidrografia. Reţeaua hidrografică este tributară râului 

Bârlad şi Prutului, prin totalitatea pâraielor ce drenează 

Depresiunea Huşului. Dintre apele subterane, cele mai 

importante sunt: stratul acvifer de la Arsura Pâhneşti, de 

la Vararia-Ghermăneşti, de la baza terasei de Râbâia-

Râşeşti şi stratul acvifer de la Albiţa-Pogăneşti.  

 

Climatul este de tip temperat-continental, cu nuanţă 

moderat-continentală la nivelul dealurilor înalte şi 

excesiv-continentală la nivelul Depresiunii Huşilor. 

 

Centrele viticole ale podgoriei sunt: Huşi, Avereşti, 

Vutcani, Murgeni şi Bohotin. 

 

 

Colinele Tutovei 

Localizare geografică. Podgoria este situată în sudul 

Podişului Moldovei, respectiv în sud-estul Colinelor 
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Tutovei şi în nord-vestul colinelor Covurluiului, separate 

de culoarul Văii Bârladului. Particularităţile bio-pedo-

climatice sunt sugerate de amplasamentul teritoriului 

între paralele 46°07' şi 46°27' latitudine nordică, de o 

parte şi de alta a meridianului de 27°35 longitudine 

estică. Podgoria Colinele Tutovei se găseşte amplasată 

în judeţul Vaslui şi Galaţi. 

 

Cadrul natural. Substratul litologic se caracterizează 

prin prezenţa argilelor, nisipurilor şi marnelor argiloase 

levantine, daciene, pontiene, meotiene şi kersoniene, 

precum şi prin depozite loessoide pleistocene, care 

prezintă o frecvenţă mai mare pe suprafeţele relativ 

plane ale podişului Bârladului. Textura sedimentelor de 

solificare este luto-nisipoasă-lutoasă în majoritatea 

situaţiilor. 

 

Solurile reprezentative pentru această podgorie sunt : 

solurile cenuşii, cernoziomurile cambice, regosolurile şi 

solurile antropice. 

Relieful este tipic deluros-colinar, dar cu unele 

diferenţieri între sectoarele celor două subunităţi 

geomorfologice ale podgoriei: sectorul sud-estic al 

Colinelor Tutovei şi sectorul nord-vestic al Colinelor 

Covurluiului. Valea Bârladului, în tronsonul de separare a 

celor două sectoare colinare, are aspectul unui impunător 

culoar, cu o luncă largă (2-3 km) şi inundabilă, însoţită de 

terase etajate până la peste 100-150 m şi de versanţi 

asimetrici. 

 

Hidrografia este reprezentată prin pârâie, colectorul 

exclusiv fiind râul Bârlad. Cele câteva lacuri de 

acumulare au rolul de regularizare a scurgerii şi de 

aprovizionare cu apă potabilă, industrială şi irigabilă. 

Apele freatice au debite mici, până la dispariţie în 

optimul termic estival. Mai bogat este freaticul luncilor, 

însă el nu corespunde standardului de calitate. În 

general, aceasta podgorie este deficitară în resurse 

hidrice de suprafaţă sau de adâncime. 

Climatul este temperat continental, cu vădit caracter 

excesiv est-european.  

 

Centrele viticole ale podgoriei: Iana, Tutova şi 

Bălăbăneşti (ultimul situat în judeţul Galaţi). 

 

Sectorul viticol vasluian 

La finele anului 2008, suprafaţa totală a viilor pe rod 

însuma 11.601 hectare fiind cu 14,8% mai mare ca cea 

din anul precedent şi cu 9,1% mai mică ca cea din anul 

2004. Evoluţia medie anuală a suprafeţei viilor pe rod a 

fost, în perioada 2004-2008, de -2,8%. Structura 

suprafeţei totale a viilor pe rod este dată de 45,0% de vii 

hibride pe rod şi de 55,0% de vii altoite pe rod.  

 

Din punctul de vedere al tipului de struguri, suprafaţa 

viilor pe rod totală este formată din 98,1% suprafaţă 

recoltată cu vie pentru struguri de vin şi 1,9% vii pe rod 

pentru struguri de masă. 

Producţia de struguri în judeţul Vaslui, în perioada 2004-2008 (tone) 

 

Anul 2004 Anul 2005 Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008 

Producţia totală de struguri, din care: 72.202 43.967 64.525 68.006 62.147 

           struguri de vin 69.039 41.396 61.897 66.496 61.442 

           struguri de masă 3.163 1.584 2.628 1.510 1.214 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Suprafaţa viilor pe rod în judeţul Vaslui, în perioada 2004-2008 (hectare) 

 

Anul 2004 Anul 2005 Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008 

Total vii pe rod, din care:  10.636 12.209 13.632 13.623 11.601 

         vii altoite pe rod 5.979 5.665 6.852 6.035 5.223 

         vii hibride pe rod 4.657 6.544 6.780 7.588 6.378 

Total vii pe rod, din care:  10.636 12.209 13.632 13.623 11.601 

         struguri de masă 567 274 574 557 225 

         struguri de vin 10.069 11.935 13.058 13.066 11.455 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 
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Producţia totală de struguri a judeţului Vaslui a fost de 

62.147 tone în anul 2008, fiind cu 14,0% mai mică 

decât cea înregistrată cu cinci ani mai devreme, în anul 

2004. Pe un trend descendent s-a situat şi producţia de 

struguri de vin, astfel în intervalul temporal 2004-2008, 

scăderea a fost de 7.597 tone struguri de vin (-11,0%). 

 

Producţia medie de struguri de vin la hectar, în anul 

2008, a fost de 5.024,4 kg/ha la nivel naţional şi de 

5.363,8 kg/ha la nivelul judeţului Vaslui. În acest an, 

producţia medie de struguri de masă la hectar la nivel 

judeţean a fost superioară, atât celei naţionale, cât şi 

celei regionale. Comparativ cu producţia medie de 

struguri de vin obţinută la un hectar la nivelul anului 

2004 se constată o scădere a producţie de 14,9% la 

nivel naţional, 21,9% la nivel regional şi de 21,8% la 

nivel judeţean. 

Agricultura ecologică 

 

Respectul pentru fiecare organism viu reprezintă un 

principiu general al agriculturii ecologice, începând cu cel 

mai mic micro-organism din sol până la cel mai mare 

copac care creşte deasupra. Din această cauză, fiecare 

verigă a lanţului ecologic este concepută în vederea 

menţinerii, şi unde e posibil, a creşterii diversităţii 

plantelor şi animalelor. Îmbunătăţirea biodiversităţii este 

adesea rezultatul bunelor practici ale agriculturii 

ecologice, cât şi a respectării Regulamentului UE privind 

producţia agricolă ecologică. Ca orice alt sector, 

agricultura ecologică are un principiu general, care 

potrivit Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vaslui este 

reprezentat de „respectul pentru fiecare organism viu, 

începând cu cel mai mic micro organism din sol până la 

cel mai mare copac care creşte deasupra”. Astfel, 

fiecare verigă a lanţului ecologic este concepută în 

vederea menţinerii, şi unde e posibil, a creşterii 

diversităţii plantelor şi animalelor. La nivelul Uniunii 

Europene există un regulament cu privire la agricultura 

ecologică, iar punerea în practică a acestuia are ca 

rezultat îmbunătăţirea biodiversităţii care trebuie să fie o 

prioritate pentru fiecare stat, indiferent de apartenenţa 

sau nu la o entitate politică, socială şi economică, cum 

este Uniunea Europeană. 

 

Obiectivele agriculturii ecologice sunt: dezvoltarea 

producţiei şi a unei pieţe interne de produse 

agroalimentare ecologice; armonizarea regulilor de 

producţie şi de inspecţie; crearea unui disponibil pentru 

export pe tipuri de produse; includerea României pe lista 

ţărilor terţe emisă de Comisia Europeană, care pot face 

export de produse agroalimentare ecologice. 

 

Operatori înregistraţi în agricultura ecologică la  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în anul 2008 

Operatori - producători 

Categorie Denumire producător Localitate 

Culturi vegetale Direcţia Silvică Vaslui Vaslui 

Apicultură 

Balaban Mirel Măluşteni 

Balaban Neculai Măluşteni 

Hostiuc Aurelian Dragomireşti 

Sapatoru Constantin Dragomireşti 

Sofrone Vieru Dumitru Dragomireşti 

Vieru Dumitru Dragomireşti 

Vieru Dumitru Sofrone  Dragomireşti 

Vieru Relu Dragomireşti 

Creşterea melcilor Savin Marius Ionuţ Griviţa 

Operatori - comercianţi 

Produse vegetale Direcţia Silvică Vaslui Vaslui 

Sursa: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 
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Suprafaţă agricolă ecologică 

 

La finele anului 2008, la Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale erau înregistraţi la nivel naţional un 

număr de 4.191 operatori în agricultura ecologică, fiind 

cu 22,9% mai mulţi ca în 2006. Evoluţia numărului de 

procesatori a fost mult mai amplă aceeaşi perioadă. 

Astfel, în 2008 erau de 2,1 ori mai mulţi procesatori ca 

în 2006, numărul acestora cifrându-se la 85 procesatori 

şi deţinând o pondere de 2,1% în total operatori 

înregistraţi în agricultura ecologică. 

 

Suprafaţa totală, la nivel naţional, certificată în 

agricultura ecologică însuma 221.411 ha la 31 

decembrie 2008 şi reprezintă 2% din suprafaţa agricolă 

naţională, conform datelor furnizate de Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. În intervalul 2006-

2008, suprafaţa certificată în agricultura ecologică s-a 

majorat cu 54,6%. Structura suprafeţei certificate în 

agricultură ecologică, la 31 decembrie 2008 avea 

următoare structură în funcţie de categoriile de 

folosinţă: 39,0% erau terenuri arabile (86.454 ha); 

20,8% păşuni şi fâneţe (46.006 ha); 0,7% livezi şi viţă 

de vie (1.518 ha); 36,7% floră spontană (81.279 ha) şi 

2,8% alte suprafeţe (6.154 ha). 

 

Potrivit datelor furnizate de Direcţia Judeţeană pentru 

Agricultură şi Dezvoltare Rurală Vaslui, în anul 2008, la 

nivel judeţean, suprafaţa certificată în agricultură 

ecologică însuma 650,2 ha (0,16% din suprafaţa 

agricolă totală), din care 99,2% suprafeţe cu floră 

spontană (flori şi fructe de pădure – 654 ha); 0,77% 

păşuni şi fâneţe (5 ha) şi 0,03% alte suprafeţe (destinate 

creşterii de melci – 0,2 ha). La finele 2008, în judeţul 

Vaslui, suplimentar suprafeţelor certificate în agricultura 

ecologică mai existau şi terenuri aflate în procesul de 

conversie: 19,32 ha de viţă de vie şi 171 ha livezi. În 

ceea ce priveşte numărul operatorilor înregistraţi la 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la nivel 

judeţean existau 11 operatori-producători certificaţi în 

agricultura ecologică (din care 8 apicultori, 1 operator 

helicicultură, 1 operator viticultură şi 1 operator 

procesare fructe şi floră spontană) şi 1 operator 

apicultură aflat în procesul de conversie. Raportând 

numărul operatorilor vasluieni certificaţi în agricultura 

ecologică la numărul operatorilor certificaţi la nivel 

naţional remarcăm că ponderea judeţului este de 12,9%. 

 

Conform datelor furnizate de Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale la nivel naţional există 36 de 

organizaţii înregistrate în domeniul agriculturii ecologică, 

dezvoltării rurale, protecţiei mediului şi dezvoltării 

durabile. Regiunea de dezvoltare Nord-Est este 

reprezentată prin intermediul a două organizaţii (din cele 

36 existente în anul 2008), ambele având ca origini 

teritoriale judeţul Bacău: Fundaţia „Operaţiunea satelor 

româneşti” şi „Asociaţia bioagricultorilor din Moldova –

BIOMOLD”. De reţinut este faptul în judeţul Vaslui nu 

sunt înregistrate organizaţii care să activeze în domeniul 

agriculturii ecologică, dezvoltare rurală, protecţia 

mediului şi dezvoltare durabilă, acesta fiind un aspect 

negativ pentru agricultura ecologică şi domeniile conexe. 

 

Produse tradiţionale şi ecologice 

Conform Oficiului Naţional al Produselor Tradiţionale şi 

Ecologice Româneşti, Regiunea Iaşi, în judeţul Vaslui sunt 

certificate ca produse tradiţionale de Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale un număr total de 6 

produse marca SC Vascar SA. Cele şase produse 

tradiţionale şi fabricate pe raza judeţului vasluian sunt: 

şunculiţă ţărănească tradiţională, muşchi file tradiţional, 

pastramă porc tradiţională, ceafă afumată tradiţională, 

costiţă afumată tradiţională, tobă de casă tradiţională. 
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                    Capitolul 6. Dezvoltare economică şi mediul de afaceri 
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Cadru general economic 

 

Începând cu anul 2008, criza economică mondială s-a 

amplificat cu fiecare zi şi tot atunci România a început 

să resimtă tot mai mult recesiunea economică, la care 

marii economişti de la nivel mondial nu reuşiseră să-i 

găsească un antidot. La nivel naţional, criza financiară 

mondială transformată în criză economică a fost cel mai 

tare resimţită la nivelul companiilor. Pe de o parte cele 

care au contractate credite pentru dezvoltare sau 

acoperirea altor nevoi de lucru, au fost puse în faţa 

imposibilităţii de a restitui împrumuturile, concomitent cu 

îngreunarea posibilităţii de plată a furnizorilor, mai ales în 

cazul celor se aflau în situaţia a efectua plăţi în valută. 

Pe de alta parte, întrucât bursele mondiale s-au prăbuşit, 

iar Bursa de Valori Bucureşti a pierdut miliarde de euro 

într-un timp extrem de scurt exprimat în număr de zile, 

companiile nu au mai putut miza pe acestea ca şi surse 

de finanţare, astfel încât o altă variantă de acoperire a 

nevoilor financiare a fost total blocată. 

 

Pe fondul crizei economice, rata şomajului care dădea 

semne că România se îndreaptă într-o direcţie bună 

imediat după a devenit stat european a crescut cu 10% 

(de la 4% în 2007 la 4,4% în anul 2008). Tabloul 

recesiunii economice este completat de rata inflaţiei care 

în anul 2007 a înregistrat valoarea minimă a perioadei de 

după anul 2000 de 4,8%, ca un an mai târziu creşterea 

preţurilor de consum să depăşească 30% atingând 

valoarea de 6,3% (rata inflaţiei la finele anului 2008). 

 

La nivel judeţean rata şomajului a crescut pe parcursul 

unui singur an, de la finele anului 2007 până la finele 

anului 2008 cu peste 5%. 

Demografia agenţilor economici locali 

 

Număr firme. Număr angajaţi 

Institutul Naţional de Statistică şi Direcţia Judeţeană de 

Statistică Vaslui oferă informaţii cu privire la situaţia 

întreprinderilor. Potrivit datelor furnizate de cele două 

instituţii la nivelul judeţului Vaslui la finele anului 2008 

existau un număr de 5.338 unităţi locale active. În 

perioada 2004-2008, evoluţia numerică a unităţilor 

locale active a înregistrat o majorare medie anuală de 

7,5 puncte procentuale, iar apogeul ascensiunii a fost 

înregistrat în 2004, când numărul unităţilor active din 

puncte de vedere economic a crescut cu 12,8% 

Structura unităţilor locale din judeţul Vaslui, pe clase de mărime 

Anul 
Date absolute Structura 

micro mici şi mijlocii mari total micro mici şi mijlocii mari total 

2004 3685 497 23 4205 87,6% 11,8% 0,5% 100% 

2005 3940 540 20 4500 87,6% 12,0% 0,4% 100% 

2006 4167 581 20 4768 87,4% 12,2% 0,4% 100% 

2007 4419 632 20 5071 87,1% 12,5% 0,4% 100% 

2008 4767 553 18 5176 89,3% 10,4% 0,3% 100% 

Sursa: INS, DJS Vaslui, calcule Addvances 
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comparativ cu anul precedent. În judeţul Vaslui, 99,7% 

dintre unităţilor locale active sunt întreprinderi mici şi 

mijlocii cu un personal de până la 250 şi doar 0,3% sunt 

întreprinderi mari cu un număr de angajaţi de 250 şi 

peste. În structura IMM-urilor o pondere ridicată o au 

întreprinderile din categoria micro (89,3%) al căror 

număr de angajaţi este de maxim 9. În intervalul 2004-

2008 ponderea întreprinderilor mari în structura totală a 

unităţilor active locale a fost de maxim 0,5% la nivelul 

anului 2004. 

 

Structura unităţilor locale active, pe activităţi, reflectă o 

concentrare a agenţilor economici în sectorul comerţului 

(46,8%, 2.499 firme).  

 

Următorul sector de activitate cu cea mai bună 

reprezentare în profilul economic judeţean este 

„industria” ce cumulează 12,2% dintre agenţii economici. 

În acest sector sunt antrenate un număr total de 650 

unităţi locale, din care 647 în industria prelucrătoare şi 3 

agenţi în energie electrică şi termică, gaze şi apă. 

 

Sectorul imobiliarelor, ce cuprinde activităţile de 

intermedieri financiare, tranzacţii imobiliare, activităţi 

profesionale şi servicii reuneşte 535 de agenţi economici 

şi cumulează un procent de 10,0%. Sectorul 

construcţiilor deţin 9,9% din structura unităţilor locale 

pe domenii de activitate, iar transportul, depozitarea şi 

comunicaţii 6,1% din unităţilor locale.  

 

Un aspect foarte important şi particular al structurii 

economice locale a judeţului Vaslui este dată de 

ponderea sectorului agricol care se ridică la 4,6 puncte 

procentuale echivalentul a unui număr de 247 agenţi 

economici. Acest aspect este explicat prin practicarea 

activităţilor agricole nedeclarate, deoarece suprafaţa 

agricolă a judeţului Vaslui deţine o pondere de peste trei 

sferturi din suprafaţa fondului funciar total (75,4%). 

 

„Hotelurile şi restaurantele” reprezintă o pondere de 

3,5% din numărul total al agenţilor economic locali, lucru 

ce vine şi completează afirmaţia conform căreia deşi 

potenţial turistic local există, el nu este valorificat la 

nivelul corespunzător, astfel că unităţile cu funcţiuni de 

primire turistică sau alimentaţie publică cumulează doar 

189 de agenţi economic dintr-un total de 5.338 agenţi 

economici. În categoria „alte activităţi” au fost incluse 

unităţile locale cu activitate de învăţământ sau sănătate 

Unităţile locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, pe activităţi şi clase de mărime din judeţul Vaslui în anul 2008 

Activităţi (secţiuni CAEN, Rev. 1) Total 

din care: pe clase de mărime, după 

numărul de salariaţi 

0-9 10-49 50-249 
250 şi 

peste 

Total 5338 4767 459 94 18 

Agricultura, vânătoare şi silvicultură 247 213 28 4 2 

Industrie, din care: 650 457 139 40 14 

          Industrie prelucrătoare 647 457 138 38 14 

          Energie electrică şi termică, gaze şi apă 3 0 1 2 0 

Construcţii 527 437 70 20 0 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi întreţinerea autovehiculelor şi 

motocicletelor şi a bunurilor personale şi casnice 
2499 2337 148 14 0 

Hoteluri şi restaurante 189 169 17 3 0 

Transport, depozitare şi comunicaţii 326 307 16 3 0 

Intermedieri financiare, tranzacţii imobiliare, activităţi profesionale şi servicii  535 508 21 6 0 

Învăţământ 1) 18 18 0 0 0 

Sănătate şi asistenţă socială 1) 75 71 4 0 0 

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale 272 250 16 4 2 

1) Include numai unităţile locale cu activitate de învăţământ sau sănătate şi asistenţă socială, organizate ca societăţi comerciale 

Sursa: Direcţia judeţeană de Statistică Vaslui 
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şi asistenţă  socială, organizate ca societăţi comerciale 

şi alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale. 

Rezultatele agenţilor economici locali. 

Reprezentarea în profil teritorial a ramurilor 

industriale 

 

Cifra de afaceri 

Cifra totală a unităţilor locale active din judeţul Vaslui 

cumula 4.776 milioane lei preţuri curente, din care 

sectorul comerţului deţine o pondere de 44,4%, fiind 

urmat de industrie cu 35,2%. Cei 527 de agenţi 

economici activi pe piaţa construcţii deţin 8,9% din cifra 

de afaceri totală înregistrată la nivel judeţean. 

 

Întrucât valoarea totală a cifrei de afaceri nu oferă 

foarte multe informaţii cu privire la situaţia economică 

locală, a fost calculată cifra de afaceri medie pe agent 

economic activ. Astfel a rezultat că la nivel judeţean o 

firmă a avut la finele anului 2008 o cifră de afaceri de 

aproximativ 938,1 mii lei. Comparativ cu cifra de afaceri 

medie pe unitate locală activă din punct de vedere 

economic se remarcă că în industria prelucrătoare 

 firmele deţin o cifră de afaceri de peste două ori mai 

mare (19.84,5 mii lei), iar cele a căror activitate este 

dată de „energie electrică şi termică, gaze şi apă” au 

cumulat în anul 2008 o cifră de afaceri medie de 141 ori 

mai mare, mai exact o cifră medie de afaceri de 

132.333,3 mii lei. 

 

Productivitatea muncii 

Un indicator economic este şi productivitatea muncii 

calculată ca raport între cifra de afaceri totală şi 

numărul de angajaţi total la nivel judeţean, precum şi 

între cifra de afaceri pe sectoare de activitate şi numărul 

de angajaţi corespunzător sectorului de activitate luat în 

considerare. La nivel judeţean, la finele anului 2008, se 

observă că productivitatea medie anuală a muncii a fost 

de 114,1 mii lei/salariat, ceea ce înseamnă că 

productivitatea lunară a unui salariat a fost de 9.508 

lei/lună/salariat. Valori superioare valorii productivităţii 

medii anuale înregistrate la nivel judeţean se remarcă în 

cazul activităţilor „energie electrică şi termică, gaze şi 

apă” (270,1 mii lei/angajat/an) şi „comerţ” (213,0 mii  

lei/angajat/an). Cea mai scăzută productivitate a muncii 

este în cazul activităţilor de învăţământ, unde unui 

angajat îi revine anual 57,4 mii lei din cifra de afaceri. 

 

Ramuri industriale în profil teritorial 

În reprezentarea cartografică „Dezvoltarea ramurilor 

industriale în profil teritorial” sunt evidenţiate 

principalele ramuri industriale care s-au evidenţiat de-a 

lungul timpului în municipiile Vaslui, Bârlad şi Huşi, cât şi 

în oraşul Negreşti. 

 

Industriala textilă este dezvoltată cu precădere în 

municipiul Vaslui, unde conform datelor financiare depuse 

de unităţilor locale active pentru anul 2008, erau 

înregistrate 15 unităţi a căror cifră de afaceri se ridica la 

49.027,3 mii lei (87,2% din cifra totală a domeniul de 

activitate definit de diviziunea 13 a clasificărilor 

activităţilor economice „fabricarea produselor textile”).  

 

Se observă că acest sector este bine reprezentat şi la 

nivelul municipiului Bârlad, dar nu la fel de dezvoltat 

precum în reşedinţa de judeţ (aici numărul unităţilor 

locale active se ridică la 2 şi  căror cifră de afaceri  

cumulează peste 6.040 mii lei). 

 

 

Rezultatele unităţilor locale active din judeţul Vaslui, pe activităţi (secţiuni CAEN Rev.1), în anul 2008 

Activităţi (secţiuni CAEN Rev.1) 
CA (mii 

RON) 
CA / firmă 

Productivitatea 

muncii 

Total 4.776.000 938,1 114,1 

Industrie prelucrătoare 1.284.000 1.984,5 68,6 

Energie electrică şi termică, gaze şi apă 397.000 132.333,3 270,1 

Construcţii 426.000 808,3 97,3 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi întreţinerea 

autovehiculelor şi motocicletelor şi a bunurilor personale şi casnice 
2.121.000 848,7 213,0 

Hoteluri şi restaurante 71.000 375,7 63,3 

Transport, depozitare şi comunicaţii 226.000 693,3 86,1 

Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de  servicii prestate în 

principal întreprinderilor 1) 
122.000 228,0 57,4 

Învăţământ  2.000 111,1 32,8 

Sănătate şi asistenţă socială 25.000 333,3 65,8 

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale 102.000 375,0 98,9 

1) Include activitatea de cercetare 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Vaslui, calcule Addvances 
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În municipiul Vaslui mai sunt dezvoltate ramurile 

industriale, precum: industria energetică, industria 

alimentară şi industria uşoară. 
 

La nivelul judeţului Vaslui , există un număr de 20 firme 

al căror cod de activitate, potrivit Clasificării Activităţii 

Economice Naţionale, este dat de diviziunea 28 

„Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente”, din care 

10 unităţi (50%) sunt concentrate în municipiul Bârlad şi 

a căror cifră de afaceri cumulau peste 249.648,7 mii lei 

la finele anului 2008 (78,4% din cifra de afaceri a 

sectorului). Industria textilă, alimentară şi cea de 

construcţii metalice şi produse din metal sunt celelalte 

trei ramuri industriale dezvoltate în acest municipiul, al 

doilea ca mărime în judeţul Vaslui după reşedinţa de 

judeţ. 
 

De asemenea, se remarcă faptul că şi în oraşul Negreşti 

cea mai dezvoltată industrie este reprezentată, ca şi în 

municipiul Bârlad de fabricarea de maşini, utilaje şi 

echipamente. În acest centru urban şi industrial, numărul 

firmelor active este de 2 (10% din total firme la nivel 

judeţean), dar a căror cifra de afaceri cumulează 9,1% 

din cifra de afaceri totală a domeniului pe anului 2008 

(peste 318.418,6 mii lei). În oraşul Negreşti alte industrii 

dezvoltate sunt industria alimentară şi industria uşoară. 
 

Industria pielăriei şi încălţămintei, este ramura 

industrială ce s-a dezvoltat de-a lungul timpului în 

municipiul Huşi, unde un procent de 79,5% din unităţile 

active din judeţul Vaslui (88 unităţi) ce activează în 

domeniul „Tăbăcirea şi finisarea pieilor, articolelor de 

voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament; 

prepararea şi vopsirea blănurilor” (diviziunea 15). Cifra 

totală a celor 70 firme active în industria pielăriei şi 

încălţămintei cumulează 94,1% din cifra totală a 
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domeniului, adică 54.408,8 mii lei dintr-un total de 

57.798,7 mii lei. Industria băuturilor alcoolice şi industria 

echipamentelor electrice sunt ale două ramuri în care 

populaţia activă a judeţului este salariată. 

Topul firmelor din judeţul Vaslui 

 

Sunt prezentate în continuare topurile primelor 10 

societăţi comerciale înscrise în judeţul Vaslui în funcţie 

de cifra de afaceri şi de profitul net realizat. Ierarhizarea 

a fost realizată în baza rezultatelor financiare raportate 

de societăţi pentru anul 2008.  

 

I. Topul firmelor cu primele 10 cifre de afaceri: 

Principalele 10 firme ale judeţului Vaslui, în funcţie de 

cifra de afaceri raportată la finele anului 2008, 

cumulează 21,3% din cifra totală a unităţilor locale 

active ale judeţului. 

 

1. SC Rulmenţi SA 

 Cod CAEN: 2815 –  Fabricarea lagărelor, 

angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor 

mecanice de transmisie; 

 Cifra de afaceri: 241.543.811 RON 

 Profit net: 13.237.145 RON 

 Număr de angajaţi: 2.924 

2. SC Comcereal SA 

 Cod CAEN: 0111 – Cultivarea cerealelor, 

plantelor leguminoase şi a plantelor 

producătoare de seminţe oleaginoase; 

 Cifra de afaceri: 155.496.444 RON 

 Profit net: 7.865.317 RON 

 Număr de angajaţi: 532 

 

3. SC Ulerom SA 

 Cod CAEN: 1041 –  Fabricarea uleiurilor şi 

grăsimilor; 

 Cifra de afaceri: 96.886.437 RON 

 Profit net: 1.724.960 RON 

 Număr de angajaţi: 183 

 

4. SC Safir SRL 

 Cod CAEN: 1012 –  Prelucrarea şi 

conservarea cărnii de pasăre; 

 Cifra de afaceri: 77.377.041 RON 

 Profit net: 698.106 RON 

 Număr de angajaţi: 245 

 

5. SC Cleopatra Center SRL 

 Cod CAEN: 4635 –  Comerţ cu ridicata al 

produselor din tutun; 

 Cifra de afaceri: 71.201.668 RON 

 Profit net: 71.898 RON 

 Număr de angajaţi: 89 

 

6. SC Mopan SA 

 Cod CAEN: 1061 –  Fabricarea produselor de 

morărit; 

 Cifra de afaceri: 63.078.245 RON 

 Profit net: 4.324.494 RON 

 Număr de angajaţi: 682 

 

7. SC Bambus SRL 

 Cod CAEN: 4633 –  Comerţ cu ridicata al 

produselor lactate, ouălelor, uleiurilor şi 

grăsimilor comestibile; 

 Cifra de afaceri: 61.144.146 RON 

 Profit net: 94.201 RON 

 Număr de angajaţi: 189 

 

8. SC King Club SRL 

 Cod CAEN: 9200 –  Activităţi de jocuri de 

noroc şi pariuri; 

 Cifra de afaceri: 51.536.782 RON 

 Profit net: 1.003.965 RON 

 Număr de angajaţi: 23 
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9. SC Mândra SA 

 Cod CAEN: 1041 –  Fabricarea uleiurilor şi 

grăsimilor; 

 Cifra de afaceri: 47.667.323 RON 

 Profit net: 2.022.849 RON 

 Număr de angajaţi: 110 

 

10. SC Vastex SA 

 Cod CAEN: 1320 –  Producţia de ţesături; 

 Cifra de afaceri: 47.231.531 RON 

 Profit net: 1.502.746 RON 

 Număr de angajaţi: 787 

 

II. Topul firmelor cu primele 10 profituri nete: 

Principalele 10 firme ale judeţului Vaslui, în funcţie de 

profitul net raportat la finele anului 2008, cumulează 

26,4% din profitul total net al unităţilor locale active ale 

judeţului. 

 

1. SC Rulmenţi SA 

 Cod CAEN: 2815 –  Fabricarea lagărelor, 

angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor 

mecanice de transmisie; 

 Profit net: 13.237.145 RON 

 Cifra de afaceri: 241.543.811 RON 

 

Număr de angajaţi: 2.924 

 

2. SC Comcereal SA 

 Cod CAEN: 0111 –  Cultivarea cerealelor, 

plantelor leguminoase şi a plantelor 

producătoare de seminţe oleaginoase; 

 Profit net: 7.865.317 RON 

 Cifra de afaceri: 155.496.444 RON 

 Număr de angajaţi: 532 

 

3. SC Confecţii Bârlad SA 

 Cod CAEN: 1414 –  Fabricarea articolelor de 

lenjerie de corp; 

 Profit net: 5.645.206 RON 

 Cifra de afaceri: 29.555.126 RON 

 Număr de angajaţi: 1.235 

 

4. SC Agrocomplex Bârlad SA 

 Cod CAEN: 0111 –  Cultivarea cerealelor, 

plantelor leguminoase şi a plantelor 

producătoare de seminţe oleaginoase; 

 Profit net: 5.424.064 RON 

 Cifra de afaceri: 45.730.217 RON 

 Număr de angajaţi: 336 

 

5. SC Transmir SRL 

 Cod CAEN: 0161 –  Activităţi auxiliare pentru 

producţia vegetală; 

 Profit net: 4.909.049 RON 

 Cifra de afaceri: 22.013.386 RON 

 Număr de angajaţi: 59 

 

6. SC Mopan SA 

 Cod CAEN: 1061 –  Fabricarea produselor de 

morărit; 

 Profit net: 4.324.494 RON 

 Cifra de afaceri: 63.078.245 RON 

 Număr de angajaţi: 682 

 

7. SC R Agro Fălciu SA 

 Cod CAEN: 0111 –  Cultivarea cerealelor, 

plantelor leguminoase şi a plantelor 

producătoare de seminţe oleaginoase; 

 Profit net: 2.945.848 RON 

 Cifra de afaceri: 22.185.590 RON 

 Număr de angajaţi: 117 
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8. SC Confecţii Vaslui SA 

 Cod CAEN: 1413 –  Fabricarea altor articole 

de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp); 

 Profit net: 2.138.474 RON 

 Cifra de afaceri: 14.335.508 RON 

 Număr de angajaţi: 524 

 

9. SC Mandra SA 

 Cod CAEN: 1041 –  Fabricarea uleiurilor şi 

grăsimilor; 

 Profit net: 2.022.849 RON 

 Cifra de afaceri: 47.667.323 RON 

 Număr de angajaţi: 110 

10. SC Rombas SRL 

 Cod CAEN: 4633 –  Comerţ cu ridicata al 

produselor lactate, ouălelor, uleiurilor şi 

grăsimilor comestibile; 

 Profit net: 2.011.042 RON 

 Cifra de afaceri: 23.102.998 RON 

 Număr de angajaţi: 3 

 

Instituţii de sprijinire a dezvoltării economice 

locale 

 

1. Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vaslui 

Este o organizaţie independentă, neguvernamentală şi 

non-profit, care sprijină înfiinţarea şi dezvoltarea 

afacerilor în judeţul Vaslui, punând la dispoziţia celor 

interesaţi o gamă largă de servicii specializate: asistenţă 

pentru înfiinţarea unei afaceri şi întocmirea 

documentaţiei necesare; informaţii referitoare la surse de 

finanţare a afacerilor şi la modul de accesare a acestora; 

întocmirea de planuri de afaceri, studii de piaţă, planuri 

de marketing, proiecte pentru obţinerea de finanţări 

nerambursabile şi rambursabile; promovarea potenţialului 

economic al firmelor din judeţ pe piaţa naţională şi 

internaţională; găsirea de parteneri de afaceri şi 

medierea contactelor de afaceri; informaţii referitoare la 

firmele din judeţ; eliberarea de certificate de origine a 

mărfurilor, a certificatelor de forţă majoră, vizarea 

facturilor şi a altor documente comerciale; eliberarea de 

recomandări şi certificate de bonitate; consultanţă de 

afaceri, financiar-contabilă, juridică; asistenţă juridică la 

încheierea şi derularea contractelor comerciale; 

organizarea de târguri şi expoziţii, misiuni economice, 

parteneriate de afaceri, în ţară şi în străinătate; 

programe de pregătire profesională, programe de 

instruire în domeniul afacerilor, seminarii; acces la 

biblioteca instituţiei; arbitraj comercial, organizat în 

temeiul Decretului Lege nr. 139/1990 privind camerele 

de comerţ, în condiţiile Regulilor de procedură arbitrală şi 

conciliere facultativă, completate cu prevederile Codului 

de Procedură Civilă, prin Curtea de Arbitraj Comercial de 

pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie Vaslui; înscrierea 

gajurilor în arhiva electronică de garanţii reale mobiliare. 

Orice comerciant poate deveni membru al Camerei de 

Comerţ şi Industrie Vaslui, beneficiind astfel de scutiri 

sau reduceri de tarife pentru serviciile prestate, după 

caz. 

 

2. Oficiul Registrului Comerţului Vaslui 

Oficiul Registrului Comerţului este instituţia abilitată de 

lege să efectueze înregistrarea firmelor în judeţul Vaslui. 

Pe lângă activitatea de înregistrare propriu-zisă, această 

instituţie oferă şi servicii de consiliere pentru înfiinţarea 

unei afaceri, de întocmire a actelor necesare şi 

reprezentare în faţa instanţelor competente să autorizeze 

înfiinţarea firmei, precum şi de obţinere a avizelor 

necesare desfăşurării activităţii. 

Etapele ce trebuie parcurse pentru înfiinţarea unei 

afaceri sunt: rezervarea denumirii; întocmirea actului 

constitutiv; alcătuirea dosarului de înmatriculare; 

obţinerea avizelor; înmatricularea societăţii. 

 

3. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est Filiala 

Vaslui  

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est acţionează 

în judeţul Vaslui prin intermediul filialei, în scopul 

implementării la nivel local a politicii de dezvoltare 

regională. S-a înfiinţat în anul 2001 şi de atunci şi-a 

extins continuu aria activităţilor pe care le desfăşoară. 

La început s-a ocupat cu monitorizarea implementării 

proiectelor câştigătoare în cadrul schemelor de finanţare 

nerambursabilă Phare, cu acordarea de consultanţă 

pentru întocmirea proiectelor şi cu participarea la 

elaborarea Planului de Dezvoltare Regională. Ca funcţii 

noi, adaptate la noua legislaţie în domeniul dezvoltării 

regionale, echipa de experţi ai filialei a contribuit la 

constituirea parteneriatelor prin activarea unor grupuri de 

lucru tematice locale, în care sunt reprezentate instituţii, 

organizaţii neguvernamentale, operatori economici, 

grupuri de lucru care sunt implicate în identificarea şi 

soluţionarea nevoilor comunităţilor locale, în cadrul 

Planului de Dezvoltare Regională. 

 

4. Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

Vaslui 

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă oferă 

angajatorilor şi persoanelor aflate în căutarea unui loc de 

muncă următoarele servicii: măsuri pentru stimularea 

ocupării forţei de muncă prin creşterea şanselor de 

ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de 

muncă; măsuri pentru stimularea angajatorilor în vederea 
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încadrării în muncă a şomerilor şi crearea de noi locuri de 

muncă. 

 

5. Centrul de afaceri Tutova 

Centrul de afaceri Tutova, de la Bârlad, este un proiect 

co-finanţat prin Programul Phare – Coeziune Economică 

şi Socială. Valoarea totală a proiectul este 4,67 milioane 

de euro şi prevedea construirea unui pavilion 

expoziţional, însoţit de birouri, săli de conferinţe şi de 

şase hale de producţie. Prin acest proiect s-a urmărit 

facilitarea accesului investitorilor din ţară şi din 

străinătate la infrastructura necesară dezvoltării 

afacerilor. Centrul este amplasat pe o suprafaţă de 115 

hectare aparţinând Consiliului Local Bârlad. 

 

Spaţiile sunt dotate la standarde europene, cu utilităţi de 

apă-canalizare, energie electrică, gaze, telefon, acces 

auto, parcări, rampe încărcare-descărcare ce pot fi 

închiriate la preţuri mici. Prin implementarea acestui 

proiect s-a urmărit stimularea dezvoltării întreprinderilor 

mici, în special a celor din industria textilă, alimentară 

(mai ales pentru produse ecologice), din domeniul 

construcţiilor de maşini şi prelucrărilor mecanice. Firmele 

au la dispoziţie servicii gratuite de consultanţă în afaceri. 

Pentru a promova potenţialul firmelor locale şi pentru a 

stimula creşterea economică, în pavilionul expoziţional 

sunt organizate permanent expoziţii şi târguri.  

 

Centrul de Afaceri Tutova-Bârlad oferă spaţii şi facilităţi 

pentru: start-up-uri şi IMM-uri nou înfiinţate; investitori 

străini; cooperaţii locale renumite pentru activităţi 

artizanale; dezvoltarea industriilor constructoare de 

maşini, textilă şi alimentară; dezvoltarea prelucrării 

produselor agro-alimentare ecologice; promovarea 

producţiei viticole; extinderea şi diversificarea pieţelor de 

desfacere; conferinţe, prezentări, trening-uri; mese 

festive şi alimentaţie publică. 

 

6. Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui 

Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui (CRAV) a fost 

creat pentru a susţine spiritul antreprenorial din Vaslui şi 

să contribuie la creşterea competitivităţii IMM-urilor prin 

remedierea problemelor cu care se confrunta mediul 

economic privat din municipiul Vaslui.  

 

Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui este 

administrat în proporţie de 70% de către Consiliul 

Judeţean Vaslui şi în proporţie de 30% de către 

Consiliul Local Vaslui. 

Serviciile/facilităţile oferite de acest centru includ: 

- spaţii de închiriat (57 de birouri) cu o suprafaţă 

totală de 1.262 mp; 

- spatii pentru târguri şi expoziţii cu o suprafaţă de 

500 mp care poate fi compartimentat în funcţie de 

necesităţi; 

- sală de conferinţe cu o capacitate de 160 de locuri, 

cabine de translaţie paralelă pentru traducere 

simultană în 3 limbi, retroproiector, sonorizare 

performantă, etc.; 

 2 spaţii pentru colocvii şi cursuri, fiecare oferind 

spaţiul necesar pentru cel puţin 25 de persoane;  

- spaţii de producţie aflate la demisolul clădirii, cu 

toate utilităţile; 

- centru de multiplicare; 

- spaţiu de alimentaţie publică tip fast-food; 

- reprezentanţă bancară; 

- consultanţă în contabilitate, proiecte, managementul 

calităţii, managementul resurselor umane şi 

marketing. 

 

Clădirea este dotată cu un generator auxiliar de 

curent, instalaţie de climatizare, reţele de telefonie şi 

internet etc. 

  Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui 

 

Centrul de afaceri Tutova 
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                    Capitolul 7. Turism 
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Tipuri de turism practicabile 

 

Formele de turism practicabile în judeţul Vaslui sunt: 

religios, cultural-istoric, vitivinicol, rural, cinegetic şi de 

pescuit. 

 

Turism religios 

 

În judeţul Vaslui se găsesc peste 36 de biserici, mănăstiri 

şi schituri, care pot fi incluse în traseul pelerinilor 

ortodocşi. Patrimoniul acestor lăcaşe de cult cuprind 

valori istorico-culturale importante, fiind valorificat şi de 

frumuseţea arhitecturală a acestora. 

 

Figurând ca punte de referinţă în activitatea religioasă a 

judeţului, dar şi ca importanţă istorică, alături de 

mănăstirile, bisericile şi schiturile din zonă, trebuie 

menţionate: Episcopia Huşilor, Palatul episcopal al 

Episcopiei Huşilor şi Muzeul eparhial Huşi.  

 

Episcopia Huşilor. Ansamblul arhitectural al episcopiei 

Huşilor (sec. XV-XX) este constituit din biserica Sf. 

Apostoli Petru şi Pavel, turnul-clopotniţă, palatul 

episcopal, chiliile şi zidul de incintă. Episcopia Huşilor a 

fost instalată, în 1598, în curtea domnească ctitorită de 

Ştefan cel Mare la sfârşitul secolului al XV-lea. 

 

Palatul episcopal al Episcopiei Huşilor a fost construit 

între 1771 şi 1792, la iniţiativa episcopului Inochentie şi 

terminat de episcopul Iacob Stamati. A fost ridicat pe 

locul caselor episcopale arse în 1711 şi refăcute în 1714 

de episcopul Sava, cu ajutorul domnului Nicolae 

Mavrocordat, pe ruinele fostului palat domnesc. 

 

Muzeul eparhial Huşi - aşezământ de cultură şi 

spiritualitate ortodoxă, cuprinde cele mai valoroase 

mărturii de artă plastică şi decorativă din eparhia Huşilor 

(sec. XVI -XIX), precum şi un important tezaur de carte 

veche românească şi străină (sec. XVII-XIX). 

 

Turism cultural-istoric 

Judeţul Vaslui este remarcabil prin tezaurele arheologice 

găsite aici, valorile etnografice şi de artă populară, 

locurile istorice şi monumentele care atestă existenţa 

milenară a românilor în această zonă, cât şi contribuţia 

lor la cultura universală.  

 

Muzeele din Vaslui, Bârlad şi Huşi deţin colecţii 

importante şi variate de la secţii de arheologie, istorie 

medievală, până la artă plastică. În cadrul Muzeului 

Judeţean Vaslui este amenajat un salon al umorului, 

denumit „Constantin Tănase” în memoria întemeietorului 

teatrului românesc de revistă. 

 

Figuri importante ale culturii românești sunt amintite prin 

monumentele de patrimoniu existente pe teritoriul 

judeţului, precum: Casa Ghica din Vaslui, Casa Sturza din 

Bârlad, Casa memorială Emil Racoviţă din sat Emil 

Racoviţă.  

 

Din cadrul instituţiilor de cultură ale judeţului Vaslui 

trebuie menţionate Biblioteca Județeană „Nicolae 

Milescu Spătarul” şi Centrele culturale ce sprijină 

activitatea de acest gen din judeţ, precum şi Teatrul 

Victor Ion Popa din Vaslui.  

 

Tradiţiile locului sunt păstrate şi promovate prin 

ansamblurile folclorice dar şi prin festivalurile şi târgurile 

organizate în judeţ. Ansamblurile cu o activitate 

folclorică bogată sunt: Mugurel - loc. Vaslui, Trandafir de 

la Moldova - loc. Huşi, Stejărelul - loc. Pădureni, 

Rândurile - loc. Muntenii de Sus,  Voinicelul - loc. 

Viişoara. 

 

Cetăţile şi castelele cu valoare istorică şi memorialistică 

constituie atracţii care pot fi valorificate: Castelul 

Mavrocordat din Vaslui, Conacul Roset - Balş din sat 

Pribeşti, Conacul Rosetti - Solescu din sat Soleşti.  

 

Alături de acestea, siturile arheologice constituie un 

punct de atracţie pentru istorici şi pasionaţi: Cetatea 

geto-dacică Buneşti – Avereşti, situl arheologic Trestiana 

din comuna Griviţa, situl arheologic Bârlad - Valea Seacă, 

ruinele Curţii Domneşti din Vaslui. 

 

În memoria evenimentelor importante pentru oamenii 

locului stau mărturie: Statuia lui Ştefan cel Mare de la 

Podul Înalt, Statuia de bronz a lui Ştefan cel Mare din 

Centrul Civic Vaslui (opera lui Eftimie Bârlădeanu),  

Mausoleul Peneş Curcanul din Parcul Copou în Vaslui şi 

Monumentul Independenţei din Piaţa Palatului de Justiţie 

în Vaslui. 

 

Rezervaţiile naturale paleontologice de la Măluşteni şi 

Hulubăţ constituie alte puncte de atracţie pentru 

dezvoltarea acestui tip de turism. Astfel, cea de la 

Măluşteni este una dintre cele mai bogate rezervaţii de 

acest gen din România. 
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Turism vitivinicol 

 

Viile ocupă, în Moldova, o întindere de peste 90.000 

hectare, ceea ce înseamnă a treia parte din suprafața 

viticolă a ţării. Plantațiile de vii se înșiruie pe toată 

lungimea provinciei, începând din Botoșani, în nord, până 

în Vrancea, în sud şi pe toată lățimea ei, din zona 

deluroasă a Subcarpaților răsăriteni şi până în apa 

Prutului. Urmărind harta viticolă a Moldovei şi coborând 

pe ea, din nord către sud, ne întâlnim cu câteva celebre 

podgorii, printre care şi podgoriile din Huşi.  

 

Municipiul Huşi, al treilea ca mărime în judeţul Vaslui, 

este faimos în întreaga lume pentru podgoriile şi 

calitatea vinurilor sale. Întinsa podgorie a Huşilor 

cuprinde centrele viticole Bohotin, Averești, Huşi, 

Vutcani şi Murgeni. Tot în Vaslui există podgoria Colinele 

Tutovei, alcătuită din centrele Iana, Tutova şi 

Bălăbăneşti (ultimul situat în județul Galați). 

 

Un adevărat sanctuar al vinului este Muzeul Viticulturii 

din Huşi, un muzeu unic, creat şi găzduit la Şcoala 

Viticolă din Huşi, de Prof. Dr. Avram D. Tudosie, pentru a 

lăsa generaţiilor viitoare importante informaţii despre 

uneltele şi modul în care se transformau şi se transformă 

încă la Huşi strugurii în vin. Există o colecţie de vinuri de 

aproximativ 22.000 de sticle, care datează din 1949, 

printre care se regăsesc atât soiuri din podgoria Huşilor, 

cât şi din străinătate. Aici se pot organiza seri de 

degustări de vinuri pentru specialişti şi turişti. 

 

Turism rural 

Multe dintre aşezările vasluiene şi-au păstrat tradiţiile şi 

obiceiurile în pofida transformărilor aduse de progresul 

tehnic. Satele vasluiene pot oferi turiştilor vacanţe 

interesante, de care aceştia îşi vor aminti 

întotdeauna cu plăcere. Atmosfera liniştită a satelor 

îi deconectează şi reconfortează. 

 

Pe lângă ospitalitatea tradiţională, pot gusta fructe 

şi legume proaspăt culese din grădină, asistă la 

muncile tradiţionale, se pot plimba cu caii sau căruţa, 

pot vizita mănăstirile, conacele boiereşti şi muzeele 

săteşti. Cei care doresc alt gen de activităţi pot 

organiza partide de vânătoare şi pescuit, precum şi 

drumeţii în pădurile din zonă. 

 

Printre localităţile din Vaslui cu ridicat potenţial de 

dezvoltare a turismului rural se numără Vetrişoaia 

care se remarcă prin casele cu interior tradiţional şi 

mobilier vechi, de lemn, prin parcurile din centrul 

satului care abundă în verdeaţă. De asemenea aici 

există un teatru de vară şi un muzeu sătesc cu 

exponate de etnografie şi istorie. Printre zonele cele 

mai bogate în tradiţii folclorice şi etnografice este 

Valea Tutovei, între Bârlad şi Dragomireşti. De aici, 

din comuna Perieni, provine o formaţie de cimpoieri 

fără rival pe plan naţional. În satele Iveşti şi 

Pogoneşti încă se mai poartă costumul popular, de o 

deosebită frumuseţe. Pentru cei interesaţi de 

ceramică, la Brădeşti (la 20 km depărtare de Bârlad) 

se află un vechi centru de olărit, iar satul Pădureni, 

în apropiere de Huşi, se remarcă prin marea varietate 

a construcţiilor şi prin bogăţia elementelor de artă 

populară. 
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 Printre zonele cele mai bogate în tradiţii folclorice şi 

etnografice este Valea Tutovei, între Bârlad şi 

Dragomireşti. Din comuna Perieni, provine o formaţie 

de cimpoieri fără rival pe plan naţional. În satele 

Iveşti şi Pogoneşti încă se mai poartă costumul 

popular, de o deosebită frumuseţe. Pentru cei 

interesaţi de ceramică, la Brădeşti (la 20 km 

depărtare de Bârlad) se află un vechi centru de olărit, 

iar satul Pădureni, în apropiere de Huşi, se remarcă 

prin marea varietate a construcţiilor şi prin bogăţia 

elementelor de artă populară. 

 

Turism cinegetic şi de pescuit 

Fauna cinegetică a judeţului Vaslui este diversă, 

permiţând organizarea unor partide de vânătoare de 

neuitat. Principalele specii de animale care trăiesc în 

pădurile judeţului sunt cerbul, mistreţul şi iepurele. 

De asemenea se pot vâna potârnichi, fazani, raţe şi 

gâşte sălbatice, sitari precum şi vulpi şi alte specii. 

 

Direcţia Silvică Vaslui dispune de trei cabane de 

vânătoare care asigură cazare şi masă pentru turişti. 

În gestiunea acesteia se află 18 fonduri de vânătoare 

iar Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi 

administrează 36 de fonduri. 

 

În ceea ce priveşte pescuitul, cu investiţii minime, 

valea Elanului poate deveni o zonă importantă de 

agrement. La Cârja se află un luciu de apă de peste o 

mie de hectare. Aici există două ferme piscicole unde 

pescarii pot prinde crap, caras, fitofag şi mai rar 

somn şi ştiucă. 

Resurse turistice ale judeţului Vaslui 

Muzee 

Muzeul Judeţean Vaslui s-a deschis în ziua de 26 

septembrie 1975, fiind apreciat, ca fiind cel mai tânăr 

muzeu al ţării, aspect valabil şi astăzi, precum şi cel mai 

bine realizat din punct de vedere tematic, ştiinţific şi 

muzeo-tehnic. Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” 

cuprinde secţii de arheologie, istorie medievală şi 

contemporană, etnografie, artă plastică şi un salon al 

umorului denumit „Constantin Tănase”. 
 

Muzeul Vasile Pârvan, loc. Bârlad. Muzeul a fost înființat 

de elita intelectualilor bârlădeni, în 10 aprilie 1914, din 

dorinţa de a strânge bunuri culturale într-o instituţie 

specializată care să le tezaurizeze şi să le valorifice 

pentru marele public. În prezent, muzeul oferă marelui 

public expoziţii permanente, diverse sub aspect tematic, 

respectiv: şase colecţii intrate ca donaţii compuse din 

artă populară românească, artă plastică şi decorativă 

europeană şi extrem orientală, numismatică, medalistică, 

arme, icoane, carte de patrimoniu, toate organizate ca un 

muzeu de colecţii; separat în alt imobil o expoziţie de artă 

contemporană românească, într-un alt imobil, expoziţiile: 

Bârladul Cultural, sec. XIX-XX, Cuza şi Epoca Sa, 

Cabinet Numismatic din sec. IV a. Ch. până în zilele 

noastre; Flora, fauna şi litologie din Podişul Bârladului şi 

un muzeu de autor, cu creaţia sculptorului Marcel 

Guguianu.  
 

