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„Reactualizarea Strategiei de dezvoltare economico-socială a judeţului Vaslui, cu 

orizontul de timp 2013 – 2020” 
 
Obiectivul general al proiectului este de 
a dezvolta capacitatea de formulare a 
politicilor publice pentru dezvoltarea 
socială şi economică la nivelul judeţului 
Vaslui, prin intermediul implementării 
unui proces participativ de planificare 
strategică.  
 
Conform prevederilor legale (art. 91, 
alin.3 din Legea nr 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare), între atribuţiile principale ale 
Consiliului Judeţean, se numără şi 
adoptarea de „strategii, prognoze şi 
programe de dezvoltare economico-
socială a judeţului sau a unor zone din 
cuprinsul acestuia pe baza propunerilor 
primite de la consiliile locale”, a căror 
activitate o coordonează în vederea 
realizării serviciilor publice de interes 
judeţean.  
 
Scopul proiectului este reprezentat de 
elaborarea „Strategiei de dezvoltare a 

judeţului Vaslui, perioada 2009 – 2013, cu 
orizontul de timp  2013-2020 ”.  
 
Strategia a fost realizată în urma unor 
analize specifice şi a consultării factorilor 
locali interesaţi. Acest proces  include 
generarea de scenarii de dezvoltare a 
judeţului şi stabilirea unor priorităţi de 
intervenţie sectoriale, care să răspundă 
problemelor, necesităţilor şi 
constrângerilor identificate la nivel 
judeţean şi să fie conforme cu 
documentele programatice naţionale şi 
regionale.  
 
Proiectul „Reactualizarea Strategiei de 
dezvoltare economico-socială a judeţului 
Vaslui, cu orizontul de timp 2013 – 2020” 
este finanţat de Uniunea Europeană, 
prin Programul Operaţional Dezvoltarea 
Capacităţii Administrative, Fondul Social 
European. 
 
Valoarea totală eligibilă a proiectului 
este de 553.572  lei, din care 470.536,2 lei 
reprezintă contribuţia Uniunii Europene, 

71.964,36 lei a Guvernului României şi 
11.072,44 lei contribuţia Consiliului 
judeţean Vaslui.  
 
Grupul ţintă al proiectului este format 
din reprezentanţii Consiliului Judeţean 
Vaslui, şi anume: 

• Nivelul de management superior al 
Consiliului Judeţean Vaslui, 
reprezentat de preşedinte, 
vicepreşedinţi, secretarul judeţului –  
4 persoane; 

• Nivelul de management mediu, 
reprezentat din directorii de direcţii 
de specialitate din cadrul Consiliului 
Judeţean Vaslui, şefii de servicii şi din 
cadrul instituţiilor subordonate 
Consiliului Judeţean Vaslui – 13 
persoane; 

• Nivelul operaţional din cadrul 
direcţiilor şi serviciilor din Consiliul 
Judeţean Vaslui – reprezentanţi – 37 
persoane. 
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Activităţi principale derulate prin 
proiect: 
1. Pregătirea documentaţiei de licitaţie 

pentru contractarea elaborării 
Strategiei, organizarea şi desfăşurarea 
procedurilor de achiziţii publice. 

2. Elaborarea „Profilului demografic,  
social şi economic al judeţului  Vaslui”. 

Acest document a fost valorificat 
ulterior în procesul de elaborare a 
strategiei de dezvoltare a judeţului.  
 

3.Desfăşurarea  a două sesiuni de instruire  
(Manager de Proiect şi Director d e 
Program). 

Scopul instruirii a fost crearea unui  
corp de specialişti care să asigure  
creşterea capacităţii de management 
şi de absorbţie a fondurilor 
nerambursabile, în vederea 
implementării viitoare a măsurilor 
cuprinse în strategia de dezvoltare. 

 
4.Elaborarea „Strategiei de dezvoltare 

economico-socială a judeţului Vaslui, 
2009 – 2013, cu orizontul de timp 2013 –  
2020”.  

Acest document este imbunătăţit 
faţă de strategia actuală de 
dezvoltare prin:  

• respectarea criteriilor cheie de 
calitate utilizate în evaluarea 
documentelor strategice la nivel 
european; relevanţă, eficacitate, 
eficienţă, consecvenţă şi coerenţă, 
pragmatism, sustenabilitate şi 
aranjamente de management şi 
monitorizare.  

• raportarea la sursele de finanţare 
existente, disponibile prin 
accesarea de finanţări şi/sau 
mobilizarea unor instrumente de 
creditare şi/sau investiţii private. 

• Includerea unui Plan de Acţiune, 
structurat, care să cuprindă: 
acţiuni, durată, responsabilităţi, 
ţinte cheie, valoare estimativă a 
investiţiilor.  

 
Versiunea finală a Strategiei 
încorporează observaţiile şi 
sugestiile obţinute în urma 
procesului de consultare publică 
(concentrate în cadrul „Raportului  
asupra consultării publice”) şi a 
observaţiilor şi recomandărilor 
formulate de către un evaluator 
specializat care a realizat  Raportul  
de evaluare ex-ante a strategiei.  
 

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

Evaluarea a urmărit încadrarea în 
cerinţele caietului de sarcini şi 
elaborarea documentului de 
programare cu respectarea criteriilor 
cheie de calitate utilizate în 
evaluarea documentelor strategice 
la nivel european: a) relevanţă, b) 
eficacitate, c) eficienţă, d) 
consecvenţă şi coerenţă e) 
pragmatism, f) sustenabilitate şi g) 
aranjamente de management şi 
monitorizare, conform 
„Documentului de lucru privind 
evaluarea ex-ante pentru noua 
perioadă de programare 2007 – 
2013”. 
 

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

Consultarea publică a fost organizată 
înainte de elaborarea propriu – zisă a 
strategiei şi pe parcursul elaborării 
acesteia. În urma derulării acesteia s-
a realizat un Raport asupra consultării  
publice, care include analiza 
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chestionarelor primite şi concluziile 
stabilite în urma întâlnirilor cu actorii 
locali interesaţi, raport utilizat 
pentru îmbunătăţirea strategiei.  
 

7. Desfăşurarea vizitei de studiu  
Proiectul a inclus o vizită de studiu 
într- o regiune din Uniunea 
Europeană cu specific asemănător 
judeţului Vaslui, având următoarele 
obiective:  
•  Cunoaşterea unor exemple de 

bună practică în vederea realizării 
şi, mai ales, implementării unor 
strategii de dezvoltare,  accesării 
de programe finanţate prin 
intermediul Fondurilor Structurale 
ale Uniunii Europene; 

•  Încheierea unor acorduri de 
parteneriat cu regiuni din UE în 
vederea stimulării dezvoltării 
economico-sociale. 
 

8. Diseminarea rezultatelor obţinute în  
cadrul proiectului. 

Diseminarea rezultatelor proiectului  
se va realiza prin intermediul unui 
seminar de prezentare a activităţilor 
desfăşurate şi a rezultatelor 
obţinute, cu participarea 
reprezentanţilor grupului ţintă al 

proiectului, precum şi a factorilor 
locali interesaţi, de la nivel judeţean 
şi regional.  

 
Rezultate principale în urma 
implementării proiectului: 

•  o strategie de dezvoltare a judeţului, 
care va defini o traiectorie clară 
pentru viitorul judeţului, va identifica 
paşii necesari de urmat pentru 
dezvoltarea fiecărui sector de 
activitate, conform nevoilor, 
problemelor şi potenţialului local;  

•  un portofoliu de proiecte, aliniat cu 
măsurile şi axele documentelor 
programatice relevante de la nivel 
naţional şi regional, în vederea 
accesării programelor finanţate din 
fonduri ale Uniunii Europene;  

• capacitate crescută de a lucra în 
parteneriat şi de a asigura consultarea 
publică, în vederea identificării 
problemelor comunităţii, prioritizării 
acestora şi formulării de 
recomandări pentru intervenţie; 

• un „Raport asupra consultării publice 
a Strategiei de dezvoltare 
economico-socială a judeţului Vaslui, 
2009 – 2013, cu orizontul de timp 
2013 – 2020”- elaborat; 

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

• un „Raport de evaluare ex – ante a 
Strategiei de dezvoltare economico-
socială a judeţului Vaslui, 2009 – 
2013, cu orizontul de timp 2013 – 
2020”,  elaborat; 

• un „Profil socio-demografic şi 
economic al judeţului Vaslui” 
elaborat; 

• 48 de angajaţi instruiţi în domenii 
relevante, pentru ocupaţiiile de 
manager de proiect şi director de 
program; 

• instalarea unui infochioşc de uz 
extern, pentru facilitarea accesului  
cetăţenilor la procesul decizional şi la 
informaţiile cu caracter public,  
utilizat inclusiv în procesul de 
consultare publică a strategiei 
elaborate;  

• 200 exemplare tipărite şi distribuite 
din „Strategia de dezvoltare  
economico-socială a judeţului Vaslui, 
2009 – 2013, cu orizontul de timp 
2013 – 2020”; 

• 200 exemplare tipărite şi distribuite 
din pliantul proiectului (care  conţine 
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informaţii despre proiect, 
finanţatorul PO DCA, extrase din 
strategie şi harta judeţului Vaslui cu 
indicarea obiectivelor de investiţii);  

• 100 exemplare tipărite şi distribuite  
din broşura de diseminare a lecţiilor 
învăţate şi a experienţei care include 
o prezentare a proiectului, a vizitei  
de lucru efectuate, prezentarea 

procesului de planificare strategică 
parcurs pentru elaborarea strategiei,  
pentru a putea fi utilizată ca exemplu 
de alte autorităţi publice locale d in 
judeţ şi/sau regiune. 
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Procesul de planificare strategică 

Procesul de planificare strategică utilizat 
în vederea elaborării strategiei de 
dezvoltare a fost structurat pe parcursul  
a 3 etape, fiecare dintre acestea 
înglobând activităţi specifice, 
desfăşurate într-o succesiune logică, 
adecvată metodologiei de realizare a 
strategiilor de dezvoltare şi cu 
valorificarea corespunzătoare a 
rezultatelor activităţilor în vederea 
obţinerii unui nivel ridicat al calităţii 
documentului programatic: 
 
Etapa 1: Analiza situaţiei actuale a 
judeţului Vaslui 

• Analiza de date şi documente; 
• Definirea cadrului de referinţă. 

