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Pentru cetățenii 
județului Vaslui.



Dacă ar fi să comparăm județul Vaslui 

cu o echipă de fotbal, imaginați-vă un 

antrenor care se are bine individual 

cu jucătorii, dar îi învrăjbește unul 

împotriva celuilalt pe jucători, iar jocul 

lor este un dezastru împotriva altor 

echipe.  

Unora le dă echipament bun, iar pe 

alții îi lasă cu aceleași ghete rupte de 

la un sezon la altul. Jucătorii sunt buni 

luați individual, dar ei trebuie să joace 

ca o echipă și au nevoie de un antrenor 

bun care să pună în valoarea calitățile 

fiecăruia și astfel să obțină victorii.  

 

În opinia mea asta trebuie să facă și 

un președinte de Consiliu Județean, 

să înțeleagă bine ce atuuri are județul 

și să le pună în valoare. Trebuie să-i 

aducă mai des la aceeași masă pe 

primari și pe decidenții din județ și să 

acționeze împreună pentru obiective 

comune. 

Apartenența politică ar trebui să 

nu conteze când vorbim despre 

prosperitatea și dezvoltarea 

economică și socială a județului.  

 

Ca parlamentar am văzut de ce, nici 

Guvernul și nici administrațiile locale, 

nu funcționează la noi. Am vorbit cu 

mulți șefi de instituții din județ, dar și cu 

miniștri ori secretari de stat. Nimeni nu 

înțelege că nu poți face același lucru 

și să te aștepți la rezultate diferite.

Totul este caracterizat de o lâncezeală 

generală. ”Timpul trece, leafa merge” 

sau ”las că merge și-așa” sunt definitorii 

pentru cum este administrat județul.  

 

Despre dinastiile care au 

prins rădăcini nu mai vorbesc 

pentru că le știți prea bine. 

 

Nu vă cer votul pentru că ceilalți nu 

au credibilitate sau și-au demonstrat 

Îmi doresc să trăim bine la noi acasă și cred că putem ajunge destul de 

repede acolo. Nu ne lipsește nimic, avem tot ce ne trebuie, mai puțin 

omul sau partidul care să înțeleagă să-i facă pe cetățeni să lucreze 

împreună, nu unul împotriva celuilalt. 

Către un Vaslui prosper. Ce este 
de făcut?
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limitele în acești 30 de ani și prin contrast 

eu aș fi un impecabil. Vă cer votul pentru 

că am o viziune care cred că poate fi 

câștigătoare. 

Vă cer votul pentru că alături de mine am 

atras oameni curați și pentru că mai mulți 

se vor implica dacă vor vedea că am 

reușit. Dați-mi această șansă și veți avea 

în slujba dumneavoastră un președinte 

100% pentru Vaslui!

Mihai Botez
Candidat pentru funcția de 

Președinte al CJ Vaslui



Echipa USR PLUS pentru Consiliul 
Județean Vaslui

Mitică Afteni, 
Inginer economist, 36 ani

Vasile Cadăr, 
Inginer silvic, 69 ani

Mihaela Bîicu, Expert 
achiziții publice, 36 ani

Mihai Bolea, Comandant 
navă cursă lungă, 71 ani

Gina Lazăr, Manager oficii 
poștale, 64 ani

Iuliana Teslariu,
 Invățător, 43 ani

Anca Ursu, 
Inginer agronom, 26 ani

Vasile Filipescu, 
Profesor, 47 ani

Anca Boroșescu-Mihăilă, 
Antreprenor, 31 ani
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Echipa USR PLUS pentru Consiliul 
Județean Vaslui