În cadrul Muzeul Vasile Pârvan funcţionează „Planetariu 

Bârlad” iniţiat printr-un proiect cu finanţare Phare 

„Planetariu Bârlad: Diversificarea ofertei turistice în zona 

transfrontalieră Vaslui-Soroca.” 

 



 

Profilul socio-economic şi demografic al judeţului Vaslui | 75  

 

Muzeul de Artă Religioasă al Mănăstirii „ Sfinţii Petru şi 

Pavel", localitatea Huşi. Deţine obiecte ce dau mărturie 

despre prezenţa creştinismului încă din cele mai vechi 

timpuri în această parte a ţării. Episcopia Huşilor deţine 

în Muzeul Episcopal un tron, despre care se spune că a 

aparţinut domnitorului Petru Rareș, „Cazania lui 

Varlaam” prezentă în marile centre eparhiale din 

România, „Descriptio Moldavae” a lui Dimitrie Cantemir - 

Ediţia Princeps, daruri ale Ţarinei Ecaterina a II-a oferite 

Episcopilor de Huşi, obiecte legate de viaţa 

mănăstirească şi parohială de pe cuprinsul Episcopiei 

Huşilor.  
 

Muzeul Viticulturii din Huşi, este un muzeu unic, care a 

fost creat şi găzduit la Şcoala Viticolă din Huşi, de Prof. 

Dr. Avram D. Tudosie, care a creat un adevărat sanctuar 

al vinului, pentru a lăsa generaţiilor viitoare importante 

informaţii despre uneltele şi modul în care se 

transformau şi se transformă încă la Huşi strugurii în vin.  

Există o colecţie de vinuri de aproximativ 22.000 de 

sticle, care datează din 1949, printre care se regăsesc 

atât soiuri din podgoria Huşilor, cât şi din străinătate. 

Una dintre piesele importante care se regăseşte în cramă 

este linul, sau călcătorul, a cărui dimensiune este de trei 

metri lungime, cu un diametru de 60 de centimetri, 

realizat sub forma unui jgheab dintr-un trunchi mare de 

copac scobit, în care călcau strugurii, într-un sac special 

de cânepă. Aici se pot organiza seri de degustări de vinuri 

pentru specialişti şi turişti. 
 

Muzeul Caricaturii din Huşi este unul din puţinele muzee 

din ţară ce deţine o colecţie de caricaturi. 
 

Muzeul Etnografic Muntenii de Sus. Casa ţărănească în 

care funcţionează muzeul, la origine construită din bârne, 

a adăpostit de-a lungul timpului cele mai vechi tradiţii ale 

artei populare româneşti. Prin amenajare se doreşte 

ca muzeul nou înfiinţat să-şi trimită vizitatorii în timp 

pentru a cunoaşte elementele care alcătuiau o 

gospodărie ţărănească. 
 

Muzeul Memorial Dimitrie Cantemir, Huşi. Cu profil 

memorial, istoric. Aici se găsesc obiecte, documente, 

fotografii care i-au aparţinut lui D. Cantemir. 
 

Muzeul sătesc Tăcuta, înfiinţat în 1986 de 

învăţătorii Elena şi Costel Rotaru, prezintă exponate 

cu profil etnografic. Este un muzeu mic, dar cu 

lucruri de o valoare deosebită: picturi, monede, 

costume populare, unelte de prelucrat cânepa, având 

secţii de arheologie, etnografie, artă populară, 

colecţii bogate de artă plastică, de obiecte rare şi 

400 de cărţi cu autograful autorilor. Unele exponate 

sunt unice în ţară. Alte muzee săteşti se află în 

Vutcani şi Grumezoaia.  
 

Castele, conace şi situri arheologice 

Castelul Mavrocordat este cel mai cunoscut dintre 

monumentele istorice ale Vasluiului. A fost ridicat la 

sfârşitul secolului al XIX-lea (1892), de Gheorghe 

Mavrocordat şi este una dintre cele mai frumoase 

construcţii din oraş, impresionând prin ornamentaţie, 

dimensiuni şi stil, rezistând de-a lungul vremurilor, 

fiind foarte aproape de forma originală. Accesul 

principal se face printr-un portal cu o turlă decorată 

cu plăci ceramice şi în prezent găzduieşte Palatul 

Copiilor (Clubul Elevilor).  
 

Ansamblul conacului Roset-Balş, sat Pribeşti ( sec. 

XVII-XIX) este alcătuit din casa Roset - Balş, biserica 

de curte, casa administrativă şi clădiri anexe 

(hambar). Casa Roset - Balş este considerată una din 

cele mai mari realizări ale arhitecturii civile 
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moldoveneşti din sec. XVII-XVIII. Prima atestare 

documentară a conacului de la Pribeşti datează din 

timpul domniei lui Constantin Cantemir, 14 noiembrie 

1691. Monumentul se află în curs de consolidare-

restaurare, cu finanţare de la Ministerul Culturii şi 

Cultelor. 
 

Conacul Rosetti - Solescu sat Soleşti, comuna 

Soleşti. Este construit în secolul al XIX-lea de familia 

Rosetti, descendentă din marea familie boierească 

Ruset (Roset), de obârşie domnească, ramura 

Solescu. Casa Rosetti-Solescu este o clădire 

reprezentativă pentru arhitectura moldovenească şi 

românească, în general, de la începutul secolului al 

XIX-lea (cca. 1827), îmbinând elemente tradiţionale 

cu cele ale stilului neoclasic, predominant în Europa 

acelor vremuri.  
 

Alăturat incintei conacului se situează biserica de 

curte "Adormirea Maicii Domnului", ctitorie a 

Ecaterinei Rosetti (văduva postelnicului Iordachi 

Rosetti Solescu) şi urmaşii ei, intre anii 1859-1860.  

Lăcaşul este construit din cărămidă pe fundaţie de 

piatră cu plan de navă dreptunghiulară, cu absida 

altarului semicirculară, turn - clopotniţă pe pronaos, 

intrare vest.  
 

Situl arheologic Bârlad - Valea Seacă. Aşezarea şi 

necropola de tip Santana de Mureş de la Bârlad - 

Valea Seacă se află la cca. 1 km nord de municipiul 

Bârlad, fiind situate de o parte şi de alta a pârâului 

Valea Seacă (Periana), databile de la sfârşitul sec. al 

III-lea, până la începutul sec. V p. Ch.  
 

Cercetările arheologice s-au desfăşurat timp de 

peste 30 de ani (1964-1986) de către arheologul 

Vasile Palade. La sfârşitul anului 1986 au fost 

cercetate exhaustiv, în aşezare, 24 locuinţe de suprafaţă 

cu una sau două încăperi, 21 de bordeie, 10 anexe, 11 

vetre construite în afara locuinţelor, 7 locuri de lucru în 

aer liber pentru cioplirea cornului de cerb, 41 de gropi 

(unele pentru provizii, altele cu caracter magico-cultural) 

şi un cuptor pentru ars oale.  

 

Situl arheologic Trestiana, comuna Griviţa. Aşezare a 

neoliticului timpuriu de tip Starcevo - Criş de la Trestiana 

se află la cca. 3 km sud de municipiul Bârlad, fiind 

situată pe o terasă inferioară care pătrunde spre vest, în 

lunca inundabilă a râului cu acelaşi nume. Rezultatele 

cercetărilor arheologice de la Trestiana sunt cu totul 

remarcabile prin materialul arheologic foarte bogat şi 

variat care oferă prilejul unic de studiere aprofundată şi 

complexă a conţinutului cultural şi spiritual al primelor 

comunităţi umane sedentare pătrunse la est de Carpaţi 

dinspre sud-estul Transilvaniei, care au dezvoltat o 

economie bazată pe creşterea animalelor domestice şi 

cultivarea primitivă a plantelor.  

 

Cetatea geto-dacică Buneşti – Avereşti. Cetatea geto-

dacică de la Buneşti, judeţul Vaslui, punctul „Dealul 

Bobului”, este situată la sud-est de satul Buneşti şi la o 

depărtare de cca. 1 km de acesta. Aşezare de tip dava, 

cetatea a fost fortificată cu un val de pământ şi un şanţ 

în faţă, datând din perioada secolelor IV-II a. Ch. Aici, s-a 

descoperit un foarte bogat inventar constând în 

ceramică, unelte din fier, arme şi obiecte de podoabă. 

Ceramica constituie cea mai numeroasă categorie de 

material arheologic, fiind lucrată cu mâna şi la roată.  

 

Biserici, mănăstiri şi schituri  

Biserica Domnească „Tăierea Capului Sfântului Ioan 

Botezătorul” din Vaslui este ctitoria domnitorului Ştefan 
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cel Mare, datând din anul 1490, ca paraclis al curţii 

domneşti. După cum rezultă din inscripţia votivă, 

aflată pe peretele de apus, biserica a fost zidită în 

mai puţin de cinci luni de zile (27 aprilie-20 

septembrie). În 1894, Grigore Ioanid împodobeşte 

interiorul cu pictură murală. Înfăţişarea de astăzi se 

datorează lucrărilor de restaurare din 1913-1930. 

Deşi transfigurată de intervenţii moderne, biserica 

rămâne un monument reprezentativ al arhitecturii din 

epoca lui Ştefan cel Mare, datorită particularităţii 

pronaosului supralărgit, soluţie preluată ca model în 

construirea bisericilor de oraş din vremea marelui 

voievod. 

 

Biserica Domnească din municipiul Bârlad a fost zidită 

începând cu anul 1634 în timpul domnitorului Vasile 

Lupu, Biserica Sf. Gheorghe zidită în 1843, Biblioteca 

S. Belloescu având în prezent peste 150.000 volume 

şi un însemnat număr de carte rară înscrisă în 

patrimoniul cultural-naţional (1906), Muzeul Vasile 

Pârvan (1914).  

 

Biserica Domnească din Huşi, din sec. al XVI-lea, 

biserică zidită de Stefan cel Mare între 1494 - 1495, 

şi devenită biserică episcopală în 1598 în timpul 

domniei lui Eremia Movilă, reprezintă un important 

obiectiv turistic al zonei.  

 

Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, Huşi a 

conacului Rosetti-Solescu, care a fost ridicată între 

1859 şi 1860 de către Ecaterina Rosetti-Solescu, ca 

paraclis de curte. În curte se află mormântul Doamnei 

Elena Cuza. 

 

Mănăstirea Dimitrie Cantemir, localitatea 

Grumezoaia. Mănăstirea, monument istoric, este 

ctitorie a domnitorului Dimitrie Cantemir din anul 

1692. Construită iniţial în satul Silişteni, a fost 

strămutată pe locul actual în sec. XVIII,  prin grija obştii 

satului, în locul vechii bisericii a schitului Grumezoaia, 

întemeiat pe la 1668. Înfăţişarea de astăzi se datorează 

renovării din 2004. 

 

Mănăstirea Floreşti, loc. Floreşti. Mănăstirea întemeiată 

de Cârstea Ghenovici, mare vornic, în secolul al XVI-lea a 

fost înnoită de Gavriliţă Costache vornicul şi fiii săi - 

Vasile vornicul şi Lupu vistiernicul - împreună cu Antohie 

Jora hatmanul, în secolul al XVII-lea şi reclădită de 

egumenul Nil între 1852-1859. Ansamblul cuprinde 

biserica „Sf. Ilie”, palatul egumenesc, turnul de poartă şi 

clopotniţa, toate  purtând amprenta reconstrucţiei în 

maniera romantică dintre anii 1852 şi 1859. 

 

Mănăstirea Grăjdeni, localitatea Grăjdeni. Numele de 

Grăjdeni vine de la grajdurile care adăposteau caii poştei. 

Bisericuța lui Petru Rareș a durat până în anul 1711, 

când a fost incendiată de tătari. A scăpat numai un 

pomelnic al domnitorului în limba slavonă şi o icoană cu 

chipul Maicii Domnului. După ce a trecut pârjolul 

tătăresc, a fost ridicată o nouă biserică, tot pe locul 

ctitoriei lui Petru Rareș. Aceasta a fost renovată în 

1853, dar în anul 1870 s-a dărâmat. Vlădica Anania a 

ridicat o nouă biserică din cărămidă, care s-a sfinţt în 

anul 1872 cu hramul Sfântul Nicolae. În anul 1932 a 

venit ca slujitor Ieromonahul Agatanghel Georgescu. În 

anul 1952, cu aprobarea Sfântului Sinod, schitul 

călugărilor este transformat în mănăstire de maici. Deși 

reparată în anii 1951 şi 1966, biserica a început să se 

deterioreze cu timpul, mai ales din pricina cutremurelor 

din 1977 şi 1986. Clădirea ridicată în 1995 are o 

lungime de 38 m. Naosul adăposteşte icoana 

împărătească din secolul al XIX-lea: „Maica Domnului cu 

Pruncul”, făcătoare de minuni, pictată în ulei pe lemn, cu 

riză argintată. 

 

Mănăstirea Mălineşti, localitatea Pungeşti. Actuala 

biserică a mănăstirii există din 1826, dar înainte de 
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aceasta, pe parcursul a mai multor secole, au existat 

mai multe biserici din lemn. A fost schit pentru 

călugări până la secularizarea averilor mănăstireşti în 

1864. După această dată a fost biserică de mir. Cu 

timpul biserica parohială a ajuns în stare de ruină. 

Între anii 1925 şi 1928 a fost renovată cu ajutorul 

financiar al familiei mareşal Prezan. După renovare a 

devenit schit de călugăriţe. După 1959, ca urmare a 

decretului 410, schitul a fost desfiinţat şi s-a 

reînfiinţat în 1990 cu obşte de călugări. 
 

Mănăstirea Moreni, sat Deleni. Viaţa monahală a 

început cu patru secole şi jumătate în urmă şi a fost 

întreţinută de călugări. Prima biserică din lemn a fost 

construită în vremea domnitorului Petru Rareș, de 

slugerul Lupan Buznea pe moșia sa. Biserica fiind 

stricată cu vremea, a fost refăcută de credincioșii 

Horduna şi Ginsca în anul 1801. Schitul a durat până 

în 1864, când s-a desființat. S-a reînființat în 1935 

tot cu obşte de călugări, dar în anul 1949 se 

transformă în schit de maici. În 1953 s-a construit o 

biserică nouă, care a fost renovată şi pictată în 

1986. Biserica este mică, din lemn şi pământ bătut 

şi nu are turlă.  
 

Mănăstirea Pârveşti, localitatea Pârveşti. 

Mănăstirea a fost întemeiată la 1666 de vornicul de 

poartă Apostol Talpeş şi nepoţii săi, Ioan şi Simion 

Popescu, postelnici de Bilahoi, apoi a fost reclădită 

în 1816-1820 de către monahul Nicodim Popescu, 

urmaş al ctitorilor, împreună cu serdarul Gh. Gociu şi 

Ioan Nedelcu. Ansamblul cuprinde două construcţii 

de lemn, biserica „Sf. Nicolae” şi turnul-clopotniţă. 

Acesta din urmă a fost construit în 1820, este 

exemplar unic în eparhia Huşilor prin structură şi 

decor. 
 

Mănăstirea Rafaila, localitatea Todireşti. A fost 

clădită în 1834 la iniţiativa ieroschimonahului Iorest, 

pe locul vechii biserici lemn (atestată în 1599 şi 

1636). Biserica de lemn a fost strămutată din 

incinta mănăstirii în centrul satului, funcţionând şi 

astăzi ca parohie. Faţadele sunt decorate cu elemente 

neoclasice. 
 

Mănăstirea Schimbarea la Faţă, Dobrina, localitatea 

Huşi. Mănăstirea a fost înființată în luna aprilie 1966, pe 

fosta proprietate a omului de cultură Mihail Ralea, având 

obște de călugăriţe. În vederea ridicării bisericii 

mănăstirii s-a elaborat proiectul şi s-a început 

aprovizionarea cu materialele de construcție, iar în cursul 

anilor 1997-1998, construcția a fost terminată. 
 

Mănăstirea Sfântul Nicolae – Fâstâci, loc. Ivăneşti. 

Mănăstirea, întemeiată de boierii Palade în secolul al 

XVII-lea, a fost rezidită de domnitorul Mihai Racoviţă 

Cehan în secolul al  XVIII-lea. A suferit extinderi şi 

transformări în secolul al XIX-lea. Ansamblul cuprinde: 

biserica „Sf. Nicolae” (1721), turnul de poartă cu 

clopotniţă (1808), casele egumeneşti (1834) şi zidul de 

incintă (1834-1851). 
 

Mănăstirea Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, Movila 

lui Burcel, localitatea Codăeşti. Este situată sus, pe 

movila lui Burcel, în faţa mănăstirii Codăeşti, la 300 m în 

stânga şoselei Iaşi - Vaslui. A fost construită de 

mănăstirea Codăeşti, ca schit dependent de aceasta. 

Este o construcţie din lemn cu parter şi etaj, atât de 

mare cât să poată adăposti 100 de călugări. Paraclisul 

are spaţiul compartimentat în altar, naos şi pronaos. Are 

şi un mic pridvor deschis. Pe clădire sunt trei cruci mari, 

foarte înalte, luminate pentru a putea fi văzute de la 

distanţă de cei aflaţi în zbor. O frumoasă statuie îi 

reprezintă pe Ştefan cel Mare şi Sfânt şi pe eroul său 

Burcel, alături de un bou la arat. 
 

Schitul Sfânta Treime, localitatea Tanacu. Schitul s-a 

înfiinţat la solicitarea credincioşilor, care au donat 

pentru construcţii două hectare de teren. Episcopul 

Huşilor, Ioachim, a dat binecuvântarea şi a sfinţit locul în 

anul 2000. În același an stareţul Daniil şi trei vieţuitori ai 

schitului, ajutaţi de credincioşi şi episcopie, au reuşit în 

timp record să ridice un paraclis şi o mică clădire pentru 

chilii. 
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Schitul Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, loc. Huşi. Este o 

ctitorie a lui Ştefan cel Mare, începută în 1494 şi 

finalizată la 30 noiembrie 1495. Marele cutremur din 

1692 a dărâmat turlele bisericii. Episcopul Inochentie 

(1752-1782), unul dintre cei mai buni gospodari, dărâma 

în 1755 biserica veche şi construiește alta nouă, în 

forma celei vechi.  
 

Schitul Bujoreni, localitatea Zorleni. Aşezământul 

monastic a fost întemeiat în secolele XVI–XVII (a. 1602), 

ca schit al familiei Bujoreanu, pe moşia cu acelaşi nume, 

într-un loc retras, în pădure. Biserica a fost construită 

prin contribuţia bănească a unor păstori veniţi de la 

munte cu turmele de oi la iernat, cu hramul „Adormirea 

Maicii Domnului”, a fost reconstruită tot din lemn, la 

sfârşitul secolului al XVIII-lea, de către vornicul Gavril 

Conachi. Adăposteşte mormântul ctitorului, într-o nişă 

aflată în peretele dintre naos şi pronaos. 

 

Monumente de patrimoniu 

Casa memorială „Emil Racoviţă”, sat Emil Racoviţă, este 

organizată în amintirea celui care a pus bazele speologiei 

şi cuprinde obiecte legate de copilăria savantului, 

fotocopii, facsimile (reproducere exactă a unui text, a 

unei semnături, a unui desen sau a unei picturi cu 

ajutorul fotografiei, al fototipiei, prin copiere manuală). 
 

Casa Ghica, Vaslui a fost construită în stil neoclasic şi 

este cea mai veche clădire laică din oraş, aparţinând 

Elenei Ghica (proprietara târgului Vaslui), sora ultimului 

domnitor al Moldovei, Grigore Ghica. Construită în 

varianta neoclasică, de arhitecţii ruşi şi polonezi, Casa 

Ghica este situată în centrul istoric al Vasluiului, lângă 

Casa Mavrocordat, unde se află şi Palatul Copiilor Vaslui, 

Biserica Sfântul Ioan şi situl arheologic de la Curţile 

Domneşti. 
 

Casele Mădârjac şi Ornescu, Vaslui au fost realizate de 

meşteri italieni ca Delcasse şi Ornescu şi sunt 

semnificative pentru imaginea oraşelor româneşti din 

secolul al XIX-lea. 

Casa Sturdza din Bârlad, monument a fost construită 

la sfârşit de sec. XVIII-XIX şi a aparţinut lui Alecu 

(Alexandru) Sturdza, Spătar. În perioada 1980-1993, 

clădirea a fost consolidată, devenind sediul secţiei de 

artă, unde au fost expuse 7 colecţii intrate ca donaţii 

în patrimoniul muzeului. Clădirea a fost donată 

oraşului de către urmaşii familiei Epureanu. În acest 

spaţiu a funcţionat Administraţia Financiară şi în 

ultimul timp Judecătoria Bârlad, până în anul 1977. 

Din 1978, în urma demersurilor făcute, trece în 

administrarea muzeului, fiind înscrisă pe lista 

monumentelor pentru a fi salvate de la demolare. 

Momentan funcţionează sub numele de Muzeul 

Colecţiilor. 

 

Rezervaţii naturale 

Movila lui Burcel este situată la 4 km nord-vest de 

comuna Micleşti, la 25 km nord de Vaslui şi este 

atestată de la 1498. Pe versanţii acestei movile se 

află o valoroasă rezervaţie botanică, ce cuprinde 

peste 270 de specii floristice, îndeosebi pontice, 

specii rare pentru flora Moldovei. 
 

Rezervaţia de la Bălteni este cea mai apropiată de 

municipiul Vaslui, fiind situată la 10 kilometri, în 

Lunca Bârladului, zonă cunoscută de localnici drept 

Dumbrava Bălteni. În 1982, rezervaţia avea peste 

300 de ha, iar acum s-a redus la 18,8 ha. Dincolo de 

importanţa ştiinţifică, rezervaţia de la Bălteni oferă 

un peisaj excepţional, de care sunt atraşi iubitorii  

naturii.  
 

Rezervaţia forestieră şi botanică Hârboanca are o 

suprafaţă de 40,8 hectare şi este amplasată pe 

versantul drept al râului Bârlad, în apropiere de satul 

Brăhăşoaia, reprezentând o insulă tipică din 

silvostepa de altădată a Podişului Central 
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Moldovenesc. Este situată la 16 km nord-vest de Vaslui 

şi deţine o mare bogăţie de specii de stejar. 



 

Profilul socio-economic şi demografic al judeţului Vaslui | 81  

 

Rezervaţia forestieră şi botanică Hârboanca are o 

suprafaţă de 40,8 hectare şi este amplasată pe versantul 

drept al râului Bârlad, în apropiere de satul Brăhăşoaia, 

reprezentând o insulă tipică din silvostepa de altădată a 

Podişului Central Moldovenesc. Este situată la 16 km 

nord-vest de Vaslui şi deţine o mare bogăţie de specii de 

stejar. 
 

Rezervaţia forestieră ,,Pădurea Bădeana” având o 

suprafaţă de 58 hectare, este amplasată în partea de 

sud a judeţului, pe teritoriul comunei Tutova. Pădurea 

Bădeana, rezervaţie botanică, este ideală pentru excursii 

şi reprezintă unul dintre puţinele vestigii ale întinselor 

păduri de silvostepă din trecut. 
 

„Coasta Rupturile”, Tanacu. Rezervaţie botanică. În 

partea de SE a comunei Tanacu la circa 2 km de sat se 

întinde un versant cu expoziţie vestică afectat puternic 

de eroziune şi alunecări, unde este identificată o 

suprafaţă de 6,0 ha numită „Coasta rupturile”.  
 

Fâneţele de la Glodeni, Negreşti. Rezervaţie naturală 

situată la cca. 2,5 km sud de oraşul Negreşti se află o 

enclavă cu floră şi vegetaţie aproape primară „Fânatul de 

la Glodeni”, în suprafaţă de 6,0 ha. 
 

Punct Fosilifer Măluşteni. Rezervaţie naturală 

(paleontologică). Punct fosilifer cu numeroase resturi de 

mamifere (maimuţe, antilope, cămile, cerbi, broaşte 

ţestoase) din Pliocen, unul dintre cele mai bogate din 

România. Aici au fost descoperite oasele de mamut 

reconstituite la muzeul Grigore Antipa. Se află la 55 km 

de Vaslui.  

 

Punctul Fosilifer Hulubăţ, Vaslui. Rezervaţie naturală 

(paleontologică). Punct în care s-au descoperit 

numeroase resturi de animale vertebrate de vârstă 

cuaternară. 

 

Centrul balnear Ghermăneşti  

Judeţul Vaslui dispune de un centru balnear la 

Ghermăneşti, situat la aproximativ 25 de kilometri de 

Huşi, care captează apa de la izvoarele minerale 

sulfuroase aflate în apropiere. Din punct de vedere 

geomorfologic zona se găseşte pe marginea vestică a 

albiei majore a râului Prut sub dealul Ghermăneşti-

Togăneasa. Din punct de vedere geologic, zăcământul 

hidromineral Drânceni se află în Platforma 

Moldovenească pe o zonă unde aflorează depozite de 

vârsta sarmaţiana şi pleistocena. Acumulările de ape 

minerale sunt localizate în sistemul fisural de la nivelul 

depozitelor sarmaţiene şi au o mineralizare totală de 

peste 8,5 g/l.  

 

Pentru protecţia zăcământului hidromineral Drânceni-

Ghermăneşti s-a instituit prin Ordinul Ministrelor Minelor 

Petrolului şi Geologiei cu nr. 696/7.06.1980, perimetrul 

de protecţie hidrogeotehnic. Documentaţiile întocmite în 

anul 1999 stabilesc un nou perimetru de protecţie 

hidrogeologică, cu o extindere de 3,374 km2. 

 

În perimetrul hidrogeologic se cunosc 5 surse respectiv 5 

fântâni cu adâncime de 3-5 m ce au apa mineralizată 

caracterizată drept apă sulfuroasă, clorurată, 

iodobromurată, sodico-magneziană şi care are indicaţii 

terapeutice pentru afecţiuni ale aparatului locomotor, ale 

sistemului nervos şi afecţiuni ginecologice. Acestea au 

fost descoperite din anul 1912, de către Regele Carol I, 

iar în urma unor studii de specialitate s-a stabilit 

valoarea lor curativă. 

 

Date fiind caracteristicile factorilor şi condiţiilor locale 

este necesară valorificarea pe linie terapeutică şi de 

agrement a apelor minerale existente. Capacitatea 

iniţială a bazei de tratament a fost estimată în studiile 

deja elaborate la 150 de tratamente pe zi în condiţiile de 

debit actual, dar cu mărirea debitului se poate ajunge la 

250/300 tratamente de proceduri majore (băi 

hidrotermale şi bai electrogalvanice).  

 

Având în vedere potenţialul turistic reprezentat de aceste 

ape minerale, Consiliul Judeţean Vaslui a promovat un 

proiect de înfiinţare a Centrului Balnear Ghermăneşti. Se 

propune construirea unei clădirii care să corespundă din 

toate punctele de vedere noilor cerinţe în domeniul 

tratamentelor balneo-terapeutice, dar şi să asigure şi 

restul de funcţiuni complementare (restaurant, cazare, 

sala agrement, terenuri de sport exterioare, parc, etc.) 

care ar permite atragerea pacienţilor şi a turiştilor din 

toată ţara şi din ţările învecinate (Ucraina, Republica 

Moldova, Ungaria). Toate reţelele interioare şi exterioare 

de instalaţii (branşamente) vor fi regândite, inclusiv în 

zona fântânilor se va reproiecta staţia de pompare şi 

incinta fântânilor va fi reamenajată. 

 

Acest potenţial valorificat va impulsiona în perspectivă o 

dezvoltare importanţă a localităţii Ghermăneşti ca 

staţiune balneară a judeţului Vaslui. Centrul de tratament 

va atrage de la sine şi dezvoltarea turistică a localităţii şi 

a judeţului Vaslui în ansamblu. 

 

 



82 |Profilul socio-economic şi demografic al judeţului Vaslui  

 

Infrastructura de susţinere a turismului 

 

Formele de turism practicabile în judeţul Vaslui sunt: cultural-religios, ştiinţific, rural, 

cinegetic, balneo-terapeutic, ecologic şi de agrement. În sprijinul dezvoltării formelor de 

turism posibile a fi practicate pe teritoriul judeţului Vaslui au fost înfiinţate agenţii de 

turism al căror rol este de organizare şi comercializare a serviciilor turistice, unităţi cu 

funcţiuni de primire turistică şi structuri de alimentaţie publică. 

 

Conform Ministerului Turismului la nivelul judeţului Vaslui sunt înregistrate 23 agenţii de 

turism cu licenţă, 22 unităţi de cazare şi 21 unităţi de alimentaţie publică. 

 

Agenţii de turism 

 

Ministerul Turismului a autorizat pe raza judeţului Vaslui un număr total de 23 agenţii de 

turism distribuite în profil teritorial în principalele trei centre urbane: Vaslui (12 agenţii sau 

52,2%), Bârlad (10 agenţii turism sau 43,5%) şi Huşi (o agenţie; 4,3%). 

 

Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică 

 

Numărul total al unităţilor de cazare autorizate de Ministerul Turismului localizate din punct 

de vedere geografic pe teritoriul judeţului Vaslui se cifrează la 22 unităţi, din care 31,8% 

sunt pe teritoriul municipiul Vaslui, adică 7 structuri de primire turistică cu funcţiuni de 

cazare. 

 

Pensiunile turistice rurale sunt principala formă de organizare a structurilor de primire 

turistică din judeţul Vaslui, acestea deţinând 36,4 puncte procentuale din total structuri. 

Hotelul şi motelul sunt structurile de primire turistică cu o frecvenţă de apariţie de 4 ori, 

ceea ce reprezintă o pondere de 18,2% fiecare din total structurilor existente. În judeţul 

Vaslui mai sunt înregistrate de asemenea 3 pensiuni turistice urbane, o cabană, un hostel şi 

un popas turistic. 

 

Confortul este un criteriu cu o importanţă majoră pentru turişti în alegerea unei structuri de 

cazare. În judeţul Vaslui 45% dintre structurile de primire turistică sunt clasificate 3 stele, 

respectiv 3 flori în funcţie de mediul în care sunt poziţionate (urban sau rural) şi 32% cu 2 

stele / 2 flori. 

Vaslui
31,8%

Bârlad
13,6%

Muntenii de Jos
13,6%

Costeşti
9,1%

Bălteni
4,5%
Banca
4,5%

Griviţa
4,5%
Huşi
4,5%

Muntenii de Sus
4,5%

Tutova
4,5%
Zorleni
4,5%

Altele
31,8%

Distribuţia structurilor de cazare acreditate de Ministerului 
Turismului din judeţul Vaslui pe localităţi 

Vaslui; 12; 
52,2%

Bârlad ; 10; 
43,5%

Huşi; 1; 

4,3%

Distribuţia agenţiilor de turism autorizate de Ministerul turismului din 
judeţul Vaslui pe localităţi
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Unităţi de alimentaţie publică 

 

Conform Ministerului Turismului, în judeţul Vaslui sunt acreditate un număr total de 21 de 

unităţi de alimentaţie publică, din care 52,4% sunt localizate în mediul urban (municipiile 

Vaslui, Bârlad şi Huşi)) şi 47,6% în mediul rural (în comunele Bălteni, Muntenii de Jos, 

Banca, Costeşti, Griviţa, Tutova, Zorleni). 

 

Cea mai frecventă formă de prezentare a unităţilor de alimentaţie publică acreditate de 

Ministerul Turismului în care turiştii pot servi game variate de preparate culinare este 

„restaurantul clasic” cu o pondere de 52,4%. Alte tipuri de structuri de alimentaţie publică 

acreditate sunt: barul de zi, restaurantul pensiune, bufet barul, crama, disco barul, 

restaurantul vânătoresc şi snack barul. Cele 21 de unităţi de alimentaţie publică din judeţul 

Vaslui pun la dispoziţia clienţilor 2.105 locuri. Numărul mediu de locuri pe structură de 

alimentaţie publică este 100. 

Analiza ofertei şi cererii turistice 

 

Analiza ofertei turistice 

Conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, judeţul Vaslui dispunea în 

anul 2008 de 11 unităţi de primire turistică, din care 4 hoteluri, 3 pensiuni turistice urbane, 

2 pensiuni turistice rurale, un hostel şi o tabără pentru elevi şi preşcolari. Comparativ cu 

anul 2004 numărul structurilor de primire turistică din judeţul Vaslui s-a majorat cu 37,5% 

(adică cu 3 unităţi mai mult în 2008 raportat la anul 2004) 

 

În profil teritorial distribuţia unităţilor de primire turistică se prezenta astfel: 5 unităţi în 

municipiul Vaslui şi câte o structură în fiecare din următoarele unităţi administrativ-

teritoriale: municipiul Bârlad, municipiul Huşi, Banca, Costeşti, Griviţa şi Lipovăţ. 

 

Ponderea judeţului Vaslui în total regiunii Nord-Est a fost de 2,6% în anul 2004 şi de 2,4% 

cinci ani mai târziu. Conform datelor Institutului Naţional de Statistică judeţul Vaslui este 

judeţul cu cele mai puţine structuri de primire turistică din Regiunea Nord-Est al cărui top 

este dominat detaşat de judeţul Suceava (233 structuri de primire turistică în anul 2008) şi 

judeţul Neamţ (120 structuri). Judeţul Vaslui se apropie ca număr de structuri de primire de 

judeţul Botoşani care în anul 2008 dispunea de 12 astfel de unităţi. 

Unităţi alimentaţie publică 

Tip unitate Frecvenţă Pondere 

Restaurant clasic 11 52,4% 

Bar de zi 2 9,5% 

Restaurant pensiune 2 9,5% 

Bufet bar 1 4,8% 

Cafe-bar 1 4,8% 

Cramă 1 4,8% 

Disco bar 1 4,8% 

Restaurant vânătoresc 1 4,8% 

Snack-bar 1 4,8% 

Total 21 100,0% 

Sursa: Ministerul Turismului 

Pensiune turistică 
rurală; 8; 36,4%

Hotel; 4; 18,2%

Motel; 4; 18,2%

Pensiune turistică 
urbană; 3; 13,6%

Cabană; 1; 4,5%

Hostel; 1; 4,5%

Popas turistic; 1; 
4,5%

Distribuţia unităţilor de cazare autorizate de Ministerul Turismului 
din judeţul Vaslui pe tipuri

4 stele; 1; 5%

1 stea / 1 floare; 
4; 18%

2 stele / 2 flori; 7; 
32%

3 stele / 3 flori; 10; 
45%

Distribuţia unităţilor de cazare autorizate de Ministerul Turismului 
din judeţul Vaslui pe categorii confort
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În mediul urban al judeţului Vaslui sunt cumulate 81,7 puncte procentuale din capacitatea 

de cazare existentă totală, din care 62,2% este concentrată în centrul urban, reşedinţă de 

judeţ, municipiul Vaslui. 

 

Capacitatea de cazare existentă în judeţul Vaslui în anul 2008 a fost de 689 locuri, iar cea 

în funcţiune de 233.508 locuri-zile. Raportarea capacităţii totale de cazare existente la 

numărul total de structuri de primire turistică evidenţiază un indicator agregat cu o valoare 

62,6 care indică numărul mediu de locuri pe unitate de cazare. 

 

Pe parcursul a cinci ani capacitatea de cazare existentă a scăzut cu 12,9%, în timp ce 

capacitatea de cazare în funcţiune, exprimată prin număr locuri-zile, a crescut cu 3,3%. 

 

2006 este anul critic pentru sectorul turismului şi evoluţia acestuia corespunzătoare 

perioadei 2004-2008. În acest an atât capacitatea de cazare existentă, cât şi cea în 

funcţiune au înregistrat valorile minime de 580 locuri, respectiv 201.523 locuri-zile. 

 

Analiza cererii turistice 

 

Sosirile turistice înregistrate de unităţile de cazare turistică din judeţul Vaslui în anul 2008 

se cifrează la 58.870, acesta fiind şi punctul culminant al sosirilor centralizate pe perioada 

celor cinci ani, începând cu anul 2004. Evoluţia sosirilor, din perioada de referinţă, 

exprimată în puncte procentuale se rezumă la o creştere de 11,6% şi exprimată în număr 

efectiv de sosiri la 6.141 sosiri. 

 

În aceeaşi perioadă numărul înnoptărilor a crescut cu 22,8%, în timp ce durata medie de 

şedere a scăzut cu 8,9% de la 1,91 zile în anul 2004 la 1,74 zile în anul 2008. La nivel 

naţional în anul 2008 durata medie de şedere a turiştilor a fost de 2,91 zile cu 11,3% mai 

scurtă decât cu cinci ani în urmă. La nivel regional scăderea procentuală a duratei medii de 

şedere a fost de 3,8% de la 2,4 zile în anul 2004 la 2,31 zile în anul 2008. 

 

Numărul turiştii rezidenţi sosiţi în zona turistică Vaslui, în anul 2008, se ridică la 31.153, 

iar numărul celor străini la 2.673, ceea ce înseamnă că ponderea turiştilor români în 

numărul total al turiştilor sosiţi în judeţul Vaslui este de 92,1%, iar a celor străini de 7,9%. 

Raportul turiştilor români la turişti străini, corespunzător anului 2008, este de 85,8% ceea 

ce înseamnă că la 100 turişti rezidenţi le revin aproximativ 9 turişti străini. 
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La nivel naţional structura turiştilor sosiţi pe categorii se prezenta astfel: 79,4% turişti 

români şi 20,6% turişti străini. Structura turiştilor sosiţi în regiunea turistică Nord-Est, în 

anul 2008, a fost de 87,3% turişti români şi 12,7% turişti străini. 

 

Analizând datele statistice oferite de Institutul Naţional de Statistică şi reprezentarea 

grafică a evoluţiei indicelui de utilizare a capacităţii de cazare în funcţiune pe luni, în anul 

2008 se observă că perioada corespunzătoare trimestrului al IV-lea, lunile octombrie-

decembrie, reprezintă perioada de vârf pentru sectorul turistic dezvoltat judeţul Vaslui, 

astfel putem vorbi despre o sezonalitate a turismul practicat în această zonă. 

 

Indicele mediu de utilizare a capacităţii de cazare în funcţiune înregistrat în trimestru IV 

este cu 17,2% mai mare decât cel înregistrat în trimestrul anterior (trimestrul III) şi cu 

25,4% mai mare decât indicele corespunzător perioadei ianuarie-martie. 

 

Luna cu cea mai ridicat indice de utilizare a capacităţii de cazare în funcţiune a anului 

2008 a fost luna octombrie (34,8%), iar cea cu cea mai mic indice a fost luna decembrie 

(16,4%). 

 

Analiza comparativă, pentru perioada 2004-2008, a indicilor de utilizare a capacităţii de 

cazare înregistraţi la nivel naţional, regional şi judeţean, reliefează faptul că indicele 

înregistrat la nivelul judeţului Vaslui este inferior atât indicelui naţional, cât şi cel 

înregistrat pentru regiunea de dezvoltare Nord-Est. În anul 2008, sectorul turistic naţional 

a înregistrat un indice de utilizare de 35,0% fiind mai mic decât cel din anul anterior cu 

2,8% şi mai decât cel din anul 2004 cu 2,0%. La nivel regional indicele de utilizare a 

capacităţii de cazare în funcţiune a înregistrat valoarea culminată în anul 2007 (30,3%). 
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                    Capitolul 8. Mediu 
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Apele de suprafaţă. Calitate. Poluare 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui realizează anual 

Raportul Stării Mediului în judeţul Vaslui. 

 

Instituţia mai sus menţionată  investighează fizico-

chimic, biologic şi bacteriologic râurile Bârlad, Vasluieţ şi 

Prut (cu afluenţii acestora). În vederea cunoaşterii 

biocenozelor de referinţă pentru un curs de apă sunt 

recoltate probe în următoarele secţiuni: 

 

Râul Vasluieţ 

Secţiunea Vasluieţ aval Vaslui este situată aval de staţia 

de epurare a oraşului Vaslui astfel încât încărcarea 

organică mare din apă se regăseşte şi în componenţa 

fitoplanctonului care este dominat de specii indicatoare 

de alfa-mezo sau polisaprobitate. Densitatea 

fitoplanctonului a fost minimã de 95000 ex/l (luna 

martie) şi maximã de 260000 ex/l vara. Valoarea 

indicelui saprob mediu anual este de 2.66 şi încadrează 

apa în clasa III de calitate. (zona beta-alfa-mezosaprobă) 

 

Râul Bârlad 

Fitoplanctonul recoltat în secţiunea Bârlad amontele 

confluenţei Crasna a avut variaţii sezoniere 

caracteristice. În luna martie, a anului 2007, dominante 

au fost algele diatomee din speciile: Gyrosigma, 

Navicula, Rhoicosphaenia, în timp ce în lunile de vară ale 

aceluiaşi an au dominat euglenele: Euglena acus, Euglena 

variabilis, Euglena caudata, Euglena viridis şi Euglena 

geniculata. Densitatea fitoplanctonului a variat între 

195000 ex/l şi 380000 ex/l. Valoarea medie anuală a 

indicelui saprob a fost de 2.32 ceea ce încadrează apa în 

zona de saprobitate beta-alfa – mezosaprobă clasa III de 

calitate. 

 

Investigarea fitoplanctonului în secţiunea Bârlad –

Criveşti a scos în evidenţă prezenţa diatomeelor în lunile 

reci şi diversificarea acestuia în lunile mai-septembrie, 

când s-au întâlnit şi criptoficee, cianoficee, euglenoficee. 

Densitatea fitoplanctonică maximă a fost  de 680000 

ex/l în luna septembrie iar minimă în luna martie de 

100000 ex/l. Indicele saprob mediu anual a avut valoarea 

de 2.18 încadrând apa în zona beta-mezosaprobǎ şi 

clasa II de calitate. 

 

Râul Prut 

Secţiunea Drânceni 

Valoarea medie calculată a indexului saprob este de 2.05 

încadrând apa în clasa II de calitate (zona beta-

mezasapobã). Densitatea fito-planctonică minimă a fost 

de 70000 ex/l, iar maximă 235000 ex/l. Speciile de 

diatomee au dominat în toate probele analizate, iar vara 

şi toamna s-au identificat şi specii de alge verzi 

(Pediastrum, Scenedesmus) şi euglene. 

 

Secţiunea Bumbăta 

Este o secţiune reprezentativă pentru râul Prut întrucât 

se recoltează probe în comun cu Republica Moldova. 

Fitoplanctonul este bogat reprezentat, cuprinzând specii 

de diatomee, cloroficee, criptoficee şi euglenoficee. 

Densitatea fito-planctonică a oscilat între 130000ex/l şi 

465000ex/l. Indicele saprob mediu anual este 2.09 

încadrând apa în clasa II de calitate (zona beta-

mezosaproba). 

 

Din punct de vedere microbiologic s-au investigat trei 

indicatori: coliformii totali au avut valori cuprinse între 

600-1200 nr. prb/100ml, coliformii fecali au înregistrat 

valori de 600-1200 nr. prb/100ml, streptococii  fecali au 

avut valoarea 0 în luna martie şi mai şi valoarea 200 nr. 

prb. /100 ml în lunile august şi noiembrie. 

 

Râul Elan 

Secţiunea Murgeni 

Indicatorul fitoplancton a fost investigat în trei sezoane 

diferite. S-a calculat o valoare medie a indicelui saprob 

de 2,03 care încadrează apa în clasa II de calitate (zona 

beta-mezosaprobă). Componenta fito-planctonică a 

evidenţiat dominanţa diatomeelor, densitatea fito-

planctonică oscilând între 65000 ex/l şi 125000 ex/l. 

Calitatea râurilor din judeţul Vaslui, în perioada 2004-2008 

Râu 
Lungime 

 (km) 

Repartiţia lungimilor pe clase de calitate (% din lungimea totală) 

2004 2005 2006 2007 2008 

II III IV V II III IV V II III IV V II III IV V II III IV V 

Bârlad 137 - 55,5 19,7 24,8 - 56 32 13 56 4,1 39,6 - 55 - 45,0 - 13,8 86 
  

Vaslui 72,8 75,4 - - 24,6 - 81 - 19 81 - - 19 - - - 19 81 
  

19 

Tutova 86 - 100 - - - 100 - - 100 - - - 100 - - - 100 
   

Prut 174 - 100 - - - 100 - - 100 - - - 100 - - - 100 
   

Elan 73 - 
 

100 - - 100 - - - 100 - - - - 100 - - 
 

100 
 

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui 
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Potrivit Rapoartelor de Mediu întocmite, în perioada 

2004-2008, de Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui 

nici un kilometru din cei 542,8 km cât cumulează 

principalele 5 cinci râuri ale judeţului Vaslui nu poate fi 

încadrat în clasa de calitate I, corespunzătoare unei stări 

foarte bune. Clasa de calitate I se explicată prin non-

existenţa alterărilor sau existenţa unor alterări foarte 

mici ale valorilor elementelor fizico-chimice şi hidro-

morfologice de calitate pentru tipul de corpuri de apă de 

suprafaţă faţă de cele asociate în mod normal cu acel tip 

în condiţii nemodificate. 

 

În anul 2008, râurile Tutova şi Prut au fost încadrate în 

totalitate în clasa de calitate II (stare bună) comparativ 

cu anul 2004, an în care cele două râuri au fost 

încadrate 100% în clasa III de calitate (stare moderată). 

 

O evoluţie remarcabilă a fost înregistrată pentru râul 

Vaslui a cărui calitate a fost încadrată în proporţie de 

75,4% în clasa II în anul 2004, iar în anul 2008 această 

clasă deţinea un procent de 81% din lungimea totală a 

acestei resurse de apă, iar restul de 19% fiind încadrată 

în clasa V de calitate (stare proastă).  

 

Cei 73 km ai râului Elan, pe parcursul celor cinci ani de 

referinţă, au fost încadraţi în proporţie de 100% în clasa 

de calitate III doar în anul 2006 , în restul perioadei fiind 

încadrat în clasa IV de calitate (stare slabă). 

 

Starea lacurilor 

 

Situaţia calităţii globale a apei principalelor lacuri 

prezente pe teritoriul judeţului Vaslui este prezentată de 

asemenea în Raportul de Mediu al Agenţiei pentru 

Protecţie a Mediului. 

 

Lacul Soleşti este clasificat în categoria A1-A2 din punct 

de vedere al nutrienţilor azot şi fosfor, iar din punct de 

vedere biologic calitatea lacului este A1. În situaţia 

inversă se află lacul Tungujei clasificat A1 în ceea ce 

priveşte azotul şi fosforul şi A1-A2 din punct de vedere 

biologic. Lacurile Soleşti, Puşcaşi, Cuibu Vulturilor, 

Căzăneşti şi Râpa Albastră sunt clasificate A1-A2 pentru 

ambele dimensiuni de măsurare a calităţii apei: azot şi 

fosfor, biologic. 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui a identificat ca 

surse de poluare ale lacurilor monitorizate: sursele difuze 

şi poluarea naturală. 

 

Situaţia calităţii globale a apei lacurilor în anul 2008, 

conform OM 161/2005 - în raport cu gradul de 

troficitate, a în cadrat lacurile Puşcaşi şi Cuibu Vulturilor 

în categoria M-E în funcţie de valoarea nutrienţilor, în 

grupa O-M laurile Râpa albastră şi Mînjeşti, iar lacul 

Soleşti în categori M. 

 

În raportul cu gradul de troficitate, măsurat de Agenţia 

pentru Protecţia Mediului în funcţie de valoarea biomasei 

se remarcă categoria O în cazul lacurilor Soleşti, Puşcaşi, 

Cuibu Vulturilor şi Mînjeşti şi categoria UO pentru lacul 

Râpa Albastră. 

 

Ape subterane 

 

Laboratorul Sistemului de Gospodărire a Apelor Vaslui a 

supravegheat calitatea apelor subterane în lunile mai şi 

septembrie 2008, în 22 de foraje din 16 localităţi 

monitorizând bazinele hidrografice Bârlad şi Prut prin 

prisma indicatorilor: amoniu, nitriti, nitraţi şi fier total.  

Din totalul de 22 de foraje s-au semnalat depăşiri ale 

concentraţiilor maxime admise la amoniu (36,4%), la  

azotaţi (27,3%) şi la fier total (95,5%).  

 

Situaţia calităţii globale a apei principalelor lacuri în anul 2008 

 

Situaţia calităţii globale a apei lacurilor în anul 2008, în raport cu gradul de troficitate 

Lacul 
Curs de 

apă 

Volum total 

(mil. mc) 
Folosinţa principală 

Calitatea apei (categoria) 

Sursa de poluare Lac 
Bazin 

hidrografic 

Funcţie de valoarea 

nutrienţilor 

Funcţie de 

valoarea biomasei Nutrienţi: azot 

şi fosfor (total) 
Biologic 

Soleşti Vasluieţ 46,89 SC Goscom Vaslui SA  A1-A2 A1 
- surse difuze 

- poluare naturală 
Soleşti Bârlad M O 

Puşcaşi Racova 17,496 SC Goscom Vaslui SA A1-A2 A1-A2 
- surse difuze 

- poluare naturală 
Puşcaşi Bârlad M-E O 

Cuibu Vulturilor Tutova 5,35 RAGCL Bârlad A1-A2 A1-A2 
- surse difuze 

- poluare naturală 
Cuibu Vulturilor Bârlad M-E O 

Tungujei Sacovăţ 21,21 Loc. Ţibăneşti A1 A1-A2 
- surse difuze 

- poluare naturală 
Râpa Albastră Bârlad O-M UO 

Căzăneşti Durduc 24,8 CL Negreşti A1-A2 A1-A2 
- surse difuze 

- poluare naturală 
Mânjeşti Bârlad O-M O 

Râpa Albastră Simila 46,89 SC Rulmenţi SA Bârlad A1-A2 A1-A2 
- surse difuze 

- poluare naturală 

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui 

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui 
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Zone critice sub aspectul poluării apelor de suprafaţă şi subterane 

 

Calitatea apelor de suprafaţă şi a celor subterane devine necorespunzătoare prin prezenţa 

peste limita maximă admisă a unor compuşi ce determină dezechilibrarea balanţei biologice 

a ecosistemului acvatic Se consideră zonă critică pentru apele de suprafaţă: râul Vaslui – 

tronson staţie epurare municipiul Vaslui-confluenţă cu râul Bârlad. 

 

Monitorizarea efectuată de laboratorul de specialitate din cadrul SGA Vaslui a condus la 

delimitarea următoarelor zone critice pentru apele subterane: zonele aferente oraşelor 

Vaslui, Bârlad, Negreşti şi Huşi; zonele aferente platformelor de deşeuri menajere şi 

industriale din oraşele Vaslui, Bârlad, Negreşti şi Huşi. 

Starea aerului ambiant 

Potrivit Agenţiei pentru Protecţia Mediului - poluarea atmosferei poate fi definită ca orice 

schimbare în compoziţia acesteia, cauzată de prezenţa unei cantităţi suficiente de 

substanţe chimice, care poate altera compoziţia normală a atmosferei. Poluarea atmosferei 

afectează direct sănătatea umană, fondul agricol şi forestier în funcţie de tipul de poluanţi, 

concentraţiile acestora, durata şi frecvenţa expunerii. 

 

Emisii de gaze cu efect acidifiant 

Emisiile de dioxid de sulf şi de oxizi de azot, provenite în special din arderea combustibililor 

fosili, din industrie şi din transport, sunt principalii factori implicaţi în procesul de 

acidifiere. 

 

Estimarea emisiilor de gaze cu efect acidifiant s-a făcut pe baza instrucţiunilor de 

inventariere prevăzute de ghidul CORINAIR actualizat. Prin acidifiere, suprafaţa pământului 

suferă continuu o creştere a acidităţii, ducând la degradarea solului, apelor şi la 

deteriorarea ecosistemelor aferente. 

 

La nivelul judeţului Vaslui, monitorizarea Agenţiei pentru Protecţia Mediului redată în 

Raportul de Mediu reliefează o scădere a emisiile de gaze cu efect acidifiant. Astfel, 

emisiile de dioxid de sulf s-au micşorat comparativ cu anul precedent cu 60,7%, oxizi de 

azot cu 52,3%, iar emisia de amoniac cu 36,8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisii de dioxid de sulf, oxizi de azot şi de amoniac în judeţul Vaslui (t/an), în perioada 2004-2008 

 2004 2005 2006 2007 2008 

SO2 740,9 865,1 463,5 360,5 141,6 

NOx 1.461,8 2.037,4 1.494,4 955,0 455,8 

NH3 787,1 1,008,8 1.203,6 1.310,4 828,2 

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui 

Emisii anuale de compuşi volatili nemetanici în judeţul Vaslui (t/an), în perioada 2004-2008 

 2004 2005 2006 2007 2008 

NMVOC 2.561,2 8.912,4 1.759,22 2.548,00 1.991,00 

Indici anuali de evoluţie (modificare procentuală faţă de anul precedent - %) 

 19,6 248,0 80,3 44,8 -21,9% 

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui: 

Emisii de metale grele în judeţul Vaslui (kg/an), în perioada 2004-2008 

Metal greu 2004 2005 2006 2007 2008 

Mercur (Hg) 6,90 29,30 0,75 0,07 0,02 

Cadmiu (Cd) 1,60 91,10 0,80 0,45 0,20 

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui  
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Emisii de compuşi organici volatili nemetanici 

Emisii de compuşi organici volatili nemetanici sunt 

rezultate cu precădere din activităţi care au la bază 

utilizarea solvenţilor şi distribuţia carburanţilor, emisiile 

de compuşii organici nemetanici au cunoscut, în perioada 

2004-2008, o evoluţie oscilantă. Spre exemplu, anul 

2005 a fost „favorabil” acestei categorii de poluaţi ai 

atmosferei înregistrându-se o creştere de 248% a 

compuşilor volatili nemetanici comparativ cu anul 

precedent; în schimb anul 2008 reprezintă anul în care 

evoluţia emisiilor a fost negativă, iar cantitatea de 

compuşilor volatili nemetanici înregistrată în atmosferă a 

fost cu 21,9% mai redusă decât cea emisă în 2007. 

