SHARE
Sustainable approach to cultural Heritage for the urban Areas Requalification in Europe

Portofoliul de Proiecte (Acțiuni):
I.

Acțiuni noi, identificate ca urmare a implicării în proiectul ”SHARE”:

Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează

Problema
locală căreia i
se adresează
acțiunea

1.

Elaborarea
strategiei de
brand de oraș și
implementarea
unor măsuri de
susținere și
promovare
eficientă a
acestuia pe plan
intern și extern

O.1. . Sporirea
atractivității zonei
metropolitane pentru
investitori,
antreprenori și
turiști, care să
conducă la creșterea
numărului de
salariați din sectorul
privat

Starea avansată Acțiunea vizează elaborarea unui manual de branding
de degradare a
local, precum și a unei strategii de promovare a
unor obiective de
acestuia pe plan intern și extern, inclusive
patrimoniu și
implementarea unor acțiuni-pilot în acest sens (filme
neincluderea
de prezentare, ghiduri/broșuri virtuale și în format
acestora în
tipărit, standuri la târgurile interne și internaționale de
circuitul touristic
turism, promovare prin social media etc.). Fiecare
dintre sub-activitățile sus-menționate ar putea fi
atribuite unor organizații cu expertiză pe diferitele nișe
de piață (branding, participare la târguri și expoziții,
social media etc.)

2.

Subvenționarea
activităților
culturale derulate
de sectorul ONG

M.1.1. Îmbunătățirea
valorificării
resurselor turistice
din zonă în scop
economic
O.2. Îmbunătățirea
accesului locuitorilor
zonei metropolitane
și a turiștilor la
infrastructură și
servicii publice de
calitate
M.2.1. Accesul
cetățenilor și a
turiștilor la
oportunități atractive
de consum cultural,

1

Infrastructura
culturală slab
dezvoltată și
diversitatea
redusă a ofertei
culturale

Descrierea acțiunii

Acțiunea prevede suplimentarea financiară a
programului de finanțare nerambursabilă de către
municipalitate și CJ Vaslui a proiectelor derulate de
organizații non-profit de interes general în domeniul
cultural, în baza Legii nr. 350/2005. Alocarea
fondurilor se va face competitiv, pe baza unei cereri
de finanțare evaluate de o comisie de specialitate.
Vor avea acces la finanțare atât proiecte noi (se
recomandă organizarea unor evenimente-magnet,
care să se identifice cu orașul, de ex. festivaluri), cât
și proiecte deja inițiate la nivel local.

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse
de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

100,000

Bugetul
local

Primăria
Vaslui

2,000,0001

Bugetul
local și
județea
n

Primăria
Vaslui
CJ Vaslui

Calendar
indicativ
de
implementare
2018-2020

2019-2023

Buget cumulativ pentru perioada 2018-2023, care cuprinde atât finanțările alocate de Primăria Municipiului Vaslui, cât și de Consiliul
Județean Vaslui
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Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează

Problema
locală căreia i
se adresează
acțiunea

Descrierea acțiunii

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse
de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Calendar
indicativ
de
implementare

Lipsa unui cadru
organizat pentru
schimbul de
bune practici,
experiențe și
implicarea
actorilor
relevanți

Acțiunea prevede derularea de proiecte de cooperare
teritorială în domeniile relevante pentru proiectul
SHARE (patrimoniu, cultură, turism, SMART CITY
etc.), în parteneriat cu municipalități din alte state
europene

500,000

PCT
RO-MD
20142020
URBAC
T
SEE

Primăria
Vaslui
CJ Vaslui

2018-2023

Lipsa unui cadru
organizat pentru
schimbul de
bune practici,
experiențe și
implicarea
actorilor
relevanți

Acțiunea presupune organizarea de vizite de studiu și
schimb de bune practici cu alte municipalități din
România care au înregistrat performanțe notabile în
domeniile vizate de proiectul SHARE (de ex.
regenerarea centrelor istorice, branding, programe
culturale, SMART CITY etc.)

50,000

Bugetul
local

Primăria
Vaslui
AMR

2018-2019

Lipsa unui cadru
organizat pentru
schimbul de
bune practici,
experiențe și

Acțiunea implică conceperea și implementarea unei
platforme de consultare publică și creativitate civică,
care să identifice potențialele soluții la problemele
comunității. Aceasta ar putea fi gestionată fie direct
de municipalitate, fie de organizații ale societății civile

100,000

Bugetul
local
Sponso
rizări

Primăria
Vaslui
ONG-uri

2018-2023

practicare a sportului
și de petrecere a
timpului liber
3.

4.

5.

Derularea de
proiecte de
cooperare
teritorială
europeană în
domeniul
patrimoniului,
culturii și
turismului

Organizarea de
schimuri de bune
practici cu
administrațiile
locale din
România pe teme
legate de
patrimoniu,
cultură și turism

Implementarea
unei platforme de
inovare civică

O.3. Asigurarea
bunei guvernanțe la
nivel metropolitan
M.3.2. Întărirea
cooperării teritoriale
la nivel metropolitan,
județean, național și
european, precum și
a implicării actorilor
relevanți în procesul
decizional

O.3. Asigurarea
bunei guvernanțe la
nivel metropolitan
M.3.2. Întărirea
cooperării teritoriale
la nivel metropolitan,
județean, național și
european, precum și
a implicării actorilor
relevanți în procesul
decizional

O.3. Asigurarea
bunei guvernanțe la
nivel metropolitan
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Nr.