Cătălin Mîndru, 
Învățător, 45 ani

Alin Ioan Moldoveanu, 
Antreprenor, 37 ani

Gheroghiță Guzganu, 
administrator, 34 ani

Dănuț Bîicu, Membru și 
manager formație, 47 ani

Andrei-Dan Brînză, 
Antreprenor, 31 ani

Marius Croitoru, 
Registrator Medical, 46 ani

Dumitru Berescu, Președinte 
asociație agricolă, 55 ani

Adrian Ventoneac, Inginer 
Silvic, 58 ani

Florin Mardare, 
Profesor, 50 ani



Parc industrial în inima județului.
Propunerea noastră este cea de a crea un parc industrial în zona 

Crasna-Roșiești. Acesta ar oferi spațiu pentru dezvoltarea unor 

facilități pentru stocarea cerealelor, dar și prelucrarea fructelor sau 

legumelor. În acest moment, o parte din producție se pierde, iar 

munca de un an și numeroase resurse ajung, la propriu, în gunoi.

Crearea unui parc industrial în zona 

Crasna-Roșiești ar beneficia de o 

amplasare centrală, raportată la 

geografia județului.

Astfel, un parc industrial ar putea fi 

ușor accesat de cetățenii din Bârlad, 

Vaslui sau Huși, dar și de toți cei care 

locuiesc în comune.

Acesta ar putea fi ușor accesibil cu 

un transport auto eficient, bine pus la 

punct sau chiar cu transportul feroviar.

Avantajele unui astfel de parc ar fi 

evidente. Distanța spațială față de 

orașe și comune ar oferi acces la piața 

muncii.

Acces facil de stabilit la utilități precum  

apă, canalizare și energie electrică. 

Acces la rețeaua de internet mobil și 

fix.

Un alt avantaj ar fi posibilitatea de a 

transporta mărfuri pe calea ferată, 

de la gara Crasna sau Roșiești, dar 

și conexiunea rutieră cu drumul 

european E581.

Acest parc ar servi drept centru 

logistic pentru firmele exportatoare, 

devenind un centru zonal și ar atrage 

alți investitori. 

Investitorii sunt atrași, întotdeauna, 

de infrastructură și facilitățile pe care 

o zonă le poate oferi.

Absența infrastructurii a făcut ca 

investitorii să se lase așteptați. Nu mai 

avem timp de pierdut.

Suntem 100% dedicați acestui 

obiectiv. 

Parcul industrial se va transforma 

într-o prioritate, atât a mea, cât și a 

echipei de consilieri județeni.w
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• Dacă vrem să trăim bine la 

noi acasă, trebuie să muncim 

inteligent și să ne vindem 

producția la prețuri bune și pe 

cât posibil să o și procesăm 

pentru a-i crește valoarea. Dacă 

vrem să trăim bine la noi acasă 

trebuie să producem produse de 

calitate pe care să le vindem în 

țară, dar și în străinătate.  

• Trebuie să urmărim în 

permanență să ajutăm 

producătorii locali să se dezvolte, 

să-și achiziționeze mijloace de 

producție moderne și să producă 

pentru export. 

• Parcul industrial va trebui să fie 

o investiție planificată strategic, 

care să permită o dezvoltare 

ulterioară, în funcție de interesul 

investitorilor și a capacității 

instituțiilor de a atrage interesul 

asupra acestuia. Nu ne dorim un 

câmp cu clădiri goale, care nu 

contribuie cu nimic la economia 

județului.

• Pe lângă deținerea  unor facilități 

pentru agricultori, parcul 

industrial trebuie să servească 

unui scop de renaștere 

economică a județului, prin 

încurajarea investitorilor care 

aleg să finanțeze afaceri cu 

tehnologii moderne.

Ce vom face pentru un parc industrial?



Mobilitate și infrastructură.
Când spui infrastructură, spui dezvoltare.

Infrastructura  este unul dintre cele mai importanți factori în 

dezvoltarea economică și socială a unei comunități. Deciziile 

investitorilor au la bază, de cele mai multe ori, elementul 

infrastructurii: există sau nu conexiuni ale unei regiuni cu exteriorul?