Emisia de compuşi organici volatili nemetanici a scăzut 

cu 22,3% pe parcursul celor cinci ani analizaţi. 

 

Emisii de metale grele 

Această categorie de poluanţi este generată de procese 

industriale diferite şi de sursele mobile. Sursele de 

poluare se pot clasifica după cum urmează:  

→ cadmiu: surse staţionare care cuprind procese de 

combustie pe bază de cărbuni, petrol, gaze naturale şi 

surse mobile (trafic pe bază de motorină); 

→ mercur: surse mobile (trafic pe bază de benzină), 

surse staţionare (centrale termice, turnătorii fontă); 

incinerare deşeuri spitaliceşti 

 

Metalele grele sunt cunoscute sub denumirea de poluanţi 

sistemici, datorită faptului că nu au o funcţie biologică, 

dar după pătrunderea în organism determină leziuni 

specifice la nivelul anumitor organe şi sisteme, chiar în 

concentraţii foarte mici. 

 

Cantitatea de metale grele emise, reprezentată de 

mercur, la nivelul judeţului Vaslui, a înregistrat o creştere 

de 324,6% în anul 2006 comparativ cu anul precedent şi 

o scădere de 99,7% în 2008 comparativ cu baza 

perioadei luate în considerare (2004).  
 

Cantitatea de cadmiu emisă în atmosferă a fost de 0,2 

kg în anul 2008 fiind mai mică cu 87,5% comparativ cu 

anul 2004 şi 99,7% comparativ cu anul 2005 în care 

cadmiul emis a atins valoarea culminantă de 91,1 kg. 

Starea solurilor 

 

Influenţa antropică asupra solului se reflectă acut în 

deteriorarea caracteristicilor şi funcţiilor acestuia, în 

special în capacitatea bioproductivă, prin afectarea 

cantităţilor şi calităţii produselor agricole.  

 

Eroziunea solului, gleidizarea şi alunecările de teren, la 

nivelul judeţului Vaslui, reprezintă factorii principali care 

afectează 68,5% din suprafaţa totală degradată în anul 

2008. Eroziunea solului apare datorită vântului, ploilor şi 

activităţilor umane, cum ar fi: lucrări agricole 

necorespunzătoare, care distrug textura solului; 

tratamente cu pesticide şi fertilizanţi chimici; ploi acide. 
 

Repartiţia terenurilor pe clase de calitate 

La nivelul judeţului Vaslui se remarcă, că terenurile 

arabile se găsesc în clasele II şi III de bonitate, 30,2% şi 

respectiv 36,2%, în schimb pajiştile se regăsesc în 

clasele IV şi V de calitate, cu procente de 31,4% şi 

43,5%, în special pe pantele abrupte. 

 

În anul 2008, la nivelul judeţului Vaslui, zona critică sub 

aspectul degradării solurilor este reprezentată de o 

Repartiţia solurilor afectate de factori de degradare în judeţul Vaslui, 

 în perioada 2005-2008 

Factori de degradare 
Anul/ Suprafaţa (ha) 

2005 2006 2007 2008 

Eroziune 58.984 58.984 58.984 59.052 

Alunecări de teren 42.496 42.470 42.496 42.496 

Inundabilitate  15.956 14.677 15.956 15.956 

Acidifiere  7.548 7.562 7.548 7.548 

Sărăturare  7.970 7.970 7.970 7.970 

Exces de umiditate în sol 16.641 16.641 16.641 16.573 

Gleizare  43.433 43.433 43.433 43.200 

Secetă periodică 6.287 6.287 6.287 6.520 

Terenuri nisipoase  11.930 11.930 11.930 11.930 

Total suprafaţă degradată 101.576 211.245 209.954 211.245 

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui 
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suprafaţă totală de 115 ha fiind afectată de alunecări active şi semistabilizate. Măsurile de 

consolidare şi prevenire a degradării solurilor în această zonă, conform Raportului de 

Mediu, sunt lucrări în curs de proiectare de prevenire şi combatere a alunecărilor de teren 

(împădurire, drenaje, baraje de gabioane). 

 Starea pădurilor 

 

Fondul forestier judeţean vasluian ocupă, la sfârşitul anului 2008, aproximativ 50.568 ha. 

Suprafaţa fondului forestier reprezintă 9,5% din suprafaţa totală a judeţului Vaslui 

(ponderea la nivel naţional a fondului forestier este 21,7%, iar de media europeană este de 

32,4%). Comparativ cu aceeaşi dată a anului 2007, această suprafaţă a înregistrat o 

diminuare cu aproximativ 2,8% la nivel naţional şi de circa 0,2% la nivelul naţional, 

datorată, în principal, modificării categoriei „păşuni împădurite” din structura fondului 

forestier, conform Legii nr. 46/2008 privind adoptarea codului silvic.  
 

În anul 2008, masa lemnoasă valorificată de către Direcţia Silvică Vaslui a fost de 154,4 

mii mc. Cele mai importante venituri ale Direcţiei Silvice Vaslui sunt realizate din masa 

lemnoasă (73%), la care se adaugă veniturile din produse accesorii (13%), produse 

vânătoreşti (1%), şi alte valorificări (13%). Sunt incluse aici, fructele de pădure, puieţii 

forestieri, cheresteaua, plantele medicinale (floare de tei, sunătoare), mierea de albine, 

fânul, prestările de servicii, etc. 

 

La nivel naţional, potrivit Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, distribuţia 

vânzărilor de lemn (în volum brut) în anul 2008, pe regiuni de dezvoltare, indică o 

concentrare, într-o proporţie însemnată, în regiunile Nord Est (29,3% din totalul vânzărilor 

de lemn în volum brut) şi Centru (20,9% din totalul vânzărilor de lemn în volum brut). 

Proporţii mai scăzute se înregistrează în regiunile: Vest (13,0%), Nord Vest (12,4), Sud - 

Muntenia (9,6%), Sud Vest - Oltenia (7,4%), Sud Est (6,8%) şi Bucureşti - Ilfov (0,6% din 

totalul vânzărilor de lemn în volum brut). 
 

La nivel naţional, în distribuţia pădurilor pe forme de relief procentul cel mai mare de 

pădure din totalul suprafeţei împădurite este în zona montană unde procentul atinge 

51,9%. În zona de deal pădurea ocupă un procent de 37,2%, iar cea din zona de câmpie 

reprezintă 10,9% din totalul suprafeţei împădurite a României. La nivelul judeţului Vaslui 

54,5% dintre păduri sunt distribuite în zona de deal, iar restul de 45,5% în zona de câmpie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principalii indicatori privind fondul forestier, suprafaţa împădurită şi masa lemnoasă pusă în circulaţie în judeţul 

Vaslui, 2008 

Indicator Anul 2004 Anul 2005 Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008 

Fondul forestier (ha) 66.265 56.025 72.300 52.032 50.568 

Suprafaţa împădurită (ha) 469,0 477,0 436,0 146,0 99,0 

Masa lemnoasă pusă în circuitul 

economic ( mii. mc )  
177,4 163,4 184 154,1 154,4 

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui 
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Starea de sănătate a pădurilor 

În cursul anului 2008, potrivit Agenţiei pentru Protecţia 

Mediului Vaslui, starea generală fito-sanitară a fondului 

forestier administrat de Direcţia Silvică Vaslui a fost 

corespunzătoare, neînregistrându-se atacuri puternice de 

boli şi dăunători biotici sau abiotici. 

 

Potrivit datelor furnizate de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Vaslui, din suprafaţa totală de 56 063 ha fond 

forestier administrat de Direcţia Silvică Vaslui, în urma 

întocmirii lucrării de „Statistică a dăunătorilor şi bolilor”, 

la sfârşitul anului 2008 rezultă că suprafaţa de 740 ha 

este infestată cu omizi defoliatoare (Tortrix viridana – 

molia verde a stejarului, Geometridae sp. - cotari) şi 438 

ha de gândaci defoliatori (Stereonichus fraxini – 

trombarul frasinului), iar suprafaţa de 297 ha de paraziţi 

vegetali (Microsphaera abbreviata – făinarea stejarului-

oidium). Atacurile de boli şi dăunători sunt în general de 

intensităţi slabe, nefiind necesare lucrări de combatere 

pe toate aceste suprafeţe. Excepţie fac trupurile de 

pădure (Bârzeşti, Mărăşeni, Bălteni, Bulboaca, Crasna) 

de pe lunca râului Bârlad constituite din arborete tinere 

ce au în compoziţie specia frasin şi care sunt infestate 

de Stereonichus fraxini, unde pe suprafaţa de 255 ha au 

fost prevăzute a fi executate lucrări de combatere în 

primăvara anului 2009. 

Nu s-au înregistrat uscări în masă în arborete tinere sau 

mature, dar trebuie menţionat faptul că seceta 

înregistrată în anul 2008, a influenţat negativ 

dezvoltarea vegetaţiei forestiere. Cele mai afectate sunt 

arboretele tinere şi plantaţiile nou înfiinţate. În evidenţa 

fenomenelor de uscare se înregistrează 91,0 ha, din care: 

62,0 ha la gradul de intensitate I, 4,0 ha la grad de 

intensitate II, 8,0 ha la gradul de intensitate III şi 17,0 

ha la grad de intensitate IV, în acest ultim caz urmându-

se a se executa lucrări de refacere a arboretului uscat . 

 

Pentru urmărirea stării fitosanitare a pădurilor în cadrul 

suprafeţei fondului forestier administrat de D.S. Vaslui 

sunt amplasate un număr de 48 puncte de „monitoring 

forestier”. 

Gospodărirea deşeurilor 

Conform informaţiilor furnizate Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Vaslui datele privind generarea şi gestionarea 

deşeurilor se obţin în primul rând din ancheta statistică 

privind gestionarea deşeurilor care se realizează anual, pe 

3 tipuri de chestionare, în funcţie de activitatea 

desfăşurată: „Cercetare statistică privind gestiunea 

deşeurilor, pentru generatorii de deşeuri”; „ Cercetare 

statistică pentru primării sau unităţi specializate în 

servicii de salubritate”; „Cercetare statistică privind 

tratarea deşeurilor”.  

 

Potrivit datelor oficiale obţinute de la aceeaşi instituţie 

publică, Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui, 

depozitele de deşeuri municipale din localităţile Vaslui, 

Bârlad şi Huşi şi-au sistat activitatea la sfârşitul anului 

2006, iar cel din Negreşti la data de 16 iulie 2009. În 

prezent operatorii acestor depozite având încheiate 

contracte pentru eliminarea deşeurilor cu firme din 

judeţul Neamţ şi Galaţi. În prezent nu există nici un 

depozit autorizat de deşeuri, nici în mediul urban, nici în 

mediul rural, acestea fiind închise în totalitate în iulie 

2009. 

 

Raportul de Mediu al judeţului Vaslui 2008 prezintă în 

principal date cu privire la situaţia deşeurilor la nivel 

judeţean până în anul 2007. 

 

La nivel judeţean, în distribuţia cantităţii de deşeuri 

generate procentul deşeurilor municipale atinge până la 

68,8%, restul fiind deţinute de deşeurile generate din 

alte activităţi industriale. Conform Raportului de Mediu, 

la nivelul judeţului Vaslui în anul 2007 nu s-au înregistrat 

deşeuri generate de industria extractivă.  
 

Indicatorul „generare deşeuri municipale”, exprimat în kg 

deşeuri/cap locuitor a înregistrat, în anul 2007, valoarea  

Deşeuri generate 
de alte activităţi 

industriale; 31,2%
81,6 mii t

Deşeuri 
municipale;  

68,8%
179,9 mii t

Distribuţia deşeurilor generate pe principale categorii în judeţul 
Vaslui, în anul 2008
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Evoluţia indicatorului generare deşeuri municipale la nivelul României 
şi judeţul Vaslui, în perioada 2004-2007

- kg/loc./an-

Judeţul Vaslui România

Creştere efectivă 2007/2004: 
- n. judeţean: 99 kg/loc./an
- n. naţional:  34 kg/loc./an

Creştere procentuală 2007/2004: 
- n. judeţean: 33,4%
- n. naţional:  8,9%
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(vegetale şi 
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Altele categorii de 
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Structura compoziţiei deşeurilor menajere din judeţul Vaslui,
în anul 2007 
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de 395 kg/locuitor la nivelul judeţului Vaslui şi de 412 kg/locuitor la nivel naţional, ceea ce 

înseamnă că în medie pe zi un vasluian generează circa 1,08 kg deşeuri menajere, în timp 

ce la nivel naţional fiecare cetăţean generează o cantitate de 1,13 kg deşeuri/zi. În 

perioada 2004-2007 valoarea indicatorului „generare de deşeuri municipale” a crescut în 

termeni absoluţi cu 33,4% la nivel judeţean şi cu 8,9% la nivel naţional, ceea ce în termeni 

efectivi înseamnă 99 kg/locuitor/an, respectiv 34 kg/locuitor/an 

 

Cantitatea totală de deşeuri municipale generate la nivelul judeţului Vaslui a fost în 2007 

de 179.794 tone, cantitate majorată cu 31,0% comparativ cu anul 2004 şi cu 8,6% 

comparativ cu anul precedent. Din cele 179.794 tone de deşeuri municipale generate la 

nivelul judeţului Vaslui, în anul 2007, un procent de 62,7% sunt deşeuri municipale 

colectate şi 37,3% deşeuri municipale generate şi necolectate. 

 

O evoluţie pozitivă, în perioada 2004-2007, în ceea ce priveşte gestiunea deşeurilor 

judeţene produse de vasluieni a fost înregistrată la capitolul deşeuri municipale colectate a 

căror cantitate s-a majorat pe parcursul a trei ani cu peste 51%. 

 

Deşeurile municipale generate şi colectate se cifrează la 112.691 tone, din care o cantitate 

de 100.916 tone sunt deşeuri menajere şi asimilabile (89,6%), 7.848 tone sunt deşeuri din 

servicii municipale reprezentate de deşeuri stradale, din pieţe, din grădini şi parcuri (7,0%) 

şi 3.927 tone sunt deşeuri din construcţii şi demolări (3,5%). 

 

Structura compoziţiei deşeurilor menajere din judeţul Vaslui, la nivelul anului 2007, se 

prezenta astfel: 36,5% deşeuri biodegradabile (vegetale şi animale), 11,6% plastic, 10,0% 

hârtie/caton, 4,0% sticlă, 3,3% textile şi 1,9% metal. O pondere de 32,8% o deţine 

categoria „alte deşeuri” în care sunt incluse deşeurile inerte.  

 

Din anul 2004 până în anul 2007 creşteri spectaculoase ale cantităţii de deşeuri menajere 

au fost înregistrate la compoziţia „plastic” şi „altele” a căror cantitate s-a majorat de 

aproximativ două ori şi compoziţia „metal” care s-a dublat. În aceeaşi perioadă cantitatea 

deşeurilor compoziţie „textile” a scăzut cu 40,8%. 

 

Deşeuri colectate selectiv. Implementarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor de 

ambalaje de la populaţie, la nivelul judeţului Vaslui, se afla în anul 2007, potrivit Agenţie 

pentru Protecţia Mediului, într-un stadiu incipient. În oraşele Bârlad şi Vaslui fuseseră 

Cantităţile de deşeuri municipale generate la nivelul judeţului Vaslui, în perioada 2004-2007 

Tip deşeu 
Cantităţi colectate (tone) 

2004 2005 2006 2007 2007/2004 

Deşeuri menajere şi asimilabile – total, din 

care: 
64.960 100.030 85.977 100.916 155,4% 

   - deşeuri menajere de la populaţie, în 

amestec 
40.780 63.970 55.571 58.575 143,6% 

   - deşeuri menajere şi similare de la 

unităţi economice, unităţi comerciale, 

birouri, instituţii, unităţi sanitare 

24.180 36.060 30.406 40.823 168,8% 

Deşeuri din servicii municipale *) 8.190 9.140 13.754 7.848 95,8% 

Deşeuri din construcţii, demolări 1.320 1.730 1.500 3.927 297,5% 

Total deşeuri municipale colectate 74.470 110.900 101.231 112.691 151,3% 

Deşeuri generate şi necolectate 62.749 63.762 64.472 67.103 106,9% 

Total deşeuri municipale generate 137.219 174.662 165.703 179.794 131,0% 

Notă: *) – deşeuri stradale, din pieţe, din grădini şi parcuri. 

Sursa: Agenţia  pentru Protecţia Mediului Vaslui 

Evoluţia compoziţiei deşeurilor menajere la nivelul judeţului Vaslui, în perioada 2004-2007 

(cantitate - mii tone) 

Compoziţia 2004 2005 2006 2007 2007/2004 

Hârtie/carton 6,26 7,94 5,03 10,30 164,6% 

Sticlǎ 2,20 3,82 2,20 4,13 187,3% 

Metal 0,96 1,67 2,43 2,00 207,5% 

Plastic 4,00 7,10 3,55 11,97 299,5% 

Textile 5,68 4,52 1,57 3,36 59,2% 

Deşeuri biodegradabile (vegetale şi 

animale) 
33,82 55,38 69,95 37,75 111,6% 

Altele *)  12,05 19,61 18,71 33,92 281,5% 

Total 64,96 100,03 103,42 103,42 159,2% 

Notă: *) – deşeurile inerte sunt incluse în categoria altele  

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui 

Deşeuri menajere şi 
asimilabile

89,6%Deşeuri din servicii 
municipale

7,0%

Deşeuri din 
construcţii, 

demolãri
3,5%

Structura deşeurilor municipale colectate din judeţul Vaslui,
în anul 2007
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amenajate câteva spaţii pentru colectarea selectivă a 

deşeurilor de ambalaje, în special a PET-urilor. În anul 

2008 a fost colectată selectiv o cantitate totală de 

290,67 tone deşeuri, din care un procent de 71,1% îi 

revine categorie „hârtie/carton”, 20,2% PET-uri şi 8,7% 

plastic. 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui furnizează date 

oficiale cu privire la sistemele de colectare selectivă. 

Conform sursei citate, sisteme de colectare selectivă 

sunt implementate în localităţile urbane Vaslui, Bârlad, 

Huşi, Negreşti şi Murgeni, precum şi în comunele 

Pădureni şi Dimitrie Cantemir. 

 

Deşeuri de ambalaje 

Conform informaţiilor redate de Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Vaslui, în baza Ordinului Ministrului Mediului şi 

Gospodăririi Apelor nr. 927/2005 cu privire la procedura 

de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri 

de ambalaje au fost raportate datele privind ambalajele şi 

deşeurile de ambalaje gestionate în anul 2007. Astfel, la 

nivelul judeţului Vaslui au fost identificate următoarele 

rezultate: cantitatea totală de ambalaje introdusă pe 

piaţă în anul 2007 a fost de 495,67 tone, constatându-

se o scădere cu 23,4% a cantităţii de ambalaje introduse 

pe piaţă raportată la anul 2006; cantitatea de ambalaje 

din sticlă introdusă pe piaţă în anul 2007 a fost de 4 

tone; cantitatea de ambalaje din hârtie şi carton 

introdusă pe piaţă în anul 2007 a fost de 274,24 tone; 

cantitatea de ambalaje din plastic introdusă pe piaţă în 

anul 2007 a fost de 67,2 tone; cantitatea de ambalaje 

din lemn introdusă pe piaţă în anul 2007 a fost de 15,02 

tone; 

Conform raportărilor, în anul 2007 au fost reciclate 

147,71 tone deşeuri de ambalaje. Raportat la întreaga 

cantitate de ambalaje introdusă pe piaţa vasluiană în 

anul 2007, procentul de reciclare a fost de 29,8 %, în 

timp ce la nivel naţional procentul de reciclare a 

deşeurilor ambalaje a fost de 30,56%. 

 

În acelaşi an, 2007, au fost valorificate la nivel judeţean 

505,74 tone de deşeuri de ambalaje. Cantităţile 

valorificate includ şi cantităţile colectate şi depozitate în 

vederea reciclării dar care nu au fost introduse în 

procesul de reciclare până la sfârşitul anului 2007. 

 

La nivelul judeţului Vaslui există un număr de 10 agenţi 

economici care colectează şi valorifică deşeuri de 

ambalaje şi îşi desfăşoară activitatea prin intermediul a 

16 puncte de colectare, din care 7 sunt pe raza 

municipiul Vaslui, 3 în municipiul Huşi, 2 în municipiul 

Bârlad. Alte unităţi administrative care beneficiază de 

puncte de colectare a deşeurilor ambalaje sunt: 

Bogdăneşti, Murgeni, Negreşti şi Simila (Zorleni). 

 

Deşeuri periculoase 

Deşeurile periculoase, după provenienţă, se împart în 

două mari categorii: deşeuri rezultate din activităţi 

agricole şi deşeuri rezultate din activitatea industrială. 

 

Cantitatea de deşeuri periculoase generate la nivelul 

judeţului Vaslui în anul 2007 s-a cifrat la 22.174,04 

tone, fiind mai mică cu 31,5% comparativ cu anul 2004. 

Din categoria deşeurilor periculoase, Raportul de Mediu 

al judeţului Vaslui prezintă o cantitate de 94,68 tone 

încadrate ca fiind valorificate şi o cantitate de 21.448 

tone deşeuri periculoase eliminate. Pe parcursul celor trei 

ani din 2004 până în 2007 cantitatea de deşeuri 

periculoase valorificate s-a redus cu 44,2%, iar cele 

eliminate cu 34,2%. 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui relatează în 

raportul de mediu al judeţului faptul că în inventarul 

depozitelor de deşeuri cuprins în calendarul de închidere 

prevăzut în H.G.nr.349 din 2005, la nivelul judeţului 

Vaslui nu s-a identificat nici un depozit de deşeuri 

periculoase la nivelul anului 2007. 

 

Deşeuri din echipamente electrice şi electronice (DEEE) 

Conform prevederilor HG 448/2005, persoanele fizice şi 

juridice au obligaţia de a nu arunca deşeurile de 

echipamente electrice şi electronice alături de deşeurile 

menajere şi de a le preda distribuitorilor în cazul  

achiziţionării unui produs de acelaşi tip (schimb 1 la 1) 

sau de a preda această categorie de deşeuri către 

punctele de colectare organizate de autorităţile locale. 

 

Operatori economici care colectează şi valorifică deşeuri de ambalaje la nivelul judeţului Vaslui 

Nr. crt. Agent economic Puncte de lucru Tip deşeu Nr. crt. Agent ecomonic Puncte de lucru Tip deşeu 

1 SC Remat SA Vaslui, Murgeni, Huşi Hârtie şi carton, PET, plastic, metal 6 SC Diurpaneus SRL Vaslui Deşeuri de plastic, PET 

2 SC Comppil Vaslui SA Bârlad, Vaslui, Negreşti, Huşi, Hârtie şi carton, plastic, metal 7 SC Priscom SRL Simila (Zorleni) Deşeuri de plastic, PET 

3 SC Alvaliv SRL Huşi Hârtie şi carton, PET, plastic 8 SC Brodalin SRL Vaslui Hârtie şi carton, PET, plastic, metal 

4 SC Clarinplast SA Vaslui Hârtie şi carton, PET, plastic 9 SC Multim SRL Vaslui Metal 

5 SC Remat SA Iaşi punct lucru Vaslui Hârtie şi carton, PET, metal 10 SC Iricad Colect SRL Bârlad, Bogdăneşti Metal 

Sursa: Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui 
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La nivelul judeţului Vaslui există două firme autorizate să 

colecteze DEEE,SC Remat SA şi SC Comppil Vaslui SA ce 

şi-au format o reţea de 9 puncte de lucru localizate în 

municipiile Vaslui, Huşi şi Bârlad şi în oraşul Negreşti. 

 

Un aspect negativ pentru judeţul Vaslui este reprezentat 

de faptul că pe raza judeţului nu există firme autorizate 

pentru valorificare, tratare, reciclare a DEEE-urilor. 

 

În anul 2008, prin intermediul campaniilor de colectare 

de la populaţie a deşeurilor DEEE s-a cumulat o cantitate 

de 6.871 kg de 2,3 ori mai mult decât în anul 2007. 

 

34.261 kg este cantitatea de DEEE colectată prin 

punctele de colectare şi prin firmele autorizate din judeţul 

Vaslui, din care 7.780 kg au fost valorificate (adică 

22,7%) comparativ cu anul 2007 anii precedenţi, 2006 

şi 2007, perioade de timp valoarea cantităţilor de DEEE a 

fost nulă. 

Starea ariilor naturale protejate 

În judeţul Vaslui rezervaţiile naturale ale biosferei 

ocrotite prin lege sunt în număr de nouă, reprezentate de: 

rezervaţia forestieră şi botanică Bădeana; rezervaţia 

forestieră şi botanică Bălteni; rezervaţia forestieră şi 

botanică Hârboanca; rezervaţia botanică „Coasta 

Rupturile” Tanacu; rezervaţia botanică Movila lui Burcel; 

rezervaţia botanică „Fânatul de la Glodeni”; rezervaţia 

forestieră şi botanică Seaca-Movileni; rezervaţia 

paleontologică Nisipăria Hulubăţ şi punct fosilifer 

Măluşteni. Rezervaţiile naturale ale judeţului Vaslui 

cumulează în total 191,28 ha. 

 

Rezervaţia forestieră ,,Pădurea Bădeana” având o 

suprafaţă de 58,6 hectare, este amplasată în partea de 

sud a judeţului, pe teritoriul comunei Tutova. Pădurea 

Bădeana, rezervaţie botanică, este ideală pentru excursii 

şi reprezintă unul dintre puţinele vestigii ale întinselor 

păduri de silvostepă din trecut. În structura arboretului 

predomină stejarul pufos, diverşi goruni, stejarul 

brumăriu, garniţa, arţarul tătărăsc, ş.a. 

 

Dintre elementele continentale se numără speciile: 

ruscuţa de primăvară, migdal pitic, clopoţei, sipica. 

Structura florală este dată de grupul elementelor sudice, 

printre care: stânjenel de stepă, ghiocei, miruţa, trandafir 

pitic, garniţa. 

 

Rezervaţia forestieră şi botanică Bălteni 

Situată la doar 10 km de municipiul Vaslui şi de circa 1,5 

km de gara CFR Bălteni, fiind localizată în lunca râului 

Bârlad şi cunoscută de localnici drept Dumbrava Bălteni. 

„Dumbrava Bălteni” avea o suprafaţă de circa 300 ha în 

anul 1892, dar prin defrişare şi substituire cu alte specii 

arboricole, astăzi are 18,8 ha. În pădurea Bălteni a fost 

identificată salba moale pitică, un element relictar aflat 

doar în câteva staţiuni în ţara noastră. Dintre speciile 

rare se regăsesc: laleaua pestriţă, ghiocei bogaţi, laleaua 

galbenă, stânjenel de baltă, etc. 

 

Etajul arborilor este alcătuit din stejar, frasin, tei 

argintiu, carpen, arţar, plop tremurător. Stratul arbustiv, 

bine reprezentat este alcătuit din arţar tătăresc, dirmoz, 

corn, alun, păducel. În locurile depresionare apar grupări 

ierboase higrofile sau higro-hidatofile edificate de specii 

de rogoz, stuf, papură şi stânjenel de baltă. 

 

Rezervaţia forestieră şi botanică Hârboanca are o 

suprafaţă de 40,8 hectare şi este amplasată pe versantul 

drept al râului Bârlad, în apropiere de satul Brăhăşoaia, 

reprezentând o insula tipică din silvostepa de altădată a 

Podişului Central Moldovenesc. Este situată la 16 km 

nord-vest de Vaslui şi deţine o mare bogăţie de specii de 

stejar. 

 

Rezervaţia botanică „Coasta Rupturile” Tanacu 

În partea de S-E a comunei Tanacu la circa 2 km de sat 

se întinde un versant cu expoziţie vestică afectat 

puternic de eroziune şi alunecări, unde este identificată o 

suprafaţă de 6,0 ha numită „Coasta Rupturile”. 

Substratul geologic de vârstă sarmatină este alcătuit 

dintr-un complex de marne şi nisipuri fine, argiloase cu 

numeroase crotovine la suprafaţă şi cochilii de 

lamelibranchiate. Aceasta suprafaţă are o structură 
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corelată cu regimul precipitaţiilor pe fondul distructiv al 

vegetaţiei în urma păşunatului, a favorizat alunecări de 

mari proporţii încât terenul este scos din folosinţă. Pe 

acest versant abrupt cu înclinare, ce trece de 35% se 

află o vegetaţie cu numeroase discontinuităţi edificată 

de bărbişoară. În aceste  condiţii s-a păstrat o populaţie 

viguroasă de tufă lemnoasă, element continental irano-

turanian, cu excepţional rol fitogeografic. Alte rarităţi 

floristice: cârcel, ruscuţă, ai de stepă, luşcă ambiguă, 

sparceta, zambila, pălămida, ş.a. 

 

Rezervaţia botanică Movila lui Burcel 

Movila lui Burcel este situată la 4 km nord-vest de 

comuna Micleşti, la 25 km nord de Vaslui. Este atestată 

documentar la 1498, ca proprietate a postelnicului 

Purcel. Terenul din incinta rezervaţiei este stabilizat 

parţial prin vegetaţia ierboasă şi care reprezintă un 

autentic vestigiu al vegetaţiei primare. Dintre plantele 

rare în flora Moldovei şi cu rol fitogeografic însemnat, se 

pot menţiona: ruscuţa, ai galben, ai sălbatic, sipica, 

vinetele, stânjenel de stepă, dediţe, tirtan, zavacusta, 

buruiana talanului, etc. 

 

Rezervaţia botanică „Fânatul de la Glodeni” 

Pe versantul estic al dealului Glodeni, în apropierea 

localităţii Glodeni -Negreşti la cca. 2,5 km sud de oraşul 

Negreşti se află o enclavă cu floră şi vegetaţie aproape 

primară “Fânatul de la Glodeni”, în suprafaţă de 6,0 ha.; 

administratorul legal al acestei rezervaţii este Primăria 

oraşului Negreşti. 

 

Marea diversitate pedo-climatică a favorizat instalarea şi 

păstrarea unui fitogenofond bogat şi variat, specii rare 

pentru flora ţării noastre şi chiar necunoscute în altă 

parte a lumii: sânziană, barba boierului, scai, târtanul sau 

curechi de stepă, iarba mare, stânjenel, nagara, pir de 

stepă, etc. Acest fânat, rest al vegetaţiei primare, 

prezintă mare însemnătate ştiinţifică, atât sub raport 

biologic, cât şi cel fitogeografic şi fitoistoric. 

Conservarea acestui fânat implică restricţii, ca : evitarea 

păşunatului şi aplicarea cositului după fructificarea 

plantelor. 
 

Rezervaţia forestieră şi botanică Seaca-Movileni 

Este un rest din pădurile xeroterme ale silvostepei ce se 

întindea odinioară în Colinele Tudovei şi care s-a 

menţinut în zona Seaca – Movileni -Coroieşti apreciate 

iniţial la o suprafaţă de 500 ha. În general, aceste păduri 

sunt într-un stadiu avansat de  degradare, slab 

productive şi continuu înlocuite cu salcâm. Astăzi acest 

fragment în suprafaţă de 44,1 ha este situată pe un 

teren vălurat, cu o altitudine în jur de 200 metri 

pozitionat la N-NE de comuna Coroieşti.  
 

Arboretele au o consistenţă redusă şi sunt formate din 

stejar pufos, garniţă, stejar brumăriu. La aceste specii se 

mai adaugă gorunii, arţarul tătărăsc şi mojdreanul. 

Pantele cu înclinare de până la 20º şi expoziţiile variabile 

(vestice, sud-estice şi estice), poienile au permis 

infiltrarea şi menţinerea a numeroase elemente de nuanţă 

sudică şi continentală, multe din acestea fiind rare. Din 

aceste categorii importante de specii cităm: clopoţei, 

ghiocei, guşa porumbelului, tătăneasă de pădure, etc. Pe 

lângă flora bogată şi variată, cât şi vegetaţia interesantă 

sub raport fitocenotic, o semnificaţie fitogeografică 

aparte îl prezintă existenţa garniţei, specie aflată la 

limita nordică a arealului. 
 

Rezervaţia paleontologică Nisipăria Hulubăţ 

În partea de nord a municipiului Vaslui, în apropierea S.C. 

Vastex S.A. şi a Spitalului judeţean, pe terasa inferioară 

din versantul drept al râului Vasluieţ, se află rezervaţia 

paleontologică „Nisiparia Hulubăţ”. Prin exploatarea 

nisipului, în anul 1910, au fost observate numeroase 

resturi fosile de către I. Minulescu, profesor la gimnaziul 

din Vaslui. Cercetările ulterioare au evidenţiat faptul că 

zăcământul fosilifer din aceste nisipuri este unul din cele 

mai bogate din ţară. Pe baza fosilelor de mamifere găsite 

aici s-a stabilit că depozitele din aceasta terasă au fost 

acumulate în timpul pleistocenului superior (denumită şi 

Wurm). Dintre mamiferele cele mai caracteristice 

identificate se pot enumera: Elephas primigenius, 

Rhinoceros trichorhimus, Bos primigerius, Bison priscus, 

etc. Pe lângă fauna fosilă de mamifere, se întâlneşte şi o 

bogată faună de nevertebrate pleistocene. 
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Punct fosilifer Măluşteni 

Punctul fosilifer Măluşteni este localizat la 20 km de 

Bârlad. Straturile de nisipuri şi pietrişuri cu plăci de gresii 

şi lentile conglomeratice de la Măluşteni sunt foarte 

bogate în resturi de fosile. Din depozitele descoperite au 

fost descrise peste 30 specii aparţinând mamiferelor: 

maimuţe, antilope, cămile, cerbi, ţapiri, proboscidieni, 

căprioare, castori, broaşte de talie mare, păsări, şerpi, 

rechini ş.a. Dintre speciile scoase la iveală, enumeram: 

Promophitis malustenensis, Vulpes donnezani, Talpa 

europeae, etc. Râpa, în care se depozitul de fosile, este 

parţial împădurită, iar o suprafaţă de 4,0 ha a fost 

declarată rezervaţie naturală. 
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                    Capitolul 9. Servicii publice şi administraţie publică 
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- modificare procentuală faţă de anul precedent -

Transport 

 

Serviciile de transport public 

În Vaslui, transportul rutier de persoane este organizat pe 

rute stabilite de către Consiliul Judeţean şi repartizate, 

prin licitaţie, societăţilor comerciale de profil. Astfel, în 

judeţul Vaslui sunt stabilite 122 de rute de transport 

public, în baza cărora se asigură serviciile de transport 

public de persoane prin curse regulate. Traseele 

intrajudeţene, stabilite şi atribuite de Autoritatea Rutieră 

Română, interconectează localităţile urbane şi rurale de 

celelalte localităţi din regiunea Nord-Est prin curse 

regulate zilnice. 

 

Potrivit datelor furnizate de Direcţia Judeţeană de 

Statistică Vaslui, la sfârşitul anului 2008, numărul 

vehiculelor utilizate în transportul urban de pasageri se 

cifra la 73 autobuze şi microbuze şi 3 troleibuze. Evoluţia 

numerică a vehiculelor a fost pozitivă în cazul 

autobuzelor şi microbuzelor (de 2,2 ori mai multe 

autobuze şi microbuze utilizate în transportul urban 

vasluian în anul 2008 comparativ cu anul 2004) şi 

negativă în ceea ce priveşte situaţia troleibuzelor (-40%). 

 

Numărul pasagerilor transportaţi în mediul urban cu 

autobuze şi microbuze a fost de 4.246,7 mii pasageri în 

anul 2008 fiind mai mic cu 39,0% mai mic comparativ cu 

anul 2004. O evoluţie negativă a numărului de pasageri 

urbani transportaţi cu troleibuze a urmat de asemenea un 

trend descendent ajungând la 476 mii pasageri în anul 

2008 faţă de cei 811 mii pasageri transportaţi cu cinci 

ani mai devreme (-41,3%). 

În anul 2007, numărul de autovehicule în proprietate 

personală ce revenea la 1.000 de locuitori a fost de 62,4 

autovehicule la nivelul judeţului Vaslui şi de 2,1 ori mai 

multe la nivel naţional (129,7 autovehicule în proprietate 

personală la 1.000 locuitori). 

 

Evoluţia medie anuală a autovehiculelor de marfă înscrise 

în circulaţie în intervalul 2004-2007 a fost de 6,0% la 

nivel judeţean şi de 2,2% la nivel naţional. Dacă la nivelul 

judeţului Vaslui şi la nivel naţional evoluţia medie anuală 

a fost pozitivă, la nivelul regiunii unu de dezvoltare a 

României, regiunea de Nord-Est evoluţia medie anuală a 

autovehiculelor înscrise în circulaţie a fost negativă de 

1,8%. 

 

În anul 2007 se remarcă o creştere de până la 9,8% a 

numărului de autovehicule de marfă înscrise în circulaţie 

comparativ cu anul precedent. Cea mai mare scădere a 

numărului de autovehicule de marfă înscrise în circulaţie 

a fost înregistrată în anul 2006 în judeţul Vaslui, aceasta 

fiind de 14,5% faţă de anul 2005. 

 

Efectivul autovehiculelor de marfă înscrise în circulaţie în 

circulaţie în judeţul Vaslui, la finele anului 2007, se cifra 

la 4.611 autovehicule reprezentând 0,9% din efectivul 

total înregistrat la nivel naţional şi 9,1% din parcul auto 

marfar al regiunii nord-estice. Comparativ cu anul 2004, 

parcul auto destinat transportului de mărfuri al judeţului 

Vaslui a crescut cu 833 autovehicule (+22,0%). 

 

 

 

Transportul urban de pasageri în judeţul Vaslui, în perioada 2004-2008 

Numărul vehiculelor în inventar 

 

2004 2005 2006 2007 2008 

Autobuze şi microbuze 33 35 34 33 73 

Troleibuze 5 4 4 3 3 

Pasageri transportaţi (mii pasageri) 

Autobuze şi microbuze 6.964,0 3.614,2 3.603,0 3.450,2 4.246,7 

Troleibuze 811,0 804,0 475,0 480,0 476,0 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Vaslui 
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Principalele unităţi sanitare, cu proprietate majoritară de stat, în judeţul Vaslui,  în perioada 2004-2008 

 

2004 2005 2006 2007 2008 

Spitale 7 7 7 7 7 

Dispensare medicale 16 8 6 4 4 

Creşe 3 3 3 3 4 

Farmacii 11 12 12 12 11 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Vaslui 

Sănătate şi asistenţă socială 

 

Unităţi sanitare 

 

Efectivul unităţilor sanitare cu proprietare majoritară de stat era, la finele anului 2008, de 

26 unităţi. Numărul spitalelor cu proprietate majoritară de stat din judeţul Vaslui se cifra la 

7 unităţi, fiind constant pe toată perioada 2004-2008.  

 

Spre deosebire de evoluţia spitalelor, care a fost constantă pe parcursul celor cinci ani 

analizaţi, numărul dispensarelor medicale majoritare de stat a scăzut din 2004 până în 

2008 cu 12 unităţi, adică cu 75% mai puţine unităţi de tip dispensare medicale în anul 

2008 faţă de anul 2004, când efectivul dispensarelor era de 16 unităţi. Numărul creşelor a 

crescut cu o unitate de la 3 creşe câte erau înregistrate în 2004 la un efectiv de 4 creşe în 

anul 2008, în timp ce numărul farmaciilor (inclusiv a punctelor farmaceutice) a crescut cu o 

unitate în anul 2005, iar în anul 2008 numărul acestora a ajuns la efectivul înregistrat în 

2004 (11 farmacii majoritare de stat). 

 

Unităţile sanitare, cu proprietate privată, existente în judeţul Vaslui la finele anului 2008 se 

cifrau la 409 unităţi, din care: 44% erau cabinete medicale de specialitate; 22,7% farmacii 

(inclusiv puncte farmaceutice); 14,9% cabinete stomatologice şi 6,8% laboratoare 

medicale. Restul unităţilor sanitare (47 unităţi sanitare) fac parte din: cabinete medicale de 

familie (4,9%), laboratoare de tehnică dentară (3,9%), policlinici (1,5%) şi cabinete de 

medicină generală (1,2%). 

 

Indicatorul statistic numărul de paturi de spital la 10.000 de locuitori a evoluat în intervalul 

de timp 2004-2008 de la 55,4 paturi de spital la 56,4 paturi de spital la 10.000 locuitori 

(+1,8%), în timp ce numărul medicilor raportat tot la 10.000 locuitor a fost de 11 în anul 

2008, cu 8,9% mai mare ca în anul 2004. 

 

Numărul de stomatologi vasluieni la 10.000 locuitori a fost de 2,1 stomatologi în anul 

2004 şi de 2,5 stomatologi în anul 2008. Evoluţia pozitivă se datorează faptului că 

numărul de stomatologi a crescut cu 18,6% pe parcursul celor cinci ani, în timp ce 

efectivul populaţiei vasluiene a scăzut în aceeaşi perioadă cu 1,5%. 
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123 de persoane este efectivul farmaciştilor existenţi pe raza judeţului Vaslui, la finele 

anului 2004, fiind de 1,59 mai mare ca cel înregistrat în anul 2004. La 10.000 de locuitori 

revenea 2,7 farmacişti în anul 2008, în timp ce personalul medical mediu raportat la 

10.000 de locuitori avea ca rezultat valoarea 52,5 (la 10.000 de vasluieni era asigurat un 

personal medical mediu de 52,5 persoane). 

 

Asistenţă socială 

Conform Strategiei Judeţene în Domeniul Asistenţei Sociale Vaslui, în anul 2005 erau 

instituţionalizaţi 542 copii şi 445 adulţi, iar până în anul 2008 numărul copii 

instituţionalizaţi a crescut cu 0,7% şi numărul adulţilor instituţionalizaţi a scăzut cu 

48,8%. 

 

La 31 iulie 2009, numărul persoanelor instituţionalizate în sistemul de asistenţă socială 

totaliza 822 persoane. 

 

Numărul persoanelor cu dizabilităţi beneficiare de servicii rezidenţiale / nonrezidenţiale în 

judeţ era la nivelul anului 2004 de 825 persoane, din care 63,4% erau adulţi. Pe parcursul 

perioadei temporale 2004-2008 numărul persoanelor cu dizabilităţi beneficiare de servicii 

rezidenţiale/nonrezidenţiale a crescut cu 1,9% (+16 persoane). Numărul de copii cu 

dizabilităţi beneficiari de servicii rezidenţiale/nonrezidenţiale a crescut în perioada 2004-

2008 de 1,8 ori, iar cel al adulţilor a scăzut cu 44,2%. În ceea ce priveşte situaţia acestei 

categorii de persoane la data de 31 iulie 2009 numărul acestora era de 881 persoane. 

 

Numărul persoanelor beneficiare de prestaţii sociale la data de 31 iulie 2009 era de 

111.442 persoane, din care 14,8% copii şi 85,2% adulţi. 

 

Situaţia persoanelor cu handicap 

Conform datelor prezente în Strategia Judeţeană în Domeniul Asistenţei Sociale Vaslui 

2009-2013, numărul persoanelor cu handicap neinstituţionalizate se cifra la 10.847 la 

31.12.2008, din care 1.476 erau copii (13,6%) şi 9.371 adulţi (86,4%). 

 

Din cei 1.476 de copii cu handicap neinstituţionalizaţi 37,0% proveneau din mediu urban 

(546 copii) şi 63,0% din mediul rural (930 copii). 

 

 

Personalul medico-sanitar din judeţul Vaslui, în perioada 2004-2008 

 

2004 2005 2006 2007 2008 

Medici 466 466 454 465 496 

Stomatologi 97 100 106 110 115 

Farmacişti 77 83 87 107 123 

Personal medical mediu 2.018 2.036 2.050 2.171 2.375 

Personal medico-sanitar la 10.000 locuitori 

Medici 10,1 10,1 9,9 10,2 11,0 

Stomatologi 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 

Farmacişti 1,7 1,8 1,9 2,3 2,7 

Personal medical mediu 43,9 44,2 44,9 47,7 52,5 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Vaslui, calcule Addvances 
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Din numărul total al persoanelor cu handicap neinstituţionalizate un procent de 29,5% 

prezintă un handicap fizic (2.303 persoane, din care 2.215 persoane adulte şi 88 copii), 

26,1% prezintă handicap somatic şi 22,2% handicap psihic. 

 

În sistemul de protecţie a copilului erau în evidenţă un număr de 518 copii cu handicap, la 

31.12.2008, din care peste 55,4% încadraţi în măsura de protecţie „plasament la asistent 

maternal profesionist”. În ceea ce priveşte gradul handicapului 16,0% dintre copii suferă 

de handicap uşor, 19,7% de handicap mediu, 18,7% de handicap accentuat şi 45,6% de 

handicap grav. 

 

În conformitate cu datele de la Consiliul Judeţean Vaslui un procent de 36,4% dintre adulţii 

neinstituţionalizaţi prezintă handicap de grad I, 53,9% handicap de grad II, 9,2% handicap 

de grad III şi 0,5% handicap de grad IV. 

 

În evidenţele D.G.A.S.P.C. Vaslui în perioada 2007-2008 au primit trimiteri pentru Legea 

17/2000 (privind protecţia socială a persoanelor vârstnice) un număr de 388 persoane 

vârstnice (anul 2007- 154 persoane; anul 2008 – 234 persoane). Numărul persoanelor 

vârstnice cu certificate de încadrare în grad de handicap aflate în evidenţa D.G.A.S.P.C. 

Vaslui totalizează 3.387 persoane. Numărul vârstnicilor cu handicap asistaţi se cifrează la 

163, din care 29 vârstnici (17,8%) la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane 

Vârstnice (CIA) Giurcani, 91 vârstnici (55,8%) la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru 

Persoane Vârstnice (CIA) Huşi şi 43 vârstnici (26,4%) la Unitatea de Îngrijiri la domiciliu 

„Bătrâneţe demnă”. 

 

Numărul beneficiarilor de alocaţii de susţinere pentru familia monoparentală a scăzut în 

perioada 2004-2009 cu 19,7%, iar evoluţia medie anuală a numărului de familii 

monoparentale beneficiare de alocaţii de susţinere este de -0,04%. Potrivit Strategiei 

Judeţene în Domeniul Asistenţei Sociale Vaslui elaborată pentru perioada 2009-2013, 

descreşterea numărului de familii monoparentale beneficiare de alocaţii de susţinere se 

datorează creşterii veniturilor populaţiei (mai multe familii nu mai erau eligibile pentru 

această prestaţie, deoarece depăşeau nivelul venitului net stabilit pe fiecare membru de 

familie). Din luna noiembrie 2008 şi până în prezent se observă o creştere a numărului de 

familii monoparentale beneficiare, motivat de intrarea în vigoare a Legii 236/ 2008 care 

majorează substanţial nivelul venitului net pe membru de familie de la 184 lei la 470 lei (o 
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 creştere de 2,55 ori). Aceasta creştere se datorează şi efectelor crizei care a dus la 

întoarcerea celor plecaţi la muncă în străinătate, pierderea locurilor de muncă, 

disponibilizări şi în consecinţă scăderea veniturilor. 

 

Conform datelor oficiale furnizate de Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Vaslui, în 

judeţul Vaslui numărul familiilor beneficiare de venit minim garantat la finele anului a fost 

de 14.392, în timp ce numărul persoanelor beneficiare de această categorie de venit 

totaliza 41.116 persoane. Numărul familiilor beneficiare de venit minim garantat a scăzut 

din anul 2004 până în anul 2008 cu 21,8% (3.750), în timp ce numărul persoanelor 

beneficiare a scăzut cu 15.970 persoane (28,4%). Trendul descendent poate fi explicat 

prin dezvoltarea economiei în acesta perioadă şi rata de angajare crescută în rândul 

populaţiei, în timp ce anul 2009 pe fondul crizei economice veniturile populaţiei au scăzut, 

dar mai ales s-a accentuat rata şomajului şi numărul persoanelor fără venituri. În anul 2009 

comparativ cu anul 2008 s-a înregistrat o creştere de 2,0% în ceea ce priveşte numărul 

persoane beneficiare de venit minim garantat şi cu 7,2% numărul familiilor. 

 

La finele anului 2009 Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale a efectuat plata 

ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, gaze naturale, lemne, cărbune şi 

combustibili petrolieri către 111.482 familii, chiar dacă numărul celor care au solicitat 

această categorie de ajutor a fost cu 0,3% mai mică (adică numărul familiilor solicitante a 

fost de 111.176). În anul 2009 comparativ cu anul 2004, numărul familiilor ce au 

beneficiat de ajutorul pentru încălzire a fost de 3,3 ori mai mare. 

 

Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale efectuează plăţile conform legii 448 din 

decembrie 2006 raportându-se în mod principal la: 

 Articolul 20: „Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să ia următoarele 

măsuri specifice în vederea asigurării transportului în comun al persoanelor cu handicap; 

 Articolul 51: In vederea desfăşurării unui tip de activităţi cu caracter inovator în 

domeniul protecţiei persoanelor cu handicap, furnizorii de servicii sociale acreditaţi pot 

înfiinţa, administra şi finanţa centre-pilot, pentru o durata de maximum 2 ani; 

 Articolul 57 este consemnat faptul că „dreptul la asistenţă socială sub formă de 

prestaţii sociale se acordă la cerere sau din oficiu, după caz, pe baza actelor doveditoare, 

în condiţiile prevăzute de lege”; 

Persoane beneficiare de prestaţii sociale 

 

Anul 2004 Anul 2005 Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008 Anul 2009 

Total, din care: 7.211 8.008 8.989 10.037 10.969 11.442 

         -  număr copii 1.287 1.488 1.537 1.533 1.598 1.688 

          - număr adulţi 5.924 6.520 7.452 8.504 9.371 9.754 

Datele 2004-2008: 31 decembrie; anul 2009: 31 iulie   

Sursa: Strategia Judeţeană în Domeniul Asistenţei Sociale Vaslui 2009-2013 
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77,8% din sumele plătite pe parcursul anului 2009 de către Agenţia Judeţeană de Prestaţii 

Sociale au fost direcţionate conforma titlului 57, din legea anterior menţionată; 21,4% 

conform titlului 51; 0,01% către asociaţii şi fundaţii şi 0,7% conform articolului 20 al 

aceleaşi legi. 

Cultură 

 

Activitatea bibliotecilor 

 

La finele anului 2008, numărul bibliotecilor din judeţul Vaslui totaliza 321 biblioteci fiind cu 

7,7% mai multe (+23 biblioteci) comparativ cu anul 2004. Din cele 321 de biblioteci un 

procent de 25,2% sunt localizate în mediul urban, iar restul de 74,8% în mediul rural. În 

municipiul Vaslui se regăsesc 37,0% dintre bibliotecile din mediul urban. 

 

În ceea ce priveşte forma de organizate, din cele 321 biblioteci înregistrate la nivel 

judeţean un procent de 24,2% sunt biblioteci publice (78 biblioteci), restul de 75,8% fiind 

biblioteci şcolare (321 biblioteci) unde accesul şi activitatea de împrumut sunt 

restricţionate. 

 

Numărul cititorilor care beneficiază de serviciile şi volumele puse la dispoziţia acestora de 

către biblioteci se cifra, la sfârşitul anului 2007, la 101,1 mii cititori fiind cu 16,4% mai 

puţini decât în anul 2004. 

 

În anul 2008, numărul volumelor de cărţi ce au putut fi citite de către abonaţii bibliotecilor 

se ridica la 2.752 mii volume fiind cu 4,4% mai numeroase ca în anul de bază al perioadei 

de referinţă (anul 2004). Spre deosebire de efectivul volumelor existente în cele 321 de 

biblioteci din judeţul Vaslui, numărul volumelor eliberate a înregistrat o scădere de 8,9% pe 

parcursul a cinci ani, de la 1.647 volume eliberate în anul 2004 la 1.499 volume eliberate 

în anul 2008. 