Identificarea, descrierea şi  
prezentarea disparităţilor existente 
la nivelul judeţului; 

• Realizarea analizei de potenţial şi a 
analizei SWOT; 

• Elaborarea raportului Analiza 
situaţiei curente a judeţului Vaslui. 

 
 
 

Etapa 2: Elaborarea Strategiei 
• Stabilirea cadrului instituţional: 

constituirea grupului de coordonare 
strategică;  

• Identificarea viziunii şi validarea 
acesteia în cadrul grupului de 
coordonare strategică; 

• Stabilirea obiectivelor strategice de 
dezvoltare şi a obiectivelor specifice; 

• Stabilirea priorităţilor, măsurilor şi 
direcţiilor de acţiune; 

• Stabilirea proiectelor de investiţii;  
• Definirea criteriilor de evaluare si 

monitorizare a Strategiei. 
 
Etapa 3: Consultarea publică a Strategiei. 
Definitivarea Strategiei 

• Definirea criteriilor de evaluare şi 
monitorizare a Strategiei; 

• Consultarea publică şi eventualele 
modificări; 

• Revizuirea documentului în urma 
supunerii dezbaterii publice; 

• Definitivarea Strategiei. 
 
 

În cadrul primei etape, au fost analizate 
datele şi documentele de programare 
existente. Au fost utilizate, în mare 
măsură, rezultatele şi analizele 
"Profilului socio-economic şi demografic 
al judeţului Vaslui", elaborat în cadrul 
aceluiaşi proiect, pentru susţinerea cu 
date şi indicatori statistici a afirmaţiilor. 
Structura strategiei include pentru 
fiecare din cele 10 sectoare de activitate 
abordate (Dezvoltare urbană; 
Infrastructură; Economie; Agricultură şi  
dezvoltare rurală; Mediu; Turism; Social; 
Educaţie; Sănătate; Cultură) următoarea 
abordare:  

• Descrierea situaţiei existente a 
sectorului,  susţinută cu date şi  
indicatori statistici şi raportată la 
surse de informare relevante; 

• Prezentarea principalelor probleme; 
• Identificare unor posibile soluţii şi 

prioritizarea intervenţiilor; 
•  Analiza SWOT.  

 
În cadrul Secţiunii I, Auditul dezvoltării  
socio-economice a judeţului Vaslui a  
documentului de programare, au fost 
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utilizate rezultate ale consultărilor 
publice, analiza fiecărui sector 
încorporând prezentarea opiniilor 
comunităţii, cu indicarea principalelor 
categorii de probleme identificate de 
comunitatea locală, în ordinea 
intensităţii asociate a principalelor 
intervenţii şi a gradului lor de necesitate, 
însoţite de prioritizarea acestora, 
conform feedback-ului înregistrat la  
nivelul comunităţii. 
 
În cadrul celei de a doua etape, de 
elaborare efectivă a strategiei,  
activităţile au fost susţinute de 

implicarea activă a grupului de 
coordonare strategică şi a grupurilor de 
actori locali vizate de activităţile de 
consultare publică: mediul de afaceri,  
instituţii publice deconcentrate, sectorul  
neguvernamental şi autorităţi publice 
locale.  
 
Secţiunea II, Strategia de dezvoltare  
economico-socială a judeţului  
încorporează: 

• Definirea viziunii strategice de 
dezvoltare a judeţului Vaslui; 

• Trasarea unor obiective strategice de 
dezvoltare ale judeţului Vaslui; 

• Identificarea de direcţii de 
dezvoltare; 

• Stabilirea unor planuri sectoriale de 
acţiune, fiecare dintre acestea 
înglobând: 
 obiective sectoriale,  
 ţinte până în anul 2020,  
 plan de măsuri,  
 prezentarea concordanţei 

dintre măsurile propuse şi 
obiectivele sectoriale, şi  

 pentru fiecare măsură, 
descompunerea în acţiuni, 
însoţite de cuantificarea 
duratei, identificarea 
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instituţiilor responsabile 
pentru realizare şi bugetarea 
valorii acestora. 
 

Cea de a treia etapă, de consultare 
publică a strategiei şi definitivare a 
acesteia, a implicat stabilirea unor criterii 
de evaluare şi monitorizare a strategiei,  
consultarea publică şi revizuirea 
documentului în urma susţinerii 
dezbaterilor publice.  
 
Consultarea publică a cuprins 
următoarele activităţi: 

• crearea grupului de coordonare 
strategică ;  

• consultarea părţilor interesate prin 
intermediul consultărilor/solicitărilor 
de informaţii; 

• realizarea unui sondaj de opinie în 
rândul reprezentanţilor comunităţii 
judeţene “Evaluarea situaţiei 
existente şi identificarea 
perspectivelor de dezvoltare ale 
judeţului Vaslui“; 

• discutarea proiectului strategiei in 
cadrul grupurilor de lucru tematice;  

• discutarea si validarea proiectului 
strategiei in cadrul grupului de 
coordonare strategică; 

• postarea documentelor elaborate pe 
parcursul proiectul în cadrul  
platformei de comunicare a 
Consultantului, pe infochioşcul 
achiziţionat şi amplasat la intrarea în 
sediu şi pe site-ul Consiliului 
Judeţean Vaslui http://www.cjvs .ro/; 

• elaborarea unui sumar executiv al 
strategiei şi transmiterea acestuia 
autorităţilor locale din judeţul Vaslui, 
precum şi factorilor locali interesaţi 
de la nivel judeţean şi regional, 
însoţit de un chestionar de 
consultare a opiniei. 

 
Părţile interesate consultate au fost 
grupate astfel: administraţia publică 
locală; instituţiile publice relevante; 
mediul de afaceri; societatea civilă. 
Acestea au fost invitate la două serii de 
discuţii, prima destinată  analizei 
nevoilor şi identificării priorităţilor de 
dezvoltare, iar cea de a doua, pentru 
discutarea primei versiunii a 
documentului de programare, în cadrul 
căreia au fost formulate observaţii cu 
privire la direcţiile de dezvoltare. 
 
Pentru analiza fiecărui sector de 
activitate din cele zece, au fost 
organizate şase grupuri de lucru 

tematice: Infrastructură şi echipare 
edilitară; Dezvoltare economică; Servicii 
publice; Mediu; Social; Agricultură şi  
dezvoltare rurală. În cadrul acestor 
grupuri de lucru au fost formulate 
observaţii cu privire la analizele SWOT, 
au fost discutate planurile de acţiune 
sectoriale şi au fost identificate 
proiectele prioritare. 

http://www.cjvs.ro/
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III.1. Selectarea regiunii gazdă; organizarea 

 
În scopul cunoaşterii unor exemple de 
bună practică în realizarea şi, mai ales, 
implementarea unor strategii de 
dezvoltare a judeţelor,  accesarea de 
programe finanţate prin intermediul 
Fondurilor Structurale ale Uniunii 
Europene, proiectul a inclus organizarea 
şi desfăşurarea unui schimb de 
experienţă destinat echipei de 
management a Consiliului Judeţean 
Vaslui, într-o regiune din statele 
membre. 
 
Regiunea a fost selectată în urma 
identificării unor regiuni cu profil 
asemănător judeţului Vaslui. S-au 
explorat şi posibilităţile de networking şi 
parteneriat cu regiunea vizitată, cu 
scopul de a identifica noi parteneri 
pentru proiectele finanţate prin fonduri 
europene, de tip INTERREG IV C. 
 
În urma recomandărilor Agenţiei pentru 
Dezvoltare Regională Nord Est şi pe 
baza experienţei acesteia în proiecte 
derulate în parteneriat cu regiuni 

europene, a fost aleasă regiunea 
ABRUZZO din Italia, cu care agenţia a 
derulat numeroase proiecte de 
cooperare teritorială 
europeană. 
Partenerul italian care a 
asigurat alcătuirea 
programului şi legătura 
cu instituţiile gazdă a 
fost societatea de 
consultanţă METRON.  
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III.2. Prezentarea regiunii gazdă 

Aflată în inima peninsulei, regiunea 
ABRUZZO are o suprafaţă de 10,794 km²  
şi o populaţie de 1,332,388 locuitori. În 
partea de nord, se învecinează cu 
Marche, la vest cu Latium, în sud cu 
Molise, iar la est cu Marea Adriatica.  
 