O     infrastructură care oferă   

posibilitatea de a transporta ușor 

mărfurile atrage un întreg ecosistem 

de producție ce poate crea mii de 

slujbe.

La nivelul județului, infrastructura este 

nesatisfăcătoare (atunci când aceasta 

există).

Cele 3 mari orașe - Vaslui, Bârlad și 

Huși - nu au o centură ocolitoare, 

ceea ce produce o serie întreagă de 

probleme. Calitate proastă a aerului, 

clădiri afectate, drumuri proaste.

În afara orașelor mari lipsa 

infrastructurii este mai acută. 

0 kilometri de autostradă, 0 kilometri 

de cale ferată electrificată.

Conform datelor Consiliului Județean, 

doar 35% din drumuri sunt asfaltate. 

Acest lucru înseamnă că aproximativ 

1401 kilometri sunt încă din piatră sau 

pământ, impracticabile pentru un 

transport județean adecvat.

O călătorie până în București durează 

până la 4 ore, până în vestul țării până 

la 12-13 ore.

Lipsa mobilității și a infrastructurii are 

consecințe nefaste. Șomaj crescut, 

educație scăzută, lipsă a investițiilor, 

o calitate a vieții mai proastă.

Propunerile noastre cuprind proiecte 

de infrastructură ce vor putea fi 

finanțate din multiple fonduri. Fonduri 

județene, pentru proiectele locale, 

fonduri guvernamentale pentru 

proiectele mari de infrastructură.
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• Vom crește procentul de drumuri 

comunale și județene asfaltate 

până la 60% în anul 2024, 

urmând ca până în 2030, acest 

procent să atingă 100%.

• Sprijin logistic și instituțional 

pentru municipiile Vaslui, Bârlad 

și Huși pentru a prelua proiectele 

de infrastructură de la CNAIR și a 

le dezvolta.

• Unde este posibil, primăriile 

județului vor beneficia de sprijin 

din partea unui departament de 

fonduri europene dedicat scrierii 

de proiecte pentru UAT-uri.

• Vom folosi toate resursele 

legale și instituționale pentru 

ca proiectele mari - Autostrada 

Unirii, Autostrada București-

Suceava - să fie implementate cât 

mai rapid, fiind esențiale pentru 

dezvoltarea județului.

• Nici o călătorie dintr-un punct al 

județului să nu dureze mai mult 

de o oră. 

• Folosirea resurselor 

instituționale pentru a accelera 

proiectele de electrificare a căii 

ferate.

• Transportatorii din județ vor fi 

obligați, conform legii, să asigure 

un trasport cu mijloace de 

transport curate, spațioase și în 

condiții de maxim confort.

• O mobilitate crescută va permite 

găsirea de slujbe bine plătite, 

fără a părăsi comunitatea locală. 

• O mobilitate crescută va permite 

ca mai mulți copii să aibă acces la 

educație.

• O mobilitate crescută va atrage 

mai mulți investitori.

Ce vom face?



Educație mai bună. Șanse egale 
pentru elevi.
Începutul de școală este marcat de aceleași discuții în fiecare an. 

Abandon școlar, toalete în curte, spații improprii - toate compun un 

tablou sumbru al unui sistem educațional care nu a performat.

Vasluiul pierde, la propriu, întregi 

generații de copii care nu mai ajung 

să beneficieze de actul educațional.

Motivele renunțării sunt diverse - 

sărăcia, imposibilitatea de a ajunge 

la școală, lipsa susținerii din partea 

păriniților - un tablou ce crează un 

cerc vicios.

Un cerc vicios în care elevii care nu 

au acces la educație, ajung peste 

ani sa nu poată avea acces la munci 

calificate. 

Rezultatele se pot vedea în practică. 

Rata de promovare de la evaluarea 

națională sau bacalaureat nu este nici 

măcar în top 10 dintre județe la nivel 

național.

Mai mult, există școli care pur și simplu 

nu sunt adecvate actului educațional.