6.

Titlul acțiunii

Implementarea
conceptului de
bugetare
participativă

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează

Problema
locală căreia i
se adresează
acțiunea

Descrierea acțiunii

M.3.2. Întărirea
cooperării teritoriale
la nivel metropolitan,
județean, național și
european, precum și
a implicării actorilor
relevanți în procesul
decizional

implicarea
actorilor
relevanți

O.3. Asigurarea
bunei guvernanțe la
nivel metropolitan

Lipsa unui cadru
organizat pentru
schimbul de
bune practici,
experiențe și
implicarea
actorilor
relevanți

locale. Această platformă ar presupune atât o serie
de întâlniri tematice (de ex. consolidarea clădirilor de
patrimoniu, regimul parcărilor, amenajarea de noi
spații verzi, reducerea birocrației, atragerea de
investiții etc.) organizate periodic (de preferință lunar,
într-un cadru neutru), la care să participe toți actorii
relevanți de la nivel local, cât și o platformă virtuală,
unde toți cetățenii să-și exprime punctul de vedere, să
răspundă la chestionare de consultare publică, să
vină cu soluții la anumite probleme concrete.
Acțiunea prevede implementarea unui program-pilot
de bugetare participativă locală pentru proiecte
comunitare la scară mica, propuse direct de către
membrii comunității. Aceasta implică dezvoltarea unei
aplicații WEB de profil, organizarea unei campanii de
colectare a propunerilor concrete de proiecte, trierea
acestora de către o echipă de specialiști sectorali pe
baza criteriilor din regulamentul competiției, votarea
publică pe platformă a propunerilor fezabile și
finanțarea implementării acestora de către
municipalitate, în cadrul liniilor bugetare
corespunzătoare (caz în care implementarea revine
exclusiv autorităților locale). O altă opțiune este cea
de punere la dispoziția cetățenilor a unui fond de
microfinanțare pentru propunerile de proiecte, care să
poată fi accesate de către asociațiile de proprietari /
cetățeni / ONG-uri, care să fie responsabile pentru
implementarea ideilor proprii.
Acțiunea presupune organizarea de concursuri
publice de soluții cu premii pentru proiectele majore
de regenerare urbană de la nivel local (de ex.
amenajarea unor maluri de lac sau râu, a unor spații
verzi, piețe sau scuaruri, reabilitarea și
refuncționalizarea unor clădiri publice etc.). Deși ar
putea crește costurile de proiectare, astfel de
competiții, jurizate de specialiști de prestigiu din țară
și străinătate și monitorizate atent de opinia publică

M.3.2. Întărirea
cooperării teritoriale
la nivel metropolitan,
județean, național și
european, precum și
a implicării actorilor
relevanți în procesul
decizional

7.

Organizarea de
concursuri de
soluții pentru
proiectele majore
de investiții

O.3. Asigurarea
bunei guvernanțe la
nivel metropolitan
M.3.2. Întărirea
cooperării teritoriale
la nivel metropolitan,
județean, național și
european, precum și

Lipsa unui cadru
organizat pentru
schimbul de
bune practici,
experiențe și
implicarea
actorilor
relevanți

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse
de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Calendar
indicativ
de
implementare

1,000,000

Bugetul
local

Primăria
Vaslui
ONG-uri

2018-2023

500,000

Bugetul
local

Primăria
Vaslui în
parteneriat
cu OAR

2018-2023

SHARE
Sustainable approach to cultural Heritage for the urban Areas Requalification in Europe

Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează

Problema
locală căreia i
se adresează
acțiunea

a implicării actorilor
relevanți în procesul
decizional

8.

9.

Dezvoltarea
resurselor umane
și a
competențelor din
administrația
publică locală a
municipiului
Vaslui

O.3. Asigurarea
bunei guvernanțe la
nivel metropolitan

Implementarea de
soluții de tip
SMART CITY la
nivelul
comunității

O.3. Asigurarea
bunei guvernanțe la
nivel metropolitan

M.3.3. Dezvoltarea
resurselor umane
din administrația
locală

M.3.4. Îmbunătățirea
accesului locuitorilor
și turiștilor la servicii
electronice

Competențe
insuficiente la
nivelul resurselor
umane din
administrația
publică locală

Acces limitat al
populației și
turiștilor la
servicii online

Descrierea acțiunii

(proiectele vor fi prezentate publicului larg și
specialiștilor în cadrul unor evenimente deschise)
asigură multiple avantaje: transparență, implicare
civiă, calitate ridicată a proiectării, atragerea
talentelor locale etc.
Acțiunea prevede organizarea unor sesiuni formare și
informale de instruire a personalului din administrația
locală cu privire la modalitățile de îmbunătățire a
calității serviciilor publice din domeniile vizate de
proiectul SHARE, pe baza experienței proprii a
trainerilor sau a modelelor de la nivelul altor
administrații din țară și străinătate.