Abruzzo cuprinde patru provincii: 
L’Aquila (capitala regiunii), Chieti, 
Teramo şi Pescara, principalul centru 
economic din Abruzzo. Cele patru 
provincii sunt organizate în 305 de 

municipalităţi, populate de aproximativ 
1.3 milioane de locuitori.   
 
Natura a binecuvântat regiunea cu cele 
mai înaltele piscuri ale Munţilor Apenini, 
Gran Sasso, Maiella si Velino – Sirente, cu 
canioane şi văi adânci, şi cu un şirag de 
parcuri naţionale şi regionale deosebit 
de frumoase, care ocupă o treime din 
suprafaţa totală: Parcul Naţional 
Abruzzo, Parcul Naţional Gran Sasso, 
Parcul Naţional Majella, Parcul Naţional 

Sirente Velino. Abruzzo este cunoscută 
atât pentru perfectele pârtii de schi, cât 
şi pentru ademenitoarele plaje de la 
Marea Adriatică.  
 
Economia regiunii se bazează în principal 
pe agricultură şi creşterea animalelor. 
Construirea, în 1960, a autostrăzii 
pornind din Roma, Bologna şi Bari, 
precum şi recenta finalizare a tunelului  
de 10 km lungime, pe sub Gran Sasso, a 
dus la dezvoltarea regiunii. Acest fapt a 
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produs şi o schimbare pozitivă în 
traiectoria agriculturii, trecându-se 
treptat de la micile întreprinderi private, 
la asociaţii agricole extinse.  
 
 
Deşi regiunea are o îndelungată tradiţie 
în ceea ce priveşte fenomenul de 
transhumanţă şi, implicit, a creşterii de 
ovine, treptat, s-a produs o reprofilare 
orientată spre creşterea de bovine în 
majoritatea zonelor. Un element 
paradoxal, însă parţial explicabil, este cel 
relaţionat de păduri şi industria lemnului. 
În ciuda faptului că Abruzzo deţine 
suprafeţe întinse de păduri, industria 
lemnului este puţin dezvoltată. Experţii 
pun acest fapt pe seama calităţii 
arborilor, în regiune predominând 
arbuştii.  
 
Deşi poziţia geografică adjudecă 
regiunea Italiei centrale, filele de istorie 
o leagă iremediabil de trecutul Italiei   
sudice. Relieful mai puţin accesibil a 
generat până de curând efecte cu tentă 
negativă în ceea ce priveşte căile de 
comunicaţii, fapt ce a dus la 
fragmentarea aşezărilor şi izolarea 
localnicilor. Multe din satele vechi au 
fost abandonate, timpul conservându-le 

în mare parte intacte. În consecinţă,  
zonele rurale deţin numeroase 
construcţii cu deosebită însemnătate 
istorică, făcând din Abruzzo o  destinaţie 
de top pentru turistul  însetat de istorie 
medievală şi nu numai. Se spune adesea 
că Abruzzo are atâtea castele câte oi.  
 
Până în urmă cu câteva decenii, regiunea 
Abruzzo era o regiune săracă din sudul 
Italiei, însă, în ultimele decenii s-a 
dezvoltat într-o asemenea măsură, încât 
aceasta a ajuns de la o regiune 
subdezvoltată, la prima regiune “Italia 
Mezzogiorno”. Acest lucru confirmă 
rolul său central în sistemul economic 
naţional.  
 
Construirea autostrăzilor de la Roma la 
Teramo (A24) şi de la  Roma la Pescara 
(A25), a facilitat accesul la regiunea 
Abruzzo, a crescut investiţiile de stat şi  
private în regiune şi Abruzzo a atins un  
nivel de educaţie mai ridicat pe cap de 
locuitor şi o productivitate mai mare 
decât restul regiunilor din sud. Ca 
rezultat, sectorul  industrial din Abruzzo 
s-a extins rapid, în special în domeniul 
ingineriei mecanice, echipamentelor de 
transport şi telecomunicaţii. 
 

În 2003, venitul pe cap de locuitor sau 
PIB-ul în regiunea Abruzzo a fost de 
19,506 EURO (sau 84% din media 
naţională de 23,181 EURO), depăşind 
astfel regiunile din Sud (15,808 EURO).  
 
Infrastructura industrială este răspândită 
în întreaga regiune, cele mai importante 
zone fiind Val Pescare, Val Sangro, Val 
Trigno, Val Vibrata ŞI Conca del Fucino. 
 
O altă activitate care trebuie menţionată 
este turismul montan şi cel de la malul 
mării, care sunt de o importanţă 
considerabilă pentru economia din 
regiune.  
 
Structura populaţiei în regiune reflectă 
transformarea economiei de la 
agricultură la industrie şi servicii. 
Agricultura implică în special exploataţii 
agricole mici producătoare de vin, 
cereale, sfeclă de zahăr, cartofi, măsline, 
fructe, legume şi produse lactate.  
Produsele tradiţionale sunt şofranul şi 
lemnul dulce. Deşi industria s-a dezvoltat 
puternic, aceasta păstrează punctele 
slabe din cauza existenţei a doar câteva 
întreprinderi  mici şi mijlocii. 
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Festivalurile organizate în Abruzzo, spre 
deosebire de festivalurile croite pe 
placul turiştilor, cu un scop exact şi cu o  
finalitate studiată, sunt bogate în tradiţii 
locale, decurgând într-un ritm cosmic şi  
armonios.  
 
Abruzzo este locul perfect în care ne 
putem bucura de facilităţile pe care ni le 
oferă tehnologia modernă fără a ne simţi 
copleşiţi de mulţimi de turişti.  
Regiunea nu deţine lanţuri hoteliere de 
lux şi restaurante fast food, însă 
valoarea, imposibil de trecut cu vederea, 
i-o conferă localnicii ospitalieri şi 
nestematele naturii, oraşele 

fermecătoare prin autenticitate, munţii 
impunători, mâncarea delicioasă şi 
istoria medievală vie la tot pasul.  
 
PESCARA 
Pescara este un oraş cu 120 000 de 
locuitori în Regiunea Abruzzo, situat la   
208 km sud de Roma, în Italia. 
 
Date geografice 
Oraşul se află la punctul de vărsare a 
râului Pescara în Marea Adriatică. 
Localităţi vecine sunt Chieti, Francavilla 
al Mare, Montesilvano, San Giovanni 
Teatino şi Spoltore. 
 

Istoric 
În perioada antică aici se afla portul 
“Aternum” care a fost distrus de 
longobarzi, ulterior în evul mediu va fi 
întemeiată aşezarea “Piscaria”. Pescara 
de azi a luat naştere în anul 1927 pe 
cursul râului cu acelaşi nume, în acelaşi 
timp apare pe hartă şi oraşul “Stadt 
Castellammare Adriatico”, situat la nord 
de Pescara. Mussolini a plănuit 
transformarea oraşului într-un centru 
important şi azi se mai pot vedea ruinele 
rămase din timpul dictatorului. Oraşul a 
suferit distrugeri mari în timpul celui de-
al doilea război mondial, prin 
bombardamentele forţelor aliate. 
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Economie 
Oraşul este un centru comercial şi 
economic, aici existând un institut 
economic şi universitatea “Universita 
Gabriele d ‘Annunzio”. Oraşul are un  
aeroport ”Aeroporto di Pescara”, două 
gări de cale ferată ca şi mai multe linii de 
autobuz, de metrou şi legături rutiere 
spre autostrada de pe coasta Adriaticii. 
 
Turism 
Cel mai mare oraş în regiunea Abruzzo şi  
una dintre principalele destinaţii turistice 
de pe coasta Adriaticii, Pescara este însă 
cunoscut ca oraşul de baştină al poetului 
Gabriele D’Annunzio, dar şi ca reşedinţă 

a Jocurilor Mediteraneene din 2009. 
 
Monumentul emblematic al oraşului este 
„Nave di Cascella”, o piesă ce reprezintă 
o navă abstractă, realizată în 1987 de 
acelaşi artist care a realizat şi o serie de 
monumente pentru reşedinţele lui Silvio 
Berlusconi – Pietro Cascella, născut în 
Pescara. 
 
De-a lungul istoriei sale zbuciumate, 
oraşul nu a fost cruţat de distrugere. 
Mussolini şi-a dorit să dezvolte oraşul, 
care, apoi, datorită poziţiei sale 
strategice, a fost ţinta atacurilor aliate în 
timpul celui de-al doilea război mondial, 

când a fost aproape ras de pe faţa 
pământului şi mii de morţi au plătit tribut 
războiului. 
 
Se spune că aici, în Pescara (la origine un 
vechi sat pescăresc) se găsesc cele mai  
bune preparate pe bază de peşte şi 
fructe de mare din toată Italia. Pe plajă 
cele mai populare opţiuni sunt „pece 
fritto” (peşte prăjit) şi „pizza a 
metraggio” (pizza la metru). Regiunea 
Abruzzo este renumită, în primul rând, 
pentru vinurile sale, căci întreaga zonă 
este un regat al viilor. 
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Principalele atracţii turistice din Pescara  
sunt: 

• Ponte sul Mare – celebrul pod de 
peste Adriatică, cel mai lung din 
lume, ce oferă o panoramă de vis 
asupra oraşului; 

• Casa Memorială Gabrielle d’ Annunzio  
– o clădire din sec. XVIII, restaurată 
în 1930; 

• Catedrala San Cetteo – numită astfel  
după patronul spiritual al oraşului; 

• Museo delle Genti d’Abruzzo – unul  
dintre cele mai impresionate muzee 

din regiune, care  recreează viaţa 
locuitorilor din Abruzzo din perioada 
preistorică până în epoca modernă; 

• Palazzo del Governo – în care se 
păstrează statui impresionante ale 
lui Constanzo şi o uriaşă bibliotecă cu 
peste 600 000 de volume; 

• Muzeul de Artă Modernă Vittoria  
Colonna. 
 