În alte locuri, nu există niciun fel de 

motivație pentru ca profesorii să 

predea într-o anumită locație. Acest 

lucru contribuie direct la abandonul 

școlar. Mulți elevi, care nu au o 

școală în localitate, ajung să nu mai 

frecventeze cursurile.

Lucrurile nu mai pot fi lăsate așa. Un 

județ educat este un județ prosper, iar 

investiția în educație este una ce va 

avea rezultate peste ani.
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• Fără toatele în curte, fără clădiri 

care se dărâmă, fără piedici 

în calea dreptului la educație. 

Mobiitatea crescută trebuie să 

asigure că orice elev, din orice 

colț al județului, are posibilitatea 

de a ajunge la școală. CJ trebuie 

să se implice direct pentru ca 

numărul școlilor care au toalete 

necorespunzătoare să scadă în 

fiecare zi.

• Trebuie să identificăm cazurile 

de abandon școlar și să 

intervenim acolo unde se mai 

poate face ceva. Continuarea 

studiilor pentru cei care au 

abandonat trebuie să fie 

un obiectiv permanent al 

mandatului nostru.

• Dotări practice. Profesori 

pregătiți. Profesorii pregătiți 

trebuie să fie stimulați să predea 

și la școlile aflate în comune, în 

școli care au manuale adecvate 

și toate dotările necesare actului 

educațional.

• Investiția în educație este una 

pe termen lung, dar singura care 

poate să constituie viitoarea bază 

de dezvoltare a județului.

• Absența politicului. Politica 

trebuie scoasă din sălile de clasă 

ale elevilor. Inspectorul Școlar al 

Județului Vaslui va fi o persoană 

aleasă pe bază pregătirii și a 

competenței demonstrate în 

actul educațional, nu pe baza 

obedienței sau a carnetului de 

partid. 

• Nu poți face performanță 

când singurul tău criteriu este 

înclinația politică.

• Directorii de școli trebuie 

stabiliți conform legii. Ei nu mai 

trebuie schimbați în funcție de 

năravurile politice ale unora sau 

altora.

• Vom susține acele ONG-uri 

care vor acționa în domeniul 

ameliorării condițiilor de viață ale 

elevilor ce provin din familii cu 

greutăți financiare. Abandonul 

școlar și adolescentele mame 

sunt la cote alarmante la noi 

în județ. Nu vom angaja noi 

birocrați care să rezolve această 

problemă, dar vom susține ONG-

uri care vor avea o abordare 

personalizată pe fiecare caz în 

parte.

• Scopul nostru va fi foarte clar: 

asigurarea șanselor egale pentru 

toți copiii din județul Vaslui.

Ce vom face pentru o educație mai bună? 



Un județ mai sănătos. Acces facil 
la servicii medicale.
Pandemia prin care încă trecem ne-a arătat un lucru pe care mulți îl 

cunoșteam. Mai sunt multe de făcut pentru un sistem de sănătate 

adecvat. În același timp, este necesar un rol mai mare al instituțiilor 

în promovarea prevenției pentru a preveni bolile cronice.

Populația județului Vaslui 

îmbătrânește de la an la an. Un ritm 

scăzut al nașterilor și plecările celor 

apți de muncă în alte locuri au făcut ca 

vârsta medie să crească, de la an la an, 

în județul Vaslui.

Acest lucru înseamnă că populația 

județului va avea anumite nevoi, din 

punct de vedere medical, care trebuie 

satisfăcute cât mai rapid cu putință. 

Principalul punct de sprijin în acest 

caz este medicul de familie, un pilon 

important al oricărei comunități.

Din păcate, în ultimii ani, în urma unei 

slabe implicări din partea autorităților,  

mai multe comune au rămas (iar fără 

acțiune, vor rămâne și altele) fără 

medic de familie.