Acțiunea prevede dezvoltarea, cu precădere prin
intermediul parteneriatului cu firme locale din sectorul
IT și a unor competiții cu premii de tip hackathon
derulate cu studenți și elevi din oraș, a unor soluții de
tip SMART CITY care să răspundă unor probleme
stringente ale comunității, precum: accesul wi-fi
gratuit în spațiile publice și mijloacele de transport în
comun, monitorizarea traficului, a locurilor libere de
parcare, a calității aerului, trimiterea de pre-comenzi
la restaurantele din oraș pentru a evita cozile,
implementarea unor soluții de chat între cetățeni și
funcționarii publici, ghiduri virtuale pentru obiectivele
turistice, evenimente și restaurante, reglarea
luminozității la nivelul sistemului de iluminat public și
arhitectural, dezvoltarea ecosistemului antreprenorial,
burse de produse și servicii, managementul
proceselor de achiziție publică ale municipalității,
transparentizarea deciziei publice, educație și formare
continua, transmiterea de sesizări ale cetățenilor
(Civic Alert) etc.

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse
de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Calendar
indicativ
de
implementare

100,000

Bugetul
local

Primăria
Vaslui
Consultanț
i

2018-2020

250,000

Bugetul
local
Sponso
rizări

Primăria
Vaslui
Companii
private
Universittă
ți
Clustere

2018-2020
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II.

Acțiuni ”de context”, preluate din documente de planificare pre-existente, dar relevante pentru obiectivele Planului Local de
Acțiune și a căror implementare va fi facilitată de includerea în acest document

Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează

Problema
locală căreia i
se adresează
acțiunea

Descrierea acțiunii

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse
de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

1.

Consolidarea
Palatului Copiilor
din municipiul
Vaslui –
monument istoric
categoria A2

O.1. . Sporirea
atractivității zonei
metropolitane pentru
investitori,
antreprenori și
turiști, care să
conducă la creșterea
numărului de
salariați din sectorul
privat

Starea avansată
de degradare a
unor obiective de
patrimoniu și
neincluderea
acestora în
circuitul touristic

Proiectul prevede consolidarea, reabilitarea și
modernizarea clădirii în care funcționează Palatul
Copiilor Vaslui (Casa Mavrocordat), momnument
istoric de importanță națională, în vederea găzduirii
de activități educaționale, dar și a introducerii în
circuitul turistic

5,000,000

Bugetul
de stat

ISJ Vaslui

100,000

Bugetul
local

Primăria
Municipiul
ui Vaslui

2.

Extinderea și
îmbunătățirea
infrastructurii și a
serviciilor de
semnalizare,
informare,
orientare turistică

M.1.1. Îmbunătățirea
valorificării
resurselor turistice
din zonă în scop
economic
O.1. . Sporirea
atractivității zonei
metropolitane pentru
investitori,
antreprenori și
turiști, care să
conducă la creșterea
numărului de
salariați din sectorul
privat

Starea avansată Acțiunea vizează montarea de panouri de informare
de degradare a
la toate monumentele istorice din oraș (cu prioritate
unor obiective de
cele de importanță națională și cele aflate în
patrimoniu și
proprietate publică). De asemenea, aceasta implică
neincluderea
montarea de indicatoare și hărți ale obiectivelor
acestora în
turistice și de patrimoniu în principalele puncte nodale
circuitul touristic
ale orașului (gară, stații de transport în comun, piețe
și scuaruri etc.).

M.1.1. Îmbunătățirea
valorificării
2

Proiectul se va implementa doar în condițiile transferului dreptului de proprietate / administrare al clădirii către municipalitate.

Calendar
indicativ
de
implementare
2017-2023

2018-2020
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Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează

Problema
locală căreia i
se adresează
acțiunea

Descrierea acțiunii

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse
de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Calendar
indicativ
de
implementare

100,000

POC
RO-MD
20142020,
P.2.1.

Primăria
Vaslui în
parteneriat
cu UAT din
Republica
Moldova

2018-2023

1,500,000

CNI
Bugetul
local

Primăria
Vaslui

2018-2020

resurselor turistice
din zonă în scop
economic
3.

4.

Promovarea
patrimoniului
cultural și turistic
din zona
transfrontalieră
românomoldoveneasc

Modernizarea
bazei sportive și a
ștrandului
MOVAS din
municipiul Vaslui

O.1. . Sporirea
atractivității zonei
metropolitane pentru
investitori,
antreprenori și
turiști, care să
conducă la creșterea
numărului de
salariați din sectorul
privat
M.1.1. Îmbunătățirea
valorificării
resurselor turistice
din zonă în scop
economic
O.2. Îmbunătățirea
accesului locuitorilor
zonei metropolitane
și a turiștilor la
infrastructură și
servicii publice de
calitate
M.2.1. Accesul
cetățenilor și a
turiștilor la
oportunități atractive
de consum cultural,
practicare a sportului
și de petrecere a
timpului liber

Numărul mic de Proiectul prevede întreprinderea unor măsuri comune
turiști care
de promovare a patrimoniului cultural material și
tranzitează zona
imaterial, precum și a potențialului turistic din zona
și durata redusă a transfrontalieră, prin organizarea unor evenimente
sejurului turistic culturale de amploare și a unui târg transfrontalier de
turism și produse locale

Deficitul de spații
adecvate pentru
practicarea unor
sporturi (de ex.
înot, patinaj etc.)
și starea
avansată de
uzură a bazelor
sportive
existente