Patru mari festivaluri animă viaţa 
oraşului şi constituie un magnet pentru 
turişti:  

• Lanciano – care găzduieşte o  
întrecere medievală de cai, în luna 
septembrie; 

• Scanno - sărbătoarea în care este 
comemorat, în luna noiembrie, 
Sfântul Martin, pe parcursul căreia se 
aprinde un foc de tabără de 
dimensiuni impresionante; 

• Festivalul Internaţional de Jazz – în 
luna iulie;  

• Popoli – faimosul festival al 
păstrăvului, în august.  
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III.3. Programul vizitei 

Schimbul de experienţă s-a desfăşurat în 
perioada 10-15 mai 2010, delegaţia fiind 
condusă de domnul Corneliu Bichineţ, 
vicepreşedinte al Consiliului judeţean 
Vaslui. Din componenţa acesteia au 
făcut parte directori şi şefi ai serviciilor 
cu atribuţii în domeniul implementării 
strategiei de dezvoltare, investiţiilor 
publice şi al gestionării fondurilor 
europene, precum şi manageri ai celor 
mai importante proiecte cu fonduri 
europene derulate în judeţ . 
 
 

Vizita a avut o agenda amplă, 
organizându-se întâlniri  cu decidenţi ai 
autorităţilor publice de la nivel regional, 
provincial şi local, cu reprezentanţi ai 
agenţiei de dezvoltare, mediului de 
afaceri, ai unor bănci şi firme de 
consultanţă în gestionarea fondurilor 
europene. 
 
Delegaţia Consiliului Judeţean Vaslui a 
avut o primă întalnire, în ziua de 10 mai 
2010, la sediul Provinciei Pescara, unde 
au participat oficialităţi din provincie - 
preşedintele instituţiei, domnul Guerino 

Testa şi cei doi vicepreşedinţi, trei 
asesori cu responsabilităţi în domeniile 
dezvoltare comunitară, fonduri 
europene, politici sociale, precum şi 
consilieri regionali şi ziarişti din presa 
locală. În cadrul întâlnirii a fost făcută o 
amplă prezentare a judeţului Vaslui, din 
punct de vedere al potenţialului 
economic şi social, al atracţiilor turistice, 
al proiectelor aflate în derulare sau în 
programul de investiţii şi al 
oportunităţilor de dezvoltare. La rândul 
lor, gazdele au prezentat provincia 
Pescara, proiectele gestionate cu 
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fonduri europene,  precum şi domeniile 
de interes pentru realizarea unui posibil 
parteneriat. În cadrul întâlnirii, domnul 
Corneliu Bichineţ, vicepreşedintele 
Consiliului judeţean Vaslui, a adresat o 
invitaţie oficialităţilor din Pescara pentru 
a efectua o vizită de lucru în judeţul 
Vaslui, făcând în acelaşi timp şi o 
pledoarie pentru oportunităţile de 
afaceri existente în regiunea noastră, cu 
accent pe domeniile prioritare: 
dezvoltarea infrastructurii de transport, 
mediu şi energie, dezvoltarea turismului,  
dezvoltarea agriculturii şi industriei 
alimentare. Delegaţia română a 
prezentat un proiect de protocol de 
parteneriat care a fost  discutat de 

echipele de experţi ale celor două 
autorităţi locale şi care urmează a fi  
semnat. 
 
Provincia Pescara a luat fiinţă în anul 
1927, odată  cu înfiinţarea oraşului 
Pescara. Sediul provinciei este Palatul 
Guvernului, construcţie realizată de 
arhitectul Vincenzo Pilotti, imediat după 
crearea noii provincii în 1927.  
 
Provincia este autoritatea locală cu rol  
de centralizator al relaţiilor dintre stat, 
regiuni şi comunităţi, reprezentând 
punctul de referinţă şi de coordonare, 
pentru comunităţile care o formează. 
Fiecare provincie are un preşedinte, 

giuntă, consiliul provincial (ales) şi un 
consiliu de comisii. 
 
Giunta este structura provinciei compusă 
din preşedinte şi opt consilieri. 
Preşedintele provinciei este si 
preşedintele giuntei. Giunta colaborează 
cu preşedintele în  probleme de natură 
administrativă şi în punerea în aplicare a 
directivelor Consiliului. 
 
Consiliul Provincial este organul care 
exercită controlul politic şi administrativ 
al provinciei, fiind format din consilieri. 
 
Consiliul de comisii  oferă suport pentru 
toate activităţile Consiliului provincial. 
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Următoarea serie de întâlniri s-a derulat 
în ziua de 11 mai 2010, începând cu orele 
11.00, la sediul Direcţiei de Dezvoltare 
Economică a regiunii Abruzzo, cu 
directorul Mario Pastore şi cu Dr. 
Eriberto di Loreto,  coordonator al 
asistenţei tehnice a Programului  
Operaţional Regional 2007-2013 pentru 
Regiunea Abruzzo. În cadrul întâlnirii au 
fost discutate aspecte ale colaborării în 
domeniul energiei eoliene şi cooperării 
între grupurile de acţiune locală din 
Regiunea Abruzzo şi judeţul Vaslui. 
 
În după-amiaza aceleiaşi zile, a avut loc 
întalnirea cu Nello Rapini, preşedintele 

Agenţiei de Dezvoltare Regională a 
regiunii Abruzzo, care a împărtăşit 
delegaţiei din experienţa în domeniul 
planificării strategice regionale. 
 
Agenţia de Dezvoltare a regiunii Abruzzo 
a fost înfiinţată în 1995, cu intenţia de a 
produce, exclusiv pentru Regiunea 
Abruzzo, iniţiative locale de dezvoltare, 
de a sprijini mediul de afaceri pe 
probleme de inovare, cercetare şi  
dezvoltare tehnologică, marketing 
regional, politici de dezvoltare regională 
şi exploatarea economică. Agenţia este 
o companie cu "participare publică 
totală", a cărei unic asociat este 

regiunea Abruzzo,  funcţionând  ca o 
agenţie de dezvoltare teritorială în 
sprijinul Regiunii. Misiunea agenţiei este 
de a analiza şi a coordona nevoile 
tuturor actorilor din zonă pentru a pune 
în aplicare acţiuni strategice în vederea 
promovării economiei regionale. 
Compania încurajează relaţiile dintre 
întreprinderile din regiune şi instituţii, 
precum şi parteneriate cu ţări străine, 
alături de instituţiile regionale, cu scopul  
de a îmbunătăţi competitivitatea şi 
atractivitatea din Abruzzo atât în 
conetxt naţional, cât şi în cel comunitar. 
 
Programul delegaţiei române a 
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continuat în ziua de miercuri, 12 mai 
2010, la sediul Confederaţiei Naţionale a 
Micilor Întreprinzători din Regiunea 
Abruzzo (CNA), cu sediul în provincia 
Teramo. Şi aici, reprezentaţii judeţului 
Vaslui au prezentat potenţialul 
investiţional şi principalele proiecte 
derulate cu fonduri europene. Pe 
parcursul discuţiilor au fost identificate 
oportunităţi de realizare a unor proiecte 
comune în domeniul turismului durabil. 
Din partea gazdelor au fost prezenţi  
directorul confederaţiei, doamna 
Stefania Silvestri şi alţi reprezentanţi ai 
organizaţiei. 
 
CNA este un sis tem unitar de 

reprezentare, protecţie şi dezvoltare a 
întreprinzatorilor  artizanali, 
antreprenorilor,  întreprinderilor mici şi 
mijlocii  şi, în general, a comunităţii de 
afaceri şi a formelor sale asociative.  
 
CNA are rolul de a promova  dezvoltarea 
economică şi egalitatea de şanse între 
bărbaţi şi femei, de a dezvolta politici şi 
propuneri pentru lărgirea resurselor, a  
spiritului antreprenorial al femeilor şi, 
totodată, de a oferi o reprezentare 
adecvată a mediului de afaceri în 
organele de decizie interne şi externe 
ale ţării.  
 
CNA Teramo a luat fiinţă acum 35 de ani, 

având, în prezent, aproximativ 3.500 de 
companii asociate. CNA Teramo de azi 
este cea mai mare asociaţie de comerţ 
din provincia Pescara, lucru care a 
determinat investiţii în spaţii mai mari, 
realizarea de parteneriate puternice cu 
organizaţii care operează la nivel 
internaţional, utilizarea de resurse 
umane specializate. La 35 ani de la 
înfiinţare, CNA Teramo are 30 de 
angajati si colaboratori externi, patru 
societăţi de garantare, patronate,  trei  
societăţi de servicii implicate în formarea 
profesională, asistenţă fiscală, 
construirea de ateliere de lucru (de 
artizanat) şi ambarcaţiuni.  
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O alta întâlnire importantă derulată în 
cursul zilei de 12 mai 2010 a fost cea 
organizată la Primăria din San Valentino, 
localitate aparţinând patrimoniului 
Unesco, reconstruită în întregime cu 
fonduri europene. Delegaţia Consiliului 
judeţean Vaslui a fost întâmpinată în sala 
de festivităţi a Primăriei de dl Angelo 
D`Ottavio, primarul localităţii San 
Valentino, consilieri locali şi 
reprezentanţi ai mediului de afaceri din 
zonă. O parte a întreprinzătorilor locali 
desfăşoară activităţi economice în 
România. În cadrul întâlnirii au fost 
prezentate şi discutate oportunităţile de 
investiţii în judeţul Vaslui şi domeniile de 
interes ale mediului privat din regiunea 

Abruzzo. 
 