Inacțiunea și incompetența 

autorităților au lăsat orașul Negrești 

fără un spital în care au fost investite 

milioane de euro, iar autoritățile din 

Bârlad, Huși și Murgeni  se chinuite 

să asigure funcționarea optimă a 

spitalelor, împiedicată în unele cazuri 

de interferența politică, sistemul de 

pile și relații arhicunoscut, dar și o 

lipsă a viziunii.

Proiectele organizațiilor ne-

guvernamentale de tipul “Caravana 

cu medici” au adus medicii în locuri în 

care niciun medic nu a mai călcat de 

mulți ani. Însă, în absența unor măsuri 

instituționale, zeci de locuri nu vor 

vedea un medic în viitorul apropiat.

Scopul nostru va fi să ușurăm accesul 

la medic/spital pentru toți locuitorii, 

dar și să promovăm, folosind 

mijloacele instituționale, prevenția, 

ca mijloc de a evita manifestarea 

anumitor afecțiuni, în special la cei cu 

vârste înaintate.
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• Prioritatea numărul 1 va fi 

promovarea prevenției ca pilon 

esențial al sistemului de sănătate 

publică. Vom căuta soluții legale 

pentru susținerea medicinei 

de familie și pentru încurajarea 

unei mai strânse legături cu 

medicul de familie. Este greșit și 

contraproductiv să aglomerăm 

secțiile de primiri urgențe, multe 

dintre cazurile care se prezintă 

acolo fiind de fapt cazuri ce 

puteau fi tratate și la un cabinet 

de medicină de familie.

• Specialități medicale mai 

aproape de cetățean.  Spitalele 

din județ trebuie sprijinite să 

își dezvolte numărul de servicii 

medicale, prin creșterea 

numărului de specialități 

medicale. În condițiile în care 

fiecare minut este prețios în 

cazurile de urgență, specialitățile 

trebuie aduse mai aproape de 

cetățean.

• În paralel, spitalele trebuie 

sprijinite în a achiziționa 

echipamentele necesare 

desfășurării activității, dar și 

găsirea și păstrarea personalului 

medical capabil să utilizeze 

echipamentul. Gata cu situațiile 

absurde în care aparatele zac 

nefolosite pentru că nu are cine 

să le opereze. 

• O atenție deosebită va fi acordată 

spitalului din Negrești. Trebuie 

ca acesta să poată oferi servicii 

medicale, cel puțin la un nivel 

minim, iar cei care se fac vinovați 

de starea în care se află spitalul 

actualmente, trebuie trași la 

răspundere.

• CJ Vaslui va susține ONG-urile 

de tipul “Caravana cu medici”. 

În paralel, vom face campanii 

de promovare a prevenției: 

efectuarea regulată de analize, 

controale medicale, integrarea 

sportului în activitățile zilnice, 

dar și o dietă sănătoasă. Aici 

trebuie acționat pe toate 

palierele de vârstă, de la elevi în 

școli, până la asociațiile pentru 

pensionari.

• Cursuri pentru medici pentru a fi 

pregătiți în situații extraordinare, 

cum sunt pandemiile, în cazul în 

care vor fi necesare.

Ce vom face pentru un județ mai sănătos?



Un județ verde. Un județ curat.
Pactul Verde European va fi una dintre cele mai de impact politici 

ale Uniunii Europene. La nivel european, deja a fost anunțat faptul 

că acesta va fi unul dintre principalele motoare de recuperare 

economică post-covid, iar anterior crizei sanitare se stabilise că în 

următorul exercițiu financiar, proiectele cu impact pe zona de mediu 

vor fi finanțate cu prioritate.

Timpul nu are răbdare, iar trenul 

finanțării proiectelor de mediu este 

unul pe care județul Vaslui nu mai 

poate să îl piardă. 

USR PLUS   se va  manifesta ca 

principalul motor  de inovație  și 

progres la nivelul Consiliului 

Județean, dar și la nivel de primării și 

Guvern.