Proiectul prevede modernizarea bazei sportive
MOVAS din municipiul Vaslui, prin amenajarea de
facilități acoperite (sală sportivă) și de terenuri
multifuncționale în aer liber, inclusiv spații anexe, căi
de acces, locuri de parcare, iluminat nocturn și
ambiental etc. Proiectul prevede și modernizarea
ștrandului MOVAS, prin reamenajarea și dotarea
bazinelor, inclusiv a echipamentelor de filtrare a apei,
a spațiilor adiacente (plajă, spații verzi etc.), a celor
de alimentație publică, a unei săli de fitness, a unor
echipamente sportive în aer liber etc.
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Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează

Problema
locală căreia i
se adresează
acțiunea

Descrierea acțiunii

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse
de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

5.

Modernizarea
Ștrandului
Municipal Vaslui

O.2. Îmbunătățirea
accesului locuitorilor
zonei metropolitane
și a turiștilor la
infrastructură și
servicii publice de
calitate

Deficitul de spații
de agrement și
de petrecere a
timpului liber

Proiectul prevede modernizarea Ștrandului Municipal
Vaslui, prin reamenajara și dotarea bazinelor, inclusiv
a echipamentelor de filtrare a apei, a spațiilor
adiacentey (plajă, spații verzi etc.), a celor de
alimentație publică, a unei săli de fitness, a unor
echipamente sportive în aer liber etc.

500,000

Bugetul
local

Primăria
Vaslui

Deficitul de spații
adecvate pentru
practicarea unor
sporturi (de ex.
înot, patinaj etc.)
și starea
avansată de
uzură a bazelor
sportive
existente

Proiectul prevede construcția unui patinoar artificial
de agrement în municipiul Vaslui, inclusiv instalațiile
aferente, spații administrative și de depozitare,
grupuri sanitare, spații de alimentație publică, căi de
acces, locuri de parcare, spații verzi, iluminat
ambiental etc.

2,000,000

CNI
Bugetul
local

Primăria
Vaslui

2018-2020

Infrastructura
culturală slab
dezvoltată și
diversitatea

Proiectul Proiectul este cuprins în Strategia de
Dezvoltare a Județului Vaslui pentru perioada 20132020 și prevede construcția și dotarea
corespunzătoare pentru depozitarea fondului de carte

Bugetul
de stat
(MDRA
P)

CJ Vaslui

2018-2020

6.

7.

Construcția unui
patinoar artificial
de agrement în
municipiul Vaslui

Construcția și
dotarea unui nou
sediu pentru
Biblioteca
Județeană

M.2.1. Accesul
cetățenilor și a
turiștilor la
oportunități atractive
de consum cultural,
practicare a sportului
și de petrecere a
timpului liber
O.2. Îmbunătățirea
accesului locuitorilor
zonei metropolitane
și a turiștilor la
infrastructură și
servicii publice de
calitate
M.2.1. Accesul
cetățenilor și a
turiștilor la
oportunități atractive
de consum cultural,
practicare a sportului
și de petrecere a
timpului liber
O.2. Îmbunătățirea
accesului locuitorilor
zonei metropolitane
și a turiștilor la
infrastructură și

5,000,000

Calendar
indicativ
de
implementare
2018-2019

SHARE
Sustainable approach to cultural Heritage for the urban Areas Requalification in Europe

Nr.

8.

9.

Titlul acțiunii

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează

Problema
locală căreia i
se adresează
acțiunea

Descrierea acțiunii

”N.Milescu
Spătarul” Vaslui

servicii publice de
calitate

redusă a ofertei
culturale

a unui nou sediu pentru Biblioteca Județeană ”N.M.
Spătarul” din municipiul Vaslui.

Bugetul
CJ
Vaslui

Infrastructura
culturală slab
dezvoltată și
diversitatea
redusă a ofertei
culturale

Proiectul este cuprins în Strategia de Dezvoltare a
Județului Vaslui pentru perioada 2013-2020 și
prevede reabilitarea, modernizarea și
recompartimentarea actualei clădiri a Casei Armatei
din municipiul Vaslui în vederea găzduirii unui centru
cultural, dotarea acesteia cu echipamente specifice
activității culturale, promovarea instituției și a
evenimentelor culturale, organizarea de cursuri etc.

Deficiențe legate
de planificarea
urbanistică a
dezvoltării locale

Proiectul prevede achiziționarea serviciilor de
actualizare a PUG și RLU, în vederea adaptări lor la
stadiul actual de dezvoltare al municipiului, cu toate
etapele prevăzute de legislația în vigoare (parte scrisă
și parte desenată, consultări publice, avize și acorduri
etc.)