Municipalitatea San Valentino  acoperă 
un vast teritoriu delimitat de la nord la 
sud de râul Orta, perpendicular, de râul  
Pescara, iar în partea de nord, 
altitudinea variază de la 200 la 600 m. 
Localitatea este situată la poalele 
munţilor Apenini, la o altitudine de 450 
m, având o minunată  vedere către valea 
râului Pescara spre Marea Adriatică la 
est.  
 
Seria întâlnirilor de joi, 13 mai 2010, a  
debutat cu prezentarea firmei de 
consultanţă în atragerea de fonduri 
europene, Metron,  a specialiştilor 

angajaţi şi a celor mai importante 
proiecte derulate cu finanţare 
europeană, prin programe ca: INTERREG 
3A – 3B, INTERREG 4C, EQUAL, Spaţiul S-
E European, Programul Cadru 6, 
GRUNDTVIG, TWINNING. În cadrul  
discuţiilor cu directorul firmei, domnul 
Eriberto Cauti, au fost făcute propuneri  
de parteneriat în cadrul a două proiecte 
în domeniul conservării ariilor naturale 
protejate şi a eficientizării transportului 
în comun. 
 
Metron este o companie privată, 
furnizoare de servicii de consultanţă 
către firme, consorţii şi instituţii publice. 
Are o experienţă îndelungată în 
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domeniul inovării şi al politicilor 
regionale şi este instituţie parteneră în 
proiectul Discover cu Regiunea Nord- Est 
din România, mandatată de Guvernul  
Regional al regiunii Abruzzo.  
 
Aportul Metron SRL constă în asistenţa 
tehnică pentru realizarea analizei ofertei  
de inovare, dezvoltarea de relaţii 
internaţionale, evaluarea mecanismelor 
de susţinere financiară şi consultanţă cu 
privire la schemele de finanţare a 
sistemelor suport pentru promovarea 
inovării către IMM-uri. 
 

Specialiştii din cadrul firmei au fost 
punctul de legătură dintre Consiliul 
judeţean Vaslui şi reprezentanţii 
autorităţilor regiunii Abruzzo, asigurând, 
în continuare, menţinerea unei bune 
comunicări între cele două regiuni. 
 
Vineri, 14 mai, a avut loc întâlnirea cu 
membrii Consiliului de administraţie al 
Băncii din Teramo, precum şi cu 
preşedintele acestei instituţii bancare. S-
a prezentat modul de lucru în vederea 
susţinerii întreprinderilor mici şi mijlocii, 
inclusiv a celor care au obţinut finanţare 
europeană. 
 

Ca un prin rezultat al vizitei de lucru, luni, 
31 mai, o delegaţie de oameni de afaceri  
din regiunea Abruzzo s-a aflat în vizită în 
judeţul Vaslui, pentru a discuta 
posibilităţi de colaborare în următoarele 
domenii: construcţii de drumuri, energie, 
infrastructura de apă şi apă uzată, 
turism, mediu. A fost propus şi negociat 
un proiect de acord de colaborare, prin 
care experţii italieni s-au oferit să sprijine 
reprezentanţii Consiliului Judeţean 
Vaslui în identificarea şi atragerea altor 
surse de finanţare europeană, pe lângă 
cele accesibile prin programele 
operaţionale.  
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Proiect ABSIDE 

Învăţarea în bibliotecă: societate 
informaţională, discriminare, 
izolare  
 
Programul: EQUAL Runda I 
 
Parteneri în proiect:  

• Departamentul Patrimoniului 
Cultural al Regiunii Abruzzo; 

• Asociaţia Bibliotecilor din Italia; 
• Grupul Metron. 

 
Obiective 
Scopul proiectului regional ABSIDE 
constă în: 

• Găsirea de noi modalităţi de alocare 
a activităţilor de formare, cu scopul 
de a promova incluziunea socială a 
persoanelor defavorizate pe piaţa 
forţei de muncă. Aceste activităţi de  
formare profesională se adresează 
tuturor celor care nu sunt capabili să 
găsească un loc de muncă din cauza 
discriminării şi a disparităţilor, luând 
în considerare introducerea de noi 
tehnologii şi de schimbările de pe 
piaţa muncii.    

• Furnizarea competenţelor necesare 
operatorilor bibliotecilor publice şi 
bibliotecilor de la Agenţiile de 

promovare culturală a regiunii 
Abruzzo, în scopul de a putea începe 
să aibă rolul de bibliotecar/tutore.  

 
 

Proiect ACIND 
Cooperarea Adriatică pentru 
Dezvoltarea Industrială  

 
Programul  
INTERREG III A (2000-2006) INTERREG 
CARDS-PHARE 
Axa 2.2 “ Integrarea economică a 
sistemului de producţie transfrontalier” 
Măsura 2.1. Îmbunătăţirea 
competitivităţii şi cooperării 
 
Parteneri în proiect 

• Provincia Ferrara –Partener principal; 
• Agenţia de Dezvoltare Locală 

TEULEDA din Shkodra(Albania); 
• Asociaţia pentru Dezvoltare NERDA 

(Bosnia şi Herzegovina); 
• Asociaţia de Antreprenori din 

Croaţia; 
• Centrul Regional pentru Dezvoltare a 

IMM-urilor şi a antreprenoriatului 
propriu  Subotica (Serbia); 

• Centrul de Servicii şi Documente 
pentru Cooperare Economică 
Internaţională; 

• Municipalitatea din Codroipo;  
• Agenţia pentru Dezvoltare SIPRO;  
• ATO 4 –ENTE D’AMBITIO 

PESCARESSE (Abruzzo);  
• Municipalitatea din Lecce (Puglia); 
• Agenţia Regională pentru Dezvoltare 

a IMM-urilor, ALMA MONS Ltd.Novi 
Sad (Serbia). 

 
Obiective 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

• Promovarea implementării unor 
abordări comune cu scopul de a 
implica diferiţi actori  în subiecte cu 
privire la dezvoltarea locală şi 
valoarea investiţiilor; 

• Creşterea competenţelor 
autorităţilor locale şi a personalului 
tehnic pe teme de inovare, 
gestionarea energiei şi 
managementului mediului în site-uri 
de producţie; 

• Creşterea capacităţii de programare 
şi planificare a dezvoltării durabile; 

• Creşterea capacităţilor locale de a 
planifica infrastructuri adecvate care 
să contribuie la o dezvoltare 
armonioasă şi echilibrată şi la 
reducerea diferenţelor teritoriale; 

• Sprijinirea creării de condiţii, având 
ca scop identificarea şi planificarea 
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infrastructurilor pentru a ajuta 
dezvoltarea locală şi IMM-urile;  

• Creşterea gradului de integrare a 
politicilor locale (fonduri Structurale, 
fonduri naţionale şi regionale). 

 

Proiect ASSTEAR  

Dezvoltarea sistemului social şi de 
sănătate pentru persoanele 
vârstnice în Abruzzo 
 
Programul: EQUAL Runda II 
 
Parteneri în proiect 

• Grupul Metron- partener principal; 
• Emmeerre spa; 
• Institutul italian Stenodattilo; 
• I.S.S. srl; 
• Ipab Teramo; 
• Ipab Civitella; 
• Olivr srl. 

 
Obiective 
Principalele obiective ale proiectului 
sunt: 

• îmbunătăţirea competenţelor 
oamenilor care activează în domeniul 
asistenţei pentru persoanele în 
vârstă  (manageri, coordonatori şi 
operatori); 

• consolidarea organizaţiilor implicate 
în proiect prin îmbunătăţirea calităţii 
serviciilor; 

• o mai bună cunoaştere a 
fenomenului de asistenţă informală 
pentru persoanele în vârstă, oferită 
de către femeile imigrante; 

• dezvoltarea cooperării şi schimbului 
de bune practici în oferta de servicii 
pentru persoanele în vârstă; 

• promovarea unei colaborări stabile 
între organismele instituţionale şi 
sectorul terţiar (reprezentat de 
toate organizaţiile non-profit şi non-
guvernamentale, împreună cu 
activităţile de voluntariat) pentru 
dezvoltarea bunăstării locale a 
populaţiei vârstnice. 

 

Proiect DISCOVER  
Elaborarea unei Strategii Inovative 
orientată în permanenţă pe 
valorif icarea resurselor economice 

în nord-estul României 
 

Programul  
Strategii Regionale de Inovare 
(Programul Cadru 6) 
 
Parteneri în proiect 

• Agenţia de Dezvoltare Regională 
Nord-Est ( România) –partener 
principal; 

• Fundaţia pentru Dezvoltarea Ştiinţei 
şi Tehnologiei, FUNDECYT, din 
Extremadura (Spania); 

• Grupul Metron. 
 