La nivel de mediu, calitate a aerului 

și apei, dar și gestionare a deșeurilor, 

există mai multe probleme. 

Nu avem o imagine reală și concretă 

a sistemului de management al 

deșeurilor: cine reciclează, cât se 

reciclează, unde se colectează 

selectiv?

La nivel de comune, administrațiile 

sunt străine de conceptul de colectare 

selectivă. Adesea, deșeurile sunt 

aruncate la întâmplare, iar strategiile 

de gestionare a deșeurilor lipsesc cu 

desăvârșire.

Lipsa infrastructurii afectează inclusiv 

calitatea aerului și a apelor - aerul din 

orașe este poluat de autobuze vechi, 

apele ce trec prin localități sunt lăsate 

la voia întâmplării.

Mașinile și autobuzele electrice sunt 

aproape inexistente în județ. Nu au 

existat campanii de promovare a 

acestor alternative, iar infrastructura 

de încărcare este inexistentă.

Per total, lipsa strategiei, ori 

implementarea oricărei strategii face 

ca, din punctul de verdere al mediului, 

județul Vaslui să se afle la coada 

clasamentului european.

Trebuie acționat rapid și decisiv, iar 

fondurile europene să fie utilizate cât 

mai mult.
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• ADIV -În calitate de președinte 

al Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Vaslui voi face 

tot ce este posibil ca sistemul 

integrat de gestionare al 

deșeurilor să fie funcțional. În 

acest moment stăm foarte prost 

la capitolul reciclare. Există riscul 

de a fi amendați pentru proasta 

gestionare a domeniului.

• Nici o instituție de pe teritoriul 

județului Vaslui nu trebuie să fie 

în urmă în domeniul reciclării.

• Folosind fondurile speciale 

dedicate, vom eficientiza 

energetic toate clădirile aflate 

în patrimoniul CJ și vom sprijini 

primăriile să își eficientizeze 

energetic clădirile aflate în 

proprietate. Vor fi eficientizate 

școli, grădinițe, spitale, cămine 

pentru bătrâni și alte instituții 

publice.

• Combatem sărăcia energetică. 

Vom documenta, de la nivelul 

consiliului județean, programul 

european de anvelopare 

a clădirilor și vom încuraja 

primăriile și asociațiile de 

proprietari să-l adapteze pentru 

situația lor proprie.

• Ne propunem ca suprafața 

împădurită  să fie de 17% în 2024 

(de la 14% în prezent) și 21% până 

în 2030. Acest lucru înseamnă 

suport pentru împăduriri, 

construcția de parcuri și multe 

alte proiecte de “înverzire”. 

Acțiunea va începe cu zonele 

degradate sau în curs de 

degradare.

• Identificarea zonelor aflate 

în risc de inundații și acțiune 

directă, pentru a împiedica/evita 

eventualele inundații, ori pentru 

a reduce la minim efectul lor.

Ce vom face pentru un județ verde și curat?



Un județ digital. Ce este de făcut?
Digitalizarea administrației publice nu mai este o chestiune de 

inovare, ci este o obligație pe care orice administrație responsabilă 

o are. În timpurile în care se discută despre inteligență artificială, 

platforme cloud și 5G, a nu asigura servicii minime digitale este 

dovadă de incompetență și rea-voință.

Cetățenii unei comunități trebuie să 

aibă un număr cât mai mare de servicii 

prestate printr-un număr cât mai mic 

de drumuri, iar acest lucru nu se poate 

face decât dacă ei au posibilitatea să 

își plătească taxele și impozitele on-

line, să poată solicita și primi actele 

necesare on-line, iar platformele prin 

care solicită documentele trebuie 

să fie predictibile, sigure și ușor de 

folosit.

Digitalizarea va trebui să fie una rapidă. 

Prea mult timp s-a pierdut în acest 

domeniu și prea puține s-au făcut. 