 

Indicele de frecvenţă de 10,26 semnifică faptul că fiecare cititor activ a venit la bibliotecă 

de aproximativ 10 ori în anul 2008, valoare inferioară celei înregistrate la nivelul anului 

2007 (12,85 ori). 

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, gaze naturale, lemne, cărbune, combustibili petrolieri 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Număr familiilor care făcut cerere pentru 

ajutor pentru încălzire 

33.443 29.917 32.896 34.747 122.125 111.176 

Număr familiilor beneficiare de ajutor 

pentru încălzire 

33.573 30.024 32.955 34.777 122.077 111.482 

Sursa: Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Vaslui 

Situaţia privind numărul mediu de beneficiari şi plăţile efectuate în anul 2009 , în vederea acordării 

prestaţiilor sociale în judeţul Vaslui 

 

Număr mediu de 

beneficiari 

Sume plătite ian.-dec. 

2009 

Grad de 

utilizare 

Prestaţii titlul 57, din care:  156.008 133.982.330 100% 

     Alocaţii de stat 99.143 71.793.194 100% 

     Alocaţii complementare 21.420 17.875.354 100% 

     Alocaţii monoparentale 6.741 6.306.904 100% 

     Alocaţii de plasament 2.216 2.908.357 100% 

     Indemnizaţii şi stimulente creştere copil 3.184 24.350.617 99,99% 

     Drepturi de handicap 89 379.845 100% 

     Energie termică, gaze naturale 18.856 8.854.598 100% 

     Alcaţii nou născuţi 4.251 962.583 100% 

     Indemnizaţii lunare de hrană HIV / SIDA 108 550.878 100% 

Total drepturi handicap L 448 titlul 51 35.911 36.921.373 100% 

Subvenţii asociaţii şi fundaţii 115 8.865 100% 

Prestaţii titlul 20,  din care:  116.251 1.264.599 100% 

Total 308.285 172.177.167 99,98% 

Sursa: Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Vaslui 
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Vizitele la bibliotecă pe cap de locuitor a fost de 0,54 la nivelul anului 2008, fiind cu 

29,8% mai mică. În anul 2007 numărul vizitelor la biblioteca judeţeană Vaslui pe cap de 

locuitor  era inferior celui înregistrat la nivel naţional (0,85). Numărul documentelor 

eliberate zilnic în anul 2008 este cu 39,7% mai mic decât cel din anul 2007. Documente 

împrumutate per vizită în anul 2007 a fost de 2,85 fiind superior indicatorului naţional 

corespunzător aceluiaşi an (2,27), dar şi valorii indicatorului obţinut de instituţie în anul 

următor 2008 (2,77). anul precedent (2,81); 

 

Indicele de lectură din anul 2008 de 23,54 indică o scădere de aproximativ 16 documente 

consultate de fiecare cititor faţă de anul 2007. Comparat cu indicatorul naţional pe anul 

2007, (25,93 documente per utilizator activ), indicele de lectură înregistrat la nivelul 

Bibliotecii Judeţene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui (39,95 documente per utilizator 

activ) este net superior celui naţional. Documentele consultate, pe cap de locuitor sunt de 

1,25 în scădere faţă de anul 2007 (2,21). Indicele de rotaţie cu valoare de 36,84%, 

înseamnă nici măcar jumătate din fondul de documente a circulat către utilizatori.  

 

Frecvenţa anuală cea mai ridicată se constată la Sala de împrumut pentru adulţi – 13.049 

cititori, media pe angajat fiind la nivelul anului 2008 de 3.262 cititori/angajat. Urmează 

Sala de lectură – 11.613 cititori, fiecărui angajat revenindu-i o medie de 2.903 cititori 

deserviţi pe an; Sala periodice – 5.070, media pe angajat 2.535; Sala de Împrumut la 

domiciliu pentru copii – 4.785, media pe angajat – 1.595; Sala Multimedia – 3.712 cititori, 

media pe angajat – 3.712 (activitatea fiind realizată de un singur angajat). 

 

Muzee şi instituţii de spectacole 

Conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, la sfârşitul anului 2008 

existau 10 muzee şi colecţii publice fiind cu unul mai multe comparativ cu anul 2005, ceea 

ce înseamnă o creştere procentuală de 11,01%. În intervalul temporar, numărul instituţiilor 

de spectacole şi concerte a rămas constant la un efectiv de o instituţie a cărei capacitate 

este de 300 locuri. Numărul vizitatorilor în muzee şi colecţiile publice a fost de 88.191 

persoane pe parcursul anului 2008, fiind în creştere cu 22,1 puncte procentuale 

comparativ cu anul 2005. 

 

Evoluţia bibliotecilor şi activităţii acestora în judeţul Vaslui, în perioada 2004-2008 

 

Anul 2004 Anul 2005 Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008 

Biblioteci, din care:  298 289 244 307 321 

         biblioteci publice 75 75 79 80 78 

Volume (mii) 2.635 2.703 2.549 2.731 2.752 

Volume eliberate (mii) 1.647 1.420 1.621 1.644 1.499 

Cititori 120.933 105.994 140.460 101.111 : 

: - date lipsă 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică, Direcţia Judeţeană de Statistică Vaslui 

Tabel sinoptic. Indicatori de performanţă ai Biblioteci Judeţene Vaslui 

Indicatori de performanţă Media biblioteci 

judeţene la nivel 

naţional (2007) 

Biblioteca Judeţeană 

Vaslui (2007) 

Biblioteca Judeţeană 

Vaslui (2008) 

Indice de frecvenţă 10,11 12,85 10,26 

Vizite per capita 0,85 0,77 0,54 

Documente eliberate zilnic 1249 612 369 

Documente împrumutate per vizită 2,27 2,85 2,77 

Indice de lectură 22,93 39,95 23,54 

Documente consultate per capita 1,92 2,21 1,25 

Indice de rotaţie 82,98% 66,95 % 36,84 % 

Sursa:Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui 

Indicatori specifici pe secţii ale Bibliotecii Judeţene Vaslui, în anul 2008 

 Frecvenţa anuală Frecvenţa / angajat 

Secţia multimedia 3712 3712 

Sala de lectură 11613 2903 

Sala împrumut la domiciliu pentru adulţi 13049 3262 

Sala împrumut la domiciliu pentru copii 4785 1595 

Sala periodice  5070 2535 

Sursa:Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui 

Muzee şi instituţii de spectacole în judeţul Vaslui, în perioada 2005-2008 

 

Anul 2005 Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008 

Muzee şi colecţii publice 9 10 10 10 

Instituţii de spectacole şi concerte 1 1 1 1 

Vizitatori în muzee şi colecţii publice 72.229 113.227 73.887 88.191 

Locuri în sălile de spectacole şi concerte 300 300 300 300 

Sursa: Institutul Naţional de Statistică 

Activitatea sportivă din judeţul Vaslui, în perioada 2004-2008 

 

Anul 2004 Anul 2005 Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008 

Secţii sportive afiliate 54 25 28 30 39 

Sportivi legitimaţi 2.307 782 872 979 2.532 

Antrenori cu normă întreagă 43 45 50 48 54 

Instructori 22 17 23 25 35 

Arbitri 83 29 31 27 49 

Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Vaslui 
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Sport. Activitate sportivă 

 

Potrivit datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, în judeţul Vaslui în anul 2008 

existau 36 de săli de sport, din care 86,1% în mediul urban. Terenurile de sport din judeţul 

Vaslui se cifrau la un total de 47, din care 61,7% în cele cinci centre urbane vasluiene (29 

terenuri de sport). 

 

Activitatea sportivă din judeţul Vaslui a înregistrat o scădere de 27,8% dacă facem referire 

la secţii sportive afiliate şi o creştere de 9,8% în ceea ce priveşte numărul sportivilor 

legitimaţi. În intervalul 2004-2008 o evoluţie pozitivă a înregistrat atât numărul 

antrenorilor cu normă întreagă care s-a majorat cu 25,6%, cât şi numărul instructorilor 

care a crescut de 1,59 ori. În aceeaşi perioadă numărul arbitrilor a ajuns la un efectiv de 

49 fiind mai mic cu 40,9%. 

 

Educaţie 

Populaţia şcolară 

În anul 2008, populaţia şcolară din Judeţul Vaslui se cifra la 84.801 elevi, din care 20,3% 

sunt încadraţi în învăţământul preşcolar (17.210 elevi), 54,9% în învăţământul primar şi 

gimnazial (46.518 elevi), 18,1% în învăţământul liceal (15.309 elevi), 6,1% în 

învăţământul de arte şi meserii (5.177 elevi) şi 0,1% în învăţământul de maiştri (77 elevi).  

 

În intervalul 2004-2008, populaţia şcolară din Judeţul Vaslui a înregistrat un trend 

descendent, evoluţia medie anuală fiind de -1,7%. Acest trend corespunde descreşterii 

populaţiei şcolare de la nivelul întregii regiuni de dezvoltare Nord-Est. 

 

Populaţia şcolară din Judeţul Vaslui poate fi cuantificată în funcţie de standardul 

internaţional de clasificare al educaţiei, dezvoltat de UNESCO: ISCED 0 – învăţământul 

preşcolar, ISCED 1-3 – Învăţământul primar, gimnazial, liceal şi profesional şi ISCED 4-6 – 

Învăţământul postliceal şi superior. 
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Conform acestuia, în anul 2007 în ISCED 0 se încadrau 20,2% din elevi, în ISCED 1-3 se 

încadrau 79,3% din elevi, iar în ISCED 4-6 - 0,4% din elevi. Comparativ cu distribuţia 

regională sau naţională, în Judeţul Vaslui ponderea elevilor cuprinşi în ISCED 4-6 este 

subdimensionată. 12,1% din populaţia şcolară la nivelul Regiunii de Nord-Est şi 21,6% din 

populaţia şcolară de la nivel naţională sunt încadrate în nivelul postliceal şi superior (ISCED 

4-6). 

 

În anul 2007, o pondere de 52,5% din populaţia şcolară înregistrată în Judeţul Vaslui avea 

mediu de rezidenţă rural (45.413 elevi), iar 47,5% mediul de rezidenţă urban (41.138 elevi). 

În acelaşi timp, la nivelul României 70,7% din elevi aveau mediul de rezidenţă urban. 

 

Numărul absolvenţilor din Judeţul Vaslui în anul 2007 este de 12.693 elevi, din care 

40,7% sunt elevi înscrişi în învăţământul primar şi gimnazial (5.146 elevi), 29,1% în 

învăţământul liceal (3.690 elevi), 29,7% în învăţământul profesional (3.771), 0,3% în 

învăţământul postliceal (38 elevi), iar 0,2% absolvenţi de studii superioare (30 studenţi). 

 

Potrivit datelor Direcţiei Judeţene de Statistică Vaslui în anul universitar 2006/2007 un 

număr de 43 de persoane erau înscrise în învăţământul superior. Populaţia şcolară din 

sistemul superior a înregistrat o evoluţie medie anuală de -27,2% în perioada 2003-2007. 

Astfel, în anul universitar 2003/2007, numărul persoanelor instituţionalizate în sistemul 

educaţional superior era de 4,2 ori mai mare ca cel corespunzător anului 2006/2007. 

 

La nivelul judeţului Vaslui există o serie de universităţi de la nivel naţional ce şi-au deschis 

filiale în mediul urban vasluian, dar nefiind acreditate, pe site-ul Ministerului Educaţiei şi 

Certării nu apare o listă completă şi fidelă realităţii din profil teritorial. 

 

Cadre didactice 

Numărul cadrelor didactice totaliza 5.717 persoane la finele anului 2008, fiind în creştere 

cu 0,7% (41 cadre) comparativ cu anul precedent. În intervalul temporal 2004-2008, 

numărul cadrelor didactice a scăzut cu 4,25%, mai exact cu 524 cadre didactice, iar 

evoluţia medie anuală a fost de -0,1%. Situaţia cadrelor didactice ce revine la 100 

persoane populaţie şcolară este de 6,6 cadre didactice în judeţul Vaslui, valoare superioară 

înregistrată celei de la nivel regional şi naţional (6,3 cadre didactice la 100 elevi). 
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Dacă în cadrul nivelului ISCED 0, numărul de 100 elevi ce revine unui cadru didactic este 

mai mic în judeţul Vaslui (5,2), decât la nivel regional (5,1 cadre didactice la 100 elevi), 

aceeaşi situaţie o regăsim în cazul comparării cu nivelul naţional (5,7 cadre didactice 

ISCED 0 la 100 elevi). O situaţie similară celei înregistrate la nivelul 0 al standardului 

internaţional de clasificare a educaţiei o regăsim şi la raportarea cadrelor didactice la 

fiecare 100 elevi în cazul nivelului ISCED 1-3, astfel valoarea indicatorului educaţional 

judeţean (7,0 cadre didactice la 100 elevi ISCED 1-3) este superior celui regional (6,9) şi 

inferior celui naţional (7,4). 

 

În ceea ce priveşte nivelul educaţional ISCED 4-6 corespunzător studiilor post liceale şi 

superioare, se observă că în judeţul Vaslui acest indicator nu este reprezentat, în timp ce la 

nivel regional la 100 persoane populaţie şcolară înscrisă la cursuri post-liceale sau 

superioare revin 4,5 cadre didactice, valoare cu 28,6% mai mare decât celei de la nivel 

naţional (3,5 cadre didactice ISCED 4-6 la 100 persoane populaţie şcolară). 

 

Infrastructura şcolară 

Numărul populaţiei şcolare ce revine pe o sală de clasă şi un cabinet şcolar a fost de 31 

persoane la nivelul judeţului Vaslui în anul 2007, în timp ce de un laborator şcolar 

beneficiază aproximativ 404 elevi. În judeţul Vaslui, numărul elevilor ce revine la un 

calculator este de 34 elevi, în timp ce la un calculator la nivel naţional lucrează circa 20 

persoane din populaţie şcolară. 

 

2.404 persoane populaţie şcolară utilizau o sală de gimnastică, iar 1.842 un teren de sport, 

valori superioare celor înregistrate la nivelul regiunii de Nord-Est sau la nivel naţional. 

Siguranţă şi ordine publică 

 

Instituţiile responsabile cu asigurarea serviciile de siguranţă publică în judeţul Vaslui sunt 

Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul Judeţean de Poliţie şi 

Inspectoratul de Jandarmi. 

 

În anul 2008, pe teritoriul judeţului Vaslui existau 84 de unităţi de poliţie şi un număr de 3 

detaşamente şi secţii de pompieri. 

 

320 - România 304

263

214

171 - România

382 - reg. Nord-Est
366

325

266

198 - reg. Nord-Est

446 - jud. Vaslui
421 476

406

265 - jud. Vaslui

100

200

300

400

500

Anul 2004 Anul 2005 Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008

Rata criminalităţii în judeţul Vaslui, regiunea Nord-Est şi România, 
în perioada 2004-2008

- persoane condamnate definitiv la 100.000 locuitori -

1.069 - România

963

1.078

1.307

1.345 - România

1.192 - regiunea 

Nord-Est

1.062

1.057

1.246

1.231 - regiunea 

Nord-Est

1.142 - jud. Vaslui

1.017

1.153

1.315

1.128 - jud. Vaslui

800

900

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

Anul 2004 Anul 2005 Anul 2006 Anul 2007 Anul 2008

Rata infracţionalităţii în judeţul Vaslui, regiunea Nord -Est şi România, 
în perioada 2004-2008

- infracţiuni la 100.000 locuitori -

2.404

1.842

1.250
968948 933

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Săli de gimnastică Terenuri de sport

Numărul populaţiei şcolare ce revine la o sălă de gimnastică şi un 
teren de sport în judeţul Vaslui, regiunea Nord-Est şi România, 

în anul 2007

Vaslui Regiunea NORD-EST România



110 |Profilul socio-economic şi demografic al judeţului Vaslui  

 

În cadrul celor 3 detaşamente şi secţii de pompieri 

activau 537 de pompieri ce au la dispoziţie 25 de 

autoutilitare în cazuri de intervenţie. Prin raportarea 

numărului de pompieri la numărul total de locuitori stabili 

ai judeţului, reiese că la 10.000 de locuitori revin 

pompieri, iar la 25.000 locuitori revin un număr de 2,7 

autoutilitare de intervenţie. 

 

Rata infracţionalităţii a fost în anul 2008 de 1.128 

infracţiuni la 100.000 de locuitori în anul 2008 la nivel 

judeţean, valoare inferioară celei înregistrate la nivel 

regional (1.231 infracţiuni la 100.000 locuitori) şi la nivel 

naţional (1.345 infracţiuni la 100.000 locuitori). 

 

Comparativ cu rata infracţionalităţii din anul 2004, se 

observă o creştere a valorii acestui indicator în anul 

2008 de 25,8% la nivel naţional şi de 3,3% la nivelul 

regiunii Nord-Est. Pe parcursul celor cinci ani, din 2004 

până în anul 2008, rata infracţionalităţii la nivelul 

judeţului Vaslui a înregistrat o scădere de 1,2%. 

 

Rata criminalităţii a urmat un trend descendent 

indiferent dacă ne referim la cea înregistrată la nivel 

judeţean, regional sau naţional. Astfel, în anul 2008, rata 

criminalităţii, exprimată prin număr de persoane 

condamnate definitiv la 100.000 locuitori a fost de 171 

la nivel naţional şi de 265 la nivelul judeţului Vaslui. Spre 

deosebire de rata infracţionalităţii judeţene care a 

înregistrat în anul 2008 valori inferioare celor 

înregistrate la nivel regional şi naţional, rata criminalităţii 

din judeţul Vaslui este superioară celei regionale şi 

naţionale. 

 

Procentul de micşorare al ratei criminalităţii a fost de 

45,6% la nivel naţional, de 48,2% la nivel regional şi de 

40,6% la nivel judeţean. 
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Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti 55,8 Iveşti 83,3 

Alexandru Vlahuţă 24,3 Laza 113,7 

Arsura 46,4 Lipovăţ 61,2 

Băcani 54,9 Lunca Banului 47,2 

Băceşti 90,8 Măluşteni 52,5 

Bălteni 49,3 Micleşti 67,3 

Banca 53,8 Muntenii de Jos 68,9 

Bârlad 4764,6 Muntenii de Sus 176,8 

Berezeni 47,0 Murgeni 58,2 

Blăgeşti 32,9 Negreşti 166,4 

Bogdana 36,9 Olteneşti 35,1 

Bogdăneşti 47,7 Oşeşti 64,1 

Bogdăniţa 32,3 Pădureni 47,9 

Boteşti 37,5 Perieni 59,8 

Buneşti-Avereşti 42,0 Pochidia 44,0 

Ciocani 46,2 Pogana 56,0 

Codăeşti 69,5 Pogoneşti 69,1 

Coroieşti 30,2 Poieneşti 76,9 

Costeşti 43,4 Puieşti 40,8 

Cozmeşti 58,9 Pungeşti 48,2 

Creţeşti 33,3 Puşcaşi 125,4 

Dăneşti 39,4 Rafaila 71,5 

Deleni 60,0 Rebricea 68,3 

Deleşti 63,4 Roşieşti 46,7 

Dimitrie Cantemir 32,0 Soleşti 59,0 

Dodeşti 61,9 Stănileşti 63,7 

Dragomireşti 67,6 Ştefan cel Mare 71,5 

Drânceni 73,8 Şuletea 50,6 

Duda-Epureni 65,5 Tăcuta 56,1 

Dumeşti 63,9 Tanacu 36,9 

Epureni 48,9 Tătărăni 31,3 

Fălciu 39,6 Todireşti 92,0 

Fereşti 86,3 Tutova 69,8 

Fruntişeni 52,2 Văleni 120,7 

Găgeşti 34,1 Vaslui 1.020,4 

Gârceni 44,6 Vetrişoaia 45,0 

Ghergheşti 38,8 Viişoara 39,4 

Griviţa 58,9 Vinderei 60,6 

Hoceni 32,3 Voineşti 45,4 

Huşi 454,0 Vultureşti 61,4 

Iana 94,9 Vutcani 32,5 

Ibăneşti 38,0 Zăpodeni 40,2 

Ivăneşti 58,8 Zorleni 72,8 

DENSITATEA DEMOGRAFICĂ  

UM: locuitori / km2 

Media naţională 90,2 

Media regională 100,9 

Media judeţeană 85,1 

Media în urban 543,4 

Media în rural 53,5 

VALORI JUDEŢENE 

 localitatea valoarea 
abatere de la 

media judeţeană 

Valoarea de maxim Bârlad 4764,6 4679,5 

Valoarea de minim Alexandru Vlahuţă 24,3 -60,8 

Valoarea cea mai 

apropiată de medie Fereşti 86,3 1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: DJS Vaslui, INS; 

Calcule: Addvances;Reprezentare cartografică: Addvances; 

Date aferente anului 2008, calculate în raport cu populaţia stabilă de la 1 iulie.  
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DENSITATEA FIZIOLOGICĂ 

UM: locuitori / km2 teren agricol 

Media naţională 146,2 

Media regională 174,8 

Media judeţeană 112,8 

Media în urban 737,4 

Media în rural 70,8 

VALORI JUDEŢENE 

 localitatea valoarea 
abatere de la 

media judeţeană 

Valoarea de maxim Bârlad 36.705,3 36.592,5 

Valoarea de minim Dimitrie Cantemir 36,2 -76,6 

Valoarea cea mai 

apropiată de medie Rafaila 113,8 1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: DJS Vaslui, INS; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

Date aferente anului 2008, calculate în raport cu populaţia stabilă de la 1 iulie.  

    

Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti 55,8 Iveşti 83,3 

Alexandru Vlahuţă 24,3 Laza 113,7 

Arsura 46,4 Lipovăţ 61,2 

Băcani 54,9 Lunca Banului 47,2 

Băceşti 90,8 Măluşteni 52,5 

Bălteni 49,3 Micleşti 67,3 

Banca 53,8 Muntenii de Jos 68,9 

Bârlad 4764,6 Muntenii de Sus 176,8 

Berezeni 47,0 Murgeni 58,2 

Blăgeşti 32,9 Negreşti 166,4 

Bogdana 36,9 Olteneşti 35,1 

Bogdăneşti 47,7 Oşeşti 64,1 

Bogdăniţa 32,3 Pădureni 47,9 

Boteşti 37,5 Perieni 59,8 

Buneşti-Avereşti 42,0 Pochidia 44,0 

Ciocani 46,2 Pogana 56,0 

Codăeşti 69,5 Pogoneşti 69,1 

Coroieşti 30,2 Poieneşti 76,9 

Costeşti 43,4 Puieşti 40,8 

Cozmeşti 58,9 Pungeşti 48,2 

Creţeşti 33,3 Puşcaşi 125,4 

Dăneşti 39,4 Rafaila 71,5 

Deleni 60,0 Rebricea 68,3 

Deleşti 63,4 Roşieşti 46,7 

Dimitrie Cantemir 32,0 Soleşti 59,0 

Dodeşti 61,9 Stănileşti 63,7 

Dragomireşti 67,6 Ştefan cel Mare 71,5 

Drânceni 73,8 Şuletea 50,6 

Duda-Epureni 65,5 Tăcuta 56,1 

Dumeşti 63,9 Tanacu 36,9 

Epureni 48,9 Tătărăni 31,3 

Fălciu 39,6 Todireşti 92,0 

Fereşti 86,3 Tutova 69,8 

Fruntişeni 52,2 Văleni 120,7 

Găgeşti 34,1 Vaslui 1.020,4 

Gârceni 44,6 Vetrişoaia 45,0 

Ghergheşti 38,8 Viişoara 39,4 

Griviţa 58,9 Vinderei 60,6 

Hoceni 32,3 Voineşti 45,4 

Huşi 454,0 Vultureşti 61,4 

Iana 94,9 Vutcani 32,5 

Ibăneşti 38,0 Zăpodeni 40,2 

Ivăneşti 58,8 Zorleni 72,8 
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SPORUL NATURAL  

UM: ‰ 

Media naţională -1,7 

Media regională 0,6 

Media judeţeană 0,1 

Media în urban 2,8 

Media în rural -1,7 

VALORI JUDEŢENE 

 localitatea valoarea 
abatere de la 

media judeţeană 

Valoarea de maxim Soleşti 15,47 15,34 

Valoarea de minim Blăgeşti -17,55 -17,69 

Valoarea cea mai 

apropiată de medie 
Huşi 0,17 0,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: DJS Vaslui, INS; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

Date aferente anului 2008, calculate în raport cu populaţia stabilă de la 1 iulie.  

    

Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti -9,4 Iveşti -3,2 

Alexandru Vlahuţă -12,3 Laza -0,9 

Arsura -0,5 Lipovăţ 0,2 

Băcani -0,3 Lunca Banului -2,0 

Băceşti 13,0 Măluşteni -6,9 

Bălteni -5,0 Micleşti -3,8 

Banca -0,5 Muntenii de Jos 8,6 

Bârlad 1,2 Muntenii de Sus 0,3 

Berezeni -3,6 Murgeni 9,3 

Blăgeşti -17,6 Negreşti 4,1 

Bogdana -2,7 Olteneşti -8,7 

Bogdăneşti 0,9 Oşeşti 4,6 

Bogdăniţa 0,6 Pădureni -9,4 

Boteşti -4,6 Perieni 3,2 

Buneşti-Avereşti -17,2 Pochidia -8,7 

Ciocani -3,3 Pogana -1,8 

Codăeşti -3,8 Pogoneşti -2,8 

Coroieşti -9,3 Poieneşti -2,5 

Costeşti -2,2 Puieşti 4,1 

Cozmeşti -1,6 Pungeşti -2,3 

Creţeşti -2,8 Puşcaşi -0,8 

Dăneşti -2,6 Rafaila 4,1 

Deleni -9,6 Rebricea 3,9 

Deleşti -4,7 Roşieşti -12,9 

Dimitrie Cantemir -3,4 Soleşti 15,5 

Dodeşti -5,4 Stănileşti -5,5 

Dragomireşti 5,2 Ştefan cel Mare -0,3 

Drânceni -4,7 Şuletea -3,2 

Duda-Epureni -2,7 Tăcuta 0,6 

Dumeşti 7,9 Tanacu -4,4 

Epureni -2,6 Tătărăni -7,8 

Fălciu -5,1 Todireşti 1,7 

Fereşti -0,5 Tutova 3,2 

Fruntişeni -1,6 Văleni 1,9 

Găgeşti -5,9 Vaslui 4,5 

Gârceni 2,7 Vetrişoaia -2,7 

Ghergheşti 2,1 Viişoara -2,5 

Griviţa 0,3 Vinderei -6,1 

Hoceni -9,2 Voineşti 4,0 

Huşi 0,2 Vultureşti -5,4 

Iana 7,1 Vutcani -14,9 

Ibăneşti 3,2 Zăpodeni -6,9 

Ivăneşti -6,0 Zorleni 0,2 
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MIŞCAREA MIGRATORIE INTERNĂ  

UM: locuitori / km2 teren agricol 

Media naţională 0 

Media regională -1,78 

Media judeţeană -7,4 

Media în urban -11,7 

Media în rural -4,5 

VALORI JUDEŢENE 

 localitatea valoarea 
abatere de la 

media judeţeană 

Valoarea de maxim Găgeşti 9,9 17,4 

Valoarea de minim Vaslui -18,1 -10,7 

Valoarea cea mai 

apropiată de medie 
Arsura -7,4 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: DJS Vaslui, INS; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

Date aferente anului 2008, calculate în raport cu populaţia stabilă de la 1 iulie.  

    

Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti -3,0 Iveşti -5,0 

Alexandru Vlahuţă -13,0 Laza -7,0 

Arsura -7,4 Lipovăţ 0,5 

Băcani -8,4 Lunca Banului -9,7 

Băceşti -7,2 Măluşteni -4,8 

Bălteni 0,6 Micleşti -4,1 

Banca -2,8 Muntenii de Jos -6,1 

Bârlad -11,1 Muntenii de Sus -2,8 

Berezeni -7,9 Murgeni -1,9 

Blăgeşti -2,5 Negreşti -5,0 

Bogdana -4,9 Olteneşti -0,7 

Bogdăneşti -2,9 Oşeşti -6,7 

Bogdăniţa -5,7 Pădureni -6,8 

Boteşti -9,1 Perieni -3,8 

Buneşti-Avereşti -2,5 Pochidia -0,5 

Ciocani -3,3 Pogana -4,2 

Codăeşti -6,1 Pogoneşti -3,9 

Coroieşti -0,9 Poieneşti -4,4 

Costeşti -2,5 Puieşti -5,3 

Cozmeşti -1,6 Pungeşti -6,7 

Creţeşti 1,1 Puşcaşi -0,3 

Dăneşti -7,0 Rafaila 2,6 

Deleni -2,8 Rebricea 3,1 

Deleşti -3,2 Roşieşti -5,6 

Dimitrie Cantemir -13,4 Soleşti -9,1 

Dodeşti -3,8 Stănileşti -8,2 

Dragomireşti -6,4 Ştefan cel Mare -4,6 

Drânceni 6,0 Şuletea 0,4 

Duda-Epureni -7,4 Tăcuta -12,0 

Dumeşti -2,4 Tanacu -2,2 

Epureni -7,1 Tătărăni -9,9 

Fălciu 2,5 Todireşti -0,8 

Fereşti -0,9 Tutova -5,4 

Fruntişeni -8,9 Văleni -4,9 

Găgeşti 9,9 Vaslui -18,1 

Gârceni -4,3 Vetrişoaia -12,7 

Ghergheşti -4,3 Viişoara -3,5 

Griviţa -2,4 Vinderei -5,7 

Hoceni -5,3 Voineşti -5,0 

Huşi -2,5 Vultureşti 2,5 

Iana -3,1 Vutcani -4,1 

Ibăneşti -5,7 Zăpodeni -1,2 

Ivăneşti -9,3 Zorleni -7,5 
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SUPRAFAŢA LOCUIBILĂ  

UM:  m2 / locuitor 

Media naţională 14,8 

Media regională 13,1 

Media judeţeană 12,9 

Media în urban 12,7 

Media în rural 13,1 

VALORI JUDEŢENE 

 localitatea valoarea 
abatere de la 

media judeţeană 

Valoarea de maxim Pochidia 26,7 13,8 

Valoarea de minim Iveşti 8,5 -4,4 

Valoarea cea mai 

apropiată de medie 
Buneşti-Avereşti 12,9 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: DJS Vaslui, INS; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

Date aferente anului 2008, calculate în raport cu populaţia stabilă de la 1 iulie.  

    

Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti 14,0 Iveşti 8,5 

Alexandru Vlahuţă 10,7 Laza 12,1 

Arsura 13,0 Lipovăţ 13,1 

Băcani 12,0 Lunca Banului 10,7 

Băceşti 10,7 Măluşteni 16,4 

Bălteni 12,9 Micleşti 10,8 

Banca 13,5 Muntenii de Jos 15,0 

Bârlad 12,9 Muntenii de Sus 13,8 

Berezeni 13,4 Murgeni 13,4 

Blăgeşti 22,3 Negreşti 12,0 

Bogdana 13,6 Olteneşti 14,1 

Bogdăneşti 12,5 Oşeşti 11,4 

Bogdăniţa 14,5 Pădureni 13,1 

Boteşti 11,8 Perieni 14,1 

Buneşti-Avereşti 12,9 Pochidia 26,7 

Ciocani 10,3 Pogana 12,6 

Codăeşti 12,6 Pogoneşti 21,5 

Coroieşti 13,4 Poieneşti 13,4 

Costeşti 14,1 Puieşti 14,8 

Cozmeşti 9,2 Pungeşti 13,1 

Creţeşti 14,7 Puşcaşi 10,2 

Dăneşti 12,1 Rafaila 12,2 

Deleni 13,4 Rebricea 10,8 

Deleşti 13,6 Roşieşti 14,5 

Dimitrie Cantemir 13,5 Soleşti 14,9 

Dodeşti 13,8 Stănileşti 13,4 

Dragomireşti 13,2 Ştefan cel Mare 12,4 

Drânceni 12,7 Şuletea 13,3 

Duda-Epureni 11,3 Tăcuta 11,8 

Dumeşti 12,8 Tanacu 12,7 

Epureni 15,1 Tătărăni 14,4 

Fălciu 13,2 Todireşti 10,8 

Fereşti 16,4 Tutova 8,7 

Fruntişeni 12,6 Văleni 11,5 

Găgeşti 12,0 Vaslui 12,2 

Gârceni 14,1 Vetrişoaia 14,9 

Ghergheşti 13,9 Viişoara 12,1 

Griviţa 10,7 Vinderei 15,2 

Hoceni 15,1 Voineşti 11,3 

Huşi 13,3 Vultureşti 12,2 

Iana 11,9 Vutcani 15,2 

Ibăneşti 16,5 Zăpodeni 13,4 

Ivăneşti 13,7 Zorleni 12,0 
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SUPRAFAŢA LOCUINŢELOR  

UM:  m2 / locuinţă 

Media naţională 38,4 

Media regională 36,5 

Media judeţeană 34,6 

Media în urban 36,8 

Media în rural 33,3 

VALORI JUDEŢENE 

 localitatea valoarea 
abatere de la 

media judeţeană 

Valoarea de maxim Pochidia 63,2 28,6 

Valoarea de minim Alexandru Vlahuţă 22,0 -12,6 

Valoarea cea mai 

apropiată de medie 
Băceşti 34,7 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: DJS Vaslui, INS; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

Date aferente anului 2008, calculate în raport cu populaţia stabilă de la 1 iulie.  

    

Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti 14,0 Iveşti 8,5 

Alexandru Vlahuţă 10,7 Laza 12,1 

Arsura 13,0 Lipovăţ 13,1 

Băcani 12,0 Lunca Banului 10,7 

Băceşti 10,7 Măluşteni 16,4 

Bălteni 12,9 Micleşti 10,8 

Banca 13,5 Muntenii de Jos 15,0 

Bârlad 12,9 Muntenii de Sus 13,8 

Berezeni 13,4 Murgeni 13,4 

Blăgeşti 22,3 Negreşti 12,0 

Bogdana 13,6 Olteneşti 14,1 

Bogdăneşti 12,5 Oşeşti 11,4 

Bogdăniţa 14,5 Pădureni 13,1 

Boteşti 11,8 Perieni 14,1 

Buneşti-Avereşti 12,9 Pochidia 26,7 

Ciocani 10,3 Pogana 12,6 

Codăeşti 12,6 Pogoneşti 21,5 

Coroieşti 13,4 Poieneşti 13,4 

Costeşti 14,1 Puieşti 14,8 

Cozmeşti 9,2 Pungeşti 13,1 

Creţeşti 14,7 Puşcaşi 10,2 

Dăneşti 12,1 Rafaila 12,2 

Deleni 13,4 Rebricea 10,8 

Deleşti 13,6 Roşieşti 14,5 

Dimitrie Cantemir 13,5 Soleşti 14,9 

Dodeşti 13,8 Stănileşti 13,4 

Dragomireşti 13,2 Ştefan cel Mare 12,4 

Drânceni 12,7 Şuletea 13,3 

Duda-Epureni 11,3 Tăcuta 11,8 

Dumeşti 12,8 Tanacu 12,7 

Epureni 15,1 Tătărăni 14,4 

Fălciu 13,2 Todireşti 10,8 

Fereşti 16,4 Tutova 8,7 

Fruntişeni 12,6 Văleni 11,5 

Găgeşti 12,0 Vaslui 12,2 

Gârceni 14,1 Vetrişoaia 14,9 

Ghergheşti 13,9 Viişoara 12,1 

Griviţa 10,7 Vinderei 15,2 

Hoceni 15,1 Voineşti 11,3 

Huşi 13,3 Vultureşti 12,2 

Iana 11,9 Vutcani 15,2 

Ibăneşti 16,5 Zăpodeni 13,4 

Ivăneşti 13,7 Zorleni 12,0 
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GRADUL DE MODERNIZARE AL 

STRĂZILOR ORĂŞENEŞTI  

UM:  % 

Media naţională 60,2 

Media regională 56,1 

Media judeţeană 50,3 

Media în urban 50,3 

Media în rural - 

VALORI JUDEŢENE 

 localitatea valoarea 
abatere de la 

media judeţeană 

Valoarea de maxim Vaslui 56,5 3,2 

Valoarea de minim Bârlad 45 -5,3 

Valoarea cea mai 

apropiată de medie Vaslui 56,5 3,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: DJS Vaslui, INS; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

Date aferente anului 2008.  

    

Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti - Iveşti - 
Alexandru Vlahuţă - Laza - 
Arsura - Lipovăţ - 
Băcani - Lunca Banului - 
Băceşti - Măluşteni - 
Bălteni - Micleşti - 
Banca - Muntenii de Jos - 
Bârlad 45 Muntenii de Sus - 
Berezeni - Murgeni 45,4 
Blăgeşti - Negreşti 54 
Bogdana - Olteneşti - 
Bogdăneşti - Oşeşti - 
Bogdăniţa - Pădureni - 
Boteşti - Perieni - 
Buneşti-Avereşti - Pochidia - 
Ciocani - Pogana - 
Codăeşti - Pogoneşti - 
Coroieşti - Poieneşti - 
Costeşti - Puieşti - 
Cozmeşti - Pungeşti - 
Creţeşti - Puşcaşi - 
Dăneşti - Rafaila - 
Deleni - Rebricea - 
Deleşti - Roşieşti - 
Dimitrie Cantemir - Soleşti - 
Dodeşti - Stănileşti - 
Dragomireşti - Ştefan cel Mare - 
Drânceni - Şuletea - 
Duda-Epureni - Tăcuta - 
Dumeşti - Tanacu - 
Epureni - Tătărăni - 
Fălciu - Todireşti - 
Fereşti - Tutova - 
Fruntişeni - Văleni - 
Găgeşti - Vaslui 56,5 
Gârceni - Vetrişoaia - 
Ghergheşti - Viişoara - 
Griviţa - Vinderei - 
Hoceni - Voineşti - 
Huşi 49,5 Vultureşti - 
Iana - Vutcani - 
Ibăneşti - Zăpodeni - 
Ivăneşti - Zorleni 12,0 
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RACORDAREA LA UTILITĂŢI  

 

VALORI NAŢIONALE (2007)   

 
localităţi 

conectate 

% din totalul 

localităţilor 

Reţea de distribuţie a apei 2070 65,1% 

Reţea de canalizare 735 23,1% 

Reţea de distribuţie a gazului natural 807 25,4% 

VALORI REGONALE (2007) 
 

 

 
localităţi 

conectate 

% din totalul 

localităţilor 

Reţea de distribuţie a apei 326 59,1% 

Reţea de canalizare 143 25,9% 

Reţea de distribuţie a gazului natural 85 15,4% 

VALORI JUDEŢENE (2008) 
 

 

 
localităţi 

conectate 

% din totalul 

localităţilor 

Reţea de distribuţie a apei 52 60,5% 

Reţea de canalizare 11 12,8% 

Reţea de distribuţie a gazului natural 6 7,0% 

Nicio reţea 34 39,5% 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: DJS Vaslui, INS; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

Date aferente anului 2008.  

    

Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti nicio reţea Iveşti apă, canalizare 

Alexandru Vlahuţă nicio reţea Laza apă 

Arsura apă Lipovăţ apă 

Băcani nicio reţea Lunca Banului apă 

Băceşti apă Măluşteni nicio reţea 

Bălteni nicio reţea Micleşti apă 

Banca nicio reţea Muntenii de Jos apă, canalizare, gaz 

Bârlad apă, canalizare, gaz Muntenii de Sus apă 

Berezeni apă Murgeni apă, canalizare 

Blăgeşti apă Negreşti apă, canalizare 

Bogdana apă Olteneşti nicio reţea 

Bogdăneşti nicio reţea Oşeşti nicio reţea 

Bogdăniţa nicio reţea Pădureni apă 

Boteşti nicio reţea Perieni apă 

Buneşti-Avereşti nicio reţea Pochidia apă 

Ciocani nicio reţea Pogana nicio reţea 

Codăeşti apă Pogoneşti apă 

Coroieşti apă Poieneşti apă 

Costeşti apă, gaz Puieşti apă, canalizare 

Cozmeşti apă Pungeşti nicio reţea 

Creţeşti nicio reţea Puşcaşi apă 

Dăneşti apă Rafaila nicio reţea 

Deleni nicio reţea Rebricea nicio reţea 

Deleşti apă Roşieşti apă, canalizare 

Dimitrie Cantemir apă Soleşti apă 

Dodeşti apă Stănileşti apă 

Dragomireşti nicio reţea Ştefan cel Mare nicio reţea 

Drânceni apă Şuletea apă 

Duda-Epureni nicio reţea Tăcuta nicio reţea 

Dumeşti nicio reţea Tanacu apă 

Epureni apă Tătărăni apă 

Fălciu apă, canalizare Todireşti nicio reţea 

Fereşti nicio reţea Tutova apă 

Fruntişeni apă Văleni nicio reţea 

Găgeşti apă Vaslui apă, canalizare, gaz 

Gârceni apă Vetrişoaia apă 

Ghergheşti nicio reţea Viişoara apă, canalizare 

Griviţa apă Vinderei nicio reţea 

Hoceni apă Voineşti nicio reţea 

Huşi apă, canalizare, gaz Vultureşti nicio reţea 

Iana nicio reţea Vutcani apă 

Ibăneşti apă Zăpodeni nicio reţea 

Ivăneşti nicio reţea Zorleni apă, gaz 
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REŢEAUA DE APĂ 

 

GRADUL DE CONECTARE    

 
localităţi 

conectate 

% din totalul 

localităţilor 

România (2007) 2070 65,1% 

Regiunea Nord-Est (2007) 326 59,1% 

Judeţul Vaslui 52 60,5% 

Media în urban 5 100% 

Media în rural 47 58% 

 

DENSITATEA REŢELEI – raportată la suprafaţă   

 UM: m reţea / km2 

România (2007)  

Regiunea Nord-Est (2007)  

Judeţul Vaslui 146,8 

Media în urban 1216,6 

Media în rural 73,1 

VALORI JUDEŢENE 

 

 

 localitatea valoarea 

Valoarea de maxim Bârlad 15639,4 

Valoarea cea mai apropiată de medie Codăeşti 146,0 

Localităţi neconectate 34 - 

 

 

 

 

Sursa datelor: DJS Vaslui, INS; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

Date aferente anului 2008.  

    

Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti 0,0 Iveşti 407,9 

Alexandru Vlahuţă 0,0 Laza 241,4 

Arsura 29,5 Lipovăţ 49,0 

Băcani 0,0 Lunca Banului 265,6 

Băceşti 10,5 Măluşteni 0,0 

Bălteni 0,0 Micleşti 55,5 

Banca 0,0 Muntenii de Jos 315,2 

Bârlad 15.639,4 Muntenii de Sus 71,5 

Berezeni 310,7 Murgeni 5447,9 

Blăgeşti 260,2 Negreşti 2427,1 

Bogdana 264,6 Olteneşti 0,0 

Bogdăneşti 0,0 Oşeşti 0,0 

Bogdăniţa 0,0 Pădureni 174,7 

Boteşti 0,0 Perieni 138,6 

Buneşti-Avereşti 0,0 Pochidia 164,6 

Ciocani 0,0 Pogana 0,0 

Codăeşti 146,0 Pogoneşti 239,2 

Coroieşti 46,7 Poieneşti 240,8 

Costeşti 165,8 Puieşti 31,6 

Cozmeşti 18,8 Pungeşti 0,0 

Creţeşti 0,0 Puşcaşi 102,8 

Dăneşti 25,9 Rafaila 0,0 

Deleni 0,0 Rebricea 0,0 

Deleşti 32,6 Roşieşti 18,3 

Dimitrie Cantemir 63,7 Soleşti 100,2 

Dodeşti 404,7 Stănileşti 136,2 

Dragomireşti 0,0 Ştefan cel Mare 0,0 

Drânceni 20,6 Şuletea 143,9 

Duda-Epureni 0,0 Tăcuta 0,0 

Dumeşti 0,0 Tanacu 209,3 

Epureni 71,0 Tătărăni 26,6 

Fălciu 235,6 Todireşti 0,0 

Fereşti 0,0 Tutova 79,2 

Fruntişeni 54,8 Văleni 0,0 

Găgeşti 46,1 Vaslui 5778,2 

Gârceni 26,0 Vetrişoaia 63,8 

Ghergheşti 0,0 Viişoara 88,0 

Griviţa 15,7 Vinderei 0,0 

Hoceni 48,0 Voineşti 0,0 

Huşi 6.484,7 Vultureşti 0,0 

Iana 0,0 Vutcani 98,5 

Ibăneşti 31,3 Zăpodeni 0,0 

Ivăneşti 0,0 Zorleni 112,4 
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REŢEAUA DE APĂ 

 

DENSITATEA REŢELEI  - raportată la populaţie 

 
UM:  km reţea / 1.000 loc 

România (2007) 2,44 

Regiunea Nord-Est (2007) 1,69 

Judeţul Vaslui 1,73 

Media în urban 2,24 

Media în rural 1,37 

VALORI JUDEŢENE 

 

 

 localitatea valoarea 

Valoarea de maxim Blăgeşti 7,9 

Valoarea cea mai apropiată de medie Soleşti 1,7 

Localităţi neconectate 34 - 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: DJS Vaslui, INS; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

Date aferente anului 2008, calculate în raport cu populaţia stabilă de la 1 iulie.  

    

Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti 0,00 Iveşti 4,90 

Alexandru Vlahuţă 0,00 Laza 2,12 

Arsura 0,64 Lipovăţ 0,80 

Băcani 0,00 Lunca Banului 5,63 

Băceşti 0,12 Măluşteni 0,00 

Bălteni 0,00 Micleşti 0,82 

Banca 0,00 Muntenii de Jos 4,58 

Bârlad 2,45 Muntenii de Sus 0,40 

Berezeni 6,61 Murgeni 5,74 

Blăgeşti 7,90 Negreşti 1,80 

Bogdana 7,18 Olteneşti 0,00 

Bogdăneşti 0,00 Oşeşti 0,00 

Bogdăniţa 0,00 Pădureni 3,64 

Boteşti 0,00 Perieni 2,32 

Buneşti-Avereşti 0,00 Pochidia 3,74 

Ciocani 0,00 Pogana 0,00 

Codăeşti 2,10 Pogoneşti 3,46 

Coroieşti 1,55 Poieneşti 3,13 

Costeşti 3,82 Puieşti 0,77 

Cozmeşti 0,32 Pungeşti 0,00 

Creţeşti 0,00 Puşcaşi 0,82 

Dăneşti 0,66 Rafaila 0,00 

Deleni 0,00 Rebricea 0,00 

Deleşti 0,51 Roşieşti 0,39 

Dimitrie Cantemir 1,99 Soleşti 1,70 

Dodeşti 6,54 Stănileşti 2,14 

Dragomireşti 0,00 Ştefan cel Mare 0,00 

Drânceni 0,28 Şuletea 2,84 

Duda-Epureni 0,00 Tăcuta 0,00 

Dumeşti 0,00 Tanacu 5,68 

Epureni 1,45 Tătărăni 0,85 

Fălciu 5,95 Todireşti 0,00 

Fereşti 0,00 Tutova 1,13 

Fruntişeni 1,05 Văleni 0,00 

Găgeşti 1,35 Vaslui 1,63 

Gârceni 0,58 Vetrişoaia 1,42 

Ghergheşti 0,00 Viişoara 2,23 

Griviţa 0,27 Vinderei 0,00 

Hoceni 1,49 Voineşti 0,00 

Huşi 2,41 Vultureşti 0,00 

Iana 0,00 Vutcani 3,03 

Ibăneşti 0,82 Zăpodeni 0,00 

Ivăneşti 0,00 Zorleni 1,54 
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CONSUMUL DE APĂ POTABILĂ 

valoare medie zilnică pe localitate 

UM:  m3 / localitate / zi 

Media naţională 917,7 

Media regională 568,7 

Media judeţeană 277,4 

Media în urban 3.710,7 

Media în rural 65,5 

VALORI JUDEŢENE 

 localitatea valoarea 
abatere de la 

media judeţeană 

Valoarea de maxim Vaslui 9.372,60 9.095,20 

Valoarea de minim 42 localităţi 0,00 -277,40 

Valoarea cea mai 

apropiată de medie Pădureni 287,67 10,27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: DJS Vaslui, INS; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

Date aferente anului 2008.  

    

Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti 0,0 Iveşti 112,3 

Alexandru Vlahuţă 0,0 Laza 112,3 

Arsura 19,2 Lipovăţ 2,7 

Băcani 0,0 Lunca Banului 147,9 

Băceşti 8,2 Măluşteni 0,0 

Bălteni 0,0 Micleşti 8,2 

Banca 0,0 Muntenii de Jos 38,4 

Bârlad 5739,7 Muntenii de Sus 293,2 

Berezeni 123,3 Murgeni 526,0 

Blăgeşti 446,6 Negreşti 446,6 

Bogdana 312,3 Olteneşti 0,0 

Bogdăneşti 0,0 Oşeşti 0,0 

Bogdăniţa 0,0 Pădureni 287,7 

Boteşti 0,0 Perieni 41,1 

Buneşti-Avereşti 0,0 Pochidia 150,7 

Ciocani 0,0 Pogana 0,0 

Codăeşti 219,2 Pogoneşti 104,1 

Coroieşti 5,5 Poieneşti 8,2 

Costeşti 41,1 Puieşti 663,0 

Cozmeşti 0,0 Pungeşti 0,0 

Creţeşti 0,0 Puşcaşi 24,7 

Dăneşti 13,7 Rafaila 0,0 

Deleni 0,0 Rebricea 0,0 

Deleşti 0,0 Roşieşti 350,7 

Dimitrie Cantemir 38,4 Soleşti 493,2 

Dodeşti 0,0 Stănileşti 117,8 

Dragomireşti 0,0 Ştefan cel Mare 0,0 

Drânceni 13,7 Şuletea 5,5 

Duda-Epureni 0,0 Tăcuta 0,0 

Dumeşti 0,0 Tanacu 41,1 

Epureni 0,0 Tătărăni 172,6 

Fălciu 238,4 Todireşti 0,0 

Fereşti 0,0 Tutova 0,0 

Fruntişeni 230,1 Văleni 0,0 

Găgeşti 0,0 Vaslui 9.372,6 

Gârceni 19,2 Vetrişoaia 0,0 

Ghergheşti 0,0 Viişoara 76,7 

Griviţa 147,9 Vinderei 0,0 

Hoceni 0,0 Voineşti 0,0 

Huşi 2.468,5 Vultureşti 0,0 

Iana 0,0 Vutcani 13,7 

Ibăneşti 27,4 Zăpodeni 0,0 

Ivăneşti 0,0 Zorleni 134,2 
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CONSUMUL DE APĂ POTABILĂ 

valoare medie lunară pe locuitor 

UM:  m3 / locuitor / lună 

Media naţională 2,6 

Media regională 1,6 

Media judeţeană 1,19 

Media în urban 2,05 

Media în rural 0,59 

VALORI JUDEŢENE 

 localitatea valoarea 
abatere de la 

media judeţeană 

Valoarea de maxim Blăgeşti 8,52 7,33 

Valoarea de minim 34 localităţi 0,00 -1,19 

Valoarea cea mai 

apropiată de medie Griviţa 1,20 0,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: DJS Vaslui, INS; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

Date aferente anului 2008, calculate în raport cu populaţia stabilă de la 1 iulie.  

    

Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti - Iveşti 1,21 

Alexandru Vlahuţă - Laza 1,04 

Arsura 0,31 Lipovăţ 0,02 

Băcani - Lunca Banului 1,15 

Băceşti 0,06 Măluşteni - 

Bălteni - Micleşti 0,09 

Banca - Muntenii de Jos 0,25 

Bârlad 2,00 Muntenii de Sus 1,87 

Berezeni 0,71 Murgeni 1,92 

Blăgeşti 8,52 Negreşti 0,87 

Bogdana 5,21 Olteneşti - 

Bogdăneşti - Oşeşti - 

Bogdăniţa - Pădureni 2,06 

Boteşti - Perieni 0,34 

Buneşti-Avereşti - Pochidia 2,49 

Ciocani - Pogana - 

Codăeşti 1,40 Pogoneşti 1,77 

Coroieşti 0,07 Poieneşti 0,08 

Costeşti 0,39 Puieşti 4,11 

Cozmeşti - Pungeşti - 

Creţeşti - Puşcaşi 0,20 

Dăneşti 0,18 Rafaila - 

Deleni - Rebricea - 

Deleşti - Roşieşti 2,99 

Dimitrie Cantemir 0,40 Soleşti 3,80 

Dodeşti - Stănileşti 0,64 

Dragomireşti - Ştefan cel Mare - 

Drânceni 0,09 Şuletea 0,07 

Duda-Epureni - Tăcuta - 

Dumeşti - Tanacu 0,51 

Epureni - Tătărăni 2,16 

Fălciu 1,17 Todireşti - 

Fereşti - Tutova - 

Fruntişeni 2,58 Văleni - 

Găgeşti - Vaslui 2,46 

Gârceni 0,23 Vetrişoaia - 

Ghergheşti - Viişoara 1,16 

Griviţa 1,20 Vinderei - 

Hoceni - Voineşti - 

Huşi 1,62 Vultureşti - 

Iana - Vutcani 0,19 

Ibăneşti 0,53 Zăpodeni - 

Ivăneşti - Zorleni 0,42 
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CONSUMUL INDUSTRIAL DE APĂ 

UM:  %, consum industrial din consum total 

Media naţională 37,0% 

Media regională 38,6% 

Media judeţeană 25,73% 

Media în urban 32,35% 

Media în rural 2,58% 

VALORI JUDEŢENE 

 localitatea valoarea 
abatere de la 

media judeţeană 

Valoarea de maxim Vaslui 39,70% 13,96% 

Valoarea de minim 76 localităţi 0,00% -25,73% 

Valoarea cea mai 

apropiată de medie Fruntişeni 29,76% 4,03% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: DJS Vaslui, INS; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

Date aferente anului 2008.  