Înființarea
Centrului Cultural
”Casa Artelor”
Vaslui

Actualizarea
Planului
Urbanistic
General, inclusiv
a Regulamentului
Local de
Urbanism, al
municipiului
Vaslui

M.2.1. Accesul
cetățenilor și a
turiștilor la
oportunități atractive
de consum cultural,
practicare a sportului
și de petrecere a
timpului liber
O.2. Îmbunătățirea
accesului locuitorilor
zonei metropolitane
și a turiștilor la
infrastructură și
servicii publice de
calitate
M.2.1. Accesul
cetățenilor și a
turiștilor la
oportunități atractive
de consum cultural,
practicare a sportului
și de petrecere a
timpului liber
O.3. Asigurarea
bunei guvernanțe la
nivel metropolitan
M.3.1. Îmbunătățirea
cadrului strategic și
de planificare la
nivel local

Bugetul
estimativ
(Euro)

5,000,000

500,000

Surse
de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Calendar
indicativ
de
implementare

Bugetul
de stat
(MDRA
P)
Bugetul
CJ
Vaslui

CJ Vaslui

2018-2020

Bugetul
local

Primăria
Vaslui în
parteneriat
cu
OAR și
RUR

2018-2020

SHARE
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Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează

Problema
locală căreia i
se adresează
acțiunea

Descrierea acțiunii

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse
de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

10.

Implementarea
unui sistem
informatic
integrat de tip "eadministrație" la
nivelul Primăriei
Municipiului
Vaslui

O.3. Asigurarea
bunei guvernanțe la
nivel metropolitan

Acces limitat al
populației și
turiștilor la
servicii online

1,000,000

POC
20142020
Bugetul
local

Primăria
Vaslui

M.3.4. Îmbunătățirea
accesului locuitorilor
și turiștilor la servicii
electronice

Proiectul prevede conceperea și implementarea unui
sistem informatic integrat de tip "e-administrație", prin
punerea la dispoziția cetățenilor a unui portal,
dezvoltarea a minim 5 servicii electronice, instruirea
utilizatorilor din administrația locală în vederea
administrării și utilizării sistemului, promovarea
portalului în rândul cetățenilor

Proiect de
îmbunătățire și
extindere a
rutelor, traseelor
și stațiilor pentru
transportul public
de călători

O.4. Îmbunătăţirea
mobilităţii şi
accesibilității de la
nivel metropolitan, în
vederea reducerii
emisiilor de CO2 din
sectorul de transport

Atractivitate
redusă a
transportului în
comun și
nemotorizat

Proiectul este cuprins în PMUD și cuprinde
următoarele componente:
1. extinderea liniei de transport public ecologic
până în zona Koket (Str. Gheorghe Doja) – fir
contact si stalpi ce respecta modelul deja existent
in municipiu, inclusiv: construirea unor stații noi
pentru transport public ecologic (amenajare locuri
pentru așteptare, ghisee de bilete, panouri de
informare cu afisaj electronic, bransament current
electric, hărți ale traseelor, rampe pentru persoanele
cu dizabilități motorii etc.) și realizarea statiilor de
redresare troleibuz (dacă necesitatea va reieși în
urma unui studiu tehnic de specialitate); realizarea
alveolelor pentru accesarea stațiilor de călători pentru
transportul public, acolo unde permite spațiul;
reamenajarea spațiilor verzi și a spațiilor
publice/pietonale; amenajarea de trotuare, acolo unde
spatiul va permite
2. Extinderea traseului de transport public
ecologic de călători – fir contact si stalpi ce
respecta modelul deja existent in municipiu,
pentru realizare legătură pe str. Traian, Str.
Castanilor cu liceele Stefan Procopiu, Ion Mincu si
locuintele din zona Delea (până la Barajul Delea)
inclusiv: construirea unor statii noi pentru transportul
public ecologic (amenajare locuri pentru așteptare,
ghisee de bilete, panouri de informare cu afisaj
electronic, bransament current electric, hărți ale

10,204,000

POR
20142020
Axa
Prioritar
ă nr. 4,
PI 4.1.

Primăria
Vaslui

11.

M.4.1. Încurajarea
transportului în
comun și a celui
nemotorizat

Calendar
indicativ
de
implementare
2017-2023

2018-2023

SHARE
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Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează

Problema
locală căreia i
se adresează
acțiunea

Descrierea acțiunii

traseelor, rampe pentru persoanele cu dizabilități
motorii etc.) și realizarea stațiilor de redresare
troleibuz (dacă necesitatea va reieși în urma unui
studiu tehnic de specialitate); realizarea alveolelor
pentru accesarea statiilor de călători pentru
transportul public, acolo unde permite spațiul;
reamenajarea spațiilor verzi și a spațiilor
publice/pietonale; Amenajarea de trotuare, acolo
unde spatiul va permite
3. Extinderea transportului public ecologic de
călători si crearea infrastructurii necesare
acestuia – fir contact si stalpi ce respecta modelul
deja existent in municipiu, pe zona cuprinsă între
Nodul Intermodal si Zona Industrială, inclusiv:
modernizarea căii rutiere deservite de transportul
public de călători pe această zonă, construirea unor
statii noi pentru transportul public ecologic (amenajare
locuri pentru așteptare, ghisee de bilete, panouri de
informare cu afisaj electronic, bransament curent
electric, hărți ale traseelor, rampe pentru persoanele
cu dizabilități motorii etc.) și realizarea stațiilor de
redresare troleibuz (dacă necesitatea va reieși în
urma unui studiu tehnic de specialitate), realizarea
alveolelor pentru accesarea statiilor de călători pentru
transportul public, acolo unde permite spatiul;
reamenajarea spatiilor verzi si a spatiilor
publice/pietonale; amenajarea de trotuare, acolo unde
spatiul va permite

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse
de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Calendar
indicativ
de
implementare

SHARE
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Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează

Problema
locală căreia i
se adresează
acțiunea

Descrierea acțiunii

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse
de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

12.