Acțiunea noastră trebuie să fie rapidă, 

iar, după stabilirea unor platforme 

sigure, cetățenii trebuie încurajați să 

le folosească cât mai mult. 

Proasta gestiune a domeniului 

digitalizării se poate vedea doar după 

o accesare scurtă a site-ului Consiliului 

Județean Vaslui. 

Un site este ca o oglindă a județului 

- poate prezenta informații esențiale 

despre județ și îi ajută pe investitori să 

acceseze rapid informații de interes. 

Site-ul cjvs.eu le spune că județul 

Vaslui este încă blocat la nivelul anilor 

2000. 

Aceasta este și situația multor altor 

comune  sau orașe.

Între timp, doar 8 localități sunt 

înregistrate pe ghiseul.ro, platforma ce 

ar putea fi utilizată pentru a plăti on-line 

taxele și impozitele. Slaba promovare 

a acesteia face să fie utilizată de un 

număr infim de persoane.

Este mai mult decât clar că trebuie să 

facem pași rapizi spre digitalizare.
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• Vom face tot ce se poate din 

perspectiva CJ Vaslui pentru 

ca toate primăriile să se înscrie 

pe ghiseul.ro. Cine dorește să 

plătească on-line trebuie să aibă 

această posibilitate. În paralel, 

mijloacele de plată on-line, 

trebuie popularizate. Degeaba 

există dacă lumea nu știe de ele.

• Transparentizarea site-ului 

Consiliului Județean Vaslui. 

Dacă cineva caută o informație 

despre Vaslui, aceasta trebuie 

găsită ușor, pe un site intuitiv. Un 

site funcțional este o modalitate 

de a asigura transparența 

administrativă. În maxim 6 luni 

de la preluarea mandatului, 

acesta trebuie adus într-o formă 

adecvată și adaptată vremurilor.

• Primăriile din județ vor primi 

sprijin în vederea mentenanței 

site-urilor. Acestea trebuie 

să asigure un grad mare de 

transparență.

• Ai nevoie de un document? 

Acesta va fi disponibil on-line! - 

Circuitul documentelor trebuie 

liberalizat cât mai rapid.

• Rețelele sociale vor fi utilizate 

pentru ca cetățenii să fie 

informați în permanență, iar 

aceștia să ofere feedback 

instituțiilor, atunci când se 

impune.

Ce vom face pentru un județ digital?



O politică socială adaptată 
vremurilor.
Sărăcia este una dintre problemele care afectează cu preponderență 

județul Vaslui. Salariile sunt mai mici, oportunitățile mai puține. 

Alegerea se dă, de cele mai multe ori, între a pleca în străinătate, sau 

a duce un trai de pe o zi pe alta.

La nivel instituțional, județul Vaslui 

este un exemplu de “Așa nu!”. În 

Vaslui, cel mai mare angajator este 

reprezentat de DGASPC, o instituție 

publică, nu de un angajator privat, așa 

cum ar fi normal într-o economie de 

piață.

În același timp, DGASPC reprezintă o 

sursă de sifonare de bani și acordare 

de beneficii pentru apropiați. Curtea 

de Conturi a găsit de mai multe 

ori nereguli la modul în care este 

condusă instituția: acordarea de 

beneficii ilegale, folosirea cursurilor 

de specializare ca și concedii mascate 

pentru o mână de funcționari, în timp 

ce alții nu au fost niciodată la un curs 

de specializare.

Între timp, mii de persoane trăiesc doar 

din ajutorul social din care trebuie să 

întrețină familii întregi. De multe ori, 

singura salvare a acestora este munca 

cu ziua, o activitate prost plătită și 

care, de cele mai multe ori, îi exclude 

pe cei care o prestează de la beneficii 

precum asigurare medicală, drept de 

pensie sau îndemnizație de șomaj. 

AJOFM nu reușește să integreze 

acești oameni în câmpul muncii,

Cursurile ce calificare/recalificare se 

fac doar pentru evidență, iar piața 

muncii nu mai poate absorbi cetățenii 

care se califică în aceleași și aceleași 

meserii. 