    

Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti - Iveşti 0,0% 

Alexandru Vlahuţă - Laza 0,0% 

Arsura 0,0% Lipovăţ 0,0% 

Băcani - Lunca Banului 0,0% 

Băceşti 0,0% Măluşteni - 

Bălteni - Micleşti 0,0% 

Banca - Muntenii de Jos 14,3% 

Bârlad 20,5% Muntenii de Sus 16,8% 

Berezeni 0,0% Murgeni 5,7% 

Blăgeşti 0,0% Negreşti 35,0% 

Bogdana 0,0% Olteneşti - 

Bogdăneşti - Oşeşti - 

Bogdăniţa - Pădureni 0,0% 

Boteşti - Perieni 0,0% 

Buneşti-Avereşti - Pochidia 0,0% 

Ciocani - Pogana - 

Codăeşti 0,0% Pogoneşti 0,0% 

Coroieşti 0,0% Poieneşti 0,0% 

Costeşti 0,0% Puieşti 0,0% 

Cozmeşti - Pungeşti - 

Creţeşti - Puşcaşi 0,0% 

Dăneşti 0,0% Rafaila - 
Deleni - Rebricea - 
Deleşti - Roşieşti 0,0% 

Dimitrie Cantemir 0,0% Soleşti 0,0% 

Dodeşti - Stănileşti 0,0% 

Dragomireşti - Ştefan cel Mare - 

Drânceni 0,0% Şuletea 0,0% 

Duda-Epureni - Tăcuta - 

Dumeşti - Tanacu 6,7% 

Epureni - Tătărăni 0,0% 

Fălciu 4,6% Todireşti - 
Fereşti - Tutova - 
Fruntişeni 29,8% Văleni - 
Găgeşti - Vaslui 39,7% 

Gârceni 0,0% Vetrişoaia - 

Ghergheşti - Viişoara 0,0% 

Griviţa 0,0% Vinderei - 
Hoceni - Voineşti - 
Huşi 37,2% Vultureşti - 
Iana - Vutcani 0,0% 

Ibăneşti 0,0% Zăpodeni - 

Ivăneşti - Zorleni 0,0% 
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GRADUL DE UTILIZARE A 

CAPACITĂŢII DE PRODUCERE A 

APEI 

UM:  %  

Media naţională 24,1 

Media regională 25,6 

Media judeţeană 17,9 

Media în urban 14,9 

Media în rural 60,6 

VALORI JUDEŢENE 

 localitatea valoarea 
abatere de la 

media judeţeană 

Valoarea de maxim Blăgeşti 99,24 81,34 

Valoarea cea mai 

apropiată de medie 
Muntenii de Jos 17,43 -0,47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: DJS Vaslui, INS; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

Date aferente anului 2008.  

    

Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti - Iveşti 78,0 

Alexandru Vlahuţă - Laza 97,7 

Arsura 95,9 Lipovăţ 5,5 

Băcani - Lunca Banului 64,9 

Băceşti 82,2 Măluşteni - 

Bălteni - Micleşti 30,4 

Banca - Muntenii de Jos 17,4 

Bârlad 15,5 Muntenii de Sus 98,7 

Berezeni 20,5 Murgeni 89,2 

Blăgeşti 99,2 Negreşti 6,9 

Bogdana 98,2 Olteneşti - 
Bogdăneşti - Oşeşti - 
Bogdăniţa - Pădureni 75,7 

Boteşti - Perieni 41,9 

Buneşti-Avereşti - Pochidia 75,3 

Ciocani - Pogana - 

Codăeşti 87,7 Pogoneşti 52,1 

Coroieşti 6,1 Poieneşti 20,5 

Costeşti 10,2 Puieşti 94,7 

Cozmeşti - Pungeşti - 

Creţeşti - Puşcaşi 58,7 

Dăneşti 68,5 Rafaila - 
Deleni - Rebricea - 
Deleşti - Roşieşti 97,4 

Dimitrie Cantemir 7,2 Soleşti 99,2 

Dodeşti - Stănileşti 66,9 

Dragomireşti - Ştefan cel Mare - 

Drânceni 50,7 Şuletea 12,5 

Duda-Epureni - Tăcuta - 

Dumeşti - Tanacu 41,1 

Epureni - Tătărăni 95,9 

Fălciu 64,4 Todireşti - 
Fereşti - Tutova - 
Fruntişeni 92,1 Văleni - 
Găgeşti - Vaslui 14,9 

Gârceni 95,9 Vetrişoaia - 

Ghergheşti - Viişoara 95,9 

Griviţa 98,6 Vinderei - 
Hoceni - Voineşti - 
Huşi 14,3 Vultureşti - 
Iana - Vutcani 3,1 

Ibăneşti 91,3 Zăpodeni - 

Ivăneşti - Zorleni 22,4 
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REŢEAUA DE GAZ 

 

GRADUL DE CONECTARE    

 
localităţi 

conectate 

% din totalul 

localităţilor 

România (2007) 807 25,4% 

Regiunea Nord-Est (2007) 85 15,4% 

Judeţul Vaslui 6 7,0% 

Media în urban 3 60% 

Media în rural 3 3,7% 

 

DENSITATEA REŢELEI – raportată la suprafaţă   

 UM: m reţea / km2 

România (2007) 128,9 

Regiunea Nord-Est (2007) 73,0 

Judeţul Vaslui 44,58 

Media în urban 640,41 

Media în rural 3,54 

VALORI JUDEŢENE 

 

 

 localitatea valoarea 

Valoarea de maxim Bârlad 7946,4 

Valoarea cea mai apropiată de medie Albeşti 0,0 

Localităţi neconectate 80 - 

 

 

 

Sursa datelor: DJS Vaslui, INS; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

Date aferente anului 2008.  

    

Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti 0,00 Iveşti 0,00 

Alexandru Vlahuţă 0,00 Laza 0,00 

Arsura 0,00 Lipovăţ 0,00 

Băcani 0,00 Lunca Banului 0,00 

Băceşti 0,00 Măluşteni 0,00 

Bălteni 0,00 Micleşti 0,00 

Banca 0,00 Muntenii de Jos 259,19 

Bârlad 7.946,43 Muntenii de Sus 0,00 

Berezeni 0,00 Murgeni 0,00 

Blăgeşti 0,00 Negreşti 0,00 

Bogdana 0,00 Olteneşti 0,00 

Bogdăneşti 0,00 Oşeşti 0,00 

Bogdăniţa 0,00 Pădureni 0,00 

Boteşti 0,00 Perieni 0,00 

Buneşti-Avereşti 0,00 Pochidia 0,00 

Ciocani 0,00 Pogana 0,00 

Codăeşti 0,00 Pogoneşti 0,00 

Coroieşti 0,00 Poieneşti 0,00 

Costeşti 25,82 Puieşti 0,00 

Cozmeşti 0,00 Pungeşti 0,00 

Creţeşti 0,00 Puşcaşi 0,00 

Dăneşti 0,00 Rafaila 0,00 

Deleni 0,00 Rebricea 0,00 

Deleşti 0,00 Roşieşti 0,00 

Dimitrie Cantemir 0,00 Soleşti 0,00 

Dodeşti 0,00 Stănileşti 0,00 

Dragomireşti 0,00 Ştefan cel Mare 0,00 

Drânceni 0,00 Şuletea 0,00 

Duda-Epureni 0,00 Tăcuta 0,00 

Dumeşti 0,00 Tanacu 0,00 

Epureni 0,00 Tătărăni 0,00 

Fălciu 0,00 Todireşti 0,00 

Fereşti 0,00 Tutova 0,00 

Fruntişeni 0,00 Văleni 0,00 

Găgeşti 0,00 Vaslui 1.109,00 

Gârceni 0,00 Vetrişoaia 0,00 

Ghergheşti 0,00 Viişoara 0,00 

Griviţa 0,00 Vinderei 0,00 

Hoceni 0,00 Voineşti 0,00 

Huşi 436,07 Vultureşti 0,00 

Iana 0,00 Vutcani 0,00 

Ibăneşti 0,00 Zăpodeni 0,00 

Ivăneşti 0,00 Zorleni 6,74 
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REŢEAUA DE GAZ 

 

DENSITATEA REŢELEI  - raportată la populaţie 

 
UM:  m reţea / 1.000 loc 

România (2007) 1.429,37 

Regiunea Nord-Est (2007) 723,24 

Judeţul Vaslui 523,9 

Media în urban 1.178,5 

Media în rural 66,1 

VALORI JUDEŢENE 

 

 

 localitatea valoarea 

Valoarea de maxim Muntenii de Jos 3763,0 

Valoarea cea mai apropiată de medie Costeşti 595,2 

Localităţi neconectate 80 - 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: DJS Vaslui, INS; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

Date aferente anului 2008, calculate în raport cu populaţia stabilă de la 1 iulie.  

    

Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti 0,0 Iveşti 0,0 

Alexandru Vlahuţă 0,0 Laza 0,0 

Arsura 0,0 Lipovăţ 0,0 

Băcani 0,0 Lunca Banului 0,0 

Băceşti 0,0 Măluşteni 0,0 

Bălteni 0,0 Micleşti 0,0 

Banca 0,0 Muntenii de Jos 3763,0 

Bârlad 1667,8 Muntenii de Sus 0,0 

Berezeni 0,0 Murgeni 0,0 

Blăgeşti 0,0 Negreşti 0,0 

Bogdana 0,0 Olteneşti 0,0 

Bogdăneşti 0,0 Oşeşti 0,0 

Bogdăniţa 0,0 Pădureni 0,0 

Boteşti 0,0 Perieni 0,0 

Buneşti-Avereşti 0,0 Pochidia 0,0 

Ciocani 0,0 Pogana 0,0 

Codăeşti 0,0 Pogoneşti 0,0 

Coroieşti 0,0 Poieneşti 0,0 

Costeşti 595,2 Puieşti 0,0 

Cozmeşti 0,0 Pungeşti 0,0 

Creţeşti 0,0 Puşcaşi 0,0 

Dăneşti 0,0 Rafaila 0,0 

Deleni 0,0 Rebricea 0,0 

Deleşti 0,0 Roşieşti 0,0 

Dimitrie Cantemir 0,0 Soleşti 0,0 

Dodeşti 0,0 Stănileşti 0,0 

Dragomireşti 0,0 Ştefan cel Mare 0,0 

Drânceni 0,0 Şuletea 0,0 

Duda-Epureni 0,0 Tăcuta 0,0 

Dumeşti 0,0 Tanacu 0,0 

Epureni 0,0 Tătărăni 0,0 

Fălciu 0,0 Todireşti 0,0 

Fereşti 0,0 Tutova 0,0 

Fruntişeni 0,0 Văleni 0,0 

Găgeşti 0,0 Vaslui 1086,8 

Gârceni 0,0 Vetrişoaia 0,0 

Ghergheşti 0,0 Viişoara 0,0 

Griviţa 0,0 Vinderei 0,0 

Hoceni 0,0 Voineşti 0,0 

Huşi 960,5 Vultureşti 0,0 

Iana 0,0 Vutcani 0,0 

Ibăneşti 0,0 Zăpodeni 0,0 

Ivăneşti 0,0 Zorleni 92,6 
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CONSUMUL CASNIC DE GAZ 

valoare medie lunară pe locuitor 

 

UM:  m3 /  loc / lună 

România (2007) 9,8 

Regiunea Nord-Est (2007) 6,4 

Judeţul Vaslui 6,0 

Media în urban 14,6 

Media în rural 0,0 

VALORI JUDEŢENE 

 

 

 localitatea valoarea 

Valoarea de maxim Bârlad 20,28 

Valoarea cea mai apropiată de medie Huşi 8,63 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: DJS Vaslui, INS; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

Date aferente anului 2008, calculate în raport cu populaţia stabilă de la 1 iulie.  

    

Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti 0 Iveşti 0 

Alexandru Vlahuţă 0 Laza 0 

Arsura 0 Lipovăţ 0 

Băcani 0 Lunca Banului 0 

Băceşti 0 Măluşteni 0 

Bălteni 0 Micleşti 0 

Banca 0 Muntenii de Jos 0 

Bârlad 20,28 Muntenii de Sus 0 

Berezeni 0 Murgeni 0 

Blăgeşti 0 Negreşti 0 

Bogdana 0 Olteneşti 0 

Bogdăneşti 0 Oşeşti 0 

Bogdăniţa 0 Pădureni 0 

Boteşti 0 Perieni 0 

Buneşti-Avereşti 0 Pochidia 0 

Ciocani 0 Pogana 0 

Codăeşti 0 Pogoneşti 0 

Coroieşti 0 Poieneşti 0 

Costeşti 0 Puieşti 0 

Cozmeşti 0 Pungeşti 0 

Creţeşti 0 Puşcaşi 0 

Dăneşti 0 Rafaila 0 

Deleni 0 Rebricea 0 

Deleşti 0 Roşieşti 0 

Dimitrie Cantemir 0 Soleşti 0 

Dodeşti 0 Stănileşti 0 

Dragomireşti 0 Ştefan cel Mare 0 

Drânceni 0 Şuletea 0 

Duda-Epureni 0 Tăcuta 0 

Dumeşti 0 Tanacu 0 

Epureni 0 Tătărăni 0 

Fălciu 0 Todireşti 0 

Fereşti 0 Tutova 0 

Fruntişeni 0 Văleni 0 

Găgeşti 0 Vaslui 0 

Gârceni 0 Vetrişoaia 15,17 

Ghergheşti 0 Viişoara 0 

Griviţa 0 Vinderei 0 

Hoceni 0 Voineşti 0 

Huşi 8,63 Vultureşti 0 

Iana 0 Vutcani 0 

Ibăneşti 0 Zăpodeni 0 

Ivăneşti 0 Zorleni 0 
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REŢEAUA DE CANALIZARE 

 

GRADUL DE CONECTARE    

 
localităţi 

conectate 

% din totalul 

localităţilor 

România (2007) 735 23,1% 

Regiunea Nord-Est (2007) 143 25,9% 

Judeţul Vaslui 11 12,8% 

Urban 5 100% 

Rural 6 7,4% 

 

DENSITATEA REŢELEI – raportată la suprafaţă   

 UM: m reţea / km2 

România (2007) 81,2 

Regiunea Nord-Est (2007) 74,5 

Judeţul Vaslui 90,82 

Media în urban 1.379,43 

Media în rural 2,05 

VALORI JUDEŢENE 

 

 

 localitatea valoarea 

Valoarea de maxim Bârlad 16964,3 

Valoarea cea mai apropiată de medie Muntenii de Jos 70,1 

Localităţi neconectate 75 - 

 

 

 

Sursa datelor: DJS Vaslui, INS; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

Date aferente anului 2008.  

    

Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti lipsă reţea Iveşti 8,9 

Alexandru Vlahuţă lipsă reţea Laza lipsă reţea 

Arsura lipsă reţea Lipovăţ lipsă reţea 

Băcani lipsă reţea Lunca Banului lipsă reţea 

Băceşti lipsă reţea Măluşteni lipsă reţea 

Bălteni lipsă reţea Micleşti lipsă reţea 

Banca lipsă reţea Muntenii de Jos 70,1 

Bârlad 16.964,3 Muntenii de Sus lipsă reţea 

Berezeni lipsă reţea Murgeni 59,4 

Blăgeşti lipsă reţea Negreşti 140,9 

Bogdana lipsă reţea Olteneşti lipsă reţea 

Bogdăneşti lipsă reţea Oşeşti lipsă reţea 

Bogdăniţa lipsă reţea Pădureni lipsă reţea 

Boteşti lipsă reţea Perieni lipsă reţea 

Buneşti-Avereşti lipsă reţea Pochidia lipsă reţea 

Ciocani lipsă reţea Pogana lipsă reţea 

Codăeşti lipsă reţea Pogoneşti lipsă reţea 

Coroieşti lipsă reţea Poieneşti lipsă reţea 

Costeşti lipsă reţea Puieşti 2,5 

Cozmeşti lipsă reţea Pungeşti lipsă reţea 

Creţeşti lipsă reţea Puşcaşi lipsă reţea 

Dăneşti lipsă reţea Rafaila lipsă reţea 

Deleni lipsă reţea Rebricea lipsă reţea 

Deleşti lipsă reţea Roşieşti 17,0 

Dimitrie Cantemir lipsă reţea Soleşti lipsă reţea 

Dodeşti lipsă reţea Stănileşti lipsă reţea 

Dragomireşti lipsă reţea Ştefan cel Mare lipsă reţea 

Drânceni lipsă reţea Şuletea lipsă reţea 

Duda-Epureni lipsă reţea Tăcuta lipsă reţea 

Dumeşti lipsă reţea Tanacu lipsă reţea 

Epureni lipsă reţea Tătărăni lipsă reţea 

Fălciu 26,9 Todireşti lipsă reţea 

Fereşti lipsă reţea Tutova lipsă reţea 

Fruntişeni lipsă reţea Văleni lipsă reţea 

Găgeşti lipsă reţea Vaslui 1.952,1 

Gârceni lipsă reţea Vetrişoaia lipsă reţea 

Ghergheşti lipsă reţea Viişoara 5,9 

Griviţa lipsă reţea Vinderei lipsă reţea 

Hoceni lipsă reţea Voineşti lipsă reţea 

Huşi 1.181,6 Vultureşti lipsă reţea 

Iana lipsă reţea Vutcani lipsă reţea 

Ibăneşti lipsă reţea Zăpodeni lipsă reţea 

Ivăneşti lipsă reţea Zorleni lipsă reţea 
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REŢEAUA DE CANALIZARE 

 

DENSITATEA REŢELEI  - raportată la populaţie 

 
UM:  m reţea / 1.000 loc 

România (2007) 900,1 

Regiunea Nord-Est (2007) 737,9 

Judeţul Vaslui 1.067,34 

Media în urban 2.538,46 

Media în rural 38,31 

VALORI JUDEŢENE 

 

 

 localitatea valoarea 

Valoarea de maxim Bârlad 3.560,5 

Valoarea cea mai apropiată de medie Murgeni 1.020,1 

Localităţi neconectate 75 - 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: DJS Vaslui, INS; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

Date aferente anului 2008, calculate în raport cu populaţia stabilă de la 1 iulie.  

    

Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti lipsă reţea Iveşti 106,4 

Alexandru Vlahuţă lipsă reţea Laza lipsă reţea 

Arsura lipsă reţea Lipovăţ lipsă reţea 

Băcani lipsă reţea Lunca Banului lipsă reţea 

Băceşti lipsă reţea Măluşteni lipsă reţea 

Bălteni lipsă reţea Micleşti lipsă reţea 

Banca lipsă reţea Muntenii de Jos 1.017,0 

Bârlad 3.560,5 Muntenii de Sus lipsă reţea 

Berezeni lipsă reţea Murgeni 1.020,1 

Blăgeşti lipsă reţea Negreşti 847,0 

Bogdana lipsă reţea Olteneşti lipsă reţea 

Bogdăneşti lipsă reţea Oşeşti lipsă reţea 

Bogdăniţa lipsă reţea Pădureni lipsă reţea 

Boteşti lipsă reţea Perieni lipsă reţea 

Buneşti-Avereşti lipsă reţea Pochidia lipsă reţea 

Ciocani lipsă reţea Pogana lipsă reţea 

Codăeşti lipsă reţea Pogoneşti lipsă reţea 

Coroieşti lipsă reţea Poieneşti lipsă reţea 

Costeşti lipsă reţea Puieşti 61,1 

Cozmeşti lipsă reţea Pungeşti lipsă reţea 

Creţeşti lipsă reţea Puşcaşi lipsă reţea 

Dăneşti lipsă reţea Rafaila lipsă reţea 

Deleni lipsă reţea Rebricea lipsă reţea 

Deleşti lipsă reţea Roşieşti 364,0 

Dimitrie Cantemir lipsă reţea Soleşti lipsă reţea 

Dodeşti lipsă reţea Stănileşti lipsă reţea 

Dragomireşti lipsă reţea Ştefan cel Mare lipsă reţea 

Drânceni lipsă reţea Şuletea lipsă reţea 

Duda-Epureni lipsă reţea Tăcuta lipsă reţea 

Dumeşti lipsă reţea Tanacu lipsă reţea 

Epureni lipsă reţea Tătărăni lipsă reţea 

Fălciu 679,5 Todireşti lipsă reţea 

Fereşti lipsă reţea Tutova lipsă reţea 

Fruntişeni lipsă reţea Văleni lipsă reţea 

Găgeşti lipsă reţea Vaslui 1.913,0 

Gârceni lipsă reţea Vetrişoaia lipsă reţea 

Ghergheşti lipsă reţea Viişoara 148,9 

Griviţa lipsă reţea Vinderei lipsă reţea 

Hoceni lipsă reţea Voineşti lipsă reţea 

Huşi 2.602,7 Vultureşti lipsă reţea 

Iana lipsă reţea Vutcani lipsă reţea 

Ibăneşti lipsă reţea Zăpodeni lipsă reţea 

Ivăneşti lipsă reţea Zorleni lipsă reţea 
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Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti 0 Iveşti 0 
Alexandru Vlahuţă 0 Laza 0 
Arsura 0 Lipovăţ 0 
Băcani 0 Lunca Banului 0 
Băceşti 0 Măluşteni 0 
Bălteni 0 Micleşti 0 
Banca 0 Muntenii de Jos 0 
Bârlad 1 Muntenii de Sus 0 
Berezeni 0 Murgeni 1 
Blăgeşti 0 Negreşti 1 
Bogdana 0 Olteneşti 0 
Bogdăneşti 0 Oşeşti 0 
Bogdăniţa 0 Pădureni 1 
Boteşti 0 Perieni 0 
Buneşti-Avereşti 0 Pochidia 0 
Ciocani 0 Pogana 0 
Codăeşti 0 Pogoneşti 0 
Coroieşti 0 Poieneşti 0 
Costeşti 0 Puieşti 0 
Cozmeşti 0 Pungeşti 0 
Creţeşti 0 Puşcaşi 0 
Dăneşti 0 Rafaila 0 
Deleni 0 Rebricea 0 
Deleşti 0 Roşieşti 0 
Dimitrie Cantemir 1 Soleşti 0 
Dodeşti 0 Stănileşti 0 
Dragomireşti 0 Ştefan cel Mare 0 
Drânceni 0 Şuletea 0 
Duda-Epureni 0 Tăcuta 0 
Dumeşti 0 Tanacu 0 
Epureni 0 Tătărăni 0 
Fălciu 0 Todireşti 0 
Fereşti 0 Tutova 0 
Fruntişeni 0 Văleni 0 
Găgeşti 0 Vaslui 1 
Gârceni 0 Vetrişoaia 0 
Ghergheşti 0 Viişoara 0 
Griviţa 0 Vinderei 0 
Hoceni 0 Voineşti 0 
Huşi 1 Vultureşti 0 
Iana 0 Vutcani 0 
Ibăneşti 0 Zăpodeni 0 
Ivăneşti 0 Zorleni 0 

CENTRE DE COLECTARE SELECTIVĂ 

A DEŞEURILOR 

 
UM:  centre 

România (2007) -ld- 

Regiunea Nord-Est (2007) -ld- 

Judeţul Vaslui 7 

Media în urban 5 

Media în rural 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: DJS Vaslui, INS; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

Date aferente lunii decembrie 2009.  
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POPULAŢIA ŞCOLARĂ 

UM:  elevi / 1.000 locuitori 

Media naţională 204,8 

Media regională 201,0 

Media judeţeană 149,4 

Media în urban 182,4 

Media în rural 126,3 

VALORI JUDEŢENE 

 localitatea valoarea 
abatere de la 

media judeţeană 

Valoarea de maxim Negreşti 389,70 240,34 

Valoarea de minim Muntenii de Jos 69,92 -79,44 

Valoarea cea mai 

apropiată de medie 
Pogana 147,35 -2,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: DJS Vaslui, INS; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

Date aferente anului 2008, calculate în raport cu populaţia stabilă de la 1 iulie.  

    

Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti 93,7 Iveşti 133,7 

Alexandru Vlahuţă 114,7 Laza 133,5 

Arsura 87,5 Lipovăţ 117,2 

Băcani 144,8 Lunca Banului 114,3 

Băceşti 153,5 Măluşteni 72,1 

Bălteni 92,8 Micleşti 109,8 

Banca 128,8 Muntenii de Jos 69,9 

Bârlad 152,4 Muntenii de Sus 89,4 

Berezeni 124,3 Murgeni 155,4 

Blăgeşti 74,0 Negreşti 389,7 

Bogdana 106,8 Olteneşti 105,8 

Bogdăneşti 142,6 Oşeşti 165,9 

Bogdăniţa 115,7 Pădureni 96,2 

Boteşti 90,0 Perieni 138,9 

Buneşti-Avereşti 118,4 Pochidia 115,0 

Ciocani 119,1 Pogana 147,3 

Codăeşti 137,8 Pogoneşti 94,3 

Coroieşti 126,3 Poieneşti 141,3 

Costeşti 112,5 Puieşti 238,2 

Cozmeşti 103,5 Pungeşti 127,4 

Creţeşti 88,7 Puşcaşi 102,2 

Dăneşti 105,5 Rafaila 161,0 

Deleni 79,7 Rebricea 126,5 

Deleşti 152,0 Roşieşti 106,4 

Dimitrie Cantemir 121,8 Soleşti 120,0 

Dodeşti 112,3 Stănileşti 106,2 

Dragomireşti 179,6 Ştefan cel Mare 97,4 

Drânceni 100,6 Şuletea 120,3 

Duda-Epureni 116,1 Tăcuta 164,5 

Dumeşti 113,0 Tanacu 111,8 

Epureni 123,2 Tătărăni 104,2 

Fălciu 123,5 Todireşti 122,4 

Fereşti 134,2 Tutova 110,8 

Fruntişeni 147,3 Văleni 129,1 

Găgeşti 142,1 Vaslui 181,4 

Gârceni 130,5 Vetrişoaia 109,6 

Ghergheşti 137,8 Viişoara 124,1 

Griviţa 97,2 Vinderei 104,8 

Hoceni 95,4 Voineşti 135,5 

Huşi 191,0 Vultureşti 99,5 

Iana 155,4 Vutcani 92,2 

Ibăneşti 128,1 Zăpodeni 81,1 

Ivăneşti 132,9 Zorleni 254,6 
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POPULAŢIA ŞCOLARĂ şi 

PERSONALUL DIDACTIC  

(primar şi gimnazial) 

UM:  elevi /  cadru didactic 

Media naţională 12,9 

Media regională 14,5 

Media judeţeană 13,2 

Media în urban 13,5 

Media în rural 13,0 

VALORI JUDEŢENE 

 localitatea valoarea 
abatere de la 

media judeţeană 

Valoarea de maxim Perieni 20,60 7,42 

Valoarea de minim Albesti 8,83 -4,35 

Valoarea cea mai 

apropiată de medie Banca 13,15 -0,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: DJS Vaslui, INS; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

Date aferente anului 2008.  

    

Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti 8,8 Iveşti 11,0 

Alexandru Vlahuţă 12,0 Laza 10,0 

Arsura 12,7 Lipovăţ 13,5 

Băcani 13,3 Lunca Banului 12,6 

Băceşti 14,2 Măluşteni 10,4 

Bălteni 11,4 Micleşti 10,0 

Banca 13,1 Muntenii de Jos 11,5 

Bârlad 14,1 Muntenii de Sus 12,6 

Berezeni 14,9 Murgeni 15,6 

Blăgeşti 11,8 Negreşti 11,0 

Bogdana 12,2 Olteneşti 9,8 

Bogdăneşti 13,1 Oşeşti 16,5 

Bogdăniţa 12,1 Pădureni 14,1 

Boteşti 10,9 Perieni 20,6 

Buneşti-Avereşti 10,7 Pochidia 15,1 

Ciocani 11,4 Pogana 12,3 

Codăeşti 15,2 Pogoneşti 13,0 

Coroieşti 11,4 Poieneşti 13,7 

Costeşti 10,9 Puieşti 14,5 

Cozmeşti 13,6 Pungeşti 13,6 

Creţeşti 13,4 Puşcaşi 13,9 

Dăneşti 11,0 Rafaila 15,7 

Deleni 11,1 Rebricea 13,5 

Deleşti 13,3 Roşieşti 11,0 

Dimitrie Cantemir 14,2 Soleşti 14,3 

Dodeşti 12,9 Stănileşti 15,7 

Dragomireşti 13,1 Ştefan cel Mare 10,7 

Drânceni 13,8 Şuletea 14,5 

Duda-Epureni 11,4 Tăcuta 14,7 

Dumeşti 13,9 Tanacu 15,1 

Epureni 11,7 Tătărăni 11,5 

Fălciu 13,4 Todireşti 14,1 

Fereşti 15,5 Tutova 12,8 

Fruntişeni 13,4 Văleni 14,9 

Găgeşti 12,6 Vaslui 12,3 

Gârceni 13,4 Vetrişoaia 12,4 

Ghergheşti 14,0 Viişoara 13,9 

Griviţa 14,6 Vinderei 14,2 

Hoceni 10,7 Voineşti 13,0 

Huşi 16,7 Vultureşti 14,1 

Iana 13,6 Vutcani 15,7 

Ibăneşti 13,5 Zăpodeni 9,7 

Ivăneşti 12,7 Zorleni 13,5 
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POPULAŢIA ŞCOLARĂ şi 

INFRASTRUCTURA ŞCOLARĂ 

(primar şi gimnazial) 

UM:  elevi / sală 

Media naţională 20,7 

Media regională 22,4 

Media judeţeană 21,9 

Media în urban 25,6 

Media în rural 19,1 

VALORI JUDEŢENE 

 localitatea valoarea 
abatere de la 

media judeţeană 

Valoarea de maxim Zorleni 37,50 15,64 

Valoarea de minim Zăpodeni 7,50 -14,36 

Valoarea cea mai 

apr 

iată de medie 

Băcani 21,84 -0,02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: DJS Vaslui, INS; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

Date aferente anului 2008.  

    

Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti 12,4 Iveşti 17,1 

Alexandru Vlahuţă 14,0 Laza 21,0 

Arsura 15,0 Lipovăţ 19,7 

Băcani 21,8 Lunca Banului 20,4 

Băceşti 21,4 Măluşteni 14,0 

Bălteni 16,4 Micleşti 16,0 

Banca 17,2 Muntenii de Jos 16,2 

Bârlad 29,3 Muntenii de Sus 20,8 

Berezeni 25,4 Murgeni 18,5 

Blăgeşti 14,8 Negreşti 31,4 

Bogdana 15,0 Olteneşti 12,7 

Bogdăneşti 17,6 Oşeşti 28,5 

Bogdăniţa 16,5 Pădureni 18,6 

Boteşti 11,6 Perieni 27,1 

Buneşti-Avereşti 12,3 Pochidia 26,5 

Ciocani 27,0 Pogana 25,9 

Codăeşti 24,3 Pogoneşti 33,8 

Coroieşti 19,1 Poieneşti 18,0 

Costeşti 17,1 Puieşti 18,9 

Cozmeşti 17,3 Pungeşti 19,9 

Creţeşti 13,4 Puşcaşi 28,8 

Dăneşti 18,5 Rafaila 28,5 

Deleni 13,3 Rebricea 21,0 

Deleşti 18,3 Roşieşti 17,3 

Dimitrie Cantemir 13,7 Soleşti 19,7 

Dodeşti 17,2 Stănileşti 27,1 

Dragomireşti 17,7 Ştefan cel Mare 14,8 

Drânceni 17,4 Şuletea 30,5 

Duda-Epureni 20,1 Tăcuta 17,0 

Dumeşti 18,1 Tanacu 19,7 

Epureni 13,6 Tătărăni 13,3 

Fălciu 21,4 Todireşti 20,0 

Fereşti 22,7 Tutova 13,2 

Fruntişeni 35,1 Văleni 31,8 

Găgeşti 18,5 Vaslui 23,0 

Gârceni 21,0 Vetrişoaia 26,5 

Ghergheşti 17,6 Viişoara 13,9 

Griviţa 22,8 Vinderei 14,1 

Hoceni 12,6 Voineşti 16,8 

Huşi 24,7 Vultureşti 14,1 

Iana 22,7 Vutcani 9,3 

Ibăneşti 25,3 Zăpodeni 7,5 

Ivăneşti 16,0 Zorleni 37,5 
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 TERENURI DE SPORT 

UM:  terenuri 

Total naţional 4720 

Total  regional 691 

Total judeţean 44 

Total în urban 27 

Total în rural 17 

VALORI JUDEŢENE 
 localitatea valoarea 

Valoarea de maxim Vaslui 10,00 

Localităţi fără 

terenuri de sport 69 localităţi - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: DJS Vaslui, INS; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

Date aferente anului 2008.  

    

Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti 2 Iveşti 0 

Alexandru Vlahuţă 0 Laza 0 

Arsura 0 Lipovăţ 0 

Băcani 1 Lunca Banului 0 

Băceşti 0 Măluşteni 0 

Bălteni 0 Micleşti 0 

Banca 0 Muntenii de Jos 0 

Bârlad 7 Muntenii de Sus 0 

Berezeni 1 Murgeni 0 

Blăgeşti 0 Negreşti 4 

Bogdana 0 Olteneşti 0 

Bogdăneşti 0 Oşeşti 0 

Bogdăniţa 0 Pădureni 0 

Boteşti 0 Perieni 0 

Buneşti-Avereşti 0 Pochidia 0 

Ciocani 0 Pogana 0 

Codăeşti 1 Pogoneşti 0 

Coroieşti 0 Poieneşti 0 

Costeşti 0 Puieşti 0 

Cozmeşti 0 Pungeşti 0 

Creţeşti 0 Puşcaşi 0 

Dăneşti 0 Rafaila 0 

Deleni 0 Rebricea 0 

Deleşti 0 Roşieşti 1 

Dimitrie Cantemir 0 Soleşti 0 

Dodeşti 0 Stănileşti 0 

Dragomireşti 0 Ştefan cel Mare 0 

Drânceni 0 Şuletea 0 

Duda-Epureni 1 Tăcuta 0 

Dumeşti 0 Tanacu 0 

Epureni 0 Tătărăni 0 

Fălciu 0 Todireşti 0 

Fereşti 2 Tutova 0 

Fruntişeni 1 Văleni 0 

Găgeşti 2 Vaslui 10 

Gârceni 0 Vetrişoaia 0 

Ghergheşti 0 Viişoara 0 

Griviţa 0 Vinderei 0 

Hoceni 0 Voineşti 1 

Huşi 6 Vultureşti 1 

Iana 0 Vutcani 2 

Ibăneşti 0 Zăpodeni 0 

Ivăneşti 0 Zorleni 1 
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Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti 4,1 Iveşti 4,0 

Alexandru Vlahuţă 6,5 Laza 3,8 

Arsura 4,1 Lipovăţ 3,6 

Băcani 6,7 Lunca Banului 4,5 

Băceşti 3,2 Măluşteni 2,6 

Bălteni 4,7 Micleşti 3,3 

Banca 4,3 Muntenii de Jos 5,6 

Bârlad 25,3 Muntenii de Sus 2,8 

Berezeni 3,1 Murgeni 9,5 

Blăgeşti 4,5 Negreşti 19,9 

Bogdana 4,5 Olteneşti 4,6 

Bogdăneşti 2,5 Oşeşti 3,0 

Bogdăniţa 4,5 Pădureni 2,5 

Boteşti 3,8 Perieni 5,7 

Buneşti-Avereşti 4,5 Pochidia 3,0 

Ciocani 4,7 Pogana 3,5 

Codăeşti 3,3 Pogoneşti 4,2 

Coroieşti 4,1 Poieneşti 3,0 

Costeşti 4,4 Puieşti 3,5 

Cozmeşti 3,0 Pungeşti 3,6 

Creţeşti 4,7 Puşcaşi 2,4 

Dăneşti 3,3 Rafaila 3,5 

Deleni 3,8 Rebricea 3,2 

Deleşti 3,8 Roşieşti 2,7 

Dimitrie Cantemir 3,9 Soleşti 2,5 

Dodeşti 3,3 Stănileşti 3,2 

Dragomireşti 2,9 Ştefan cel Mare 3,1 

Drânceni 4,1 Şuletea 3,4 

Duda-Epureni 2,3 Tăcuta 3,2 

Dumeşti 3,1 Tanacu 3,3 

Epureni 5,4 Tătărăni 3,4 

Fălciu 4,8 Todireşti 3,5 

Fereşti 3,4 Tutova 4,1 

Fruntişeni 0,9 Văleni 7,4 

Găgeşti 4,4 Vaslui 34,8 

Gârceni 3,7 Vetrişoaia 2,6 

Ghergheşti 3,7 Viişoara 3,7 

Griviţa 2,5 Vinderei 2,5 

Hoceni 3,3 Voineşti 2,7 

Huşi 22,2 Vultureşti 5,4 

Iana 3,4 Vutcani 3,8 

Ibăneşti 3,6 Zăpodeni 2,8 

Ivăneşti 3,0 Zorleni 3,9 

RATA DE ANGAJARE 

UM:  %, salariaţi / 100 locuitori 

Media naţională 22,7 

Media regională 15,6 

Media judeţeană 13,4 

Media în urban 27,4 

Media în rural 3,7 

VALORI JUDEŢENE 

 localitatea valoarea 
abatere de la 

media judeţeană 

Valoarea de maxim Vaslui 34,77 21,33 

Valoarea de minim Duda-Epureni 2,31 -11,13 

Valoarea cea mai 

apropiată de medie 
Murgeni 9,51 -3,93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: DJS Vaslui, INS; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

Date aferente anului 2008, calculate în raport cu populaţia stabilă de la 1 iulie.  
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BUGETARI DIN TOTAL SALARIAŢI 

UM:  %, bugetari / 100 salariaţi 

Media naţională (2007) 19,1 

Media regională (2007) 25,4 

Media judeţeană 32,0 

Media în urban 26,5 

Media în rural 60,9 

VALORI JUDEŢENE 

 localitatea valoarea 
abatere de la 

media judeţeană 

Valoarea de maxim Todiresti 87,30 55,26 

Valoarea de minim Barlad 21,89 -10,16 

Valoarea cea mai 

apropiată de medie Muntenii de Jos 31,05 -1,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: DJS Vaslui, INS; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

Date aferente anului 2008.  

    

Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti 54,1 Iveşti 62,5 

Alexandru Vlahuţă 67,4 Laza 63,5 

Arsura 67,9 Lipovăţ 57,3 

Băcani 50,5 Lunca Banului 48,3 

Băceşti 57,6 Măluşteni 74,7 

Bălteni 62,7 Micleşti 68,8 

Banca 58,1 Muntenii de Jos 31,1 

Bârlad 21,9 Muntenii de Sus 60,7 

Berezeni 56,0 Murgeni 41,4 

Blăgeşti 63,9 Negreşti 33,2 

Bogdana 61,0 Olteneşti 47,4 

Bogdăneşti 81,8 Oşeşti 70,7 

Bogdăniţa 72,9 Pădureni 69,2 

Boteşti 70,2 Perieni 33,8 

Buneşti-Avereşti 55,2 Pochidia 67,9 

Ciocani 53,5 Pogana 72,6 

Codăeşti 67,5 Pogoneşti 49,3 

Coroieşti 70,7 Poieneşti 68,0 

Costeşti 50,0 Puieşti 82,0 

Cozmeşti 73,3 Pungeşti 63,4 

Creţeşti 51,2 Puşcaşi 69,0 

Dăneşti 72,0 Rafaila 69,1 

Deleni 56,8 Rebricea 66,1 

Deleşti 76,8 Roşieşti 71,1 

Dimitrie Cantemir 54,0 Soleşti 76,8 

Dodeşti 70,0 Stănileşti 48,9 

Dragomireşti 76,7 Ştefan cel Mare 74,8 

Drânceni 42,9 Şuletea 75,3 

Duda-Epureni 80,4 Tăcuta 78,9 

Dumeşti 60,2 Tanacu 66,7 

Epureni 43,7 Tătărăni 75,9 

Fălciu 40,0 Todireşti 87,3 

Fereşti 60,0 Tutova 50,0 

Fruntişeni 73,2 Văleni 23,5 

Găgeşti 77,6 Vaslui 30,1 

Gârceni 74,0 Vetrişoaia 75,0 

Ghergheşti 70,9 Viişoara 72,0 

Griviţa 71,7 Vinderei 71,7 

Hoceni 69,7 Voineşti 78,0 

Huşi 22,0 Vultureşti 63,8 

Iana 63,4 Vutcani 59,5 

Ibăneşti 78,6 Zăpodeni 64,0 

Ivăneşti 72,0 Zorleni 63,2 
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SALARIAŢI ÎN AGRICULTURĂ 

UM:  %, agricultori / 100 salariaţi 

Media naţională (2007) 2,6 

Media regională (2007) 3,2 

Media judeţeană 4,0 

Media în urban 1,9 

Media în rural 15,0 

VALORI JUDEŢENE 

 localitatea valoarea 
abatere de la 

media judeţeană 

Valoarea de maxim Perieni 49,52 45,52 

Valoarea de minim Ibanesti 0,00 -4,01 

Valoarea cea mai 

apropiată de medie Malusteni 4,00 -0,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: DJS Vaslui, INS; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

Date aferente anului 2008.  

    

Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti 7,4 Iveşti 25,0 

Alexandru Vlahuţă 13,7 Laza 11,1 

Arsura 10,3 Lipovăţ 15,9 

Băcani 25,5 Lunca Banului 18,8 

Băceşti 18,7 Măluşteni 4,0 

Bălteni 10,7 Micleşti 10,4 

Banca 13,3 Muntenii de Jos 47,5 

Bârlad 1,6 Muntenii de Sus 4,5 

Berezeni 34,3 Murgeni 6,3 

Blăgeşti 6,9 Negreşti 1,1 

Bogdana 7,3 Olteneşti 31,6 

Bogdăneşti 8,0 Oşeşti 13,1 

Bogdăniţa 10,0 Pădureni 11,2 

Boteşti 14,3 Perieni 49,5 

Buneşti-Avereşti 27,2 Pochidia 10,7 

Ciocani 31,4 Pogana 6,8 

Codăeşti 10,2 Pogoneşti 22,7 

Coroieşti 19,6 Poieneşti 11,3 

Costeşti 12,0 Puieşti 8,1 

Cozmeşti 10,7 Pungeşti 11,4 

Creţeşti 29,1 Puşcaşi 10,3 

Dăneşti 13,3 Rafaila 7,4 

Deleni 17,9 Rebricea 7,4 

Deleşti 8,4 Roşieşti 8,2 

Dimitrie Cantemir 8,8 Soleşti 4,0 

Dodeşti 13,3 Stănileşti 24,4 

Dragomireşti 5,5 Ştefan cel Mare 5,6 

Drânceni 18,0 Şuletea 4,7 

Duda-Epureni 3,6 Tăcuta 5,5 

Dumeşti 21,2 Tanacu 5,3 

Epureni 28,7 Tătărăni 2,4 

Fălciu 43,2 Todireşti 1,6 

Fereşti 8,0 Tutova 1,3 

Fruntişeni 12,7 Văleni 5,7 

Găgeşti 6,1 Vaslui 1,6 

Gârceni 11,5 Vetrişoaia 2,3 

Ghergheşti 14,6 Viişoara 2,7 

Griviţa 9,8 Vinderei 13,3 

Hoceni 14,1 Voineşti 10,1 

Huşi 3,6 Vultureşti 11,5 

Iana 17,9 Vutcani 16,7 

Ibăneşti 0,0 Zăpodeni 15,8 

Ivăneşti 9,8 Zorleni 3,4 
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SALARIAŢI ÎN INDUSTRIE 

UM:  %, salariaţi în industrie/100 

salariaţi 

Media naţională (2007) 33,1 

Media regională (2007) 31,1 

Media judeţeană 32,7 

Media în urban 37,7 

Media în rural 6,6 

VALORI JUDEŢENE 

 localitatea valoarea 
abatere de la 

media judeţeană 

Valoarea de maxim Valeni 64,18 31,49 

Valoarea de minim 36 localităţi 0,00 -32,69 

Valoarea cea mai 

apropiată de medie Vaslui 32,92 0,23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: DJS Vaslui, INS; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

Date aferente anului 2008.  

    

Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti 2,2 Iveşti 0,0 

Alexandru Vlahuţă 0,0 Laza 2,4 

Arsura 0,0 Lipovăţ 12,7 

Băcani 5,7 Lunca Banului 21,0 

Băceşti 0,7 Măluşteni 0,0 

Bălteni 1,3 Micleşti 0,0 

Banca 4,1 Muntenii de Jos 4,1 

Bârlad 40,5 Muntenii de Sus 24,1 

Berezeni 1,2 Murgeni 17,0 

Blăgeşti 0,0 Negreşti 31,9 

Bogdana 2,4 Olteneşti 3,8 

Bogdăneşti 0,0 Oşeşti 0,0 

Bogdăniţa 0,0 Pădureni 0,0 

Boteşti 0,0 Perieni 0,0 

Buneşti-Avereşti 5,6 Pochidia 0,0 

Ciocani 2,3 Pogana 4,3 

Codăeşti 8,9 Pogoneşti 0,0 

Coroieşti 0,0 Poieneşti 1,0 

Costeşti 9,9 Puieşti 0,6 

Cozmeşti 0,0 Pungeşti 1,6 

Creţeşti 0,0 Puşcaşi 4,6 

Dăneşti 0,0 Rafaila 0,0 

Deleni 8,4 Rebricea 0,8 

Deleşti 0,0 Roşieşti 2,1 

Dimitrie Cantemir 23,9 Soleşti 5,1 

Dodeşti 0,0 Stănileşti 18,9 

Dragomireşti 0,7 Ştefan cel Mare 2,8 

Drânceni 4,8 Şuletea 0,0 

Duda-Epureni 0,0 Tăcuta 0,0 

Dumeşti 0,9 Tanacu 1,3 

Epureni 0,0 Tătărăni 0,0 

Fălciu 0,7 Todireşti 0,8 

Fereşti 8,0 Tutova 19,3 

Fruntişeni 0,0 Văleni 64,2 

Găgeşti 0,0 Vaslui 32,9 

Gârceni 0,0 Vetrişoaia 1,1 

Ghergheşti 0,0 Viişoara 6,7 

Griviţa 2,2 Vinderei 0,0 

Hoceni 0,0 Voineşti 0,0 

Huşi 52,3 Vultureşti 2,3 

Iana 0,0 Vutcani 3,6 

Ibăneşti 0,0 Zăpodeni 0,0 

Ivăneşti 2,1 Zorleni 24,3 
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RATA ŞOMAJULUI ÎNREGISTRAT* 

UM:  %, şomeri / 100 persoane active 

Media naţională  7,46 

Media regională  8,38 

Media judeţeană 14,02 

Media în urban 12,68 

Media în rural 14,96 

VALORI JUDEŢENE 

 localitatea valoarea 
abatere de la 

media judeţeană 

Valoarea de maxim Alexandru Vlahuţă 39,94 25,92 

Valoarea de minim Măluşteni 2,23 -11,79 

Valoarea cea mai 

apropiată de medie Pochidia 14,22 0,20 

 

 

 

 

 

 

 

* Estimări efectuate luând în considerare rata judeţeană de activitate de 

35,64%. 

 

Notă: rata şomajului înregistrat se calculează pe baza numărului de şomeri care 

sunt înregistraţi în evidenţele agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă. Nu sunt 

incluse persoanele care nu au loc de muncă dar care nu sunt înregistrate.  

 

 

Sursa datelor: DJS Vaslui, AJOFM Vaslui, ANOFM, INS; 

Estimări: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

Date aferente lunii noiembrie 2009, calculate în raport cu populaţia stabilă de la 

1 ianuarie 2009. 

    

Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti 9,30 Iveşti 9,48 

Alexandru Vlahuţă 39,94 Laza 9,08 

Arsura 12,65 Lipovăţ 26,18 

Băcani 10,05 Lunca Banului 17,26 

Băceşti 11,51 Măluşteni 2,23 

Bălteni 12,65 Micleşti 23,90 

Banca 5,07 Muntenii de Jos 15,13 

Bârlad 9,61 Muntenii de Sus 4,14 

Berezeni 8,00 Murgeni 9,16 

Blăgeşti 4,42 Negreşti 21,34 

Bogdana 30,90 Olteneşti 8,10 

Bogdăneşti 3,66 Oşeşti 7,04 

Bogdăniţa 37,47 Pădureni 12,91 

Boteşti 26,03 Perieni 12,45 

Buneşti-Avereşti 19,55 Pochidia 14,22 

Ciocani 10,54 Pogana 9,11 

Codăeşti 7,58 Pogoneşti 22,16 

Coroieşti 30,10 Poieneşti 18,41 

Costeşti 13,10 Puieşti 17,86 

Cozmeşti 35,82 Pungeşti 27,00 

Creţeşti 20,93 Puşcaşi 6,15 

Dăneşti 24,97 Rafaila 10,89 

Deleni 18,35 Rebricea 5,65 

Deleşti 19,56 Roşieşti 6,63 

Dimitrie Cantemir 5,91 Soleşti 12,89 

Dodeşti 7,50 Stănileşti 16,39 

Dragomireşti 33,98 Ştefan cel Mare 21,93 

Drânceni 11,21 Şuletea 20,87 

Duda-Epureni 13,19 Tăcuta 7,76 

Dumeşti 10,57 Tanacu 10,81 

Epureni 8,77 Tătărăni 12,72 

Fălciu 16,29 Todireşti 15,27 

Fereşti 20,01 Tutova 9,95 

Fruntişeni 7,34 Văleni 12,64 

Găgeşti 18,39 Vaslui 11,79 

Gârceni 13,81 Vetrişoaia 17,64 

Ghergheşti 30,50 Viişoara 2,39 

Griviţa 9,26 Vinderei 4,97 

Hoceni 11,75 Voineşti 24,37 

Huşi 19,96 Vultureşti 10,59 

Iana 37,36 Vutcani 12,48 

Ibăneşti 14,95 Zăpodeni 33,18 

Ivăneşti 15,19 Zorleni 14,93 
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CAPACITATEA UNITĂŢILOR  

MEDICO-SANITARE 

UM:  %, locuitori / pat de spital 

Media naţională (2007) 157,4 

Media regională (2007) 174,4 

Media judeţeană 179,1 

Media în urban 75,8 

Media în rural 3.803,9 

VALORI JUDEŢENE 

 localitatea valoarea 
abatere de la 

media judeţeană 

Valoarea de maxim Huşi 94,00 -85,14 

Valoarea de minim Tutova 52,87 -126,28 

Valoarea cea mai 

apropiată de medie Huşi 94,00 -85,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: DJS Vaslui, INS; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

Date aferente anului 2008. 

    

Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti - Iveşti - 

Alexandru Vlahuţă - Laza - 

Arsura - Lipovăţ - 

Băcani - Lunca Banului - 

Băceşti - Măluşteni - 

Bălteni - Micleşti - 

Banca - Muntenii de Jos - 

Bârlad 75,0 Muntenii de Sus - 

Berezeni - Murgeni 55,6 

Blăgeşti - Negreşti 92,3 

Bogdana - Olteneşti - 

Bogdăneşti - Oşeşti - 

Bogdăniţa - Pădureni - 

Boteşti - Perieni - 

Buneşti-Avereşti - Pochidia - 

Ciocani - Pogana - 

Codăeşti - Pogoneşti - 

Coroieşti - Poieneşti - 

Costeşti - Puieşti - 

Cozmeşti - Pungeşti - 

Creţeşti - Puşcaşi - 

Dăneşti - Rafaila - 

Deleni - Rebricea - 

Deleşti - Roşieşti - 

Dimitrie Cantemir - Soleşti - 

Dodeşti - Stănileşti - 

Dragomireşti - Ştefan cel Mare - 

Drânceni - Şuletea - 

Duda-Epureni - Tăcuta - 

Dumeşti - Tanacu - 

Epureni - Tătărăni - 

Fălciu - Todireşti - 

Fereşti - Tutova 52,9 

Fruntişeni - Văleni - 

Găgeşti - Vaslui 71,9 

Gârceni - Vetrişoaia - 

Ghergheşti - Viişoara - 

Griviţa - Vinderei - 

Hoceni - Voineşti - 

Huşi 94,0 Vultureşti - 

Iana - Vutcani - 

Ibăneşti - Zăpodeni - 

Ivăneşti - Zorleni - 
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NUMĂRUL DE MEDICI 

UM:  locuitori / medic 

Media naţională (2007) 446,2 

Media regională (2007) 580,5 

Media judeţeană 868,6 

Media în urban 483,8 

Media în rural 1957,9 

VALORI JUDEŢENE 

 localitatea valoarea 
abatere de la 

media judeţeană 

Valoarea de maxim Banca 5615,0 4746,4 

Valoarea de minim Puieşti 181,7 -686,8 

Valoarea cea mai 

apropiată de medie Huşi 509,6 -359,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: DJS Vaslui, INS; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

Date aferente anului 2008, calculate în raport cu populaţia stabilă de la 1 iulie. 