Proiect de
achiziționare
vehicule de
transport călători
ecologice

O.4. Îmbunătăţirea
mobilităţii şi
accesibilității de la
nivel metropolitan, în
vederea reducerii
emisiilor de CO2 din
sectorul de transport

Atractivitate
redusă a
transportului în
comun și
nemotorizat

Proiectul este cuprins în PMUD și vizează
modernizarea parcului auto de transport public local,
prin achizitie de vehicule de transport de calatori
ecologice (troleibuze si autobuze hibride/electrice)

5,102,000

POR
20142020
Axa
Prioritar
ă nr. 4,
PI 4.1.

Primăria
Vaslui

Atractivitate
redusă a
transportului în
comun și
nemotorizat

Proiectul este cuprins în PMUD și vizează
implementarea unui sistem de monitorizare inteligentă
a transportului public integrat din municipiu, cu
următoarele componente:
a) Implementarea cu ajutorul tehnologiei Wi – fi
(wireless) a sistemelor de transport inteligente (STI)
dedicate transportului public (monitorizare video,
sisteme de localizare a vehiculelor de transport public
prin senzori de detectare si dotarea centrului de
comanda pentru managementul traficului cu
componente specifice, achizitie soft-uri necesare
monitorizarii calatoriilor) și implementarea sistemului
de e-ticketing (sistem automat de taxare automata cu
card contactless, interconectarea serviciilor – smart
card, acordarea de facilități tarifare etc). Toate
informatiile stocate de statiile de transport in comun
vor fi transmise din statie in statie prin conexiune
wireless (in functie de recomandarile studiilor tehnice
realizate in vederea elaborarii proiectului).
b) Înființarea unui centru de comandă care să
gestioneze funcționarea mijloacelor de transport în
comun

5,750,000

POR
20142020
Axa
Prioritar
ă nr. 4,
PI 4.1.

Primăria
Vaslui

Calendar
indicativ
de
implementare
2018-2023

M.4.1. Încurajarea
transportului în
comun și a celui
nemotorizat
13.

Implementarea
sistemului de
monitorizare
inteligentă a
transportului
public integrat din
municipiul Vaslui

O.4. Îmbunătăţirea
mobilităţii şi
accesibilității de la
nivel metropolitan, în
vederea reducerii
emisiilor de CO2 din
sectorul de transport
M.4.1. Încurajarea
transportului în
comun și a celui
nemotorizat

2018-2023

SHARE
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Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează

Problema
locală căreia i
se adresează
acțiunea

Descrierea acțiunii

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse
de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

14.

Proiect de
realizare depou
pentru transportul
public

O.4. Îmbunătăţirea
mobilităţii şi
accesibilității de la
nivel metropolitan, în
vederea reducerii
emisiilor de CO2 din
sectorul de transport

Atractivitate
redusă a
transportului în
comun și
nemotorizat

Proiectul este cuprins în PMUD și prevede
construirea unui depou pentru transportul în comun
pe locația fostului garaj pentru troleibuze: construire
pavilion administrativ, construire spatii tehnice si
dotarea lor cu echipamente specifice, construirea
legăturii cu traseele de transport public ecologic de
călători și reorganizarea celor existente cu
plecare/retragere de la depou etc.

4,628,000

POR
20142020
Axa
Prioritar
ă nr. 4,
PI 4.1.

Primăria
Vaslui

Atractivitate
redusă a
transportului în
comun și
nemotorizat

Proiectul este cuprins în PMUD Vaslui și prevede
realizarea următoarelor intervenții:
1. Extinderea sistemului integrat de piste pentru
bicicliști p ambele sensuri de parcurs, în continuare
celor existente, pe str. Ștefan cel Mare, Decebal, str.
Traian, str. Republicii și str. Călugăreni (până la Motor
Grup) și reamenajarea spațiilor verzi și a tramei
pietonale pe noile trasee ale pistelor pentru biciclete;
2. Realizarea unor zone de parcare, stocare și
închiriere biciclete la nivelul municipiului Vaslui în
următoarele zone: stația de transport public Ocolul
silvic (Brodoc), Green Park Paiu (Rediu), Gara Vaslui,
Stadion, Centru, Parcul Movas, Parcul Copou,
Spitalul Județean, stația de transport public Protecția
Copilului (Moara Grecilor), stația de transport public
Pârtie Săniuș (Viișoara), precum și dotarea unităților
de învățământ cu rastele; implementarea unui sistem
de gestionare, monitorizare și mentenanță a
sistemului integrat de piste pentru bicicliști:
achiziționare biciclete și rastele, informarea populației
și prezentarea conceptului de Park & Bike etc.
Proiectul este cuprins în PMUD Vaslui și prevede
următoarele intervenții:
realizarea unui pasaj pietonal subteran la intersecția
străzilor Republicii, Ștefan cel Mare și Traian

6,950,000

POR
20142020
Axa
Prioritar
ă nr. 4,
PI 4.1.

Primăria
Vaslui

2018-2023

3,061,000

POR
20142020

Primăria
Vaslui

2018-2020

15.

16.

