


Detalii finanțare:

Programul Operațional Capacitate Administrativă

Axa prioritară 2

Obiectivul specific 2.1 



Valoarea totală a 

proiectului 

816.478,00 lei 

Valoare nerambursabilă 

din FSE

649.006,31 lei

Valoare nerambursabila 

din BUGETUL DE STAT 

106.142,13 lei

Valoare CONTRIBUȚIE 

BENEFICIAR 

16.329,56 lei



Perioada de implementare – 18 luni



Obiectivul general al proiectului: 

Ø dezvoltarea capacităţii de formulare a politicilor publice de către
Consiliul Judeţean Vaslui pentru dezvoltarea economică şi socială a
judeţului, prin implementarea unui proces participativ de planificare
strategică

Obiectivele specifice ale proiectului: 

Ø creşterea capacităţii de fundamentare a deciziilor referitoare la dezvoltarea
economico-socială a judeţului Vaslui prin elaborarea participativă şi adoptarea
unei strategii de dezvoltare durabilă pentru perioada 2021-2027;

Ø creşterea competenţelor a minim 50 de persoane cheie, de la nivelul aparatului
de specialitate al instituţiei Consiliului Judeţean Vaslui, pentru elaborarea şi
implementarea politicilor publice locale până la finalizarea proiectului.



Grupul țintă al proiectului: 

50 de angajați ai 
Consiliului Județean

Vaslui, functionari publici
si personal contractual, 

din care:

• 7 persoane din nivelul
de management mediu,
reprezentat din
directorii de direcții de
specialitate, sefii de
servicii/birouri/comparti
mente;

• 43 persoane din nivelul
operațional din cadrul
direcțiilor, serviciilor, 
birourilor si
compartimentelor de 
specialitate din Consiliul
Județean Vaslui



Principalele activități: 

A2A1
A3
... A6

A1 - asigurarea managementului și monitorizării 
proiectului;

A2 - informarea și publicitatea proiectului;

A3 - derularea procedurilor de achiziții;

A4 - elaborarea Strategiei de dezvoltare economico-socială 
a județului Vaslui cu orizontul de timp 2021-2027;

A5 - derularea programului de instruire și formare 
profesionala;

A6 - diseminarea documentului de planificare strategică 
factorilor interesați.



Rezultate așteptate: 

Mecanisme si proceduri 
standard implementate la nivel 

local pentru fundamentarea 
deciziilor si planificarea 

strategica pe termen lung

Un document de planificare strategică  cu 
orizontul de timp 2021-2027, elaborat si 

asumat intr-un cadru participativ si 
reprezentativ, de către o instituție  a 
administrației publice locale de nivel 

județean.

Cunoștințe si abilitați ale 
personalului din autoritățile 
publice  locale îmbunătățite, 

in  vederea sprijinirii  
masurilor/acțiunilor vizate de 

acest obiectiv specific

Minim 50 de persoane cheie, de la
nivelul aparatului de specialitate al
instituției Consiliului Județean
Vaslui, cu competente îmbunătățite
pentru elaborarea si implementarea
politicilor publice locale până la
finalizarea proiectului.

Rezultat de program 1: 
Rezultat de proiect 1:

Rezultat de program 5:  

Rezultatul de proiect 2: 



Beneficiile implementării proiectului: 

Creșterea calității furnizării serviciilor publice de 
interes județean.

Stabilirea unor priorități de intervenție 
sectoriale, aliniate problemelor, necesităților și 
constrângerilor identificate la nivel județean.

Identificarea nevoilor reale de dezvoltare ale 
județului. 



Principii orizontale – Egalitate de șanse : 

NEDISCRIMINARE
§ Acces egal în 

constituirea echipei 
de proiect; 

§ Adoptarea 
comportamente 
nediscriminatorii 
asumate inclusiv prin 
fișa postului;

§ Atribuirea 
contractelor de 
achiziție.

EGALITATE DE GEN
• Formularea

obiectivelor nu vor
contribui la adâncirea
inegalităților, nu vor 
generea discriminări
dpdv al implicării
personalului și al 
accesibilității la 
livrabilele propuse în 
cadrul proiectului;

• Prevederi contractuale 
privind  asumarea și 
aplicarea principiului.

ACCES PERSOANE CU 
DIZABILITĂȚI

• Sesiunile de instruire si
formare profesionala se 
vor derula in cladiri care 
sa asigure la nevoie
accesul persoanelor cu 
dizabilitati

• formatorii si trainerii vor
aplica tehnici de lucru
luand in calcul
accesibilitatea si
includerea tuturor
cursantilor (inclusiv a 
persoanelor cu 
dizabilitati) la exercitiile
propuse

Strategia propusă a se elabora în cadrul proiectului va păstra un capitol specific dedicat și promovării acestor principii
orizontale.