 Obiective 
Obiectivul general al proiectului  
Discover, al Regiunii Nord-Est România, 
este acela de a contribui la creşterea 
competitivităţii regiunii, prin dezvoltarea 
sistemului regional de susţinere a 
inovării, dezvoltarea unei  culturi  
regionale a inovării, cât şi prin creşterea 
gradului de conştientizare cu privire la 
importanţa inovării. 
 
Obiectivele specifice sunt: 

• dezvoltarea unei structuri  
organizaţionale şi a unui cadru 
regional instituţional pentru a 
coordona, anima şi pentru a 
promova inovaţia în Regiunea Nord – 
Est;  

• identificarea şi dezvoltarea 
potenţialelor capacităţi inovatoare în 
sectoarele reprezentative din 
regiune; 
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• stimularea cererii de inovare din 
IMM-urile regionale care îşi dezvoltă 
capacităţile lor inovatoare şi 
competitive; 

• implicarea tuturor instituţiilor 
regionale de cercetare şi tehnologie 
într-o reţea operativă şi stabilă la 
nivel regional; 

• proiectarea tehnologiei şi canalelor 
de transfer de cunoştinţe; 

• identificarea surselor de finanţare 
ale activităţilor de cercetare, 
dezvoltare, inovare, atât publice cât 
şi private, precum şi elaborarea unei 
propuneri de program de finanţare, 
bazată pe nevoile reale şi pe un 
consens regional. 

 

Proiect GESTIFONDS  
Sprijinirea gestionării Fondurilor 

Structurale în ţările NAC (Brazilia, 
Egipt, Irlanda, Mexic, Noua 
Zeelandă, Africa de Sud, Suedia)  
 
Programul  
EQUAL Runda II 
Axa “Adaptabilitate- Învăţarea pe tot 
parcursul vieţii” 
 
Parteneri în proiect 

• Keope SNC- manager proiect; 

• IAL- CISL Abruzzo;  
• Fundaţia „G.d’Annunzio”; 
• Eurofocus s.c.r.l.; 
• Sister s.a.s; 
• C.I.S.M.- Consorţiul pentru Inovare şi  

Dezvoltare Maiella; 
• Asociaţia pentru Autonomie Locală 

din Abruzzo. 
 

Obiective 
Obiectivul principal al proiectului  
GESTIFONDS este de a promova 
includerea imigranţilor în sistemul 
regional productiv din Abruzzo, prin 
valorificarea cunoştinţelor şi 
competenţelor specifice ale acestora.  
 
Obiectivul specific al proiectului este de 
a învăţa imigranţii cum să gestioneze 
Fondurile Structurale ale Uniunii 
Europene şi de a construi o legătură 
între contextul local şi ţările lor de 
origine.  
 
Pe de altă parte, proiectul intenţionează 
să îmbunătăţească incluziunea 
imigranţilor în districtul industrial, prin 
acţiuni care li se adresează. Proiectul  
GESTIFONDS are intenţia de a determina 
autorităţile şi populaţia locală să 
depăşească neîncrederea faţă de 

„străini”, convingându-i despre rolul 
important al acestora ca resursă pentru 
sistemul local de producţie. Şi vice-versa, 
sistemul de producţie din regiunea 
Abruzzo va avea avantajul de a utiliza 
oameni calificaţi şi motivaţi şi va fi 
capabil să răspundă nevoii de 
flexibilitate în perspectiva globalizării.  

 

Proiect IQUALS 
Itinerariu social de calitate în 

Regiunea Abruzzo 
 

Programul  
EQUAL Runda II 
Tema D- Măsura “Antreprenoriat. 
Economie Socială” 
 
Parteneri în proiect 

• Grupul Metron- partener- manager 
de proiect; 

• Municipalitatea din Aquila; 
• Cooperativa Socială Alba Citta 

Futura; 
• Consorţiul  pentru Inovare Socială 

Onlus Nova; 
• Banca de Credit Cooperatist din 

Teramo; 
• Mcl Serviyi s.r.l. 
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Obiective 
Proiectul IQUALS vizează îmbunătăţirea 
competitivităţii sectorului non-profit în 
Regiunea Abruzzo. Scopul principal este 
de a organiza în reţea organizaţiile non–
profit, organismele publice şi firmele 
private, pentru a construi, a împărtăşi, a 
promova şi a aplica un sistem de calitate 
a serviciilor.  
 
Dezvoltarea calităţii serviciilor, în 
general, şi în special îmbunătăţirea şi 
dezvoltarea serviciilor pentru 
organizaţiile non profit, este o cerinţă 
esenţială pentru a încuraja includerea 
organizaţiilor defavorizate şi co-
participarea lor la gestionarea serviciilor, 
precum şi la definirea corespunzătoare a 
unui model şi unui sistem de măsurare a 
calităţii. 
 
Aceasta va încuraja construirea unei  
reţele de resurse locale, ca răspuns la 
cererea din teritoriu, care va putea să 
ofere teritoriului şi categoriilor 
dezavantajate de pe piaţa muncii, 
serviciile şi procesele care ar putea 
garanta dezvoltarea durabilă. 
 
 
 

Proiect MEDAT 

Economie, calitate, solidaritate  
 
Programul  
EQUAL Runda 1 
 
Parteneri în proiect 

• Organizaţii din Guyana Franceză, 
Portugalia, Grecia; 

• Grupul Metron- partener, 
responsabil pentru managementul 
general al activităţilor. 

 
Obiective 
Proiectul MEDAT se axează pe două 
puncte principale: consolidarea 
economiei sociale şi a incluziunii sociale 
a persoanelor dezavantajate.  
 
Deşi activităţile sectorului  
neguvernamental din diferite proiecte şi 
ţări prezintă diferenţe, toţi partenerii au 
conştientizat necesitatea promovării 
spiritului antreprenorial, viabilităţii, 
inovaţiei şi competitivităţii pe piaţă în 
sectorul terţiar. Indiferent de proiectele 
în care sunt implicate şi de ţările în care 
îşi desfăşoară activitatea,  organizaţiile 
non-profit trebuie să-şi dezvolte şi să îşi 
perfecţioneze serviciile/produsele pe 
care le oferă, pentru ca acestea să fie de 

înaltă calitate şi adaptate la nevoile 
oamenilor, cu o autonomie financiară şi 
o competitivitate din ce în ce mai mari. 
 
Oricum, scopul comun şi fundamental al 
proiectelor îl reprezintă incluziunea 
socială a grupurilor dezavantajate. Cea 
de-a doua acţiune importantă a 
parteneriatului transnaţional a fost 
dezvoltarea şi creşterea calităţii 
proceselor de incluziune, având în 
acelaşi timp grijă de particularităţile lor.  
 
 

Proiect QUINSES 

Dezvoltare  Economică bazată pe 
Inovare de Calitate  şi Solidaritate 
 
Programul  
EQUAL Runda I 
 
Parteneri în proiect 

• Municipalitatea din Aquila (partener 
principal) 

• MCL Abruzzo  
• Misericordia Pescara 
• Banca din Teramo 
• GEIE Mediterana Italia 
• Municipalitatea din Val Vibrata 
• MCL Servizi 
• FLAC Abruzzo  
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• Grupul SOGES 
Obiective 
Obiecivul general al proiectului Quinses 
este de a creşte competitivitatea 
sectorului non-profit ca nou actor în 
mediul antreprenorial, care poate 
acţiona şi interacţiona în peisajul 
economiei locale, dezvoltând astfel 
lanţul ocupării forţei de muncă, inovării 
şi calităţii. Proiectul a promovat o serie 
de acţiuni menite să ducă la 
îmbunătăţirea economiei sociale, în aria 
teritorială selectată, pentru a asigura 
competitivitatea, durabilitatea, 
autonomia financiară, managementul şi 
profesionalismul. Rezultatele au produs 
o viziune clară a sectorului terţiar în ariile 
geografice implicate în proiect, 
reducând fragmentarea din domeniul 
non-profit şi asigurând o reprezentare 
actuală la nivel local a proceselor de 
parteneriat şi de planificare a dezvoltării 
teritoriale. 
 
O viziune a sectorului non-profit bazată 
pe o abordare contemporană a 
contribuit la evidenţierea celor mai bune 
practici, standarde de calitate şi  
performanţă. 
 
 

Proiect REDI  

Implementarea Dezvoltării 
Regionale  
 
Programul  
Fondul Social European- Acţiuni 
Inovatoare 
 
Parteneri în proiect 

• Regiunea Macedoniei de Vest 
(partener principal) 

• Regiunea Abruzzo(Italia) 
• European Profiles S.A.(Grecia) 
• Regiunea Macedoniei de Vest 

&Thraki(Grecia) 
 
Obiective 
Proiectul se bazează pe implementarea 
cu succes a proiectului ORESTIDA în 
Regiunea de vest a Macedoniei. Scopul 
principal al proiectului Orestida a fost de 
a elabora o strategie locală de ocupare a  
forţei de muncă şi de a  integra 
planificarea ocupării forţei de muncă în 
Planul general de dezvoltare locală.  
 
Principalele activităţi 

• Transferul de cunoştinţe pentru 
înfiinţarea unei reţele locale prin 
realizarea unor ateliere de lucru 
pentru managerii locali cu privire la 

tehnicile de management de proiect 
(analiza problemelor, abilităţi de 
management, abordare 
antreprenorială). 