Proiect complex
privind
amenajarea
pistelor pentru
biciclete și a
zonelor de
parcare/stocare
aferente, achiziția
de flotile de
biciclete,
mentenanța și
monitorizarea
sistemului
integrat de piste
pentru biciclete.

Proiect de
reconfigurare a
nodului de
circulație rutieră

M.4.1. Încurajarea
transportului în
comun și a celui
nemotorizat
O.4. Îmbunătăţirea
mobilităţii şi
accesibilității de la
nivel metropolitan, în
vederea reducerii
emisiilor de CO2 din
sectorul de transport
M.4.1. Încurajarea
transportului în
comun și a celui
nemotorizat

O.4. Îmbunătăţirea
mobilităţii şi
accesibilității de la
nivel metropolitan, în

Atractivitate
redusă a
transportului în

Calendar
indicativ
de
implementare
2018-2023
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Nr.

17.

18.

Titlul acțiunii

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează

Problema
locală căreia i
se adresează
acțiunea

Descrierea acțiunii

Crucea Gării
(intersecția
străzilor
Republicii, Ștefan
cel Mare și
Traian) și de
completare a
sistemului de
spații pietonale la
nivelul orașului.
Proiect de
realizare de
parcaje de tip
Park & Ride
(parcare destinată
persoanelor care
fac schimbul între
automobile
personale și
transport public
sau nemotorizat)
pentru vizitatori,
rezidenți și
navetiști

vederea reducerii
emisiilor de CO2 din
sectorul de transport

comun și
nemotorizat

(intersecția Crucea Gării) pentru încurajarea
parcursului pietonal, crearea unei legături între zona
pietonală din centrul orașului și cea de la Gara Vaslui
și reducerea emisiilor GES; amenajarea acceselor
pietonale pentru pasajul pietonal din cele patru direcții
de parcurs; reamenajarea spațiilor verzi și a spațiilor
pietonale la nivel din zona specificată;

Mobilitate
redusă pentru
toate modalitățile
de transport în
municipiul Vaslui
și în localitățile
rurale din Zona
Metropolitană

Proiectul este cuprins în PMUD Vaslui și prevede
realizarea a 3 parcări modulare de tip Park&Ride la
intrările în oraș, localizate în următoarele zone: o
parcare realizată la intrarea în oraș de pe str. Ștefan
cel Mare din SE, o parcare realizată la intrarea în oraș
de pe str. Ștefan cel Mare din N (Moara Grecilor) și o
parcare pentru intrarea în oraș din NV, de pe str.
Călugăreni, și din V, de pe șos. Bacăului; realizarea
tuturor investițiilor asociate amenajării parcajelor
(construirea sistemului de iluminat, cabină de pază,
supraveghere video etc.); înierbarea și plantarea de
arbori; realizarea unor puncte de informare turistică și
modalități de transport local etc.

6,150,000

Program multianual de
reabilitare și
modernizare a
rețelei de străzi
orășenești din
Municipiul Vaslui

O.4. Îmbunătăţirea
mobilităţii şi
accesibilității de la
nivel metropolitan, în
vederea reducerii
emisiilor de CO2 din
sectorul de transport

Mobilitate
redusă pentru
toate modalitățile
de transport în
municipiul Vaslui
și în localitățile
rurale din Zona
Metropolitană

Proiectul prevede implementarea unui program multianual de reabilitare și modernizare a circa 50 de
străzi orășenești din municipiul Vaslui, în conformitate
cu Anexa IV inclusiv trotuare, locuri de parcare
laterale, aliniamente stradale, marcaje, indicatoare
rutiere etc.

15,000,000

M.4.1. Încurajarea
transportului în
comun și a celui
nemotorizat
O.4. Îmbunătăţirea
mobilităţii şi
accesibilității de la
nivel metropolitan, în
vederea reducerii
emisiilor de CO2 din
sectorul de transport
M.4.1. Încurajarea
transportului în
comun și a celui
nemotorizat

M.4.2. Creșterea
mobilității în

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse
de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Calendar
indicativ
de
implementare

POR
20142020
Axa
Prioritar
ă nr. 4,
PI 4.1.

Primăria
Vaslui

2018-2020

Bugetul
local

Primăria
Vaslui

2017-2023

Axa
Prioritar
ă nr. 4,
PI 4.1.
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Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează

Problema
locală căreia i
se adresează
acțiunea

Descrierea acțiunii

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse
de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Calendar
indicativ
de
implementare

4,900,000

POR
20142020
Axa
Prioritar
ă nr. 4,
PI 4.1.

Primăria
Vaslui

2018-2022

3,061,000

Bugetul
local

Primăria
Vaslui

2018-2023

interiorul
municipiului și a
localităților rurale
19.

Proiect de
fluidizare a
traficului în
municipiul Vaslui

O.4. Îmbunătăţirea
mobilităţii şi
accesibilității de la
nivel metropolitan, în
vederea reducerii
emisiilor de CO2 din
sectorul de transport
M.4.2. Creșterea
mobilității în
interiorul
municipiului și a
localităților rurale

20.