    

Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti 3.297 Iveşti 2.819 

Alexandru Vlahuţă 1.465 Laza 3.297 

Arsura 1.885 Lipovăţ 2.185 

Băcani 2.866 Lunca Banului 1.961 

Băceşti 2.157 Măluşteni 2.913 

Bălteni 1.594 Micleşti 2.914 

Banca 5.615 Muntenii de Jos 3.933 

Bârlad 506 Muntenii de Sus 3.958 

Berezeni 2.655 Murgeni 1.307 

Blăgeşti 1.595 Negreşti 508 

Bogdana 1.825 Olteneşti 2.882 

Bogdăneşti 3.458 Oşeşti 1.634 

Bogdăniţa 1.573 Pădureni 2.127 

Boteşti 2.189 Perieni 3.709 

Buneşti-Avereşti 2.796 Pochidia 1.843 

Ciocani 1.814 Pogana 3.339 

Codăeşti 1.587 Pogoneşti 1.792 

Coroieşti 2.264 Poieneşti 3.191 

Costeşti 3.192 Puieşti 182 

Cozmeşti 2.503 Pungeşti 1.715 

Creţeşti 1.815 Puşcaşi 3.659 

Dăneşti 2.285 Rafaila 1.950 

Deleni 2.496 Rebricea 1.909 

Deleşti 1.267 Roşieşti 3.571 

Dimitrie Cantemir 2.915 Soleşti 1.972 

Dodeşti 1.835 Stănileşti 2.811 

Dragomireşti 2.509 Ştefan cel Mare 1.751 

Drânceni 2.330 Şuletea 2.535 

Duda-Epureni 2.421 Tăcuta 3.404 

Dumeşti 1.841 Tanacu 2.290 

Epureni 3.100 Tătărăni 2.429 

Fălciu 2.944 Todireşti 3.594 

Fereşti 2.198 Tutova 1.234 

Fruntişeni 1.908 Văleni 2.344 

Găgeşti 2.216 Vaslui 423 

Gârceni 2.575 Vetrişoaia 3.384 

Ghergheşti 2.809 Viişoara 2.015 

Griviţa 3.745 Vinderei 4.569 

Hoceni 3.030 Voineşti 1.982 

Huşi 510 Vultureşti 2.413 

Iana 2.117 Vutcani 2.212 

Ibăneşti 1.577 Zăpodeni 2.034 

Ivăneşti 1.605 Zorleni 3.240 
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Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti 0 Iveşti 0 

Alexandru Vlahuţă 1 Laza 0 

Arsura 0 Lipovăţ 0 

Băcani 1 Lunca Banului 0 

Băceşti 0 Măluşteni 1 

Bălteni 0 Micleşti 0 

Banca 0 Muntenii de Jos 0 

Bârlad 0 Muntenii de Sus 43 

Berezeni 1 Murgeni 1 

Blăgeşti 4 Negreşti 0 

Bogdana 0 Olteneşti 0 

Bogdăneşti 0 Oşeşti 0 

Bogdăniţa 0 Pădureni 0 

Boteşti 1 Perieni 1 

Buneşti-Avereşti 0 Pochidia 0 

Ciocani 0 Pogana 0 

Codăeşti 0 Pogoneşti 2 

Coroieşti 0 Poieneşti 0 

Costeşti 6 Puieşti 0 

Cozmeşti 0 Pungeşti 0 

Creţeşti 0 Puşcaşi 0 

Dăneşti 0 Rafaila 0 

Deleni 0 Rebricea 0 

Deleşti 0 Roşieşti 1 

Dimitrie Cantemir 0 Soleşti 0 

Dodeşti 0 Stănileşti 0 

Dragomireşti 0 Ştefan cel Mare 0 

Drânceni 0 Şuletea 0 

Duda-Epureni 0 Tăcuta 0 

Dumeşti 0 Tanacu 0 

Epureni 0 Tătărăni 0 

Fălciu 0 Todireşti 0 

Fereşti 1 Tutova 0 

Fruntişeni 0 Văleni 0 

Găgeşti 38 Vaslui 0 

Gârceni 0 Vetrişoaia 0 

Ghergheşti 0 Viişoara 0 

Griviţa 0 Vinderei 0 

Hoceni 0 Voineşti 0 

Huşi 0 Vultureşti 16 

Iana 1 Vutcani 0 

Ibăneşti 1 Zăpodeni 0 

Ivăneşti 0 Zorleni 1 

NUMĂRUL DE MEDICI 

STOMATOLOGI 

UM:  stomatologi 

Media naţională (2007) 11.651 

Media regională (2007) 1.686 

Total judeţean 121 

Total în urban 102 

Total în rural 19 

VALORI JUDEŢENE 
 localitatea valoarea 

Valoarea de maxim Barlad 43,00 

Localităţi fără 

stomatolog 
68 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: DJS Vaslui, INS; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

Date aferente anului 2008, calculate în raport cu populaţia stabilă de la 1 iulie. 
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NUMĂRUL DE FARMACII 

UM:  farmacii 

Media naţională (2007) 6906 

Media regională (2007) 1080 

Media judeţeană 104 

Media în urban 73 

Media în rural 31 

VALORI JUDEŢENE 
 localitatea valoarea 

Valoarea de maxim Vaslui 32 farmacii 

Valoarea de minim - 32 localităţi 

Valoarea cea mai 

apropiată de medie 
- 160.752 pers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: DJS Vaslui, INS; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

Date aferente anului 2008. 

    

Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti 1 Iveşti 1 

Alexandru Vlahuţă 0 Laza 0 

Arsura 0 Lipovăţ 0 

Băcani 0 Lunca Banului 0 

Băceşti 1 Măluşteni 0 

Bălteni 0 Micleşti 1 

Banca 0 Muntenii de Jos 0 

Bârlad 23 Muntenii de Sus 0 

Berezeni 1 Murgeni 3 

Blăgeşti 0 Negreşti 3 

Bogdana 0 Olteneşti 0 

Bogdăneşti 0 Oşeşti 1 

Bogdăniţa 0 Pădureni 0 

Boteşti 0 Perieni 0 

Buneşti-Avereşti 0 Pochidia 0 

Ciocani 0 Pogana 1 

Codăeşti 1 Pogoneşti 0 

Coroieşti 0 Poieneşti 1 

Costeşti 1 Puieşti 1 

Cozmeşti 0 Pungeşti 1 

Creţeşti 1 Puşcaşi 1 

Dăneşti 0 Rafaila 0 

Deleni 0 Rebricea 1 

Deleşti 0 Roşieşti 1 

Dimitrie Cantemir 0 Soleşti 0 

Dodeşti 0 Stănileşti 1 

Dragomireşti 2 Ştefan cel Mare 0 

Drânceni 0 Şuletea 0 

Duda-Epureni 0 Tăcuta 0 

Dumeşti 0 Tanacu 0 

Epureni 0 Tătărăni 0 

Fălciu 1 Todireşti 1 

Fereşti 0 Tutova 2 

Fruntişeni 0 Văleni 2 

Găgeşti 0 Vaslui 32 

Gârceni 1 Vetrişoaia 1 

Ghergheşti 0 Viişoara 0 

Griviţa 0 Vinderei 1 

Hoceni 0 Voineşti 0 

Huşi 12 Vultureşti 0 

Iana 0 Vutcani 0 

Ibăneşti 0 Zăpodeni 1 

Ivăneşti 2 Zorleni 0 
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Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti 0 Iveşti 0 
Alexandru Vlahuţă 0 Laza 0 
Arsura 0 Lipovăţ 0 
Băcani 0 Lunca Banului 0 
Băceşti 1 Măluşteni 0 
Bălteni 0 Micleşti 0 
Banca 0 Muntenii de Jos 0 
Bârlad 0 Muntenii de Sus 0 
Berezeni 0 Murgeni 0 
Blăgeşti 0 Negreşti 0 
Bogdana 0 Olteneşti 0 
Bogdăneşti 0 Oşeşti 0 
Bogdăniţa 0 Pădureni 0 
Boteşti 0 Perieni 0 
Buneşti-Avereşti 0 Pochidia 0 
Ciocani 0 Pogana 0 
Codăeşti 1 Pogoneşti 0 
Coroieşti 0 Poieneşti 0 
Costeşti 0 Puieşti 0 
Cozmeşti 0 Pungeşti 0 
Creţeşti 0 Puşcaşi 0 
Dăneşti 0 Rafaila 0 
Deleni 0 Rebricea 0 
Deleşti 0 Roşieşti 0 
Dimitrie Cantemir 0 Soleşti 0 
Dodeşti 0 Stănileşti 0 
Dragomireşti 0 Ştefan cel Mare 0 
Drânceni 0 Şuletea 0 
Duda-Epureni 0 Tăcuta 0 
Dumeşti 0 Tanacu 0 
Epureni 0 Tătărăni 0 
Fălciu 0 Todireşti 0 
Fereşti 0 Tutova 0 
Fruntişeni 0 Văleni 0 
Găgeşti 0 Vaslui 0 
Gârceni 0 Vetrişoaia 0 
Ghergheşti 0 Viişoara 0 
Griviţa 0 Vinderei 0 
Hoceni 0 Voineşti 0 
Huşi 0 Vultureşti 0 
Iana 0 Vutcani 0 
Ibăneşti 0 Zăpodeni 0 
Ivăneşti 0 Zorleni 0 

NUMĂRUL DE CENTRE  

MEDICO-SOCIALE 

UM:  centre medico-sociale 

Media naţională (2007) -ld- 

Media regională (2007) -ld- 

Media judeţeană 2 

Total în urban 0 

Total în rural 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: DJS Vaslui, INS; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

Date aferente anului 2008. 

    



 

Profilul socio-economic şi demografic al judeţului Vaslui | 179  

 



180 |Profilul socio-economic şi demografic al judeţului Vaslui  

 

 

SERVICII SOCIALE 

Servicii de zi pentru copii 
sector public  

UM:  centre / servicii 

Total judeţ 10 

Total în urban 9 

Total în rural 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: CJ Vaslui; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

Date aferente anului 2008. 

    

Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti 0 Iveşti 0 
Alexandru Vlahuţă 0 Laza 0 
Arsura 0 Lipovăţ 0 
Băcani 0 Lunca Banului 0 
Băceşti 0 Măluşteni 0 
Bălteni 0 Micleşti 0 
Banca 0 Muntenii de Jos 0 
Bârlad 3 Muntenii de Sus 0 
Berezeni 0 Murgeni 0 
Blăgeşti 0 Negreşti 2 
Bogdana 0 Olteneşti 0 
Bogdăneşti 0 Oşeşti 0 
Bogdăniţa 0 Pădureni 0 
Boteşti 0 Perieni 0 
Buneşti-Avereşti 0 Pochidia 0 
Ciocani 0 Pogana 0 
Codăeşti 0 Pogoneşti 0 
Coroieşti 0 Poieneşti 0 
Costeşti 0 Puieşti 0 
Cozmeşti 0 Pungeşti 0 
Creţeşti 0 Puşcaşi 0 
Dăneşti 0 Rafaila 0 
Deleni 0 Rebricea 0 
Deleşti 0 Roşieşti 0 
Dimitrie Cantemir 0 Soleşti 0 
Dodeşti 0 Stănileşti 0 
Dragomireşti 0 Ştefan cel Mare 0 
Drânceni 0 Şuletea 0 
Duda-Epureni 0 Tăcuta 0 
Dumeşti 0 Tanacu 0 
Epureni 0 Tătărăni 0 
Fălciu 1 Todireşti 0 
Fereşti 0 Tutova 0 
Fruntişeni 0 Văleni 0 
Găgeşti 0 Vaslui 3 
Gârceni 0 Vetrişoaia 0 
Ghergheşti 0 Viişoara 0 
Griviţa 0 Vinderei 0 
Hoceni 0 Voineşti 0 
Huşi 1 Vultureşti 0 
Iana 0 Vutcani 0 
Ibăneşti 0 Zăpodeni 0 
Ivăneşti 0 Zorleni 0 
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SERVICII SOCIALE 

Servicii de tip rezidenţial pentru 

copii 
sector public  

UM:  centre / servicii 

Total judeţ 21 

Total în urban 21 

Total în rural 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: CJ Vaslui; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

Date aferente anului 2008. 

    

Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti 0 Iveşti 0 
Alexandru Vlahuţă 0 Laza 0 
Arsura 0 Lipovăţ 0 
Băcani 0 Lunca Banului 0 
Băceşti 0 Măluşteni 0 
Bălteni 0 Micleşti 0 
Banca 0 Muntenii de Jos 0 
Bârlad 11 Muntenii de Sus 0 
Berezeni 0 Murgeni 0 
Blăgeşti 0 Negreşti 2 
Bogdana 0 Olteneşti 0 
Bogdăneşti 0 Oşeşti 0 
Bogdăniţa 0 Pădureni 0 
Boteşti 0 Perieni 0 
Buneşti-Avereşti 0 Pochidia 0 
Ciocani 0 Pogana 0 
Codăeşti 0 Pogoneşti 0 
Coroieşti 0 Poieneşti 0 
Costeşti 0 Puieşti 0 
Cozmeşti 0 Pungeşti 0 
Creţeşti 0 Puşcaşi 0 
Dăneşti 0 Rafaila 0 
Deleni 0 Rebricea 0 
Deleşti 0 Roşieşti 0 
Dimitrie Cantemir 0 Soleşti 0 
Dodeşti 0 Stănileşti 0 
Dragomireşti 0 Ştefan cel Mare 0 
Drânceni 0 Şuletea 0 
Duda-Epureni 0 Tăcuta 0 
Dumeşti 0 Tanacu 0 
Epureni 0 Tătărăni 0 
Fălciu 0 Todireşti 0 
Fereşti 0 Tutova 0 
Fruntişeni 0 Văleni 0 
Găgeşti 0 Vaslui 6 
Gârceni 0 Vetrişoaia 0 
Ghergheşti 0 Viişoara 0 
Griviţa 0 Vinderei 0 
Hoceni 0 Voineşti 0 
Huşi 2 Vultureşti 0 
Iana 0 Vutcani 0 
Ibăneşti 0 Zăpodeni 0 
Ivăneşti 0 Zorleni 0 
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SERVICII SOCIALE 

Servicii de tip familial pentru copii 
sector public  

UM:  centre / servicii 

Total judeţ 5 

Total în urban 5 

Total în rural 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: CJ Vaslui; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

Date aferente anului 2008. 

    

Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti 0 Iveşti 0 
Alexandru Vlahuţă 0 Laza 0 
Arsura 0 Lipovăţ 0 
Băcani 0 Lunca Banului 0 
Băceşti 0 Măluşteni 0 
Bălteni 0 Micleşti 0 
Banca 0 Muntenii de Jos 0 
Bârlad 1 Muntenii de Sus 0 
Berezeni 0 Murgeni 0 
Blăgeşti 0 Negreşti 0 
Bogdana 0 Olteneşti 0 
Bogdăneşti 0 Oşeşti 0 
Bogdăniţa 0 Pădureni 0 
Boteşti 0 Perieni 0 
Buneşti-Avereşti 0 Pochidia 0 
Ciocani 0 Pogana 0 
Codăeşti 0 Pogoneşti 0 
Coroieşti 0 Poieneşti 0 
Costeşti 0 Puieşti 0 
Cozmeşti 0 Pungeşti 0 
Creţeşti 0 Puşcaşi 0 
Dăneşti 0 Rafaila 0 
Deleni 0 Rebricea 0 
Deleşti 0 Roşieşti 0 
Dimitrie Cantemir 0 Soleşti 0 
Dodeşti 0 Stănileşti 0 
Dragomireşti 0 Ştefan cel Mare 0 
Drânceni 0 Şuletea 0 
Duda-Epureni 0 Tăcuta 0 
Dumeşti 0 Tanacu 0 
Epureni 0 Tătărăni 0 
Fălciu 0 Todireşti 0 
Fereşti 0 Tutova 0 
Fruntişeni 0 Văleni 0 
Găgeşti 0 Vaslui 3 
Gârceni 0 Vetrişoaia 0 
Ghergheşti 0 Viişoara 0 
Griviţa 0 Vinderei 0 
Hoceni 0 Voineşti 0 
Huşi 1 Vultureşti 0 
Iana 0 Vutcani 0 
Ibăneşti 0 Zăpodeni 0 
Ivăneşti 0 Zorleni 0 
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Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti 0 Iveşti 0 
Alexandru Vlahuţă 0 Laza 0 
Arsura 0 Lipovăţ 0 
Băcani 0 Lunca Banului 0 
Băceşti 0 Măluşteni 0 
Bălteni 0 Micleşti 0 
Banca 0 Muntenii de Jos 0 
Bârlad 1 Muntenii de Sus 0 
Berezeni 0 Murgeni 0 
Blăgeşti 0 Negreşti 1 
Bogdana 0 Olteneşti 0 
Bogdăneşti 0 Oşeşti 0 
Bogdăniţa 0 Pădureni 0 
Boteşti 0 Perieni 0 
Buneşti-Avereşti 0 Pochidia 0 
Ciocani 0 Pogana 1 
Codăeşti 0 Pogoneşti 0 
Coroieşti 0 Poieneşti 0 
Costeşti 0 Puieşti 0 
Cozmeşti 0 Pungeşti 0 
Creţeşti 0 Puşcaşi 0 
Dăneşti 0 Rafaila 0 
Deleni 0 Rebricea 0 
Deleşti 0 Roşieşti 0 
Dimitrie Cantemir 0 Soleşti 0 
Dodeşti 0 Stănileşti 0 
Dragomireşti 0 Ştefan cel Mare 1 
Drânceni 1 Şuletea 0 
Duda-Epureni 0 Tăcuta 0 
Dumeşti 0 Tanacu 0 
Epureni 0 Tătărăni 0 
Fălciu 1 Todireşti 0 
Fereşti 0 Tutova 0 
Fruntişeni 0 Văleni 0 
Găgeşti 0 Vaslui 0 
Gârceni 0 Vetrişoaia 0 
Ghergheşti 0 Viişoara 0 
Griviţa 0 Vinderei 0 
Hoceni 0 Voineşti 0 
Huşi 2 Vultureşti 0 
Iana 0 Vutcani 1 
Ibăneşti 0 Zăpodeni 0 
Ivăneşti 0 Zorleni 0 

SERVICII SOCIALE 

Servicii de tip rezidenţial pentru 

adulţi cu handicap 
sector public  

UM:  centre / servicii 

Total judeţ 9 

Total în urban 4 

Total în rural 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: CJ Vaslui; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

Date aferente anului 2008. 
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Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti 0 Iveşti 0 
Alexandru Vlahuţă 0 Laza 0 
Arsura 0 Lipovăţ 0 
Băcani 0 Lunca Banului 0 
Băceşti 0 Măluşteni 0 
Bălteni 0 Micleşti 0 
Banca 0 Muntenii de Jos 0 
Bârlad 0 Muntenii de Sus 0 
Berezeni 0 Murgeni 0 
Blăgeşti 0 Negreşti 0 
Bogdana 0 Olteneşti 0 
Bogdăneşti 0 Oşeşti 0 
Bogdăniţa 0 Pădureni 0 
Boteşti 0 Perieni 0 
Buneşti-Avereşti 0 Pochidia 0 
Ciocani 0 Pogana 0 
Codăeşti 0 Pogoneşti 0 
Coroieşti 0 Poieneşti 0 
Costeşti 0 Puieşti 0 
Cozmeşti 0 Pungeşti 0 
Creţeşti 0 Puşcaşi 0 
Dăneşti 0 Rafaila 0 
Deleni 0 Rebricea 0 
Deleşti 0 Roşieşti 0 
Dimitrie Cantemir 0 Soleşti 0 
Dodeşti 0 Stănileşti 0 
Dragomireşti 0 Ştefan cel Mare 0 
Drânceni 1 Şuletea 0 
Duda-Epureni 0 Tăcuta 0 
Dumeşti 0 Tanacu 0 
Epureni 0 Tătărăni 0 
Fălciu 0 Todireşti 0 
Fereşti 0 Tutova 0 
Fruntişeni 0 Văleni 0 
Găgeşti 0 Vaslui 0 
Gârceni 0 Vetrişoaia 0 
Ghergheşti 0 Viişoara 0 
Griviţa 0 Vinderei 0 
Hoceni 0 Voineşti 0 
Huşi 0 Vultureşti 0 
Iana 0 Vutcani 0 
Ibăneşti 0 Zăpodeni 0 
Ivăneşti 0 Zorleni 0 

SERVICII SOCIALE 

Centre de asistenţă şi îngrijire 

pentru vârstnici 
sector public  

 
UM:  centre / servicii 

Total judeţ 1 

Total în urban 0 

Total în rural 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: CJ Vaslui; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

Date aferente anului 2008. 
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Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti 0 Iveşti 0 
Alexandru Vlahuţă 0 Laza 0 
Arsura 0 Lipovăţ 0 
Băcani 0 Lunca Banului 0 
Băceşti 0 Măluşteni 0 
Bălteni 0 Micleşti 0 
Banca 0 Muntenii de Jos 0 
Bârlad 0 Muntenii de Sus 0 
Berezeni 0 Murgeni 0 
Blăgeşti 0 Negreşti 0 
Bogdana 0 Olteneşti 0 
Bogdăneşti 0 Oşeşti 0 
Bogdăniţa 0 Pădureni 0 
Boteşti 0 Perieni 0 
Buneşti-Avereşti 0 Pochidia 0 
Ciocani 0 Pogana 0 
Codăeşti 0 Pogoneşti 0 
Coroieşti 0 Poieneşti 0 
Costeşti 0 Puieşti 0 
Cozmeşti 0 Pungeşti 0 
Creţeşti 0 Puşcaşi 0 
Dăneşti 0 Rafaila 0 
Deleni 0 Rebricea 0 
Deleşti 0 Roşieşti 0 
Dimitrie Cantemir 0 Soleşti 0 
Dodeşti 0 Stănileşti 0 
Dragomireşti 0 Ştefan cel Mare 0 
Drânceni 1 Şuletea 0 
Duda-Epureni 0 Tăcuta 0 
Dumeşti 0 Tanacu 0 
Epureni 0 Tătărăni 0 
Fălciu 0 Todireşti 0 
Fereşti 0 Tutova 0 
Fruntişeni 0 Văleni 0 
Găgeşti 0 Vaslui 0 
Gârceni 0 Vetrişoaia 0 
Ghergheşti 0 Viişoara 0 
Griviţa 0 Vinderei 0 
Hoceni 0 Voineşti 0 
Huşi 0 Vultureşti 0 
Iana 0 Vutcani 0 
Ibăneşti 0 Zăpodeni 0 
Ivăneşti 0 Zorleni 0 

SERVICII SOCIALE 

Centre de tip respiro 
sector public  

 
UM:  centre / servicii 

Total judeţ 1 

Total în urban 0 

Total în rural 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: CJ Vaslui; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

Date aferente anului 2008. 
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Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti 0 Iveşti 0 
Alexandru Vlahuţă 0 Laza 0 
Arsura 0 Lipovăţ 0 
Băcani 0 Lunca Banului 0 
Băceşti 0 Măluşteni 0 
Bălteni 0 Micleşti 0 
Banca 0 Muntenii de Jos 0 
Bârlad 1 Muntenii de Sus 0 
Berezeni 0 Murgeni 0 
Blăgeşti 0 Negreşti 0 
Bogdana 0 Olteneşti 0 
Bogdăneşti 0 Oşeşti 0 
Bogdăniţa 0 Pădureni 0 
Boteşti 0 Perieni 0 
Buneşti-Avereşti 0 Pochidia 0 
Ciocani 0 Pogana 0 
Codăeşti 0 Pogoneşti 0 
Coroieşti 0 Poieneşti 0 
Costeşti 0 Puieşti 0 
Cozmeşti 0 Pungeşti 0 
Creţeşti 0 Puşcaşi 0 
Dăneşti 0 Rafaila 0 
Deleni 0 Rebricea 0 
Deleşti 0 Roşieşti 0 
Dimitrie Cantemir 0 Soleşti 0 
Dodeşti 0 Stănileşti 0 
Dragomireşti 0 Ştefan cel Mare 0 
Drânceni 0 Şuletea 0 
Duda-Epureni 0 Tăcuta 0 
Dumeşti 0 Tanacu 0 
Epureni 0 Tătărăni 0 
Fălciu 0 Todireşti 0 
Fereşti 0 Tutova 0 
Fruntişeni 0 Văleni 0 
Găgeşti 0 Vaslui 1 
Gârceni 0 Vetrişoaia 0 
Ghergheşti 0 Viişoara 0 
Griviţa 0 Vinderei 0 
Hoceni 0 Voineşti 0 
Huşi 1 Vultureşti 0 
Iana 0 Vutcani 0 
Ibăneşti 0 Zăpodeni 0 
Ivăneşti 0 Zorleni 0 

SERVICII SOCIALE 

Centre de tip ambulatoriu pentru 

adulţi 
sector public  

 
UM:  centre / servicii 

Total judeţ 3 

Total în urban 3 

Total în rural 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: CJ Vaslui; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

Date aferente anului 2008. 
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SERVICII SOCIALE 

Servicii de zi pentru copii 

 
sector privat 

 
UM:  centre / servicii 

Total judeţ 4 

Total în urban 4 

Total în rural 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: CJ Vaslui; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

Date aferente anului 2008. 

    

Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti 0 Iveşti 0 
Alexandru Vlahuţă 0 Laza 0 
Arsura 0 Lipovăţ 0 
Băcani 0 Lunca Banului 0 
Băceşti 0 Măluşteni 0 
Bălteni 0 Micleşti 0 
Banca 0 Muntenii de Jos 0 
Bârlad 2 Muntenii de Sus 0 
Berezeni 0 Murgeni 0 
Blăgeşti 0 Negreşti 0 
Bogdana 0 Olteneşti 0 
Bogdăneşti 0 Oşeşti 0 
Bogdăniţa 0 Pădureni 0 
Boteşti 0 Perieni 0 
Buneşti-Avereşti 0 Pochidia 0 
Ciocani 0 Pogana 0 
Codăeşti 0 Pogoneşti 0 
Coroieşti 0 Poieneşti 0 
Costeşti 0 Puieşti 0 
Cozmeşti 0 Pungeşti 0 
Creţeşti 0 Puşcaşi 0 
Dăneşti 0 Rafaila 0 
Deleni 0 Rebricea 0 
Deleşti 0 Roşieşti 0 
Dimitrie Cantemir 0 Soleşti 0 
Dodeşti 0 Stănileşti 0 
Dragomireşti 0 Ştefan cel Mare 0 
Drânceni 0 Şuletea 0 
Duda-Epureni 0 Tăcuta 0 
Dumeşti 0 Tanacu 0 
Epureni 0 Tătărăni 0 
Fălciu 0 Todireşti 0 
Fereşti 0 Tutova 0 
Fruntişeni 0 Văleni 0 
Găgeşti 0 Vaslui 1 
Gârceni 0 Vetrişoaia 0 
Ghergheşti 0 Viişoara 0 
Griviţa 0 Vinderei 0 
Hoceni 0 Voineşti 0 
Huşi 1 Vultureşti 0 
Iana 0 Vutcani 0 
Ibăneşti 0 Zăpodeni 0 
Ivăneşti 0 Zorleni 0 
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SERVICII SOCIALE 

Servicii de tip rezidenţial  

pentru copii 

 
sector privat 

 
UM:  centre / servicii 

Total judeţ 4 

Total în urban 4 

Total în rural 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: CJ Vaslui; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

Date aferente anului 2008. 

    

Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti 0 Iveşti 0 
Alexandru Vlahuţă 0 Laza 0 
Arsura 0 Lipovăţ 0 
Băcani 0 Lunca Banului 0 
Băceşti 0 Măluşteni 0 
Bălteni 0 Micleşti 0 
Banca 0 Muntenii de Jos 0 
Bârlad 2 Muntenii de Sus 0 
Berezeni 0 Murgeni 0 
Blăgeşti 0 Negreşti 0 
Bogdana 0 Olteneşti 0 
Bogdăneşti 0 Oşeşti 0 
Bogdăniţa 0 Pădureni 0 
Boteşti 0 Perieni 0 
Buneşti-Avereşti 0 Pochidia 0 
Ciocani 0 Pogana 0 
Codăeşti 0 Pogoneşti 0 
Coroieşti 0 Poieneşti 0 
Costeşti 0 Puieşti 0 
Cozmeşti 0 Pungeşti 0 
Creţeşti 0 Puşcaşi 0 
Dăneşti 0 Rafaila 0 
Deleni 0 Rebricea 0 
Deleşti 0 Roşieşti 0 
Dimitrie Cantemir 0 Soleşti 0 
Dodeşti 0 Stănileşti 0 
Dragomireşti 0 Ştefan cel Mare 0 
Drânceni 0 Şuletea 0 
Duda-Epureni 0 Tăcuta 0 
Dumeşti 0 Tanacu 0 
Epureni 0 Tătărăni 0 
Fălciu 0 Todireşti 0 
Fereşti 0 Tutova 0 
Fruntişeni 0 Văleni 0 
Găgeşti 0 Vaslui 0 
Gârceni 0 Vetrişoaia 0 
Ghergheşti 0 Viişoara 0 
Griviţa 0 Vinderei 0 
Hoceni 0 Voineşti 0 
Huşi 2 Vultureşti 0 
Iana 0 Vutcani 0 
Ibăneşti 0 Zăpodeni 0 
Ivăneşti 0 Zorleni 0 
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SERVICII SOCIALE 

Servicii de consiliere şi suport 

pentru copii 

 
sector privat 

 
UM:  centre / servicii 

Total judeţ 3 

Total în urban 3 

Total în rural 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: CJ Vaslui; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

Date aferente anului 2008. 

    

Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti 0 Iveşti 0 
Alexandru Vlahuţă 0 Laza 0 
Arsura 0 Lipovăţ 0 
Băcani 0 Lunca Banului 0 
Băceşti 0 Măluşteni 0 
Bălteni 0 Micleşti 0 
Banca 0 Muntenii de Jos 0 
Bârlad 3 Muntenii de Sus 0 
Berezeni 0 Murgeni 0 
Blăgeşti 0 Negreşti 0 
Bogdana 0 Olteneşti 0 
Bogdăneşti 0 Oşeşti 0 
Bogdăniţa 0 Pădureni 0 
Boteşti 0 Perieni 0 
Buneşti-Avereşti 0 Pochidia 0 
Ciocani 0 Pogana 0 
Codăeşti 0 Pogoneşti 0 
Coroieşti 0 Poieneşti 0 
Costeşti 0 Puieşti 0 
Cozmeşti 0 Pungeşti 0 
Creţeşti 0 Puşcaşi 0 
Dăneşti 0 Rafaila 0 
Deleni 0 Rebricea 0 
Deleşti 0 Roşieşti 0 
Dimitrie Cantemir 0 Soleşti 0 
Dodeşti 0 Stănileşti 0 
Dragomireşti 0 Ştefan cel Mare 0 
Drânceni 0 Şuletea 0 
Duda-Epureni 0 Tăcuta 0 
Dumeşti 0 Tanacu 0 
Epureni 0 Tătărăni 0 
Fălciu 0 Todireşti 0 
Fereşti 0 Tutova 0 
Fruntişeni 0 Văleni 0 
Găgeşti 0 Vaslui 0 
Gârceni 0 Vetrişoaia 0 
Ghergheşti 0 Viişoara 0 
Griviţa 0 Vinderei 0 
Hoceni 0 Voineşti 0 
Huşi 0 Vultureşti 0 
Iana 0 Vutcani 0 
Ibăneşti 0 Zăpodeni 0 
Ivăneşti 0 Zorleni 0 
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SERVICII SOCIALE 

Servicii pentru adulţi cu handicap 

 
sector privat 

 
UM:  centre / servicii 

Total judeţ 2 

Total în urban 2 

Total în rural 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: CJ Vaslui; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

Date aferente anului 2008. 

    

Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti 0 Iveşti 0 
Alexandru Vlahuţă 0 Laza 0 
Arsura 0 Lipovăţ 0 
Băcani 0 Lunca Banului 0 
Băceşti 0 Măluşteni 0 
Bălteni 0 Micleşti 0 
Banca 0 Muntenii de Jos 0 
Bârlad 1 Muntenii de Sus 0 
Berezeni 0 Murgeni 0 
Blăgeşti 0 Negreşti 0 
Bogdana 0 Olteneşti 0 
Bogdăneşti 0 Oşeşti 0 
Bogdăniţa 0 Pădureni 0 
Boteşti 0 Perieni 0 
Buneşti-Avereşti 0 Pochidia 0 
Ciocani 0 Pogana 0 
Codăeşti 0 Pogoneşti 0 
Coroieşti 0 Poieneşti 0 
Costeşti 0 Puieşti 0 
Cozmeşti 0 Pungeşti 0 
Creţeşti 0 Puşcaşi 0 
Dăneşti 0 Rafaila 0 
Deleni 0 Rebricea 0 
Deleşti 0 Roşieşti 0 
Dimitrie Cantemir 0 Soleşti 0 
Dodeşti 0 Stănileşti 0 
Dragomireşti 0 Ştefan cel Mare 0 
Drânceni 0 Şuletea 0 
Duda-Epureni 0 Tăcuta 0 
Dumeşti 0 Tanacu 0 
Epureni 0 Tătărăni 0 
Fălciu 0 Todireşti 0 
Fereşti 0 Tutova 0 
Fruntişeni 0 Văleni 0 
Găgeşti 0 Vaslui 1 
Gârceni 0 Vetrişoaia 0 
Ghergheşti 0 Viişoara 0 
Griviţa 0 Vinderei 0 
Hoceni 0 Voineşti 0 
Huşi 0 Vultureşti 0 
Iana 0 Vutcani 0 
Ibăneşti 0 Zăpodeni 0 
Ivăneşti 0 Zorleni 0 



 

Profilul socio-economic şi demografic al judeţului Vaslui | 201  

 



202 |Profilul socio-economic şi demografic al judeţului Vaslui  

 

 

SERVICII SOCIALE 

Servicii pentru vârstnici 

 
sector privat 

 
UM:  centre / servicii 

Total judeţ 3 

Total în urban 3 

Total în rural 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: CJ Vaslui; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

Date aferente anului 2008. 

    

Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti 0 Iveşti 0 
Alexandru Vlahuţă 0 Laza 0 
Arsura 0 Lipovăţ 0 
Băcani 0 Lunca Banului 0 
Băceşti 0 Măluşteni 0 
Bălteni 0 Micleşti 0 
Banca 0 Muntenii de Jos 0 
Bârlad 0 Muntenii de Sus 0 
Berezeni 0 Murgeni 0 
Blăgeşti 0 Negreşti 0 
Bogdana 0 Olteneşti 0 
Bogdăneşti 0 Oşeşti 0 
Bogdăniţa 0 Pădureni 0 
Boteşti 0 Perieni 0 
Buneşti-Avereşti 0 Pochidia 0 
Ciocani 0 Pogana 0 
Codăeşti 0 Pogoneşti 0 
Coroieşti 0 Poieneşti 0 
Costeşti 0 Puieşti 0 
Cozmeşti 0 Pungeşti 0 
Creţeşti 0 Puşcaşi 0 
Dăneşti 0 Rafaila 0 
Deleni 0 Rebricea 0 
Deleşti 0 Roşieşti 0 
Dimitrie Cantemir 0 Soleşti 0 
Dodeşti 0 Stănileşti 0 
Dragomireşti 0 Ştefan cel Mare 0 
Drânceni 0 Şuletea 0 
Duda-Epureni 0 Tăcuta 0 
Dumeşti 0 Tanacu 0 
Epureni 0 Tătărăni 0 
Fălciu 0 Todireşti 0 
Fereşti 0 Tutova 0 
Fruntişeni 0 Văleni 0 
Găgeşti 0 Vaslui 1 
Gârceni 0 Vetrişoaia 0 
Ghergheşti 0 Viişoara 0 
Griviţa 0 Vinderei 0 
Hoceni 0 Voineşti 0 
Huşi 2 Vultureşti 0 
Iana 0 Vutcani 0 
Ibăneşti 0 Zăpodeni 0 
Ivăneşti 0 Zorleni 0 
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SERVICII SOCIALE 

Beneficiari ai  

Venitului Minim Garantat 

 

 
UM:  persoane 

Total judeţ 37.678 

Total în urban 4.029 

Total în rural 33.649 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: CJ Vaslui; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

Date aferente lunii iulie 2009. 

    

Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti 173 Iveşti 160 

Alexandru Vlahuţă 541 Laza 117 

Arsura 138 Lipovăţ 629 

Băcani 594 Lunca Banului 127 

Băceşti 1.259 Măluşteni 52 

Bălteni 74 Micleşti 577 

Banca 261 Muntenii de Jos 26 

Bârlad 939 Muntenii de Sus 130 

Berezeni 1.000 Murgeni 1.807 

Blăgeşti 19 Negreşti 425 

Bogdana 481 Olteneşti 739 

Bogdăneşti 212 Oşeşti 435 

Bogdăniţa 524 Pădureni 174 

Boteşti 267 Perieni 118 

Buneşti-Avereşti 487 Pochidia 127 

Ciocani 269 Pogana 219 

Codăeşti 197 Pogoneşti 150 

Coroieşti 676 Poieneşti 435 

Costeşti 263 Puieşti 706 

Cozmeşti 707 Pungeşti 1.421 

Creţeşti 235 Puşcaşi 68 

Dăneşti 427 Rafaila 640 

Deleni 206 Rebricea 282 

Deleşti 534 Roşieşti 110 

Dimitrie Cantemir 101 Soleşti 550 

Dodeşti 96 Stănileşti 92 

Dragomireşti 2.379 Ştefan cel Mare 511 

Drânceni 171 Şuletea 527 

Duda-Epureni 55 Tăcuta 125 

Dumeşti 911 Tanacu 107 

Epureni 112 Tătărăni 126 

Fălciu 889 Todireşti 533 

Fereşti 280 Tutova 254 

Fruntişeni 50 Văleni 251 

Găgeşti 359 Vaslui 477 

Gârceni 1.165 Vetrişoaia 310 

Ghergheşti 582 Viişoara 31 

Griviţa 175 Vinderei 216 

Hoceni 300 Voineşti 1.669 

Huşi 381 Vultureşti 262 

Iana 669 Vutcani 186 

Ibăneşti 409 Zăpodeni 798 

Ivăneşti 608 Zorleni 804 
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SERVICII SOCIALE 

Pensionari ai căror pensii lunare 

sunt mai mici de 400 de lei 

 

 
UM:  persoane 

Total judeţ 42.711 

Total în urban 6.681 

Total în rural 36.030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: CJ Vaslui; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

Date aferente lunii iulie 2009. 

    

Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti 432 Iveşti 642 

Alexandru Vlahuţă 529 Laza 682 

Arsura 387 Lipovăţ 538 

Băcani 287 Lunca Banului 545 

Băceşti 433 Măluşteni 515 

Bălteni 218 Micleşti 415 

Banca 781 Muntenii de Jos 449 

Bârlad 2.111 Muntenii de Sus 349 

Berezeni 761 Murgeni 714 

Blăgeşti 343 Negreşti 646 

Bogdana 277 Olteneşti 437 

Bogdăneşti 464 Oşeşti 435 

Bogdăniţa 191 Pădureni 724 

Boteşti 349 Perieni 526 

Buneşti-Avereşti 469 Pochidia 27 

Ciocani 19 Pogana 387 

Codăeşti 699 Pogoneşti 37 

Coroieşti 374 Poieneşti 319 

Costeşti 501 Puieşti 654 

Cozmeşti 35 Pungeşti 471 

Creţeşti 293 Puşcaşi 106 

Dăneşti 363 Rafaila 61 

Deleni 315 Rebricea 496 

Deleşti 728 Roşieşti 560 

Dimitrie Cantemir 450 Soleşti 575 

Dodeşti 66 Stănileşti 769 

Dragomireşti 549 Ştefan cel Mare 442 

Drânceni 614 Şuletea 370 

Duda-Epureni 638 Tăcuta 466 

Dumeşti 454 Tanacu 463 

Epureni 376 Tătărăni 400 

Fălciu 642 Todireşti 608 

Fereşti 287 Tutova 538 

Fruntişeni 32 Văleni 517 

Găgeşti 258 Vaslui 1.780 

Gârceni 412 Vetrişoaia 542 

Ghergheşti 457 Viişoara 491 

Griviţa 597 Vinderei 661 

Hoceni 630 Voineşti 499 

Huşi 1.430 Vultureşti 312 

Iana 455 Vutcani 412 

Ibăneşti 14 Zăpodeni 716 

Ivăneşti 812 Zorleni 883 
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RATA SĂRĂCIEI RELATIVE 

 

 

 
UM:  % 

Medie judeţeană 21,51% 

Medie urban 10,25% 

Medie rural 29,39% 

 

 

VALORI JUDEŢENE 

 localitatea valoarea 
abatere de la 

media judeţeană 

Valoarea de maxim Alexandru Vlahuţă 76,66 55,14 

Valoarea de minim Fruntişeni 7,18 -14,33 

Valoarea cea mai 

apropiată de medie Măluşteni 21,42 -0,09 

 

 

 

 

 

 

Notă: rezultatele prezentate sunt  estimări ale ratei  sărăciei relative, 

calculate pe baza înregistrărilor oficiale ale numărului de beneficiari de 

VMG, numărului de şomeri, numărului de persoane cu handicap şi 

numărului de pensionari cu pensii sub 400 de lei. 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: CJ Vaslui, INS; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

Date aferente lunii iulie 2009. 

    

Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti 21,08 Iveşti 31,54 

Alexandru Vlahuţă 76,66 Laza 27,12 

Arsura 31,72 Lipovăţ 29,98 

Băcani 34,19 Lunca Banului 22,77 

Băceşti 42,36 Măluşteni 21,42 

Bălteni 22,65 Micleşti 37,06 

Banca 21,37 Muntenii de Jos 15,03 

Bârlad 7,70 Muntenii de Sus 15,21 

Berezeni 36,33 Murgeni 34,79 

Blăgeşti 25,52 Negreşti 16,62 

Bogdana 44,22 Olteneşti 43,96 

Bogdăneşti 22,41 Oşeşti 29,71 

Bogdăniţa 47,93 Pădureni 25,02 

Boteşti 30,38 Perieni 20,92 

Buneşti-Avereşti 38,59 Pochidia 11,45 

Ciocani 18,85 Pogana 20,37 

Codăeşti 21,31 Pogoneşti 13,39 

Coroieşti 49,56 Poieneşti 25,63 

Costeşti 27,76 Puieşti 30,34 

Cozmeşti 32,68 Pungeşti 58,15 

Creţeşti 32,95 Puşcaşi 8,17 

Dăneşti 37,29 Rafaila 40,15 

Deleni 24,96 Rebricea 22,92 

Deleşti 53,65 Roşieşti 22,21 

Dimitrie Cantemir 22,40 Soleşti 31,32 

Dodeşti 12,37 Stănileşti 20,63 

Dragomireşti 60,41 Ştefan cel Mare 30,88 

Drânceni 20,56 Şuletea 37,91 

Duda-Epureni 19,00 Tăcuta 19,92 

Dumeşti 40,12 Tanacu 29,17 

Epureni 18,03 Tătărăni 25,85 

Fălciu 29,11 Todireşti 36,76 

Fereşti 29,03 Tutova 23,97 

Fruntişeni 7,18 Văleni 19,09 

Găgeşti 32,13 Vaslui 7,82 

Gârceni 64,12 Vetrişoaia 28,99 

Ghergheşti 39,77 Viişoara 28,44 

Griviţa 24,11 Vinderei 22,02 

Hoceni 33,17 Voineşti 56,76 

Huşi 13,30 Vultureşti 28,18 

Iana 29,08 Vutcani 30,20 

Ibăneşti 30,82 Zăpodeni 41,26 

Ivăneşti 32,14 Zorleni 20,40 



 

Profilul socio-economic şi demografic al judeţului Vaslui | 209  

 



210 |Profilul socio-economic şi demografic al judeţului Vaslui  

 

 

 SUPRAFAŢA AGRICOLĂ 

UM:  %, suprafaţa agricolă din total 

Media naţională  61,7 

Media regională 57,7 

Media judeţeană 75,4 

Media în urban 73,7 

Media în rural 75,6 

VALORI JUDEŢENE 

 localitatea valoarea 
abatere de la 

media judeţeană 

Valoarea de maxim Iveşti 93,6 18,2 

Valoarea de minim Bârlad 13,0 -62,5 

Valoarea cea mai 

apropiată de medie Pogana 75,6 0,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: DJS Vaslui, INS; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

Date aferente anului 2008. 