Principii orizontale – Dezvoltare durabilă 

UTILIZAREA EFICIENTĂ 
A RESURSELOR 

• Activitățile propuse
sunt proiectate într-
un mod prin care se 
asigură reducerea
impactului negativ
asupra mediului.

POLUATORUL PLĂTEȘTE

• Implementarea
proiectului se 
realizează prin
acțiuni
prietenoase pentru
protejarea și
conservarea
biodiversității.

Atenuarea și adaptarea 
la schimbările climatice

• Strategia elaborată în 
cadrul proiectului va 
reflecta necesitatea și va
încuraja prin măsurile
propuse investitiile
ecologice, pentru ca 
atributul de strategie
durabilă să nu rămână
doar la nivel declarativ.

Sesiunile de instruire/formare profesională și evenimentele propuse în cadrul proiectului vor
include obligatoriu secțiuni dedicate promovării principiului dezvoltării durabile.



Procesul planificării strategice: 

În vederea realizării unei planificări integrate și durabile a dezvoltării economico-sociale a 
județului Vaslui, Strategia propusă pentru perioada 2021-2027, va trebui să respecte următoarele 
linii directoare: 

- să fie formulată în urma parcurgerii unui proces participativ de planificare strategică, menit să
asigure consultarea și implicarea factorilor locali interesați și a comunității;

- să fie utilă în vederea demonstrării și susținerii necesității unui portofoliu de proiecte care va fi
înaintat spre finanțare prin Programele Operationale și Sectoriale disponibile în România în următorul
exercițiu financiar;

- să fie realizată prin utilizarea unor tehnici și instrumente moderne de planificare strategică;

-- să fie însoțită de un Plan de Acțiune, structurat, care să includă: acțiuni, durata, responsabilități,
ținte cheie, valoarea estimativă a investițiilor.



Procesul planificării strategice: 

Etapele ce vor fi parcurse pentru realizarea strategiei sunt:

1. Analiza situației actuale a județului Vaslui;

2. Elaborarea propriu-zisă a strategiei;

3. Consultarea publică și definitivarea strategiei;

4. Adoptarea strategiei;

5. Operationalizarea structurii de implementare a strategiei.



Procesul planificării strategice
Analiza situației actuale a județului Vaslui : 

În cadrul acestei etape se vor derula acțiuni de tipul:
v analiza de date și documente;
v definirea cadrului de referință;
v identificarea și descrierea disparităților existente la nivel de județ;
v analiza unor factori de competitivitate;
v analiza SWOT (sau prin aplicarea altor instrumente și tehnici moderne de planificare

strategică);
v elaborarea raportului de analiză aferent etapei.

Se vor organiza dezbateri inițiale, iar rezultatele acestora se vor concretiza în definitivarea
analizei SWOT și conturarea direcțiilor principale de dezvoltare ale județului Vaslui pentru
fundamentarea intervențiilor viitoare.



Procesul planificării strategice
Elaborarea propriu-zisă a strategiei : 

In cadrul etapei de Elaborare propriu-zisă a strategiei se va stabili cadrul
instituțional, se va valida viziunea, se vor stabili obiective strategice, specifice și
proiectele de investiții necesare, după care vor fi definite criteriile de evaluare și de
monitorizare a strategiei.

În acest sens se vor organiza:
ü un grup de coordonare strategică format din reprezentanți top management și de

execuție din cadrul instituției Consiliului Județean Vaslui, dar și membri din partea
instituțiilor publice subordonate prin care se asigură servicii publice relevante de
interes județean;

ü un număr estimativ de 6 grupuri de lucru aferent domeniilor identificate ca prioritare
supuse planificării.



Procesul planificării strategice
Consultarea publică și definitivarea strategiei : 

Documentul rezultat din activitatea grupurilor de lucru va fi supus consultării publice, va fi
revizuit în consecință, iar strategia va fi definitivată.

Adoptarea strategiei : 

Forma supusă adoptării va fi validată de grupul de coordonare, după care va urma procedura
internă de adoptare a hotărârii de consiliu, în vederea aprobării în plenul autorității deliberative a
Consiliului Județean Vaslui.

Operationalizarea structurii de implementare a strategiei : 

Această etapă presupune transpunerea obiectivelor și măsurilor strategiei adoptate în acțiuni
concrete.



Beneficiar: JUDEȚUL VASLUI

Adresa: Str. Ștefan cel Mare, nr.79, Vaslui
Cod poștal: 730168
Telefon: 40-0235-361096;
Fax: 40-0235-361090;
E-mail: consiliul@cjvs.eu; cjvaslui@cjvs.eu
Website: www.cjvs.eu

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020