Ecologizarea,
amenajarea și
reconversia albiei
vechi a pârâului
Vasluieț în
culoare verzi și
zone publice de
agrement

O.5. Creșterea
accesului populației
și turiștilor la
infrastructură
tehnico-edilitară și
de mediu
M.5.1. Asigurarea
unor spații verzi și
publice de calitate,

Proiectul este cuprins în PMUD Vaslui și prevede
realizarea următoarelor intervenții:
1.Monitorizarea și gestionarea orarului pentru
parcarea vehiculelor de-a lungul arterelor principale
de circulație și implementarea sistemului de taxare
diferențiată pentru parcarea în timpul orelor de vârf
(plată prin SMS, plată prin aplicație smartphone, plată
prin numerar, preferabil ticket răzuibil), în special în
centrul orașului;
. 2. Implementare sistem de semaforizare alternativă
și cu buton pentru favorizarea pietonilor la traversare,
a transportului prietenos cu mediul și a transportului
public și modernizarea trecerilor de pietoni prin
supraînălțare pentru încetinirea traficului (în special
pe str. Ștefan cel Mare); favorizarea persoanelor cu
dizabilități prin semnalizare sonoră și platforme
coborâte pentru persoanele cu dificultăți motorii,
nevăzători și hipoacuzici;
3. Implementarea sistemului de semaforizare cu undă
verde (sistem inteligent pentru managementul
traficului în vederea creșterii fluenței și siguranței
circulației și a prevenirii criminalității) pe str. Traian. și
pe str. Decebal.
Proiectul prevede ecologizarea și amenajarea în scop
Calitatea redusă a de agrement a vechii albii a pârâului Vasluieț, pe o
spații verzi și
lungime de circa 500m, prin executarea de lucrări de
publice, precum și ecologizare, acoperire a lor parțială, amenajarea de
existența unor
spații verzi, alei pietonale, piste pentru biciclete, role,
terenuri
skating, zone de socializare, mobilier urban, iluminat
abandonate /
public etc
degradate
Mobilitate
redusă pentru
toate modalitățile
de transport în
municipiul Vaslui
și în localitățile
rurale din Zona
Metropolitană

SHARE
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Nr.

21.

Titlul acțiunii

Reconversia unui
teren degradat
din zona Copou în
zonă verde și de
agrement

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează

inclusiv prin
reconversia
funcțională a
terenurilor degradate
sau neutilizate
O.5. Creșterea
accesului populației
și turiștilor la
infrastructură
tehnico-edilitară și
de mediu
M.5.1. Asigurarea
unor spații verzi și
publice de calitate,
inclusiv prin
reconversia
funcțională a
terenurilor degradate
sau neutilizate

Problema
locală căreia i
se adresează
acțiunea

Descrierea acțiunii

Realizarea lucrarilor de constructii necesare
Calitatea redusă a
reconversiei unui teren degradat (fostele sere) din
spații verzi și
zona Parcului Copou, în suprafață de circa 2ha, în
publice, precum și zonă verde si de agrement, respectiv interventii de
existența unor
tipul celor prezentate mai jos cu titlu exemplificativ si
terenuri
nu limitativ (in acord cu recomandarile studiilor
abandonate /
tehnice de specialitate realizate in vederea elaborari
degradate
proiectului):
• lucrări de pregatire a terenului
• amenajarea terenului în vederea transformării
sale în spatiu verde (plantarea cu plante
perene/gazonarea suprafetelor, inclusiv
plantare arbori și arbuști);
• realizarea sistemului de iluminat și/sau de
irigatii pe terenul supus intervenției;
• realizare de alei pietonale, piste pentru
biciclisti,
• creare trotuare;
• amenajarea unui loc de joaca pentru copii;
• achizitia si montarea elementelor constructive
de tipul foisoare, pergole, grilaje, grupuri
sanitare, spaţii pentru întreţinere/vestiare,
scene etc;
• dotarea cu mobilier urban (banci, cosuri de
gunoi, toalete ecologice, suporturi biciclete,
imprejmuire etc);
• dotarea cu echipamente sportive si de joacă,
constructii usoare pentru odihnă etc.
• inlocuire si/sau racordare la utilităti publice a
terenului obiect al investitiei;

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse
de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

Calendar
indicativ
de
implementare

2,554,000

POR
20142020
AP 4, PI
4.2.

Primăria
Vaslui

2017-2023
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Nr.

Titlul acțiunii

Obiectivul /
Măsura din Plan în
care se încadrează

Problema
locală căreia i
se adresează
acțiunea

Descrierea acțiunii

Bugetul
estimativ
(Euro)

Surse
de
finanțare

Responsabil /
Parteneri

22.

Modernizarea
Parcului Copou
din municipiul
Vaslui

O.5. Creșterea
accesului populației
și turiștilor la
infrastructură
tehnico-edilitară și
de mediu

Calitatea redusă
a spații verzi și
publice, precum
și existența unor
terenuri
abandonate /
degradate

Proiectul prevede modernizarea Parcului Copou, prin
amenajarea unui parc de joacă pentru copii, a unor
instalații de irigații, reabilitarea și extinderea
iluminatului public, amenajarea de alei etc.

1,500,000

Bugetul
local

Primăria
Vaslui

M.5.1. Asigurarea
unor spații verzi și
publice de calitate,
inclusiv prin
reconversia
funcțională a
terenurilor degradate
sau neutilizate

Calendar
indicativ
de
implementare
2017-2020