    

Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti 77,2 Iveşti 93,6 

Alexandru Vlahuţă 64,7 Laza 73,1 

Arsura 79,5 Lipovăţ 44,2 

Băcani 83,9 Lunca Banului 81,5 

Băceşti 59,3 Măluşteni 75,0 

Bălteni 69,2 Micleşti 71,4 

Banca 85,1 Muntenii de Jos 79,7 

Bârlad 13,0 Muntenii de Sus 91,2 

Berezeni 89,2 Murgeni 81,6 

Blăgeşti 89,1 Negreşti 71,4 

Bogdana 67,9 Olteneşti 61,9 

Bogdăneşti 78,0 Oşeşti 62,8 

Bogdăniţa 71,0 Pădureni 76,9 

Boteşti 71,7 Perieni 86,2 

Buneşti-Avereşti 82,0 Pochidia 91,4 

Ciocani 82,6 Pogana 75,6 

Codăeşti 79,1 Pogoneşti 88,0 

Coroieşti 75,1 Poieneşti 58,4 

Costeşti 73,2 Puieşti 68,4 

Cozmeşti 61,5 Pungeşti 71,6 

Creţeşti 42,8 Puşcaşi 47,0 

Dăneşti 79,5 Rafaila 62,8 

Deleni 77,4 Rebricea 85,7 

Deleşti 88,8 Roşieşti 84,2 

Dimitrie Cantemir 88,5 Soleşti 63,7 

Dodeşti 79,6 Stănileşti 82,7 

Dragomireşti 62,1 Ştefan cel Mare 83,5 

Drânceni 81,8 Şuletea 88,7 

Duda-Epureni 85,4 Tăcuta 70,5 

Dumeşti 51,6 Tanacu 80,1 

Epureni 63,6 Tătărăni 69,5 

Fălciu 84,8 Todireşti 75,2 

Fereşti 77,6 Tutova 86,4 

Fruntişeni 69,5 Văleni 85,2 

Găgeşti 84,5 Vaslui 68,7 

Gârceni 58,7 Vetrişoaia 86,6 

Ghergheşti 60,3 Viişoara 77,5 

Griviţa 87,5 Vinderei 84,8 

Hoceni 68,4 Voineşti 77,6 

Huşi 78,6 Vultureşti 86,0 

Iana 61,5 Vutcani 82,6 

Ibăneşti 68,8 Zăpodeni 80,3 

Ivăneşti 74,7 Zorleni 69,8 
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 Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti 71,43 Iveşti 83,43 

Alexandru Vlahuţă 74,26 Laza 76,36 

Arsura 78,20 Lipovăţ 73,20 

Băcani 70,89 Lunca Banului 87,62 

Băceşti 68,85 Măluşteni 74,43 

Bălteni 65,62 Micleşti 66,80 

Banca 70,59 Muntenii de Jos 64,04 

Bârlad 42,33 Muntenii de Sus 64,64 

Berezeni 79,37 Murgeni 76,58 

Blăgeşti 67,12 Negreşti 73,99 

Bogdana 53,00 Olteneşti 67,73 

Bogdăneşti 69,20 Oşeşti 68,49 

Bogdăniţa 67,54 Pădureni 63,77 

Boteşti 67,54 Perieni 82,01 

Buneşti-Avereşti 58,48 Pochidia 83,05 

Ciocani 81,87 Pogana 61,99 

Codăeşti 75,70 Pogoneşti 82,95 

Coroieşti 78,82 Poieneşti 75,00 

Costeşti 80,09 Puieşti 55,83 

Cozmeşti 66,64 Pungeşti 70,00 

Creţeşti 68,94 Puşcaşi 76,81 

Dăneşti 69,00 Rafaila 68,83 

Deleni 78,72 Rebricea 69,67 

Deleşti 67,85 Roşieşti 77,51 

Dimitrie Cantemir 73,53 Soleşti 74,58 

Dodeşti 78,48 Stănileşti 83,27 

Dragomireşti 71,54 Ştefan cel Mare 79,42 

Drânceni 82,33 Şuletea 73,61 

Duda-Epureni 73,46 Tăcuta 70,08 

Dumeşti 77,08 Tanacu 80,06 

Epureni 77,46 Tătărăni 52,12 

Fălciu 80,97 Todireşti 79,56 

Fereşti 77,49 Tutova 78,00 

Fruntişeni 69,93 Văleni 73,00 

Găgeşti 74,38 Vaslui 66,95 

Gârceni 63,03 Vetrişoaia 76,88 

Ghergheşti 73,53 Viişoara 77,18 

Griviţa 69,45 Vinderei 78,65 

Hoceni 71,72 Voineşti 65,85 

Huşi 45,42 Vultureşti 65,60 

Iana 71,44 Vutcani 76,90 

Ibăneşti 75,31 Zăpodeni 77,07 

Ivăneşti 69,04 Zorleni 72,29 

SUPRAFAŢA ARABILĂ 

UM:  %, teren arabil din suprafaţa agricolă 

Media naţională  64,1% 

Media regională 65,0% 

Media judeţeană 72,6% 

Media în urban 67,9% 

Media în rural 72,9% 

VALORI JUDEŢENE 

 localitatea valoarea 
abatere de la 

media judeţeană 

Valoarea de maxim Lunca Banului 87,6 15,0 

Valoarea de minim Bârlad 42,3 -30,3 

Valoarea cea mai 

apropiată de medie Zorleni 72,3 -0,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: DJS Vaslui, INS; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

Date aferente anului 2008. 
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 Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti 76 Iveşti 135 

Alexandru Vlahuţă 32 Laza 82 

Arsura 147 Lipovăţ 137 

Băcani 371 Lunca Banului 97 

Băceşti 34 Măluşteni 161 

Bălteni 59 Micleşti 132 

Banca 190 Muntenii de Jos 109 

Bârlad 6 Muntenii de Sus 150 

Berezeni 254 Murgeni 145 

Blăgeşti 197 Negreşti 54 

Bogdana 41 Olteneşti 77 

Bogdăneşti 97 Oşeşti 76 

Bogdăniţa 39 Pădureni 260 

Boteşti 45 Perieni 238 

Buneşti-Avereşti 674 Pochidia 60 

Ciocani 145 Pogana 440 

Codăeşti 94 Pogoneşti 76 

Coroieşti 102 Poieneşti 54 

Costeşti 60 Puieşti 250 

Cozmeşti 33 Pungeşti 51 

Creţeşti 47 Puşcaşi 57 

Dăneşti 109 Rafaila 58 

Deleni 94 Rebricea 46 

Deleşti 47 Roşieşti 209 

Dimitrie Cantemir 180 Soleşti 100 

Dodeşti 46 Stănileşti 308 

Dragomireşti 82 Ştefan cel Mare 87 

Drânceni 224 Şuletea 300 

Duda-Epureni 333 Tăcuta 44 

Dumeşti 36 Tanacu 92 

Epureni 163 Tătărăni 82 

Fălciu 257 Todireşti 63 

Fereşti 68 Tutova 40 

Fruntişeni 98 Văleni 53 

Găgeşti 91 Vaslui 248 

Gârceni 37 Vetrişoaia 190 

Ghergheşti 46 Viişoara 1 

Griviţa 55 Vinderei 118 

Hoceni 94 Voineşti 48 

Huşi 1.470 Vultureşti 18 

Iana 73 Vutcani 214 

Ibăneşti 33 Zăpodeni 207 

Ivăneşti 190 Zorleni 208 

SUPRAFAŢA VIILOR 

UM:  ha 

Total  naţional 217.968 

Total  regional 32.493 

Total judeţean 12.144 

Total urban 1.923 

Total rural 10.221 

VALORI JUDEŢENE 
 localitatea valoarea 

Valoarea de maxim Huşi 1470,0 

Valoarea de minim Viişoara 1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: DJS Vaslui, INS; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

Date aferente anului 2008. 
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POTENŢIALUL AGRICOL 

grâu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

    

Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti scăzut Iveşti mediu 

Alexandru Vlahuţă scăzut Laza scăzut 

Arsura mediu Lipovăţ lipsă date 

Băcani scăzut Lunca Banului scăzut 

Băceşti scăzut Măluşteni scăzut 

Bălteni scăzut Micleşti scăzut 

Banca mediu Muntenii de Jos scăzut 

Bârlad scăzut Muntenii de Sus lipsă date 

Berezeni scăzut Murgeni mediu 

Blăgeşti scăzut Negreşti scăzut 

Bogdana scăzut Olteneşti scăzut 

Bogdăneşti scăzut Oşeşti scăzut 

Bogdăniţa scăzut Pădureni scăzut 

Boteşti scăzut Perieni mediu 

Buneşti-Avereşti scăzut Pochidia lipsă date 

Ciocani lipsă date Pogana scăzut 

Codăeşti scăzut Pogoneşti lipsă date 

Coroieşti mediu Poieneşti scăzut 

Costeşti mediu Puieşti scăzut 

Cozmeşti lipsă date Pungeşti scăzut 

Creţeşti mediu Puşcaşi lipsă date 

Dăneşti mediu Rafaila lipsă date 

Deleni mediu Rebricea mediu 

Deleşti scăzut Roşieşti mediu 

Dimitrie Cantemir mediu Soleşti scăzut 

Dodeşti lipsă date Stănileşti scăzut 

Dragomireşti scăzut Ştefan cel Mare scăzut 

Drânceni mediu Şuletea mediu 

Duda-Epureni mediu Tăcuta scăzut 

Dumeşti scăzut Tanacu scăzut 

Epureni mediu Tătărăni scăzut 

Fălciu mediu Todireşti scăzut 

Fereşti lipsă date Tutova mediu 

Fruntişeni lipsă date Văleni scăzut 

Găgeşti scăzut Vaslui scăzut 

Gârceni scăzut Vetrişoaia scăzut 

Ghergheşti scăzut Viişoara mediu 

Griviţa scăzut Vinderei mediu 

Hoceni mediu Voineşti scăzut 

Huşi mediu Vultureşti scăzut 

Iana scăzut Vutcani scăzut 

Ibăneşti scăzut Zăpodeni scăzut 

Ivăneşti scăzut Zorleni mediu 
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 Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti mediu Iveşti mediu 

Alexandru Vlahuţă mediu Laza mediu 

Arsura mediu Lipovăţ lipsă date 

Băcani mediu Lunca Banului lipsă date 

Băceşti scăzut Măluşteni mediu 

Bălteni mediu Micleşti mediu 

Banca mediu Muntenii de Jos mediu 

Bârlad mediu Muntenii de Sus lipsă date 

Berezeni mediu Murgeni mediu 

Blăgeşti mediu Negreşti mediu 

Bogdana mediu Olteneşti mediu 

Bogdăneşti mediu Oşeşti mediu 

Bogdăniţa mediu Pădureni mediu 

Boteşti mediu Perieni mediu 

Buneşti-Avereşti mediu Pochidia lipsă date 

Ciocani lipsă date Pogana mediu 

Codăeşti mediu Pogoneşti lipsă date 

Coroieşti mediu Poieneşti mediu 

Costeşti mediu Puieşti scăzut 

Cozmeşti lipsă date Pungeşti scăzut 

Creţeşti ridicat Puşcaşi lipsă date 

Dăneşti mediu Rafaila lipsă date 

Deleni mediu Rebricea mediu 

Deleşti mediu Roşieşti ridicat 

Dimitrie Cantemir ridicat Soleşti mediu 

Dodeşti lipsă date Stănileşti mediu 

Dragomireşti scăzut Ştefan cel Mare mediu 

Drânceni ridicat Şuletea mediu 

Duda-Epureni mediu Tăcuta mediu 

Dumeşti mediu Tanacu mediu 

Epureni mediu Tătărăni mediu 

Fălciu mediu Todireşti mediu 

Fereşti lipsă date Tutova ridicat 

Fruntişeni lipsă date Văleni mediu 

Găgeşti mediu Vaslui mediu 

Gârceni mediu Vetrişoaia mediu 

Ghergheşti scăzut Viişoara mediu 

Griviţa mediu Vinderei ridicat 

Hoceni mediu Voineşti mediu 

Huşi mediu Vultureşti mediu 

Iana mediu Vutcani mediu 

Ibăneşti mediu Zăpodeni mediu 

Ivăneşti mediu Zorleni mediu 

POTENŢIALUL AGRICOL 

porumb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 
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POTENŢIALUL AGRICOL 

rapiţă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

    

Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti mediu Iveşti mediu 

Alexandru Vlahuţă mediu Laza mediu 

Arsura ridicat Lipovăţ lipsă date 

Băcani mediu Lunca Banului mediu 

Băceşti mediu Măluşteni mediu 

Bălteni mediu Micleşti mediu 

Banca ridicat Muntenii de Jos mediu 

Bârlad mediu Muntenii de Sus lipsă date 

Berezeni mediu Murgeni ridicat 

Blăgeşti mediu Negreşti mediu 

Bogdana mediu Olteneşti mediu 

Bogdăneşti mediu Oşeşti mediu 

Bogdăniţa mediu Pădureni mediu 

Boteşti mediu Perieni ridicat 

Buneşti-Avereşti mediu Pochidia lipsă date 

Ciocani lipsă date Pogana mediu 

Codăeşti mediu Pogoneşti lipsă date 

Coroieşti ridicat Poieneşti mediu 

Costeşti ridicat Puieşti mediu 

Cozmeşti lipsă date Pungeşti mediu 

Creţeşti ridicat Puşcaşi lipsă date 

Dăneşti mediu Rafaila lipsă date 

Deleni mediu Rebricea mediu 

Deleşti mediu Roşieşti ridicat 

Dimitrie Cantemir ridicat Soleşti mediu 

Dodeşti lipsă date Stănileşti mediu 

Dragomireşti scăzut Ştefan cel Mare mediu 

Drânceni ridicat Şuletea ridicat 

Duda-Epureni mediu Tăcuta mediu 

Dumeşti mediu Tanacu mediu 

Epureni mediu Tătărăni mediu 

Fălciu ridicat Todireşti mediu 

Fereşti lipsă date Tutova ridicat 

Fruntişeni lipsă date Văleni mediu 

Găgeşti mediu Vaslui mediu 

Gârceni mediu Vetrişoaia mediu 

Ghergheşti scăzut Viişoara ridicat 

Griviţa mediu Vinderei ridicat 

Hoceni ridicat Voineşti mediu 

Huşi ridicat Vultureşti mediu 

Iana mediu Vutcani mediu 

Ibăneşti mediu Zăpodeni mediu 

Ivăneşti mediu Zorleni ridicat 
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POTENŢIALUL AGRICOL 

sfeclă de zahăr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

    

Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti mediu Iveşti mediu 

Alexandru Vlahuţă mediu Laza mediu 

Arsura mediu Lipovăţ mediu 

Băcani mediu Lunca Banului mediu 

Băceşti mediu Măluşteni mediu 

Bălteni mediu Micleşti mediu 

Banca mediu Muntenii de Jos mediu 

Bârlad mediu Muntenii de Sus lipsă date 

Berezeni mediu Murgeni mediu 

Blăgeşti mediu Negreşti mediu 

Bogdana mediu Olteneşti mediu 

Bogdăneşti mediu Oşeşti scăzut 

Bogdăniţa mediu Pădureni mediu 

Boteşti mediu Perieni mediu 

Buneşti-Avereşti mediu Pochidia lipsă date 

Ciocani lipsă date Pogana mediu 

Codăeşti mediu Pogoneşti lipsă date 

Coroieşti mediu Poieneşti scăzut 

Costeşti mediu Puieşti scăzut 

Cozmeşti mediu Pungeşti scăzut 

Creţeşti ridicat Puşcaşi lipsă date 

Dăneşti mediu Rafaila lipsă date 

Deleni mediu Rebricea mediu 

Deleşti mediu Roşieşti ridicat 

Dimitrie Cantemir ridicat Soleşti mediu 

Dodeşti lipsă date Stănileşti mediu 

Dragomireşti lipsă date Ştefan cel Mare mediu 

Drânceni ridicat Şuletea mediu 

Duda-Epureni mediu Tăcuta mediu 

Dumeşti mediu Tanacu mediu 

Epureni mediu Tătărăni mediu 

Fălciu mediu Todireşti mediu 

Fereşti lipsă date Tutova ridicat 

Fruntişeni lipsă date Văleni mediu 

Găgeşti mediu Vaslui mediu 

Gârceni scăzut Vetrişoaia mediu 

Ghergheşti lipsă date Viişoara mediu 

Griviţa mediu Vinderei mediu 

Hoceni mediu Voineşti scăzut 

Huşi mediu Vultureşti mediu 

Iana mediu Vutcani mediu 

Ibăneşti lipsă date Zăpodeni mediu 

Ivăneşti mediu Zorleni mediu 
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POTENŢIALUL AGRICOL 

vie pentru vin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

    

Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti mediu Iveşti ridicat 

Alexandru Vlahuţă mediu Laza mediu 

Arsura ridicat Lipovăţ mediu 

Băcani ridicat Lunca Banului mediu 

Băceşti mediu Măluşteni mediu 

Bălteni mediu Micleşti mediu 

Banca mediu Muntenii de Jos ridicat 

Bârlad mediu Muntenii de Sus lipsă date 

Berezeni ridicat Murgeni ridicat 

Blăgeşti ridicat Negreşti mediu 

Bogdana scăzut Olteneşti mediu 

Bogdăneşti mediu Oşeşti mediu 

Bogdăniţa mediu Pădureni mediu 

Boteşti mediu Perieni ridicat 

Buneşti-Avereşti mediu Pochidia lipsă date 

Ciocani lipsă date Pogana mediu 

Codăeşti mediu Pogoneşti mediu 

Coroieşti mediu Poieneşti mediu 

Costeşti ridicat Puieşti scăzut 

Cozmeşti lipsă date Pungeşti mediu 

Creţeşti ridicat Puşcaşi lipsă date 

Dăneşti mediu Rafaila lipsă date 

Deleni mediu Rebricea ridicat 

Deleşti mediu Roşieşti mediu 

Dimitrie Cantemir ridicat Soleşti mediu 

Dodeşti lipsă date Stănileşti mediu 

Dragomireşti scăzut Ştefan cel Mare mediu 

Drânceni ridicat Şuletea ridicat 

Duda-Epureni ridicat Tăcuta mediu 

Dumeşti mediu Tanacu mediu 

Epureni ridicat Tătărăni mediu 

Fălciu ridicat Todireşti mediu 

Fereşti lipsă date Tutova mediu 

Fruntişeni lipsă date Văleni mediu 

Găgeşti ridicat Vaslui mediu 

Gârceni scăzut Vetrişoaia mediu 

Ghergheşti scăzut Viişoara mediu 

Griviţa mediu Vinderei ridicat 

Hoceni ridicat Voineşti mediu 

Huşi ridicat Vultureşti mediu 

Iana scăzut Vutcani mediu 

Ibăneşti lipsă date Zăpodeni mediu 

Ivăneşti mediu Zorleni mediu 
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 Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti mediu Iveşti mediu 

Alexandru Vlahuţă mediu Laza mediu 

Arsura mediu Lipovăţ lipsă date 

Băcani mediu Lunca Banului mediu 

Băceşti mediu Măluşteni mediu 

Bălteni mediu Micleşti mediu 

Banca mediu Muntenii de Jos mediu 

Bârlad ridicat Muntenii de Sus lipsă date 

Berezeni mediu Murgeni mediu 

Blăgeşti mediu Negreşti mediu 

Bogdana mediu Olteneşti mediu 

Bogdăneşti mediu Oşeşti mediu 

Bogdăniţa mediu Pădureni mediu 

Boteşti mediu Perieni ridicat 

Buneşti-Avereşti mediu Pochidia lipsă date 

Ciocani lipsă date Pogana mediu 

Codăeşti mediu Pogoneşti lipsă date 

Coroieşti mediu Poieneşti mediu 

Costeşti mediu Puieşti mediu 

Cozmeşti 

 

Pungeşti mediu 

Creţeşti ridicat Puşcaşi lipsă date 

Dăneşti mediu Rafaila lipsă date 

Deleni mediu Rebricea mediu 

Deleşti mediu Roşieşti ridicat 

Dimitrie Cantemir ridicat Soleşti mediu 

Dodeşti lipsă date Stănileşti scăzut 

Dragomireşti mediu Ştefan cel Mare mediu 

Drânceni ridicat Şuletea mediu 

Duda-Epureni mediu Tăcuta mediu 

Dumeşti mediu Tanacu mediu 

Epureni mediu Tătărăni mediu 

Fălciu mediu Todireşti mediu 

Fereşti lipsă date Tutova ridicat 

Fruntişeni lipsă date Văleni mediu 

Găgeşti mediu Vaslui mediu 

Gârceni mediu Vetrişoaia mediu 

Ghergheşti mediu Viişoara mediu 

Griviţa mediu Vinderei mediu 

Hoceni mediu Voineşti mediu 

Huşi mediu Vultureşti mediu 

Iana mediu Vutcani mediu 

Ibăneşti mediu Zăpodeni mediu 

Ivăneşti mediu Zorleni ridicat 

POTENŢIALUL AGRICOL 

taurine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 
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POTENŢIALUL AGRICOL 

ovine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

    

Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti ridicat Iveşti mediu 

Alexandru Vlahuţă scăzut Laza mediu 

Arsura mediu Lipovăţ lipsă date 

Băcani scăzut Lunca Banului mediu 

Băceşti scăzut Măluşteni scăzut 

Bălteni scăzut Micleşti mediu 

Banca mediu Muntenii de Jos mediu 

Bârlad scăzut Muntenii de Sus lipsă date 

Berezeni ridicat Murgeni ridicat 

Blăgeşti mediu Negreşti mediu 

Bogdana scăzut Olteneşti mediu 

Bogdăneşti mediu Oşeşti mediu 

Bogdăniţa scăzut Pădureni ridicat 

Boteşti mediu Perieni mediu 

Buneşti-Avereşti mediu Pochidia lipsă date 

Ciocani lipsă date Pogana mediu 

Codăeşti ridicat Pogoneşti lipsă date 

Coroieşti ridicat Poieneşti scăzut 

Costeşti mediu Puieşti mediu 

Cozmeşti 

 

Pungeşti scăzut 

Creţeşti mediu Puşcaşi lipsă date 

Dăneşti ridicat Rafaila lipsă date 

Deleni mediu Rebricea mediu 

Deleşti mediu Roşieşti ridicat 

Dimitrie Cantemir ridicat Soleşti ridicat 

Dodeşti lipsă date Stănileşti scăzut 

Dragomireşti scăzut Ştefan cel Mare mediu 

Drânceni mediu Şuletea ridicat 

Duda-Epureni mediu Tăcuta ridicat 

Dumeşti scăzut Tanacu ridicat 

Epureni scăzut Tătărăni ridicat 

Fălciu ridicat Todireşti ridicat 

Fereşti lipsă date Tutova mediu 

Fruntişeni lipsă date Văleni ridicat 

Găgeşti mediu Vaslui scăzut 

Gârceni mediu Vetrişoaia ridicat 

Ghergheşti scăzut Viişoara ridicat 

Griviţa ridicat Vinderei ridicat 

Hoceni ridicat Voineşti mediu 

Huşi scăzut Vultureşti mediu 

Iana mediu Vutcani mediu 

Ibăneşti scăzut Zăpodeni ridicat 

Ivăneşti ridicat Zorleni scăzut 
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Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti 55,3 Iveşti 93,6 

Alexandru Vlahuţă 137,9 Laza 73,1 

Arsura 68,2 Lipovăţ 44,2 

Băcani 72,2 Lunca Banului 81,5 

Băceşti 52,5 Măluşteni 75,0 

Bălteni 69,9 Micleşti 71,4 

Banca 95,0 Muntenii de Jos 79,7 

Bârlad 5,3 Muntenii de Sus 91,2 

Berezeni 101,2 Murgeni 81,6 

Blăgeşti 53,6 Negreşti 71,4 

Bogdana 127,4 Olteneşti 61,9 

Bogdăneşti 105,9 Oşeşti 62,8 

Bogdăniţa 111,2 Pădureni 76,9 

Boteşti 128,5 Perieni 86,2 

Buneşti-Avereşti 56,0 Pochidia 91,4 

Ciocani 83,0 Pogana 75,6 

Codăeşti 102,5 Pogoneşti 88,0 

Coroieşti 103,2 Poieneşti 58,4 

Costeşti 110,6 Puieşti 68,4 

Cozmeşti 33,5 Pungeşti 71,6 

Creţeşti 47,3 Puşcaşi 47,0 

Dăneşti 117,6 Rafaila 62,8 

Deleni 76,8 Rebricea 85,7 

Deleşti 92,5 Roşieşti 84,2 

Dimitrie Cantemir 114,0 Soleşti 63,7 

Dodeşti 71,3 Stănileşti 82,7 

Dragomireşti 122,0 Ştefan cel Mare 83,5 

Drânceni 73,4 Şuletea 88,7 

Duda-Epureni 113,1 Tăcuta 70,5 

Dumeşti 91,8 Tanacu 80,1 

Epureni 86,8 Tătărăni 69,5 

Fălciu 121,5 Todireşti 75,2 

Fereşti 127,7 Tutova 86,4 

Fruntişeni 177,4 Văleni 85,2 

Găgeşti 87,0 Vaslui 68,7 

Gârceni 164,3 Vetrişoaia 86,6 

Ghergheşti 128,5 Viişoara 77,5 

Griviţa 107,4 Vinderei 84,8 

Hoceni 118,0 Voineşti 77,6 

Huşi 13,4 Vultureşti 86,0 

Iana 85,3 Vutcani 82,6 

Ibăneşti 143,6 Zăpodeni 80,3 

Ivăneşti 131,9 Zorleni 69,8 

MAŞINI AGRICOLE 

UM:  %, ha teren arabil / tractor 

Media naţională  61,7 

Media regională 57,7 

Media judeţeană 85,3 

Media în urban 47,0 

Media în rural 89,8 

VALORI JUDEŢENE 

 localitatea valoarea 
abatere de la 

media judeţeană 

Valoarea de maxim Văleni 201,25 116,00 

Valoarea de minim Bârlad 5,33 -79,92 

Valoarea cea mai 

apropiată de medie Iana 85,26 0,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: DJS Vaslui, DADR Vaslui; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

Date aferente anului 2008.  

    



 

Profilul socio-economic şi demografic al judeţului Vaslui | 231  

 



232 |Profilul socio-economic şi demografic al judeţului Vaslui  

 

 

AUTORIZAŢII DE CONSTRUCŢII 

UM:  m2 / 1000 loc 

Media naţională (2007) 580,4 

Media regională (2007) 474,6 

Media judeţeană 320,9 

Media în urban 406,9 

Media în rural 260,7 

VALORI JUDEŢENE 

 localitatea valoarea 
abatere de la 

media judeţeană 

Valoarea de maxim Muntenii de Jos 1870,8 1550,0 

Valoarea de minim Albeşti 0,0 -320,9 

Valoarea cea mai 

apropiată de medie 
Tanacu 325,3 4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: DJS Vaslui; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

Date aferente anului 2008, calculate în raport cu populaţia stabilă de la 1 iulie. 

    

Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti 0,0 Iveşti 145,4 

Alexandru Vlahuţă 173,4 Laza 592,4 

Arsura 0,0 Lipovăţ 237,1 

Băcani 155,3 Lunca Banului 238,2 

Băceşti 58,0 Măluşteni 33,0 

Bălteni 951,7 Micleşti 74,5 

Banca 303,5 Muntenii de Jos 1870,8 

Bârlad 186,8 Muntenii de Sus 444,9 

Berezeni 273,8 Murgeni 624,3 

Blăgeşti 0,0 Negreşti 392,9 

Bogdana 121,1 Olteneşti 39,9 

Bogdăneşti 43,1 Oşeşti 136,8 

Bogdăniţa 82,0 Pădureni 138,5 

Boteşti 0,0 Perieni 378,3 

Buneşti-Avereşti 95,1 Pochidia 285,9 

Ciocani 209,5 Pogana 487,0 

Codăeşti 445,2 Pogoneşti 140,6 

Coroieşti 150,2 Poieneşti 0,0 

Costeşti 264,1 Puieşti 248,8 

Cozmeşti 124,7 Pungeşti 185,8 

Creţeşti 208,8 Puşcaşi 971,0 

Dăneşti 18,4 Rafaila 242,6 

Deleni 272,8 Rebricea 507,5 

Deleşti 17,8 Roşieşti 145,1 

Dimitrie Cantemir 0,0 Soleşti 101,4 

Dodeşti 643,6 Stănileşti 521,9 

Dragomireşti 329,7 Ştefan cel Mare 241,4 

Drânceni 148,9 Şuletea 275,3 

Duda-Epureni 174,7 Tăcuta 368,1 

Dumeşti 280,9 Tanacu 325,3 

Epureni 94,5 Tătărăni 21,8 

Fălciu 62,2 Todireşti 370,1 

Fereşti 65,1 Tutova 738,2 

Fruntişeni 581,8 Văleni 315,1 

Găgeşti 31,6 Vaslui 601,3 

Gârceni 0,0 Vetrişoaia 262,1 

Ghergheşti 179,1 Viişoara 0,0 

Griviţa 682,0 Vinderei 266,1 

Hoceni 19,1 Voineşti 107,2 

Huşi 411,2 Vultureşti 0,0 

Iana 548,5 Vutcani 0,0 

Ibăneşti 83,7 Zăpodeni 221,8 

Ivăneşti 97,4 Zorleni 154,7 
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LOCUINŢE  TERMINATE 

UM: locuinţe / 10.000 loc 

Media naţională (2007) 22,0 

Media regională (2007) 22,4 

Media judeţeană 15,0 

Media în urban 13,8 

Media în rural 15,9 

VALORI JUDEŢENE 

 localitatea valoarea 
abatere de la 

media judeţeană 

Valoarea de maxim Muntenii de Jos 111,87 96,83 

Valoarea de minim 16 localităţi 0,00 -15,05 

Valoarea cea mai 

apropiată de medie 
Valeni 14,93 -0,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: DJS Vaslui; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

Date aferente anului 2008, calculate în raport cu populaţia stabilă de la 1 iulie. 

    

Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti 6,1 Iveşti 7,1 

Alexandru Vlahuţă 13,7 Laza 12,1 

Arsura 0,0 Lipovăţ 13,7 

Băcani 0,0 Lunca Banului 12,8 

Băceşti 7,0 Măluşteni 0,0 

Bălteni 25,1 Micleşti 10,3 

Banca 37,4 Muntenii de Jos 111,9 

Bârlad 10,4 Muntenii de Sus 0,0 

Berezeni 26,4 Murgeni 7,7 

Blăgeşti 12,5 Negreşti 8,9 

Bogdana 16,4 Olteneşti 10,4 

Bogdăneşti 0,0 Oşeşti 27,5 

Bogdăniţa 6,4 Pădureni 4,7 

Boteşti 13,7 Perieni 21,6 

Buneşti-Avereşti 3,6 Pochidia 43,4 

Ciocani 11,0 Pogana 21,0 

Codăeşti 35,7 Pogoneşti 0,0 

Coroieşti 17,7 Poieneşti 15,7 

Costeşti 34,5 Puieşti 2,0 

Cozmeşti 0,0 Pungeşti 29,2 

Creţeşti 11,0 Puşcaşi 32,8 

Dăneşti 13,1 Rafaila 5,1 

Deleni 8,0 Rebricea 23,6 

Deleşti 0,0 Roşieşti 2,8 

Dimitrie Cantemir 0,0 Soleşti 5,1 

Dodeşti 0,0 Stănileşti 30,2 

Dragomireşti 25,9 Ştefan cel Mare 22,9 

Drânceni 12,9 Şuletea 15,8 

Duda-Epureni 4,1 Tăcuta 64,6 

Dumeşti 5,4 Tanacu 17,5 

Epureni 16,1 Tătărăni 0,0 

Fălciu 8,5 Todireşti 30,6 

Fereşti 9,1 Tutova 37,8 

Fruntişeni 21,0 Văleni 14,9 

Găgeşti 0,0 Vaslui 18,6 

Gârceni 3,9 Vetrişoaia 11,8 

Ghergheşti 21,4 Viişoara 0,0 

Griviţa 2,7 Vinderei 13,1 

Hoceni 3,3 Voineşti 0,0 

Huşi 13,8 Vultureşti 12,4 

Iana 23,6 Vutcani 0,0 

Ibăneşti 0,0 Zăpodeni 14,8 

Ivăneşti 33,2 Zorleni 5,1 
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Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti 0 Iveşti 0 

Alexandru Vlahuţă 0 Laza 0 

Arsura 0 Lipovăţ 50 

Băcani 0 Lunca Banului 0 

Băceşti 0 Măluşteni 0 

Bălteni 0 Micleşti 0 

Banca 32 Muntenii de Jos 0 

Bârlad 117 Muntenii de Sus 0 

Berezeni 0 Murgeni 0 

Blăgeşti 0 Negreşti 0 

Bogdana 0 Olteneşti 0 

Bogdăneşti 0 Oşeşti 0 

Bogdăniţa 0 Pădureni 0 

Boteşti 0 Perieni 0 

Buneşti-Avereşti 0 Pochidia 0 

Ciocani 0 Pogana 0 

Codăeşti 0 Pogoneşti 0 

Coroieşti 0 Poieneşti 0 

Costeşti 0 Puieşti 0 

Cozmeşti 0 Pungeşti 0 

Creţeşti 0 Puşcaşi 0 

Dăneşti 0 Rafaila 0 

Deleni 0 Rebricea 0 

Deleşti 0 Roşieşti 0 

Dimitrie Cantemir 0 Soleşti 0 

Dodeşti 0 Stănileşti 0 

Dragomireşti 0 Ştefan cel Mare 0 

Drânceni 0 Şuletea 0 

Duda-Epureni 0 Tăcuta 0 

Dumeşti 0 Tanacu 0 

Epureni 0 Tătărăni 0 

Fălciu 0 Todireşti 0 

Fereşti 0 Tutova 0 

Fruntişeni 0 Văleni 0 

Găgeşti 0 Vaslui 350 

Gârceni 0 Vetrişoaia 0 

Ghergheşti 0 Viişoara 0 

Griviţa 16 Vinderei 0 

Hoceni 0 Voineşti 0 

Huşi 96 Vultureşti 0 

Iana 0 Vutcani 0 

Ibăneşti 0 Zăpodeni 0 

Ivăneşti 0 Zorleni 0 

LOCURI DE CAZARE TURISTICĂ 

UM:  locuri 

Total naţional 294.210 

Total regional 18.986 

Total judeţean 661 

Total în urban 563 

Total în rural 98 

VALORI JUDEŢENE 

 localitatea valoarea 
abatere de la 

media judeţeană 

Valoarea de maxim Vaslui 350 53% 

Localităţi care nu dispun 

de locuri de cazare - 80 93% 

Localităţi care dispun de 

locuri de cazare 

- 

6 7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: DJS Vaslui; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

Date aferente anului 2008. 
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INDICELE DE UTILIZARE A 

CAPACITĂŢII TURISTICE 

UM:  % 

Media naţională  35,02 

Media regională  29,33 

Media judeţeană 25,2 

Media în urban 27,3 

Media în rural 12,0 

VALORI JUDEŢENE 

 localitatea valoarea 
abatere de la 

media judeţeană 

Valoarea de maxim Bârlad 33,52 8,31 

Localităţi care nu dispun 

de locuri de cazare Banca 5,87 -19,34 

Localităţi care dispun de 

locuri de cazare 
Costeşti 24,62 -0,59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: DJS Vaslui; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

Date aferente anului 2008. 

    

Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti - Iveşti - 

Alexandru Vlahuţă - Laza - 

Arsura - Lipovăţ 6,48 

Băcani - Lunca Banului - 

Băceşti - Măluşteni - 

Bălteni - Micleşti - 

Banca 5,87 Muntenii de Jos - 

Bârlad 33,52 Muntenii de Sus - 

Berezeni - Murgeni - 

Blăgeşti - Negreşti - 

Bogdana - Olteneşti - 

Bogdăneşti - Oşeşti - 

Bogdăniţa - Pădureni - 

Boteşti - Perieni - 

Buneşti-Avereşti - Pochidia - 

Ciocani - Pogana - 

Codăeşti - Pogoneşti - 

Coroieşti - Poieneşti - 

Costeşti 24,62 Puieşti - 

Cozmeşti - Pungeşti - 

Creţeşti - Puşcaşi - 

Dăneşti - Rafaila - 

Deleni - Rebricea - 

Deleşti - Roşieşti - 

Dimitrie Cantemir - Soleşti - 

Dodeşti - Stănileşti - 

Dragomireşti - Ştefan cel Mare - 

Drânceni - Şuletea - 

Duda-Epureni - Tăcuta - 

Dumeşti - Tanacu - 

Epureni - Tătărăni - 

Fălciu - Todireşti - 

Fereşti - Tutova - 

Fruntişeni - Văleni - 

Găgeşti - Vaslui 26,52 

Gârceni - Vetrişoaia - 

Ghergheşti - Viişoara - 

Griviţa 6,51 Vinderei - 

Hoceni - Voineşti - 

Huşi 22,68 Vultureşti - 

Iana - Vutcani - 

Ibăneşti - Zăpodeni - 

Ivăneşti - Zorleni - 
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 SPAŢII VERZI URBANE 

UM:  m2 / loc 

Media naţională  17,5 

Media regională  15,1 

Media judeţeană 27,3 

VALORI JUDEŢENE 

 localitatea valoarea 
abatere de la 

media judeţeană 

Valoarea de maxim Vaslui 21,6 13,5 

Valoarea de minim Murgeni 1,3 -6,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa datelor: DJS Vaslui; 

Calcule: Addvances; 

Reprezentare cartografică: Addvances; 

Date aferente anului 2008, calculate în raport cu populaţia stabilă de la 1 iulie. 

    

Localitate valoare Localitate valoare 

Albeşti - Iveşti - 

Alexandru Vlahuţă - Laza - 

Arsura - Lipovăţ - 

Băcani - Lunca Banului - 

Băceşti - Măluşteni - 

Bălteni - Micleşti - 

Banca - Muntenii de Jos - 

Bârlad 21,05 Muntenii de Sus - 

Berezeni - Murgeni 1,28 

Blăgeşti - Negreşti 11,82 

Bogdana - Olteneşti - 

Bogdăneşti - Oşeşti - 

Bogdăniţa - Pădureni - 

Boteşti - Perieni - 

Buneşti-Avereşti - Pochidia - 

Ciocani - Pogana - 

Codăeşti - Pogoneşti - 

Coroieşti - Poieneşti - 

Costeşti - Puieşti - 

Cozmeşti - Pungeşti - 

Creţeşti - Puşcaşi - 

Dăneşti - Rafaila - 

Deleni - Rebricea - 

Deleşti - Roşieşti - 

Dimitrie Cantemir - Soleşti - 

Dodeşti - Stănileşti - 

Dragomireşti - Ştefan cel Mare - 

Drânceni - Şuletea - 

Duda-Epureni - Tăcuta - 

Dumeşti - Tanacu - 

Epureni - Tătărăni - 

Fălciu - Todireşti - 

Fereşti - Tutova - 

Fruntişeni - Văleni - 

Găgeşti - Vaslui 21,62 

Gârceni - Vetrişoaia - 

Ghergheşti - Viişoara - 

Griviţa - Vinderei - 

Hoceni - Voineşti - 

Huşi 19,28 Vultureşti - 

Iana - Vutcani - 

Ibăneşti - Zăpodeni - 

Ivăneşti - Zorleni - 
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Demografie şi forţa de muncă 

Structura demografică   

Indicator agregat Indicatori primari 

Rata de creştere/descreştere demografică Populaţia stabilă 

Densitatea demografică 
Populaţia stabilă 

Suprafaţa teritoriului 

Gradul de urbanizare Populaţia stabilă pe medii  

Rata de masculinitate Populaţia stabilă pe sexe 

Rata sporului natural Numărul de decese şi născuţi vii  

Rata mortalităţii infantile Numărul de decedaţilor sub un an 

Rata de îmbătrânire demografică Populaţia stabilă pe grupe de vârstă 

Rata de înlocuire a forţei de muncă Populaţia stabilă pe grupe de vârstă 

Raportul de dependenţă demografică Populaţia stabilă pe grupe de vârstă 

Rata de nupţialitate şi de divorţialitate  Numărul căsătoriilor şi divorţurilor  

Rata sporului migratoriu 
Stabiliri de domiciliu 

Plecări cu domiciliu  

 

Forţa de muncă 

Indicator agregat Indicatori primari 

Procentul populaţiei salarizate  
Numărul de salariaţi 

Populaţia stabilă 

Ponderea populaţiei pe domenii principale de activitate (%)  Populaţia ocupată pe principalele domenii de activitate  

Rata şomajului 

Rata şomajului la femei 

Rata şomajului sexe  

Numărul şomerilor  

 

Infrastructură şi echiparea teritoriului 

Situaţia drumurilor 

Indicator agregat Indicatori primari 

Drumuri modernizate (%) 
Lungimea drumurilor publice total 

Lungimea drumurilor publice modernizate 

Rata de creştere/descreştere a drumurilor publice modernizate Lungimea drumurilor publice modernizate 

Densitatea drumurilor publice 
Lungimea drumurilor publice total 

Suprafaţa teritoriului 

Drumuri asfaltate(%) 
Lungimea drumurilor publice total 

Lungimea drumurilor publice asfaltate 

Drumuri pietruite (%) 
Lungimea drumurilor publice total 

Lungimea drumurilor publice pietruite 

Drumuri de pământ (%) 
Lungimea drumurilor publice total 

Lungimea drumurilor publice de pământ 

Rata de creştere/descreştere a reţelei de căi ferate Lungimea liniei de cale ferată 

 

 

Echiparea teritoriului cu utilităţi 

Indicator agregat Indicatori primari 
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Gradul de conectare la sistemul public de canalizare Numărul localităţilor cu sistem de canalizare 

Gradul de conectare la reţeaua de distribuţie a apei potabile Numărul localităţilor cu reţea de distribuţie a apei potabile 

Gradul de vechime al reţelei de alimentare cu apă potabilă Lungimea reţelei de alimentare cu apă potabilă pe categorii vechime 

Rata de creştere/descreştere a reţelei de alimentare cu apă potabilă Lungimea reţelei de alimentare cu apă potabilă 

Gradul de conectare la reţeaua de distribuţie a gazului natural Numărul localităţilor conectate la reţeaua de distribuţie a gazului natural 

Gradul de conectare la reţeaua de energie termică Numărul localităţilor conectate la reţeaua de distribuţie a energie termice 

 

Dezvoltare urbană 

Situaţia demografică în mediu urban 

Indicator agregat Indicatori primari 

Procentul populaţiei urbane Numărul populaţie din mediul urban 

Densitatea populaţiei în mediul urban 
Numărul populaţie din mediul urban 

Suprafaţa mediului urban 

Rata natalităţii în mediul urban 
Numărul născuţilor vii în mediul urban 

Efectivul populaţiei în mediul urban 

Rata mortalităţii în mediul urban 
Numărul decese în mediul urban 

Efectivul populaţiei în mediul urban 

Sporul natural în mediul urban 
Numărul născuţilor vii în mediul urban 

Numărul decese în mediul urban 

Rata mortalităţii infantile Numărul de decedaţilor sub un an în mediul urban 

Rata de îmbătrânire demografică Populaţia stabilă pe grupe de vârstă în mediul urban 

Rata de înlocuire a forţei de muncă Populaţia stabilă pe grupe de vârstă în mediul urban 

Raportul de dependenţă demografică Populaţia stabilă pe grupe de vârstă în mediul urban 

Rata de nupţialitate şi de divorţialitate  Numărul căsătoriilor şi divorţurilor  în mediul urban 

Sporul migratoriu 

Stabiliri de domiciliu în mediul urban 

Plecări cu domiciliu în mediul urban 

Stabiliri de reşedinţă în mediul urban 

Plecări cu reşedinţă în mediul urban 

Emigranţi, imigranţi în mediul urban 

 

Situaţia spaţial-urbanistică 

Indicator agregat Indicatori primari 

Rata de creştere/descreştere a fondului locativ Fondul locativ 

Ponderea fondului locativ privat Fondul locativ pe forme de proprietate 

Densitatea urbană  
Populaţia cu domiciliu stabil în mediul urban 

Suprafaţa teritoriului urban  

Rata de creştere/descreştere a suprafeţei locuibile pe cap locuitor 
Suprafaţa locuibilă 

Efectivul populaţiei din mediul urban 

Suprafaţa spaţiilor verzi intravilane pe cap de locuitor 
Suprafaţa spaţiilor verzi 

Efectivul populaţiei din mediul urban 

Mărimea locuinţei din punctul de vedere al suprafeţei Numărul de locuinţe; Suprafaţa locuibilă 

Mărimea locuinţei din punctul de vedere al numărului de camere Numărul de locuinţe; Numărul total de camere 

Procentul străzilor orăşeneşti modernizate 
Lungimea totală a străzilor orăşeneşti 

Lungimea străzilor orăşeneşti modernizare 
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Structura străzilor orăşeneşti pe centre urbane 
Lungimea totală a străzilor orăşeneşti 

Lungimea totală a străzilor orăşeneşti pe centre urbane 

Structura străzilor orăşeneşti modernizate pe centre urbane 
Lungimea totală a străzilor orăşeneşti modernizate 

Lungimea totală a străzilor orăşeneşti modernizate pe centre urbane 

 

Agricultură şi dezvoltare rurală 

Situaţia demografică în mediu rural 

Indicator agregat Indicatori primari 

Procentul populaţiei rurale Numărul populaţie din mediul rural 

Densitatea populaţiei în mediul rural 
Numărul populaţie din mediul rural 

Suprafaţa mediul rural 

Rata natalităţii în mediul rural 
Numărul născuţilor vii în mediul rural 

Efectivul populaţiei în mediul rural 

Rata mortalităţii în mediul rural 
Numărul decese în mediul rural 

Efectivul populaţiei în mediul rural 

Sporul natural în mediul rural 
Numărul născuţilor vii în mediul rural 

Numărul decese în mediul rural 

Rata mortalităţii infantile Numărul de decedaţilor sub un an în mediul rural 

Rata de îmbătrânire demografică Populaţia stabilă pe grupe de vârstă în mediul rural 

Rata de înlocuire a forţei de muncă Populaţia stabilă pe grupe de vârstă în mediul rural 

Raportul de dependenţă demografică Populaţia stabilă pe grupe de vârstă în mediul rural 

Rata de nupţialitate şi de divorţialitate  Numărul căsătoriilor şi divorţurilor  în mediul rural 

Sporul migratoriu 

Stabiliri de domiciliu în mediul rural 

Plecări cu domiciliu în mediul rural 

Stabiliri de reşedinţă în mediul rural 

Plecări cu reşedinţă în mediul rural 

Emigranţi, imigranţi în mediul rural 

 

Agricultura 

Indicator agregat Indicatori primari 

Structura suprafeţei cultivată în profil de exploatare, cu principalele culturi (%) Suprafaţa cultivată cu principalele culturi 

Rata de creştere/descreştere a suprafeţei cultivate totale Suprafaţa cultivată total 

Rata de creştere/descreştere a producţia medie la hectar, la principalele culturi Producţia medie la hectar la principalele culturi 

Animale ce revin la 100 ha teren, pe principalele categorii de animale Animale ce revin la 100 ha teren pe principalele categorii de animale 

Rata de creştere/descreştere a producţia agricole animală Producţia agricolă animală 

Parcul de tractoare şi principalele maşini agricole din agricultură la 100 ha Parcul de tractoare şi principalele maşini agricole din agricultură 

Ritmul de creştere / descreştere al suprafeţei scoase din circuitul agricol Suprafaţa scoasă din circuitul agricol 

Ritmul de creştere / descreştere al suprafeţei agricole ecologice Suprafaţa agricolă ecologică 

Ritmul de creştere / descreştere al operatorilor (producători şi comercianţi) în agricultură ecologică Numărul operatorilor în agricultura ecologică 
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Dezvoltare economică şi mediul de afaceri 

Dezvoltare economică şi mediul de afaceri  

Indicator agregat Indicatori primari 

Ritmul de creştere/descreştere al unităţilor locale active Numărul unităţilor locale active 

Structura unităţilor locale active în funcţie de mărime (de numărul de angajaţi) Numărul unităţilor locale active în funcţie de numărul de angajaţi  

Structura cifrei de afaceri pe domenii de activitate Cifra de afaceri pe domenii de activitate 

Structura angajaţilor pe domenii de activitate Numărul de angajaţi pe domenii de activitate pe localităţi în perioada 2000-2008 

Productivitatea muncii totală şi pe domenii de activitate 
Cifra de afaceri a unităţilor locale totală şi pe domenii 

Numărul mediu de salariaţi total şi pe domenii 

 

Turism 

Oferta turistică   

Indicator agregat Indicatori primari 

Structura unităţilor de alimentaţie publică Unităţi de alimentaţie publică 

Rata de creştere/ descreştere a capacităţii de cazare turistică existentă Capacitatea de cazare turistică existentă 

Structura capacităţii de cazare turistică existente pe medii Capacitatea de cazare existentă pe medii 

Rata de creştere/ descreştere a capacităţii de cazare turistică în funcţiune Capacitatea de cazare turistică în funcţiune 

Structura capacităţii de cazare turistică în funcţiune  

Rata de creştere / descreştere a indicelui de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică 

 

Cererea turistică  

Indicator agregat Indicatori primari 

Rata de creştere / descreştere a sosirilor turiştilor în structurile de primire turistică Sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică 

Rata de creştere / descreştere a sosirilor turiştilor în structurile de primire turistică pe tipuri de turişti Sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică pe tipuri de turişti 

Rata de creştere / descreştere a înnoptărilor turiştilor în structurile de primire turistică Înnoptări ale turiştilor în structurile de primire turistică 

Rata de creştere / descreştere a duratei medii de şedere Durata medie de şedere (înnoptări / sosiri) 

 

Mediu 

Mediu 

Indicator agregat Indicatori primari 

Structura apelor de suprafaţă pe clase de calitate Lungimea apelor de suprafaţă de categorii de mărime 

Poluarea aerului 

Emisiile de dioxid de sulf 

Emisiilor de oxizi de azot 

Emisiile de oxizilor de amoniac 

Emisii anuale de compuşi volatili nemetanici 

Emisii de metale grele (mercur, cadmiu) 

Structura solurilor pe clase de calitate (%) în funcţie de bonitate şi tip folosinţă Suprafaţa terenurilor agricole pe clase de bonitate şi tip folosinţă 

Structura solurilor în funcţie de factorii de degradare Suprafaţa solurilor afectate de factori de degradare 

Ritmul de creştere/ descreştere al fondului forestier Fondul forestier 

Ritmul de creştere/ descreştere al masei lemnoase puse în circulaţie Masa lemnoasă pusă în circulaţie 

Structura pădurilor pe forme de relief Suprafaţa pădurilor pe forme de proprietate 

Ritmul de creştere/ descreştere al cantităţii de deşeuri menajere generate Cantitatea de deşeuri menajere generate 

Structura compoziţiei deşeurilor menajere Cantitatea de deşeuri menajere pe categorii 
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Servicii publice şi administraţie publică 
Transport public urban 

Indicator agregat Indicatori primari 

Ritmul de creştere / descreştere al numărului de vehicule din inventar şi al pasagerilor Număr vehicule în inventar; Număr pasageri transportaţi 

Ritmul de creştere / descreştere autovehiculelor de marfă înscrise în circulaţie Numărul autovehiculelor de marfă înscrise în circulaţie 

 

Sănătate şi asistenţă socială 

Indicator agregat Indicatori primari 

Ritmul de creştere/descreştere al numărului de unităţi sanitare Numărul unităţilor sanitare 

Structura unităţilor sanitare Numărul unităţilor sanitare pe categorii 

Paturi la 10.000 locuitori 
Numărul de paturi total 

Efectivul populaţiei 

Personal medico-sanitar la 10.000 locuitori 
Personalul medico-sanitar (total şi pe categorii) 

Efectivul populaţiei 

Ritmul de creştere/descreştere al numărului de centre de asistenţă socială pe categorii Numărul centrelor de asistenţă socială pe categorii 

Ritmul de creştere/descreştere al numărului de persoane asistate 

Numărul copiilor cu dizabilităţi asistaţi 

Numărul adulţilor cu dizabilităţi asistaţi 

Numărul de vârstnici asistaţi 

 

Cultură 

Indicator agregat Indicatori primari 

Rata de creştere/descreştere al  numărului de biblioteci, volume existente şi eliberare 

Numărul de biblioteci 

Numărul de volume existente şi eliberare 

Rata de creştere/descreştere al  muzeelor şi colecţiilor publice Numărul muzeelor şi colecţiilor publice 

Ritmul de creştere/descreştere al vizitatorilor în muzee şi colecţii publice Numărul vizitatorilor în muzee şi colecţii publice 

 

Educaţie 

Indicator agregat Indicatori primari 

Ritmul de creştere/descreştere al populaţiei şcolare Efectivul populaţiei şcolare 

Structura populaţiei şcolare în funcţie de standardul internaţional de clasificare al educaţiei Efectivul populaţiei şcolare pe categorii conform standardului internaţional de clasificare al educaţiei 

Structura absolvenţilor pe niveluri educaţionale Efectivul absolvenţilor pe niveluri educaţionale 

Ritmul de creştere/descreştere al cadrelor didactice Numărul cadrelor didactice 

Numărul de cadre didactice la 100 persoane populaţie şcolară 
Efectivul cadrelor didactice 

Efectivul populaţiei şcolare 

Raportul dintre populaţia şcolară şi săli de clasă şi cabinete şcolare, laboratoare şcolare şi PC-uri 

Efectivul populaţiei şcolare 

Numărul sălilor de clasă şi cabinete şcolare 

Numărul laboratoarelor şcolare 

Numărul PC-urilor 

Raportul dintre populaţia şcolară şi numărul sălilor de gimnastică şi terenurile de sport 

Efectivul populaţiei şcolare 

Numărul sălilor de gimnastică 

Numărul terenurile de sport 

 

Siguranţă şi ordine publică 

Indicator agregat Indicatori primari 

Rata de infracţionalitate Numărul infracţiunilor; Efectivul populaţiei 

Rata de criminalitate Numărul persoanelor condamnate; Efectivul populaţiei 
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                    Capitolul 12. Indicatori de monitorizare şi evaluare a strategiei 
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Monitorizare 

 

Strategia va fi monitorizată prin intermediul unor rapoarte semestriale întocmite de către Direcţia de Dezvoltare Locală, Integrare Europeană, Relaţii Internaţionale. În raport se va preciza: 

 stadiul în care se află diversele acţiuni programate pentru perioada pe care se face raportarea;  

 indicatorii care descriu caracteristicile măsurabile ale acţiunilor din plan; 

 revizuirea acţiunilor, acolo unde este cazul  

 timpul estimat până la îndeplinirea acţiunilor;  

 alte aspecte. 

 

Informaţia din cadrul Rapoartele de monitorizare vor fi structurată tabelar, astfel 

 

Nr. Crt. Activitate/ 

Măsură 

Rezultate  

aşteptate 

Indicatori de  

performanţă 

Termen de 

 îndeplinire 

Responsabil Stadiul  

acţiunii 

Observaţii 

        

        

        

        

        

        

 

Activitatea de monitorizare a Strategiei are un caracter sistematic şi include elaborarea în baza indicatorilor de monitorizare a rapoartelor anuale de progres şi a raportului final de evaluare 

după ultima etapă de implementare. 

 

 

Evaluare 

 

Evaluarea este aprecierea activităţilor sau a rezultatelor implementării Strategiei, utilizând informaţiile obţinute pe parcursul monitorizării. Evaluarea face o analiză a modului de 

implementare a Strategiei şi eficienţei acesteia, 

 

Evaluarea răspunde la întrebările: care este efectul, impactul activităţilor realizate şi în ce măsură rezultatul răspunde aşteptărilor. 

 

Strategia va fi evaluată anual prin intermediul: 

 rapoartelor de monitorizare;  

 unui raport privind gradul de atingere a indicatorilor stabiliţi în Planul de Acţiune, raport întocmit de către un angajat al Direcţiei de Dezvoltare Locală, Integrare Europeană, Relaţii 

Internaţionale; 

 organizarea unei întâlniri anuale, la care va participa personalul, partenerii, reprezentanţi ai beneficiarilor şi ai comunităţii, unde vor fi comunicate şi evaluate rezultatele 

implementării Planului de Acţiune. 
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Indicatorii de monitorizare şi evaluare 

 

- Indicatori administrativi (prezintă activitatea din punct de vedere administrativ şi managerial şi redau capacitatea de planificare eficientă, capacitatea de a respecta termene 

limită, etc. 

- Indicatori de performanţă (pot fi economici, politici şi sociali, ecologici ai dezvoltării umane etc. şi sunt urmăriţi pentru a evalua impactul efectiv al politicilor publice). 

 

În funcţie de obiectivele strategiei, indicatorii de performanţă se pot referi la: 

 Gradul de sărăcie 

 Inegalitatea venitului 

 Calitatea aerului şi a apei 

 Rata criminalităţii 

 Gradul de satisfacţie a locuitorilor 

 Creşterea şi diversificarea forţei de muncă urbane şi rurale 

 Creşterea veniturilor 

 Cuantumul şi structura investiţiilor în zonele urbane şi rurale 

 Cuantumul investiţiilor directe străine în zonele urbane şi rurale 

 Gradul de satisfacţie privind climatul de afaceri exprimat de firme de diverse mărimi şi tip. 

 Transparenţa administraţiei publice locale  

 Gradul de satisfacţie şi de încredere faţă de administraţia publică locală exprimată de locuitori şi alţi actori locali importanţi 

 

Exemple de indicatori de monitorizare şi evaluare 

 Cuantumul veniturilor pe gospodărie  

 Rata de ocupare a forţei de muncă active 

 Rata şomajului 

 Drumuri modernizate (%) 

 Drumuri asfaltate(%) 

 Drumuri pietruite (%) 

 Drumuri de pământ (%) 

 Gradul de conectare la sistemul public de canalizare 

 Gradul de conectare la reţeaua de distribuţie a apei potabile 

 Gradul de conectare la reţeaua de distribuţie a gazului natural 

 Suprafaţa spaţiilor verzi intravilane pe cap de locuitor 

 Rata de creştere / descreştere a numărului de întreprinderi 

 Rata de creştere/ descreştere a capacităţii de cazare turistică existentă 

 Rata de creştere / descreştere a sosirilor turiştilor în structurile de primire turistică 

 Rata de creştere / descreştere a duratei medii de şedere 

 Ritmul de creştere/descreştere al populaţiei şcolare 

 etc; 
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Strengths 

 

 

Threats 

                    Capitolul 13. SWOT 

 

 

Weaknesses 

 

 

Opportunities 
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Cadru general 

Puncte tari 

→ Aşezare geografică favorabilă; 

→ Judeţ de graniţă cu Republica Moldova (graniţa constituind-o râul Prut -171 km); 

→ Judeţ de legătură cu Regiunea de Dezvoltare Sud-Est (prin intermediul graniţei cu 

judeţele Galaţi şi Vrancea); 

→ Distanţă relativ mică între reşedinţa de judeţ (municipiul Vaslui) şi celelalte reşedinţe 

de judeţe ale regiunii de dezvoltare Nord-Est şi capitala Bucureşti; 

→ Relief reprezentat în întregime de dealuri şi văi largi, favorabil culturilor de grâu şi 

porumb; 

→ Surse bogate de apă atât curgătoare, cât şi cele de acumulare (predomină lacurile 

de natură antropică); 

→ Existenţa unui plate largi de resurse naturale regenerabile (floră, faună, soluri, surse 

hidrologice); 

→ Existenţa siturilor arheologice ce datează din paleolitic; 

→ Existenţa unui număr semnificativ de monumente de importanţă ecleziastică şi 

cultural-istorică; 

→ Judeţul Vaslui este membru a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru; 

→ Existenţa parteneriatului cu raioanele Hînceşti, Leova, Soroca, Ştefan Vodă şi Horei. 

Puncte slabe 

→ Clima temperat continentală caracterizată de veri secetoase şi ieri cu inversiuni 

termice; 

→ Număr scăzut al zilelor cu zăpadă; 

→ Lipsa formei de relief reprezentată de munte; 

→ Nu există parteneriate la nivelul judeţului cu ţări membre ale Uniunii Europene. 

Oportunităţi 

→ Dezvoltarea schimburilor interstatale (România-Republica Moldova); 

→ Dezvoltarea parteneriatelor de afaceri româno-moldovene. 

Ameninţări 

→ Reducerea disponibilităţii şi scăderea interesului de colaborare între judeţul Vaslui şi 

raioanele de peste Prut pe fondul crizei politice din Republica Moldova; 

→ Încălzirea globală poate avea efecte negative asupra climei caracteristice judeţului. 