• Înfiinţarea unui parteneriat şi 
autorizarea  actorilor locali, prin: 
 ateliere de lucru pentru 

managerii locali pe tema 
tehnicilor de management de 
proiect; 

 utilizarea noilor tehnologii. 
• Evaluarea necesităţilor de pe pieţele 

forţei de muncă locale şi regionale, 
analiza contextului local şi analiza 
SWOT, prin: 
 elaborarea unui manual 

intitulat “Sistemul de evaluare 
al pieţei de muncă locale”; 

 vizite de studiu la organizaţii 
din Regiunea Macedonia de 
Vest. 

• Îmbunătăţirea cunoştinţelor cu 
privire la Strategia europeană de 
ocupare a forţei de muncă la nivel 
local. 
 chestionare pentru evaluarea 

competenţelor; 
 cursuri de instruire pentru 

managerii locali şi furnizarea 
de materiale de formare 
profesională; 
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 conferinţă  internaţională. 
• Elaborarea de Ghiduri pentru a 

sprijini dezvoltarea de abordări 
orientate către integrarea cu alte 
politici. 

 
 

Proiect REGINA 
Inovarea Regiunii Abruzzo 
 
Programul  
FEDER 
 
Parteneri în proiect 

• Regiunea Abruzzo  
• Ministerul Regional de Activităţi de 

Producţie 
• Serviciul de Programe Intersectoriale 

 
Obiective 
Programul îşi propune să favorizeze 
concretizarea ideilor furnizate de către 
centrele de excelenţă (universităţi şi 
centre de cercetare), capabile să creeze 
o continuă inovare culturală, de proces şi 
de produs, prin crearea de întreprinderi 
care să le pună în practică. În acelaşi  
timp, proiectul favorizează transferul  
tehnologic prin activităţi de formare şi 
informare, precum şi prin mecanisme de 
stimulare. 

 
Nu este suficient ca, în Abbruzo, inovaţia 
să fie doar o preocupare a sectorului  
productiv; acesta ar trebui să implice şi  
administraţii publice, prin introducerea 
de noi tehnologii şi mecanisme de 
măsurare şi control al calităţii serviciilor 
şi satisfacerea  utilizatorilor în 
conformitate cu criterii obiective şi 
standarde recunoscute( ISO 9000). 
 
Prin intermediul proiectului, regiunea 
Abruzzo intenţionează să atingă aceste 
obiective şi să încurajeze utilizarea de 
noi tehnologii, pentru a acorda o mai 
mare importanţă mediului, care 
constituie o resursă relevantă pentru 
dezvoltarea regiunii. Programul este 
bine încadrat în sistemul APE (Parcul  
European Apenini), care are un potenţial 
extraordinar de dezvoltare a zonelor din 
regiune. În acest scop, se va crea o  
platformă multimedia pentru 
promovarea teritoriilor şi o gestionare la 
distanţă a fluxurilor turistice.  
 
 
 

Proiect REGIS NW 

Strategia Regională de Inovare 
pentru Regiunea de Nord-Vest 
(România)  
 
Programul  
Programul Cadru 6- Strategii Regionale 
de Inovare 
 
Parteneri în proiect 

• Agenţia de Dezvoltare Nord-Vest 
(România)-Partener principal 

• Institutul Tehnologic din Aragon ( 
Spania) 

• Agenţia de Dezvoltare Regională 
Vest (România) 

 
Obiective 
Acest proiect încearcă să dezvolte un  
sistem regional de stimulare a inovării în 
Regiunea de Nord-Vest, România. 
Proiectul implică acţiuni orientate nu 
doar spre dezvoltarea unor structuri  
organizaţionale şi a reţelelor între actorii 
sistemului de inovare (între 
cercetare&dezvoltare, instituţii şi firme), 
la un nivel regional, naţional şi 
internaţional, dar şi la dezvoltarea 
ofertei de inovare şi stimularea cererii de 
inovare.  
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În vederea atingerii obiectivelor, 
proiectul propune structurarea acţiunilor 
planificate în trei etape: 

• stabilirea structurii organizatorice a 
proiectului şi a planului de lucru, 
precum şi stabilirea unui consens 
regional între actori; 

• o analiză a sistemului de inovare 
regional (de forme de finanţare, 
tehnologie şi inovarea ofertei, cererii 
şi structurilor de transfer), prin 
folosirea metodologiei calitative; 

• definirea unui Cadru Strategic şi a  
unui Plan de Acţiune pentru Sistemul  
de Inovare Regională, bazat pe 
rezultatele analizei anterioare. 

 
 

Proiect REPLY 
Sistem replicabil de certificare a 

întreprinderilor, axat pe înfiinţarea 
unui birou unic în Val Vibrata 
 
Programul  
Fondurile districtului Vibrata – Tordino- 
Vomano a r.l.  
 
Parteneri în proiect 

• Uniunea Municipalităţilor din Val 
Vibrata(Italia) 

• Europroiect S.a.s (Italia) 

• Tecnos a r.l (Italia) 
 
Obiective  
Proiectul Replay a avut obiectivul de a 
crea o colaborare eficientă între IMM-
uri, prin planificarea şi implementarea 
unui Sistem de Calitate în vederea 
“Viziunii 2000”. 
 
Sistemul a fost menit să fie aplicabil în 
mai multe sectoare industriale 
tradiţionale din districtul Vibrata- 
Tordino- Vomano: mobilier, piele, 
îmbrăcăminte, mecanică şi un birou unic 
pentru întreprinderi. 
 
Biroul unic pentru întreprinderi va avea 
un rol multiplu de:  

• promotor al instrumentelor 
manageriale din sistemul de calitate, 
în rândul companiilor din sectorul  
industrial;  

• instrument de monitorizare al 
necesităţilor din diverse sectoare de 
activitate, prin colectarea de date şi  
diseminarea de informaţii pentru 
monitorizarea performanţelor, 
monitorizarea furnizorilor şi analiza 
activităţilor;  

• sistem eficace de accesare a 
instrumentelor europene de 
dezvoltare. 

Proiectul se va finaliza cu certificarea 
unor întreprinderi în cauză. 
 
 

Proiect TOWN TWINNING 
Înfrăţirea între orase- Înfrăţire 
pentru apă, înfrăţire pentru viaţă  

Cetăţenie europeană pentru 
conştientizarea resurselor de apă 
 
Programul  
Înfrăţirea oraşelor 
 
Parteneri în proiect 

• Praga (Republica Cehă) 
• Vilnius (Lituania) 
• Tallin ( Estonia) 
• Bacău (România) 
• Nova Gorica (Slovenia) 
• Litohoro ( Grecia) 
• La Louviere (Belgia) 

 
Obiective 
Obiectivul proiectului a constat în 
organizarea unui eveniment 
internaţional, de pe 18 până pe 21 
ianuarie 2007 în Pescara. Evenimentul a 
fost axat pe tema “apei”, ca un element 
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de viaţă, istorie şi cultură. Actualmente, 
conferinţele publice, seminariile, 
întâlnirile tehnice sunt organizate cu 
scopul de a contribui la consolidarea 
integrării europene prin crearea unei 
platfome de schimb de informaţii şi de 
bune practici între oraşele înfrăţite.   
 
Obiectivul este de a creşte gradul de 
conştientizare şi responsabilitate în 
gestionarea unei dezvoltări durabile, 
prin promovarea unei utilizări corecte a 
resurselor de apă şi protecţia 
patrimoniului natural.  
 
Proiectul implică 64 de municipalităţi din 
zona Pescara şi alte 7 municipalităţi 
europene.  
 
 

Proiect SENDI  

Reţele de Întreprinderi Sociale  
 
Programul  
Equal Runda 2  
 
Parteneri în proiect 

• Asociaţia de dezvoltare economică şi 
solidaritate a teritoriilor prin inovare 

• Asociaţia “Boutique de Gestion 
ESPACEŢ (Franţa) 

• Asociaţia “Akseli Lansi” (Finland) 
• Asociaţia “TPN Towarzvstwo 

Przviaciol Niepelnosprawnych” 
(Polonia)  

 
Obiective 

• consolidarea şi calificarea 
organizaţiilor din sectorul terţiar 
(ONG); 

• dezvoltarea de metodologii şi 
procese pentru a promova şi a creşte 
incluziunea socială a grupurilor 
dezavantajate. 

 
Primul obiectiv va fi atins prin elaborarea 
unei strategii comune, bazată pe 
aplicarea principiilor de calitate şi  
operaţionale, care  aparţin sectorului de 
profit, în organizaţiile sociale şi non -
profit.  
 
Al doilea obiectiv îşi propune să 
răspundă nevoilor specifice identificate 
în diferite ţări, pentru a contribui la 
consolidarea şi inovarea sectorului ONG 
în fiecare ţară participantă.  
 