 

Demografie şi forţă de muncă 

Puncte tari 

→ Raportul de masculinitate înregistrat la nivelul judeţului este superior celui regional 

şi naţional, ceea ce semnifică că populaţia judeţului nu este foarte afectată din 

punct de vedere al structurii pe sexe; 

→ Vârsta medie a populaţiei feminine este de 38,7 ani şi cea a populaţiei masculine de 

36,1 ani; 

→ Scăderea mortalităţii infantile; 

→ Evoluţia pozitivă a ratei de nupţialitate; 

→ Soldul migraţiei internaţionale pozitiv; 

Puncte slabe 

→ Populaţie îmbătrânită demografic (la 1.000 persoane tinere cu vârsta cuprinsă între 

0 şi 14 ani revin 1.019,1 persoane vârstnice cu vârsta de 60 ani şi peste); 

→ Evoluţie negativă a efectivului demografic; 

→ Durata medie a vieţii este de 73,1 ani; 

→ Evoluţia negativă a sporului natural al populaţie; 

→ Evoluţia pozitivă a ratei de divorţialitate; 

→ Sold migratoriu negativ (atât în cazul schimbărilor de reşedinţă, cât în cazul 

schimbărilor de domiciliu); 
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Demografie şi forţă de muncă 

→ Forţa de muncă ieftină (câştigul salarial mediu net lunar se ridică la aproximativ 

1.091 lei); 

→ Evoluţie negativă a numărului de accidentaţi în muncă; 

→ Scăderea ratei accidentelor de muncă; 

→ Rata şomajului feminin este inferioară celei judeţene şi celei înregistrată în rândul 

populaţiei masculine. 

→ Numărul familiilor ai căror părinţi şi numărul părinţilor plecaţi la muncă în 

străinătate s-a situat pe un trend ascendent în intervalul temporal 2006-2009, 

crescând de 1,7 ori; 

→ Creşterea continuă a ratei şomajului; 

→ Rata şomajului judeţean este de 2,3 mai mare decât cea înregistrată la nivel 

naţional şi de 1,9 mai mare ca cea regională; 

→ Populaţia ocupată în agricultură nu este calificată; 

→ Necorelarea ofertei de muncă cu cererea de pe piaţa locală; 

→ Lipsa ofertelor de muncă pentru grupurile vulnerabile. 

Oportunităţi 

→ Posibilitatea accesării fondurilor structurale pentru activităţi de formare continuă, în 

vederea calificării/recalificării forţei de muncă; 

→ Existenţa serviciilor Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui 

pentru calificare/recalificare; 

→ Existenţa politicilor de stimulare a angajărilor din rândul grupurilor vulnerabile 

(femei, şomeri peste 45 de ani, şomeri de lungă durată, persoane cu handicap, 

absolvenţi). 

Ameninţări 

→ Criza economică poate avea ca efect repatrierea forţei de muncă ce poate avea ca 

rezultat creşterea numărului populaţiei active neocupate; 

→ Asprirea condiţiilor de creditare în rândul populaţiei şi agenţilor economici poate 

conduce la un grad mai mare de sărăcie şi o rată a şomajului în creştere; 

→ Salarizarea nemotivată a persoanelor cu studii superiore şi de specialitate poate 

conduce la migrarea populaţiei calificate spre alte centre urbane din alte judeţe. 

 

Infrastructură şi echiparea teritoriului 

Puncte tari 

→ Procentul drumurilor naţionale modernizate se ridică la 87,5%; 

→ Evoluţia pozitivă a drumurilor judeţene şi comunale modernizate şi a celor cu 

îmbrăcăminţi uşoare rutiere; 

→ Pe parcursul a cinci ani lungimea drumurile publice judeţene şi comunale de pământ 

a scăzut cu aproximativ 19%; 

→ Densitatea drumurilor publice din judeţul Vaslui (40,9 km drumuri publice/100 km2 

teritoriu) înregistrează o valoare superioară celei de la nivel regional şi naţional; 

→ Densitatea drumurilor publice modernizate de pe raza judeţului Vaslui (10,9 km 

drumuri publice modernizate/100 km2 teritoriu) înregistrează o valoare superioară 

celei regionale şi naţionale; 

→ Densitatea căilor ferate de pe raza judeţului Vaslui (46,8 km linie cale ferată la 

1.000 km2 teritoriu) înregistrează o valoare superioară celei regionale şi naţionale; 

→ Existenţa unei reţele de comunicaţii teritoriale bogată şi ramificată; 

Puncte slabe 

→ Ponderea drumurilor publice modernizate este de doar 26,8%, iar a celor cu 

îmbrăcăminţi uşoare de 13,9%; 

→ 71,7% dintre drumurile judeţene şi comunale sunt pietruite şi de pământ; 

→ În judeţul Vaslui nu există calea ferată electrificată; 

→ Lipsa unui aeroport pe raza judeţului; 

→ Doar 60,5% dintre localităţi dispun de sistem de distribuţie a apei potabile (52 de 

localităţi dintr-un total de 86); 

→ Numărul localităţilor ce dispun de reţea de canalizare se ridică la 11 localităţi (5 

localităţi în mediul urban şi 6 localităţi din mediul rural); gradul de conectare al 

localităţilor la sistemul de canalizare este de 12,8%; 

→ Gradul de conectare al populaţiei urbane la sistemul de canalizare cu epurare este de 

54,3%; 

→ Numărul localităţilor beneficiare de sistemul de distribuţie al gazelor naturale este 6 
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Infrastructură şi echiparea teritoriului 

→ Existenţa pe raza judeţului Vaslui a două puncte de control şi trecere a frontierei: 

Albiţa (rutier) şi Fălciu (feroviar); 

→ Existenţa unui drum european care leagă judeţul cu Republica Moldova prin vama 

Albiţa; 

→ Existenţa surselor de apă potabilă care pot sta la baza extinderii reţelelor de 

alimentare cu apă potabilă. 

(3 localităţi din mediul urban şi 3 localităţi din mediul rural); gradul de conectare al 

localităţilor la sistemul de distribuţie a gazelor naturale este de 7,0%; 

→ Numărul localităţilor în care se distribuţie energie termică în sistem centralizat este 

5 (3 localităţi din mediul urban şi 2 localităţi din mediul rural); gradul de conectare al 

localităţilor la sistemul central de termoficare este de 5,8%; 

→ Numărul debranşărilor de la sistemul centralizat de termoficare este în continuă 

creştere, astfel că pe parcursul ultimului an cantitatea de energie termică distribuită 

s-a redus cu 34,9%; 

Oportunităţi 

→ Existenţa Aeroportului Internaţional Iaşi la o distanţă de 73 km (o oră de mers cu 

maşina); 

→ Disponibilitatea fondurile europene pentru dezvoltarea şi modernizarea drumurilor 

publice; 

→ Disponibilitatea fondurilor europene pentru dezvoltarea infrastructurii tehnico-

edilitare; 

→ Existenţa coridorului Pan European care trece prin Bârlad – Albiţa; 

→ Existenţa Planului de Amenajare Teritorială a Judeţului Vaslui. 

Ameninţări 

→ Un procent semnificativ al drumurile comunale riscă să rămână nemodernizate din 

cauza posibilităţilor financiare reduse ale localităţilor respective, cu efecte negative 

asupra uzurii premature a autovehiculelor populaţiei; 

→ Tendinţa de creştere a preţurilor la resursele energetice sub influenţa cursului 

valutar lei-euro; 

→ Menţinerea tendinţei de debranşare de la sistemul central de furnizare a agentului 

termic pentru încălzirea locuinţelor. 

 

Dezvoltare urbană 

Puncte tari 

→ Raportul de masculinitate în mediul urban este de 94,1 persoane de sex masculin la 

100 persoane de sex feminin; 

→ Vârsta medie a populaţiei urbane este de 37,4 ani în cazul populaţiei feminine şi de 

35,3 ani în cazul populaţiei masculine; 

→ Principalii indicatori statistici demografici urbani ai judeţului Vaslui înregistrează 

valori inferioare celor regionali şi naţionali, astfel gradul de îmbătrânire 

demografică, rata de înlocuire a forţei de muncă şi raportul de dependenţă 

demografică înregistrează valori inferioare celor de la nivel macro; 

→ O persoană aflată în vârstă inactivă din punct de vedere economic este susţinută de 

4 persoane aflate în vârstă de muncă; 

→ Rata mortalităţii infantile a urmat o evoluţie negativă; 

→ 96,9% din locuinţele judeţului Vaslui sunt locuinţe proprietate privată; 

→ Numărul persoanelor pe o locuinţă este de aproximativ 3, iar numărul mediu de 

camere pe o locuinţă este de aproximativ 2,4; 

Puncte slabe 

→ Evoluţie negativă a efectivului populaţiei urbane; 

→ Gradul de urbanizare a judeţului Vaslui este inferior celui regional şi celui naţional; 

→ Ponderea populaţiei urbane a judeţului Vaslui deţine doar 11,6% din populaţia 

urbană a regiunii de dezvoltare Nord-Est; 

→ Valoarea indicatorului densitatea populaţiei urbane a judeţului Vaslui înregistrează 

valori superioare comparativ cu densitatea populaţiei urbane la nivel regional şi 

naţional; 

→ Populaţie îmbătrânită demografic; 

→ Rata de înlocuire a forţei de muncă are valoarea 634,4‰ (urmând a se crea un 

deficit de resurse de muncă pe piaţa locală urbană a judeţului peste 10-15 ani); 

→ Rata natalităţii este în scădere, iar cea a mortalităţii în creştere; 

→ Rata sportului natural urmează un trend descendent; 

→ Rata de divorţialitate în creştere; 

→ Sold negativ în ceea ce priveşte mişcarea migratorie a populaţiei; 
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Dezvoltare urbană 

→ Suprafaţa locuibilă pe membru de familie este de 12,2 m2; 

→ Zonele rezidenţiale în continuă dezvoltare (pe parcursul anului 2008 au fost 

dezvoltate un număr de 339 locuinţe); 

→ Suprafaţa spaţiilor verzi pe cap de locuitor se ridică la 17,4 m2, valoare superioară 

celei regionale şi naţionale; 

→ Ponderea suprafeţelor verzi în total suprafaţă urbană a crescut de 2,3 ori pe 

parcursul a cinci ani (din 2004 până în 2008); 

→ În perioada 2004-2008, lungimea străzilor orăşeneşti a înregistrat o evoluţie medie 

anuală de 2,3%, iar lungimea drumurilor orăşeneşti modernizate de 5,6%. 

→ Suprafaţa locuibilă pe cap de locuitor mai mică cu 3,8% decât cea regională şi cu 

13,8% decât cea naţională; 

→ Suprafaţa spaţiilor verzi pe cap de locuitor în scădere (pe parcursul a cinci ani s-a 

înregistrat un regres de 26,2% - 5,4 m2/cap de locuitor); 

→ În oraşul Murgeni nu există spaţii verzi amenajate de tip scuaruri. 

Oportunităţi 

→ Fonduri europene nerambursabile destinate Dezvoltării Urbane Durabile (reabilitarea 

infrastructurii şi îmbunătăţirea serviciilor urbane); 

→ Existenţa Programului Prima Casă care sprijină tinerele familii să îşi cumpere sau să 

îşi construiască o locuinţă. 

Ameninţări 

→ Criza economică şi lipsa locurilor de muncă poate avea ca efect migrarea populaţiei 

din mediul urban în zonele rurale ale judeţului. 

 

Agricultură şi dezvoltare rurală 

Puncte tari 

→ Gradul de ruralizare al judeţului (58,8%) este superior celui înregistrat la nivel 

regional sau naţional; 

→ Densitatea populaţiei din mediul rural vasluian este de 53,5 locuitori stabili / km2, 

valoare inferioară celei înregistrate la nivel regional sau naţional; 

→ Sporul natural înregistrează valori negative şi este superior celui regional sau 

naţional; 

→ Rata mortalităţii infantile urmează un trend descendent; 

→ Peste 75,0% din suprafaţa fondului funciar al judeţului este reprezentată de 

suprafaţa agricolă; 

→ Producţia medie totală de grâu şi secară la nivel judeţean este superioară producţiei 

medii regionale şi naţionale; 

→ Conform hărţii naţionale de zonare a producţiei agricole în funcţie de favorabilitatea 

condiţiilor agropedoclimatice, coordonatele judeţului Vaslui sunt propice pentru 

zootehnie (carne, lapte), viticultură, legumicultură, cartofi, piscicultură; 

→  Evoluţia pozitivă a porcinelor, ovinelor şi caprinelor la 100 ha teren; 

→ Evoluţia pozitivă a parcului de auto de maşini agricole; 

Puncte slabe 

→ Scăderea populaţiei rurale cu 1,2% pe parcursul unei perioade de cinci ani; 

→ Populaţia este afectată de procesul de îmbătrânire demografică; vârsta medie a 

populaţiei feminine este 54,0 ani, iar cea a populaţiei masculine de 55,1 ani; 

→ Gradul de îmbătrânire demografică a populaţiei rurale 

→ Rata de înlocuire a forţei de muncă este de 1.177‰ (în mediul rural peste 10-15 ani 

va apărea un surplus de forţă de muncă); 

→ Rata mortalităţii infantile judeţene superioară celei regionale şi naţionale; 

→ Rata de divorţialitate a crescut cu 44,4% pe parcursul a cinci ani; 

→ Soldul migratoriu al schimbărilor de reşedinţă şi domiciliu înregistrează valori 

negative; 

→ Evoluţia negativă a suprafeţei agricole judeţene şi a suprafeţei cultivate totale şi 

celei din sectorul privat; 

→ Suprafaţa scoasă din circuitul agricol a crescut de 14,7 ori pe parcursul a cinci ani; 

→ Evoluţia negativă a bovinelor la 100 ha teren; 

→ Lipsa echipamentelor adecvate şi moderne în agricultură; 

→ Evoluţia medie anuală a suprafeţei viilor pe rod a fost, în perioada 2004-2008, de -
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Agricultură şi dezvoltare rurală 

→ Existenţa a două zone viticole recunoscute la nivel naţional şi cu potenţial de 

dezvoltare: zona viticolă Huşi şi Colinele Tutovei; 

→ Producţia medie de struguri de vin la hectar la nivel judeţean (5.363,8 kg/ha) 

superioară celei înregistrate la nivel naţional (5.024,4 kg/ha); 

→ Agricultura ecologică capătă contur la nivelul judeţului Vaslui: la finele anului 2008 

suprafaţa agricolă certificată în agricultura ecologică era de 650,2 ha şi erau 

înregistraţi 11 operatori certificaţi; 

→ În judeţul Vaslui sunt certificate ca produse tradiţionale de Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale un număr total de 6 preparate pe bază de carne; 

→ Potenţial de dezvoltare a agroturismului; 

→ Existenţa meşterilor populari şi a potenţialului de dezvoltare a meseriilor tradiţionale 

şi artizanatului. 

2,8%; 

→ Producţia totală de struguri a judeţului Vaslui a fost de 62.147 tone în anul 2008, 

fiind cu 14,0% mai mică decât cea înregistrată cu cinci ani mai devreme, în anul 

2004; 

→ Insuficienta promovare a zonei rurale şi a produselor specifice. 

Oportunităţi 

→ Dezvoltarea mediului non-guvernamental ce activează în domeniul agriculturii 

ecologice, dezvoltării rurale, protecţiei mediului şi dezvoltării durabile;  

→ Existenţa Fondului Europene pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală; 

→ Existenţa programului Fermierul ce susţine dezvoltarea mediului de afaceri în 

domeniul agriculturii; 

→ Existenţa materiilor prime şi iniţiativei pentru obţinerea de produse ecologice; 

→ Existenţa Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă cu filiale judeţene ce sprijină 

dezvoltarea mediului rural şi agricol; 

→ Existenţa firmelor de consultanţă care realizează transferuri de informaţii tehnice şi 

tehnologice cât şi întocmirea documentaţiilor pentru absorbţia de fonduri de 

dezvoltare; 

→ Existenţa Programului Prima Casă care sprijină tinerele familii să îşi cumpere / 

construiască o locuinţă. 

Ameninţări 

→ Dezvoltarea zonelor rezidenţiale pot conduce la scăderea suprafeţei agricole ca 

urmare a procesului de scoatere din circuit agricol a suprafeţelor în vederea 

construcţiei de locuinţe; 

→ Cadrul legislativ instabil; 

→ Circulaţia redusă a informaţiilor în domeniul agricol; 

→ Slaba dotare cu IT în domeniul agricol şi mediul rural. 

 

Dezvoltare economică şi mediul de afaceri 

Puncte tari 

→ Numărul unităţilor locale active în creştere; 

→ Productivitatea medie anuală a muncii în 2008 a fost de 9.508 lei / lună / salariat; 

→ Existenţa unităţilor locale active cu tradiţie (de ex.: Vascar, Rulmenţii SA, Ulerom, 

Vastex, Mopan, Confecţii Bârlad, etc.); 

→ 35,2% din cifra de afaceri a unităţilor locale active din judeţul Vaslui este deţinută 

Puncte slabe 

→ Doar 0,3% dintre unităţile locale active din judeţul Vaslui sunt întreprinderi mari (cu 

250 şi peste salariaţi); 

→ Activităţile economice slab dezvoltate; 

→ Distribuţie neuniformă a unităţilor locale pe teritoriul judeţului, se remarcă o 

concentrare a mediului de afaceri în zona urbană (municipiile Vaslui, Bârlad şi Huşi); 
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Dezvoltare economică şi mediul de afaceri 

de domeniul industriei; 

→ Infrastructură dezvoltată în domeniul comerţului şi industriei. 

→ Capacitate scăzută a mediului de afaceri local de a susţine investiţii pentru 

dezvoltare; 

→ Nivel scăzut de cultivare a spiritului antreprenorial, în special în mediul rural; 

→ Insuficienţa capitalului autohton; 

→ Procentul scăzut al unităţilor ce au implementat un sistem de management al 

calităţii; 

→ În cadrul regiunii Nord-Est, judeţul Vaslui deţine titlu de „judeţul cel mai sărac” şi cel 

mai slab dezvoltat din punct de vedere economic. 

Oportunităţi 

→ Fondurile europene care sprijină dezvoltarea mediului antreprenorial; 

→ Dezvoltarea mediul de susţinere şi sprijinire a economiei locale vasluiene; 

→ Forţa de muncă ieftină şi calificată poate conduce la înfiinţarea de noi antreprize; 

→ Încurajarea şi dezvoltarea parteneriatelor publice-private; 

→ Dezvoltarea societăţilor cu capital străin; 

→ Liberalizarea pieţelor comerciale odată cu obţinerea titlului de stat al Uniunii 

Europene în anul 2007; 

→ În profil teritorial există terenuri şi imobile disponibile investiţiilor; 

→ Existenţa Centrului de Afaceri Tutova şi a Centrului de Resurse pentru Afaceri 

Vaslui  care sprijină dezvoltarea mediului de afaceri şi facilitarea accesului 

investitorilor străini în zona vasluiană; 

→ Existenţa programelor guvernamentale de susţinere a sectorului IMM-urilor; 

→ Ordonanţa de Urgenţă aprobată de Guvern potrivit căreia angajatorii care 

încadrează în muncă şomeri, în cursul anului 2010, vor putea beneficia, pe o 

perioadă de 6 luni, de scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale aferente 

şomerilor încadraţi, datorate de angajatori potrivit legii. 

Ameninţări 

→ Procesul greoi de rambursare transparentă a TVA-ului; 

→ Introducerea impozitului forfetar şi pentru microîntreprinderi;  

→ Lipsa lichidităţilor poate conduce la falimentarea unităţilor locale active de tip 

microîntreprinderi şi chiar a celor medii; 

→ Blocarea creditării din cauza crizei economice şi a blocajelor financiare; 

→ Nivel ridicat de fiscalitate şi birocraţie excesivă; 

→ Lipsa informării populaţiei cu privire la procedura de înfiinţare şi dezvoltarea unei 

antreprize;  

→ Creşterea ratei inflaţiei şi creşterea ratei şomajului vor conduce implicit la scăderea 

puterii de cumpărare a produselor şi serviciilor în rândul populaţiei; 

→ Resurse financiare insuficiente pentru finanţarea şi co-finanţarea proiectelor 

finanţate prin fonduri europene rambursabile şi nerambursabile. 
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Turism 

Puncte tari 

→ Posibilitatea practicării diferitelor tipuri turism de la cel religios la cel cultural-

ştiinţific; 

→ Existenţa potenţialului turistic prin diversitatea obiectivelor turistice vasluiene; 

→ Existenţa manifestărilor cu valoarea folclorică; 

→ Majorarea capacităţii de cazare în funcţiune; 

→ La nivel judeţean predomină structurile de 3 stele, respectiv 3 margarete; 

→ Evoluţie pozitivă a numărului de turişti sosiţi în structurile de primire turistică din 

judeţul Vaslui; 

→ Existenţa indicatoarelor şi hărţilor de semnalizare a obiectivelor turistice 

ecleziastice; 

→ Judeţul Vaslui are un parteneriat de promovarea cu fonduri europene a obiectivelor 

cultural-religioase cu raionale Hînceşti şi Leova. 

Puncte slabe 

→ Turismul şi infrastructura turistică slab dezvoltat; 

→ Existenţa unui număr extrem de mare de localităţi rurale în care nu există nici un loc 

de cazare; 

→ Servicii turistice cotate ca fiind slabe din punct de vedere calitativ; 

→ Promovarea redusă a obiectivelor turistice cu potenţial turistic real; 

→ Concentrarea agenţiilor de turism şi a capacităţii de cazare existente în cele trei 

centre municipale şi distribuţia inegală a acestora în profil teritorial; 

→ Număr redus de unităţi de primire turistică şi alimentaţie publică; 

→ Reducerea capacităţii de cazare existente pe parcursul a cinci ani cu 12,9%; 

→ Numărul turiştilor străini ce vizitează obiectivele turistice vasluiene e în scădere; 

→ Durata medie de şedere urmează un trend descendent; 

→ Indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare în funcţiune înregistrează valori 

inferiore celor regionale sau naţionale. 

Oportunităţi 

→ Existenţa zonelor cu potenţial natural ce pot fi valorificate ca zone de agrement; 

→ Disponibilitatea fondurilor structurale pentru valorificarea zonelor turistice; 

→ Existenţa fondurilor europene direcţionate spre semnalizarea şi promovarea 

obiectivelor turistice; 

→ Existenţa infrastructurii necesare dezvoltării agroturismului, turismului cinegetic şi 

viticol. 

Ameninţări 

→ Campaniile de promovare agresive ale obiectivelor turistice din judeţele Suceava şi 

Neamţ pot duce la scăderea numărului de turişti sosiţi pe teritoriul vasluian; 

→ Infrastructura de transport slab dezvoltată şi nemodernizată poate avea ca efect 

ocolirea zonei turistice a judeţului; 

→ Resurse financiare insuficiente pentru finanţarea şi co-finanţarea proiectelor 

finanţate prin Fonduri Structurale, în special în mediul rural. 

 

Mediu 

(Puncte tari 

→ Îmbunătăţirea calităţii apelor de suprafaţă curgătoare din judeţul Vaslui de la 

calitate III (stare moderată) sau IV (stare slabă) la calitate II (stare bună); 

→ Evoluţie negativă a emisiilor de gaze cu efect acidifiant şi a compuşilor organici 

volatili nemetanici; 

→ Starea fito-sanitară a fondului forestier din judeţul Vaslui este corespunzător, nu au 

fost înregistrate atacuri puternice de boli şi dăunători biotici sau abiotici; 

→ Cantitatea de deşeuri generată zilnic de un cetăţean vasluian este inferioară celei 

înregistrată la nivel naţional 

Puncte slabe 

→ Insuficienta dotare a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vaslui cu aparate necesare 

monitorizării calităţii factorilor de mediu; 

→ Cunoştinţe insuficiente legate de elaborarea şi administrarea proiectelor finanţate 

din Fondurile Structurale pentru proiecte de mediu; 

→ Lipsa lungimilor de ape curgătoare încadrate în clasa de calitate I, explicată prin 

non-existenţa alterărilor sau existenţa unor alterări foarte mici ale valorilor 

elementelor fizico-chimice şi hidro-morfologice; 

→ Existenţa sursele de poluare a acumulărilor de ape (surse difuze şi surse naturale); 
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Mediu 

→ Cantitatea de deşeuri municipale colectate a crescut cu peste 50% pe parcursul a 

trei ani; 

→ Existenţa planului judeţean de management a deşeurilor; 

→ Existenţa Planului Local de Acţiune pentru Mediu şi a Planului Local de Gestiune a 

Deşeurilor; 

→ Existenţa a unui număr de 10 agenţi economici care colectează şi valorifică deşeuri 

de ambalaje şi îşi desfăşoară activitatea prin intermediul a 16 puncte de colectare; 

→ Reducerea cantităţii de deşeuri periculoase; 

→ Creşterea cantităţii de deşeuri din echipamente electrice şi electronice colectate de 

la populaţie; 

→ Existenţa ariilor naturale protejate; 

→ Punctul fosile de la Măluşteni care are statutul de rezervaţie naturală. 

→ Existenţa zonelor de risc: alunecări de teren, inundaţii; 

→ Depistarea de depăşiri ale concentraţiilor maxime admise în apele subterane la 

amoniu, azotaţi şi fier; 

→ Existenţa zonelor critice în cazul apelor de suprafaţă (tronson staţie epurare 

municipiul Vaslui-confluenţă cu râul Bârlad); 

→ Existenţa zonelor critice pentru apele subterane: zonele aferente oraşelor Vaslui, 

Bârlad, Negreşti şi Huşi; zonele aferente platformelor de deşeuri menajere şi 

industriale din oraşele Vaslui, Bârlad, Negreşti şi Huşi; 

→ Evoluţie pozitivă a cantităţii de metale grele emise în atmosferă; 

→ Solurile sunt afectate de factori de degradare precum eroziune, gleidizare, alunecări 

de teren, etc.; 

→ Scăderea fondului forestier; 

→ Cantitatea totală de deşeuri municipale generate creşte de la an la an; 

→ Necolectarea selectivă a deşeurilor şi lipsa sistemelor de colectare a deşeurilor în 

cea mai mare parte a judeţului; 

→ Procentul de reciclare a deşeurilor ambalaje se ridică la 29,8%, fiind inferior celui 

naţional; 

→ Concentrarea punctelor de colectare şi valorificare a deşeurilor în zona urbană a 

judeţului Vaslui (87,5%; 14 puncte dintr-un total de 16); 

→ Reducerea gradului de eliminare şi valorificare a deşeurilor periculoase; 

→ Pe raza judeţului Vaslui nu există nici un depozit de deşeuri periculoase; 

→ Concentrarea punctelor de colectare şi valorificare a deşeurilor din echipamente 

electrice şi electronice în zona urbană a judeţului; 

→ Pe raza judeţului Vaslui nu există firme autorizate pentru valorificare, tratare, 

reciclare a DEEE-urilor. 

Oportunităţi 

→ Receptivitatea populaţiei la campaniile prin care se promova colectarea deşeurilor 

din echipamente electrice şi electronice; 

→ Creşterea interesului autorităţilor locale în promovarea de parteneriate in vederea 

protecţiei mediului 

→ Crearea la nivel naţional a Fondului de Mediu pentru susţinerea şi realizarea cu 

prioritate a proiectelor cuprinse în Planul National de Acţiune pentru Protecţia 

Mediului. 

Ameninţări 

→ Defrişări necontrolate cu implicaţii asupra mediului înconjurător; 

→ Lipsa fondurilor financiare destinate împăduririi terenurilor defrişate; 

→ Informarea slabă a populaţiei în scopul educării acesteia în privinţa colectării 

selective a deşeurilor; 

→ Seceta influenţează negativ dezvoltarea vegetaţiei forestiere. 
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Servicii publice şi administraţie publică 

Puncte tari 

→ Existenţa unui sistem de transport urban de călători; 

→ Evoluţia pozitivă a numărului de vehicule utilizate în transportul urban de pasageri; 

→ Evoluţia pozitivă a numărului de autovehicule proprietate personală; 

→ Evoluţia pozitivă a numărului de autovehicule de marfă înscrise în circulaţie în 

judeţul Vaslui; 

→ Dezvoltarea unităţilor medicale private; 

→ Evoluţia pozitivă a numărului de paturi din spitale raportat la 10.000 locuitori; 

→ Evoluţia pozitivă a cadrelor medicale şi cadrelor medicale ce revin la 10.000 

locuitori; 

→ Dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială; 

→ Evoluţie pozitivă a numărului de copiilor şi adulţi cu dizabilităţi beneficiari de servicii 

rezidenţiale / nonrezidenţiale; 

→ Evoluţie pozitivă a numărului de biblioteci şi fondului de carte; 

→ Evoluţia pozitivă a vizitatorilor în muzee şi colecţii publice; 

→ Dezvoltarea activităţilor sportive; 

→ Reducerea ratei criminalităţii; 

→ Existenţa unui sistem de învăţământ urban standardizat şi performant; 

→ Succese deosebite în realizarea de proiecte educaţionale europene (Comenius, 

Leonardo, Arion, Minerva, Grundtvig); 

→ Existenţa unei strategii judeţene pentru asigurarea accesului la educaţie pentru 

grupurile dezavantajate; 

→ Existenţa în profil teritorial, în fiecare localitate, a unui Departament/ Compartiment 

de Asistenţă Socială. 

Puncte slabe 

→ Evoluţie negativă a numărului de troleibuze utilizate în transportul urban de pasageri; 

→ Evoluţia negativă a populaţiei ce utilizează transportul în comun urban; 

→ La nivel judeţean numărul medicilor de familie este redus în raport cu efectivul 

populaţiei; 

→ Evoluţia negativă a numărului de dispensare medicale; 

→ Existenţa unităţilor medicale în stare proastă şi dotate necorespunzător sau cu 

dotare uzată moral şi fizic; 

→ Existenţa unor zone neacoperite cu medici, dispensare şi farmacii în mediul rural; 

→ Serviciile de urgenţă slab dotate; 

→ Existenţa unui număr mare de localităţi de mediu rural care nu dispun de ambulanţă 

şi personal medical care să intervină în cazuri de urgenţă; 

→ Evoluţie negativă a numărului de volume eliberate şi a numărului de cititori; 

→ Evoluţia negativă a populaţiei şcolare; 

→ Scăderea anuală a numărului de cadre didactice; 

→ Numărul de elevi ce revin unui cadru didactic la nivel judeţean este superior celui 

înregistrat la nivel regional şi naţional; 

→ Slaba dotare a unităţilor de învăţământ; 

→ Creşterea ratei infracţionalităţii. 

Oportunităţi 

→ Existenţa unor programe comunitare şi naţionale de asigurare a accesului la 

educaţie pentru populaţia dezavantajată; 

→ Existenţa fondurilor structurale pentru activităţi de formare/ dotare IT a unităţilor 

şcolare; 

→ Dezvoltarea strategiei judeţene anti-sărăcie; 

→ Existenţa politicilor de stimulare a medicilor de practica în mediul rural. 

Ameninţări 

→ Lipsa interesului transportatorilor de a promova trasee în localităţile mici şi cu 

putere economică scăzută; 

→ Sporul natural negativ are ca rezultat scăderea populaţiei şcolare; 

→ Lipsa fondurilor locale destinate renovării şi modernizării unităţilor de învăţământ. 
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Cadru general. Cadru natural. Judeţul Vaslui face parte din 

Regiunea de Dezvoltare Nord-Est , cunoscută la nivel 

naţional ca fiind cea mai slab dezvoltată din punct de vedere 

economic, iar disparităţile în comparaţie cu celelalte regiunii 

de dezvoltare sunt semnificative. Aceasta fiind şi explicaţia 

pentru care Regiunea Nord-Est, în general şi judeţul Vaslui, 

în special au fost beneficiarele unor sume însemnate de 

fonduri europene, în scopul reducerii diferenţelor de 

dezvoltare socio-economică şi îmbunătăţirea condiţiilor de 

trai a localnicilor din această zonă. În acelaşi timp, judeţul 

Vaslui se învecinează la Est cu Republica Moldova (graniţa 

constituind-o râul Prut pe o lungime171 km) şi acest lucru 

poate fi favorabil schimburilor şi parteneriatelor economice, 

mai ales în condiţiile în care pe teritoriul judeţului există 

două puncte de control şi trecere a frontierei, unul feroviar 

la Fălciu şi unul rutier la Albiţa. 

 

Suprafaţa totală a judeţului Vaslui este de 5.318,4 km2, din 

care 401,85 km2 (7,55%) este cumulată în zonele urbane ale 

judeţului (municipiul Vaslui, municipiul Bârlad, municipiul 

Huşi, oraşul Murgeni şi oraşul Negreşti). Din punct de vedere 

al specificului formelor suprafeţei terestre, judeţul Vaslui 

este situat în Podişul Moldovei. Relieful este reprezentat în 

întregime de dealuri şi văi largi, orientate pe direcţia nord-

sud, iar din punct de vedere al solurilor, pe teritoriul judeţului 

vasluian se regăsesc o varietate de soluri, ce se deosebesc 

prin proprietăţile acestora, productivitate şi măsuri pentru 

menţinerea şi creşterea fertilităţii. Predominante sunt 

cernoziomul şi solurile brune. Sub aspect hidrografic, 

teritoriul judeţului aparţine bazinului râului Prut, care 

colectează afluenţii din partea de est şi sud-est, şi bazinului 

râului Siret, din care râul Bârlad drenează cea mai mare 

suprafaţă a judeţului (peste două treimi). Datorită poziţiei pe 

glob, 46° 40' lat. N, în partea extrem estică a României, 

judeţul Vaslui are clima temperat continentală, specifică 

Europei răsăritene. Sunt caracteristice masele de aer rece 

ale anticiclonului siberian, iar vara aerul este uscat 

continental sau tropical. În perioada caldă a anului, seceta 

este un fenomen accentuat şi frecvent; iarna sunt specifice 

inversiunile termice. Vaslui este un judeţ bogat atât în 

resurse neregenerabile, cât şi în resurse regenerabile; pe 

teritoriul judeţului nu sunt identificate resurse energetice, iar 

cele antropice sunt reprezentate de monumente de 

arhitectură ecleziastică, de importanţă cultural istorică, dar 

şi de situri arheologice care datează din paleolitic. 

 

Situaţia şi structura demografică. Forţa de muncă. În 

intervalul temporal 2004-2008, populaţia stabilă a judeţului 

Vaslui a înregistrat un regres total de 6.727 persoane care, 

exprimat în puncte procentuale, totalizează 2,7%. Evoluţia 

medie anuală a populaţiei totale la nivel judeţean a fost de -

0,5%, în timp ce la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Est 

rata medie anuală de scădere a populaţiei a fost de -0,7% şi 

la nivel naţional de -1,1%. Gradul de urbanizare al judeţului 

Vaslui, la 1 iulie 2008 era de 41,2% fiind inferior atât celui 

înregistrat la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Est (43,2%), 

cât şi celui naţional (55,0%). Din populaţia urbană totală, 

municipiile Vaslui şi Bârlad cumulau 74,7 puncte 

procentuale. Gradul de ruralizare al judeţului este de 58,8%, 

astfel dacă gradul de urbanizare este inferior celui regional şi 

naţional, gradul de ruralizare vasluian este superior atât celui 

înregistrat la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Est (56,8%), 

cât şi celui naţional (45,0%). În ceea ce priveşte evoluţia 

populaţiei rurale se remarcă o involuţie semnificativă a 

populaţiei rurale în anul 2004 comparativ cu anul 2003 

explicată prin procesul de urbanizare întreprins la nivel 

naţional când un număr total de 38 comune au fost 

transformate în oraşe. Astfel, impactul a fost negativ asupra 

mediului demografic rural (populaţia scăzând cu 3,5 puncte 

procentuale la nivel regional şi cu 4,9% la nivel naţional) şi 

pozitiv asupra efectivului demografic citadin. 

 

Principalii doi indicatori demografici sunt daţi de gradul de 

îmbătrânire demografică şi rata de înlocuire a forţei de 

muncă. În anul 2008, gradul de îmbătrânire demografică al 

populaţiei a fost 1.091,1‰ la nivelul judeţului Vaslui, fiind 

inferior celui înregistrat la nivel regional (1.036,6‰) sau 

naţional (1287,6‰). Acest indicator demografic arată că la 

1.000 persoane tinere cu vârsta cuprinsă între 0 şi 14 ani 

revin 1.019,1 persoane vârstnice cu vârsta de 60 ani şi 

peste. Rata de înlocuire a forţei de muncă se calculează prin 

raportarea efectivului populaţiei tinere la o treime din 

persoanele în vârsta de 15-59 ani şi calculată la 1.000 de 

locuitori. Astfel, rata de înlocuire a forţei de muncă este de 

916,5‰ în judeţul Vaslui şi de 838,9‰ la nivelul regiunii 

Nord-Est. Ceea ce înseamnă că la nivelul judeţului Vaslui, 

peste 15 ani fiecare 1.000 persoane ce vor ieşi din câmpul 

muncii vor fi înlocuite de aproximativ 917 persoane, ceea ce 

va conduce la un deficit de forţă de muncă de 83 persoane 

(8,3%). Deficitul de resurse de muncă înregistrat la nivel 

judeţean este inferior celui care va apărea la nivel regional 

(161 persoane sau 16,1%) sau naţional (302 persoane sau 

30,2%). 

 

Numărul mediu de salariaţi din judeţul Vaslui, la sfârşitul 

anului 2008, totaliza 60.815 persoane. Numărul salariaţilor 

deţine o pondere de 21,7% din efectivul populaţiei cu vârsta 

între 15 şi 59 ani (aflate în vârstă de muncă). În intervalul 

2004-2008, numărul mediu al salariaţilor din judeţul Vaslui a 

înregistrat o evoluţie numerică pozitivă de 5.555 salariaţi 

(+10,1%). 32,7% dintre salariaţi se regăsesc în domeniul 

industrie, 13,3% în domeniul sănătăţii şi asistenţei sociale, 

12,4% în comerţ, iar 12,1% în învăţământ.  
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Şomajul este fenomenul contemporan abordat şi analizat ca 

un dezechilibru al pieţei muncii la nivelul ei naţional: ca loc 

de întâlnire şi de confruntare între cererea globală şi oferta 

globală de muncă. La jumătatea anului 2009, rata şomajului 

a fost de 12,1%, după intervalul temporal 2004-2008 în 

care acest indicator agregat socio-economic a oscilat de la 

scăderi de până la 6,2% (luna iulie 2007) până la creşteri de 

până la 10,2% (decembrie 2008). În acelaşi interval 

temporal, rata şomajului din judeţul Vaslui a fost superioară 

celei înregistrate la nivel regional sau naţional. În anul 2008, 

valoarea acestui indicator a fost de 1,9 ori mai mare ca cea 

regională şi de 2,3 ori ca cea naţională. 

 

Infrastructură şi echiparea teritoriului. Drumurile publice din 

judeţul Vaslui deţin o pondere de 16,1% din totalul 

drumurilor publice din regiunea Nord-Est (13.502 km) şi de 

2,7% din totalul drumurilor publice naţionale (91.693 km). În 

intervalul 2004-2008, drumurile judeţene şi comunale 

modernizate au crescut cu 9,1%, iar cele cu îmbrăcăminţi 

uşoare rutiere cu 56,7%. În aceeaşi perioadă procentul de 

majorare a drumurilor publice judeţene şi comunale pietruite 

a fost de 3,4%, iar procentul de micşorare a lungimii 

drumurilor publice judeţene şi comunale de pământ a fost de 

18,8%. Nici judeţul Vaslui, dar nici regiunea de dezvoltare 

Nord-Est nu sunt străbătute de drumuri publice clasificate ca 

„autostrăzi”. Situaţia drumurilor publice, privită din 

perspectiva tipului de stare caracterizat generic 

„modernizate”, la sfârşitul anului 2008 se prezenta astfel: 

26,8% drumuri publice modernizate la nivel judeţean, 25,9% 

drumuri publice modernizate la nivelul regiunii de dezvoltare 

Nord-Est şi 28,0% drumuri publice modernizate la nivel 

naţional. În ceea ce priveşte evoluţia medie anuală a 

drumurilor publice modernizate, în perioada 2004-2008, 

acesta a fost de 0,8% la nivel judeţean, 2,2% la nivel 

regional şi 2,3% la nivel naţional. Densitatea drumurilor 

publice şi a drumurilor publice modernizate judeţene, 

calculată ca raport între drumurile publice totale, respectiv 

cele modernizate şi suprafaţa teritorială a unităţii 

administrative (exprimată în km2) este superioară celei 

înregistrate la nivel regional şi naţional. 

 

Lungimea totală a căilor ferate din judeţul Vaslui (249 km) 

deţine o pondere de 2,3% din totalul căilor ferate naţionale 

şi de 15,4% din total lungimii căilor ferate din Regiunea 

Nord-Est. 

 

În anul 2008 densitatea căilor ferate înregistrată la nivel 

judeţean (46,8 km linie cale ferată la 1.000 km2 teritoriu) a 

fost superioară celei corespunzătoare regiunii de dezvoltare 

Nord-Est (43,9 km linie ferată la 1.000 km2 teritoriu) şi 

României (45,2 km linie ferată la 1.000 km2 teritoriu). 

 

La finele anului 2008, lungimea reţelei de distribuţie a apei 

potabile totaliza 781,4 km, din care 53,3% în mediul urban. 

În intervalul temporal, 2004-2007, evoluţia lungimii de 

distribuţie a apei potabile a înregistrat o evoluţie medie 

anuală de 4,7% dacă facem referire la nivelul administrativ 

judeţean, de 7,1% la nivel regional şi de 5,6% la nivel 

naţional. 

 

Pe teritoriul judeţului Vaslui, reţeaua de canalizare (395,1 

km) reprezenta în anul 2007, 14,4% din lungimea totală a 

reţelei la nivel de regiune, depăşind judeţul Botoşani, a cărui 

reţea de canalizare reprezintă doar 8,3% din reţeaua 

regională şi măsoară 228,2 km lungime, cu 166,9 km mai 

puţin decât judeţul Vaslui. Reţeaua s-a extins în anul 2008 

cu 87,9 km, ajungând la o lungime totală de 483 km. 

Numărul localităţilor care beneficiază de o astfel de reţea nu 

a crescut din anul 2003. Aşadar, 5 localităţi din mediul 

urban şi 6 localităţi din mediul rural dispun de reţea de 

canalizare. 

 

Pe parcursul a zece ani, consumul naţional de energie 

termică a scăzut dramatic, astfel că în anul 2007 

gigacaloriile distribuite reprezentau doar 36,8% din volumul 

total distribuit în anul 1997. În anul 2007, un procent de 

8,5% din totalul energiei termice distribuite la nivel naţional 

a fost furnizat în regiunea Nord-Est, 1.207.046 gigacalorii, 

în timp ce în judeţul Vaslui s-au distribuit 29.581 gigacalorii 

în anul 2008, ceea ce reprezintă 65,1% din energia termică 

distribuită în anul precedent. Scăderea pronunţată de 

energie termică furnizată se datorează în principal 

debranşărilor masive de la sistemul central de termificare şi 

înlocuirea acestuia cu alte surse de căldură (sobe, 

microcentrale). 

 

Agricultura în cifre. Suprafaţa agricolă a judeţului Vaslui 

deţine o pondere de peste trei sferturi din suprafaţa fondului 

funciar total (75,4%), adică 401.182 ha. Odată cu evoluţia 

temporară a fost înregistrată şi o involuţie a suprafeţei 

agricole. Aceasta din urmăa scăzut din anul 2004 până în 

anul 2008 cu 327 ha sau 0,1%. În intervalul 2004-2008, 

suprafaţa scoasă din circuitul agricol al judeţului Vaslui a 

urmat un trend pozitiv, având un efect negativ asupra 

suprafeţei agricole totale. Numai în luna septembrie a anului 

2008 au fost eliberate 13 avize prin care suprafaţa agricolă 

era scoasă din circuitul agricol şi cedată în vederea 

construcţiei de locuinţe, acest fapt are un efect pozitiv 

asupra dezvoltării rurale, dar şi efect negativ prin reducerea 

suprafeţei agricole. Judeţul Vaslui se bucură de o bună 

reprezentare în sectorul viticol, astfel că zonele Huşi şi 

Colinele Tutovei, sunt recunoscute la nivel naţional. 

Suprafaţa viticolă a scăzut din anul 2004 până în anul 2008 

cu 9,1%. Producţia de struguri a judeţului Vaslui a fost de 
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62.147 tone în anul 2008 cu 14,0% mai mică ca în anul 

2004, iar din producţia totală de struguri 98,8% sunt 

struguri de vin. Un aspect important la acest capitol este 

dată de restricţia drepturilor de plantare a viţei de vie, dar 

mai ales de stimulentele oferite de Uniunea Europeană 

pentru eliminarea podgoriilor hibride şi promovarea celor de 

soi nobil. Sectorul agricol ecologic, atât de mediatizat, a 

început să prindă contur şi chiar să se dezvoltă, atât la nivel 

naţional, cât şi la nivelul judeţului Vaslui. 

 

Dezvoltare economică şi mediul de afaceri. Evoluţia medie 

anuală a unităţilor locale din judeţul Vasului, în intervalul 

temporal 2004-2008, a fost de 7,5%. La finele anului 2008 

erau înregistrate şi active 5.338 unităţi locale economice, cu 

26,9% mai multe comparativ cu anul 2004. În cadrul 

procesului de analiză a datelor statistice a fost evidenţiat 

faptul că la nivelul anului 2004 a fost înregistrată cea mai 

proeminentă creştere a unităţilor locale active comparativ cu 

anul precedent, aceasta fiind de 12,8%. Imediat după acest 

moment, creşterea anuală a numărului de unităţi locale 

active a fost în continuă scădere, astfel că în anul 2008 

comparativ cu anul 2007 creşterea a fost de 5,3% (cu 267 

unităţi locale active mai mult ca anul precedent). În funcţie 

de mărime, unităţile locale active sunt în proporţie de 99,7% 

întreprinderi mici şi mijlocii, cunoscute şi sub denumirea 

acronimului IMM-uri. Din totalul de 5.320 de unităţi locale 

active încadrate în grupa IMM-urilor, 4.767 (89,6%) sunt 

întreprinderi mici cu un număr de maximum 9 salariaţi. Din 

punct de vedere al structurii unităţilor active pe domenii de 

activitate, la nivelul judeţului se remarcă o concentrare a 

agenţilor economici în „comerţ” (46,8%). În profil teritorial, 

sectoarele industriale cele mai dezvoltate sunt industria 

textilă, industria maşinilor, utilajelor şi echipamentelor, 

industria pielăriei şi încălţămintei, precum şi industria 

alimentară, industria băuturilor alcoolice, industria uşoară, 

industria energetică, dar şi cea a echipamentelor electrice. O 

oportunitate pentru dezvoltarea mediului de afaceri local 

vasluian este dată de cele două centre de afaceri şi sprijinire 

a mediului economic local, Centrul de Afaceri Tutova şi 

Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui, ce pun la dispoziţia 

antreprenorilor spaţii şi facilităţi de incubare. Cele două 

centre deţin chiar şi spaţii mari pentru activităţi de 

producţie. Astfel, se  urmăreşte stimularea dezvoltării 

întreprinderilor mici, dar şi a celor mijlocii sau mari. O nouă 

oportunitatea pentru de afaceri local vasluian este 

Ordonanţa de Urgenţă aprobată de Executiv, potrivită căreia 

antreprenorii pot fi scutiţi de la plata contribuţiilor de 

asigurări sociale aferente şomerilor pe o perioadă de 6 luni.  

 

Turism. Pe teritoriul judeţului lui Ştefan cel Mare, turiştii pot 

practica o gamă diversificată de tipuri de turism, de la 

turismul cultural ştiinţific şi ecleziastic până la cel cinegetic. 

Pentru dezvoltarea sectorului turistic al cărui potenţial nu 

este valorificat corespunzător este necesară implementarea 

de programe de extindere şi consolidare a infrastructurii 

turistice în profil teritorial. Un obiectiv de dezvoltare a 

infrastructurii de susţinere a sectorului turistic poate 

finanţat din surse externe, precum cele europene, dar 

existenţa punctului slab dat de lipsa resurselor pentru co-

finanţare îngreunează această implementarea unei 

oportunităţii ce ar putea fi generatoare de resurse 

financiare, dar ar putea avea ca efect şi de reducerea ratei 

şomajului la nivelul judeţului. 

 

Mediu. Agenţia pentru Protecţia Mediului Vaslui este 

principala instituţie de monitorizare a calităţii mediului local 

vasluian, în schimb fără o receptivitate din partea populaţiei 

la campaniile de protecţie a mediului înconjurător şi a 

valorificării ariilor naturale protejate, eforturile de aliniere la 

normele europene ar fi destinate eşecului. La nivelul judeţului 

trecerea timpului şi implementarea unor proiecte precum 

cele de colectare selectivă a deşeurilor au condus la o 

responsabilizare a localnicilor în acest sens, fapt dovedit de 

datele statistice specifice. Un aspect negativ pe care îl are 

acţiunea activităţilor umane asupra mediului şi calităţii 

acestuia este dat de faptul că depozitarea deşeurilor se face 

necontrolat, în condiţiile în care depozitele de deşeuri 

municipale din localităţile Vaslui, Bârlad şi Huşi şi-au sistat 

activitatea la sfârşitul anului 2006, iar cel din Negreşti la 

data de 16 iulie 2009. În prezent operatorii acestor depozite 

au încheiate contracte pentru eliminarea deşeurilor cu firme 

din judeţul Neamţ. În timp ce platformele locale de 

depozitare a deşeurilor au fost închise, cantitatea de deşeuri 

municipale generate pe cap de locuitor este în creştere de la 

an la an. O ameninţare pentru starea mediului din judeţul 

Vaslui este reprezentată de defrişările necontrolate, cât şi a 

fondurilor insuficiente destinate împădurii terenurilor 

defrişate. 

Servicii publice Sistemul public local al judeţului Vaslui este 

caracterizat de o scădere a populaţiei ce utilizează 

transportul în comun, pe fondul unei evoluţii pozitive a 

numărului de autovehicule proprietate personală. Creşterea 

numărului de autovehicule proprietate personală poate fi 

interpretată ca o evoluţie socială şi economică locală. La 

nivel local, în sistemul medical se conturează tot mai mult 

sistemul medical privat, care înseamnă în primul rând 

cheltuieli suplimentare în rândul populaţie, catalogată ca 

fiind printre cele mai sărace la nivel naţional, dar în al doilea 

rând această tendinţă de dezvoltare a sistemului medical are 

ca efect o creştere a calităţii acestei categorii de servicii. 

Serviciile de asistenţă socială sunt o altă ramură a serviciilor 

publice care în ultimii ani a înregistrat o dezvoltare amplă, 

astfel că atât numărului copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi 

beneficiari de servicii rezidenţiale/ nonrezidenţiale, cât şi 

numărul familiilor ce primesc venitul minim garantat sau 
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ajutor pentru încălzire este în creştere, proporţional cu 

populaţia lipsită de resursele financiare necesare unui trai 

decent. În categoria serviciilor publice sunt incluse şi 

activităţile culturale ce cuprind în componenţa lor 

activitatea bibliotecilor, muzeelor şi sălilor de spectacol. 

Volumul de cărţi puse la dispoziţia cititorilor este în creştere, 

dar numărul cititorilor este în scădere. Un element pozitiv al 

activităţii de culturalizare înregistrat la nivelul judeţului 

Vaslui este conturat de evoluţia pozitivă a numărului de 

vizitatori în muzee şi colecţiile publice. Sistemul public de 

învăţământ este afectat de o infrastructură nu tocmai 

corespunzătoare necesităţilor populaţiei şcolare, astfel 

numărul elevilor ce utilizează un PC, un laborator şcolar sau 

o sală de sport sunt superioare celor înregistrate la nivel 

regional sau naţional. În acest sens ar trebui intervenit şi 

iniţiate proiecte de dotare a unităţilor de învăţământ 

indiferent că sunt primare, generale sau liceale. 

Învăţământul particular se dezvoltă la nivelului 

învăţământului superior. Astfel, o serie de universităţi de la 

nivel naţional şi-au deschis filiale în mediul urban al judeţului, 

dar e posibil ca funcţionarea lor să nu fie în concordanţă cu 

reglementările Ministerului Educaţiei şi Cercetării, întrucât 

pe site-ul acestei instituţii nu sunt prezentate structuri de 

învăţământ superior la nivelul judeţului Vaslui. Siguranţa 

publică a cetăţenilor este asigurată de trei instituţii, dar se 

observă că pe parcursul a cinci ani rata infracţionalităţii a 

crescut, dar cea a criminalităţii a scăzut. În cazul situaţiilor 

de urgenţă siguranţa este asigurată de pompierii celor trei 

detaşamente şi secţii existente la nivel judeţean. 
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