 

Proiect INOLINK  

Conectarea teritoriului prin 
intermediul reţelei de inovare  
 

Programul  
INTERREG IV C  
 
Parteneri în proiect 

• Reţeaua andalusiană de tehnologie 
R.E.T.A (Spania)  

• Etruria Innovazione S.C.p.A. (Italia)  
• Camera de Comerţ şi Industrie din 

Stajerska (Slovenia) 
• NanoBioNet e.V. (Germania) 
• Camera de Comerţ şi Industrie din 

Essonne (Franţa) 
• Universitatea din Algarve 

(Portugalia) 
• Fundaţia pentru Dezvoltarea Ştiinţei 

şi Tehnologiei în Extremadura 
(Spania) 

• Agenţia de Dezvoltare Nord-Est 
(România)  

• Universitatea Coventry Entreprises 
Limited (Marea Britanie) 

• Regiunea Abruzzo (Italia) 
 

Obiective 
Proiectul INOLINK se axează pe politicile 
şi practicile regionale de diseminare a 
inovării. Abordează problema 
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activităţilor de inovare, care se 
concentrează de obicei pe un număr 
limitat de întreprinderi inovatoare, aflate 
de regulă în anumite zone, în timp ce 
majoritatea firmelor europene, în 
general IMM-uri, nu sunt supuse inovării. 
Obiectivul general al proiectului este 
acela de a creşte raza de acţiune a 
politicilor regionale de inovare, printr-o 
mai bună conexiune a actorilor din 
cadrul sistemului regional de inovare, în 
general a celor din zonele periferice şi  
mai îndepărtate. Acest lucru va contribui 
la creşterea numărului de actori regionali 
implicaţi în activitaţile de inovare şi la o 
dezvoltare economică şi tehnologică mai 
echilibrată pe întreg teritoriul Uniunii 
Europene. Pentru a îndeplini acest 
obiectiv, proiectul Inolink propune 
schimbul de experienţă în formarea şi 
funcţionarea structurilor publice şi 
reţelelor care sprijină inovarea, precum 
şi participarea la procesele de 
cercetare& dezvoltare şi transfer de 
cunoştinţe a actorilor din zonele 
periferice şi din sectoarele mai puţin 
inovative, din cadrul sistemului regional 
de inovare.  
 
Obiectivele  specifice ale proiectului  
Inolink sunt: 

• analiza factorilor cheie care participă 
la transferul de tehnologie şi 
diseminarea teritorială a inovaţiei; 

• căutarea colectivă de soluţii pentru a 
îmbunătăţi reţelele regionale de 
inovare; 

• creşterea conştientizării în rândul 
parţilor interesate din regiunile 
participante, cu scopul de a 
îmbunătăţi conexiunea între actorii 
tehnologici, productivi şi ştiinţifici din 
cadrul regiunii;  

• diseminarea  de informaţii către 
toate regiunile Uniunii Europene  cu 
privire la distribuţia teritorială a 
inovării prin intermediul politicilor şi 
iniţiativelor publice regionale; 

• contribuţia la cooperarea 
interregională în Uniunea Europeana 
şi la generarea de cunoştinte 
comune în ceea ce priveşte politicile 
regionale de inovare.  

  
 

Proiect TWIST 
Transport cu o ţintă socială  
 

Program  
INTERREG III B – CADSES Spaţiul Central  
Adriatic Danubian din Sud-Estul Europei 

Prioritatea 2 “Sisteme durabile şi 
profesionale de transport şi accesul la 
societatea informaţională” 
Măsura 2.1 „Dezvoltarea eficientă a 
sistemelor de transport în conformitate 
cu o dezvoltare durabilă” 
 

Parteneri in proiect 
• Regiunea Abruzzo (Italia) 
• Regiunea Marche (Italia) 
• Regiunea Molise (Italia) 
• Regiunea Apulia (Italia) 
• Institutul de Cercetare 

Transdanubian, Centrul pentru Studii 
Regionale al Academiei de Ştiinţe din 
Ungaria 

• Companii de cercetare şi transfer 
tehnologic 

 
Obiective 
Proiectul are ca scop reducerea 
decalajului economic şi social între 
zonele montane/rurale şi zonele urbane 
prin punerea în aplicare a diferitelor 
tipare de DRT (transport la cerere). 
Introducerea serviciilor de transport cu 
autobuzul, la cerere, în teritoriu, se 
aşteaptă să faciliteze accesul din zonele 
defavorizate şi îndepărtate, către zonele 
mai dezvoltate, oferind oportunităţi de 
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schimburi comerciale, căutare de locuri  
de muncă, asistenţă socială şi sănătate.  
 
Pornind de la trecerea în revistă a cererii  
şi ofertei de transport public în teritoriile 
proiectelor pilot, proiectul TWIST va 
implementa experimentarea diferitelor 
tipuri de servicii de transport cu 
autobuzul la cerere.  
 
Un model de organizare şi evaluare a 
acestor servicii va fi elaborat şi 
transferat altor regiuni cu caracteristici  
similare. Rezultatul final va fi un fel de 
„îndrumar” cu cele mai bune practici şi  
metodologii, care urmează să fie 
transferate la nivel regional şi local, 
autorităţilor responsabile cu planificarea 
şi gestionarea sistemului de transport.  
 
 

Proiect “EXTINDEREA UTILIZĂRII 
ENERGIEI SOLARE PRIN MODELE DE 
SUCCES” 
 

Programul  
Programul de Cooperare Transnaţională 
Spaţiul Sud-Est European 
Axa prioritară 2 – Protecţia şi 
îmbunătăţirea mediului 
 

Parteneri in proiect 
• Provincia Teramo (Italia) 
• Confederaţia naţională a IMM (Italia) 
• Centrul Regional de Dezvoltare 

(SIovenia) 
• Centrul de Cercetare Avansată, 

Design şi Technologie, (România) 
• Institutul Industrial de Sisteme/ 

Centrul de Cercetare (Grecia) 
• Agenţia Regională de Energie din 

Macedonia Centrală (Grecia) 
• Camera de Comerţ şi Industrie din 

Xanthi (Grecia) 
• Agenţia Regională pentru 

Managementul Energiei 
Bourgas(Bulgaria) 

• Institutul de Logistică  şi Producţie 
de Sisteme, Fundaţia Bay Zoltan 
pentru Cercetare Aplicată (Ungaria)  

• Centrul de Excelenţă  pentru Energie 
Regenerabilă, Eficienţă Energetică  şi  
Mediu (Austria) 

• Reţeaua de Energie Regenerabilă 
GmbH  Gussing(Austria) 

• Departamentul pentru Infrastructură  
şi Afaceri comunale (Croaţia) 

• Centrul Macedonian pentru Eficienţă 
Energetică  

• Alianţa pentru Eficienţă Energetică  
şi Energii Regenerabile(Moldova) 

• Departamentul General de Activitate 
Economică  Externă  şi Integrare 
Europeană (Ucraina) 

 

Obiective generale 
Proiectul are ca obiectiv să permită 
ţărilor din sud-estul Europei, mai puţin 
dezvoltate, să dezvolte utilizarea pe 
scară largă a termocentralelor solare 
pentru încălzirea locuinţelor şi a apei,  
prin: 

• elaborarea unui cadru de politici 
locale şi regionale şi măsuri 
financiare; 

• creşterea gradului de calificare a 
instalatorilor şi organizarea unor 
campanii de sensibilizare a opiniei 
publice, pentru a schimba obiceiurile 
de uz casnic  şi atitudinea părţilor 
interesate; 

• scoaterea în evidenţă şi atenuarea 
deficienţelor şi constrângerilor care 
inhibă piaţa energiei solare pentru 
încălzirea locuinţelor şi a apei ; 

 

Obiectivul principal al proiectului este de 
a înfiinţa  un consorţiu transnaţional, cu 
scopul de a atenua discrepanţele de pe 
piaţa sistemelor solare de  încălzire a 
apei calde menajere dintre ţările mai 
puţin dezvoltate din sud-estul Europei şi 
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ţările mai dezvoltate, prin elaborarea 
unui cadru de politici locale şi regionale, 
instrumente, măsuri administrative şi 
financiare, bazate pe experienţă şi 
modele de succes,  implementate în 
ţările dezvoltate din sud-estul Europei.  
 

Scopul proiectului este acela de a activa 
un transfer de cunoştinţe şi experienţe 
ale ţărilor dezvoltate din sud-estul  
Europei, în vederea cooperării, pentru a: 

• extinde utilizarea energiei termice 
solare pentru a acoperi creşterea 
preconizată a cererii de energie; 

• reduce emisiile de gaze cu efect de 
seră; 

• avea posibilitatea de  crea noi locuri 
de muncă prin extinderea pieţei 
panourilor solare pentru apă caldă 
menajeră. 

 

Beneficiarii proiectului vor fi autorităţile 
locale şi regionale; agenţiile de 
dezvoltare locale şi regionale; instituţiile 
ştiinţifice, proprietarii de case şi 
asociaţiile profesionale ale instalatorilor. 

 
Obiectivele specifice sunt:  

• facilitarea schimbului de experienţă 
şi bune practici între teritoriile 
partenere; 

• colaborarea în scopul eliminării 
barierelor care inhibă  dezvoltarea 
pieţei panourilor solare pentru apă 
caldă menajeră, în ţările mai puţin 
dezvoltate; 

• elaborarea unui studiu de caz  la 
nivel regional, care vizează 
extinderea pieţei energiei solare într-
o ţară mai puţin dezvoltată, 
utilizarea tehnologiilor actuale, o mai 
buna calificare a instalatorilor termici 
şi hidraulici şi îmbunătăţirea 
practicilor de subvenţii si politicilor 
financiare de susţinere; 

• transferul studiului pentru testarea 
în alte ţări mai slab dezvoltate; 

• implementarea la nivel local a unor 
campanii educaţionale şi a unor 
campanii de sensibilizare socială 
pentru a schimba mentalităţile 
tradiţionale de utilizare a 
combustibililor fosili pentru 
încălzirea apei,  obiceiurile casnice şi 
atitudinea părţilor interesate. 
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