Este clar că o bună parte din politica 

socială este dependentă de Guvern, 

însă Consiliul Județean Vaslui trebuie 

să facă eforturi pentru a integra mai 

bine pe piața muncii persoanele care 

se află în risc de sărăcie sau chiar sub 

linia sărăciei.
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• În primul rând avem nevoie de un 

control mai riguros al DGASPC 

și AJOFM și ghidarea activității 

acestor instituții după niște 

strategii și obiective care să ne 

permită o mai bună dezvoltare 

economică a județului.

• Violența domestică și 

alcoolismul sunt probleme atât 

la nivel național, cât și județean. 

Avem nevoie de o nouă abordare 

în aceste domenii, iar de la 

nivelul Consiliului Județean voi 

urmări personal implementarea 

unor proiecte care să amelioreze 

aceste domenii care afectează 

enorm calitatea vieții. Există 

ONG-uri care au experiență în 

gestionarea acestor probleme și 

voi lupta pentru implementarea 

acelor soluții și la noi în județ. 

• Din păcate, județul Vaslui este 

unul dintre cele mai sărace 

județe din țară din cauza 

lipsei locurilor de muncă, dar 

și din cauza slabei pregătiri 

profesionale a cetățenilor. 

• Obiectivul nostru trebuie să 

fie să reintegrăm în câmpul 

muncii categoriile de cetățeni 

defavorizate din cauza sărăciei, 

etniei sau a unor dizabilități. 

Sunt anumite categorii de 

cetățeni care probabil nu vor 

mai munci vreodată, dar alții au 

o stare de sănătate bună și tot 

ce trebuie să facem este să le 

deschidem orizonturile și să-i 

asistăm să învețe o meserie și 

să înceapă să se autosusțină și 

astfel să contribuie la crearea de 

plusvaloare la noi în județ.

• AJOFM Vaslui trebuie să devină 

un actor care să înțeleagă mai 

bine nevoile mediului privat și 

să ofere cursuri de pregătire 

și formare profesională în 

domeniile cerute de acesta.

Ce vom face pentru a avea o politică socială 
adapată vremurilor?



Turism și în Vaslui.
Județul Vaslui nu este un pol turistic. Aflat departe de mare, fără 

munți, pârtii de ski sau alte formațiuni naturale, asocierea dintre 

județul Vaslui și turism este una mai degrabă ciudată. Totuși, trebuie 

să fim conștienți că, în absența propriei promovări, nimeni nu o va 

face în locul nostru. Este datoria politicienilor – de la nivel județean, 

respectiv local, să își pună în valoarea obiectivele turistice. Județul 

Vaslui rămâne în continuare un loc cu potențial turistic istoric, 

religios și rural.

Turismul este un domeniu tratat cel 

mult superficial la nivel de județ.

Ultimele date disponibile la nivel 

public(din 2016) ne spun că numărul 

turistilor străini care au vizitat județul 

a fost de 3.196.  Cam 9 turiști străini pe 

zi.

Despre turismul intern știm și mai 

puține. Nu știm câți oameni din alte 

județe au ales să se oprească în județ.

Promovarea on-line lasă de dorit. 

Dintre două site-uri care ar avea ca 

scop promovarea unor circuite din 

județ, unul nu mai funcționează, altul 

a fost updatat acum 16 ani.

Cam acesta este nivelul turismului 

după CJ Vaslui.

Alte surse sunt aproape inexisistente 

- nu există pagini de Facebook, 

Instagram sau alte rețele sociale, 

informațiile în limbile de circulație 

internațională sunt limitate.

Ne sabotăm singuri.

USR PLUS propune să facem un pas 

spre schimbarea imaginii județului și 

chiar mai mult de atât.

Nu vom face promisiuni bombastice 

- județul nu se va transforma în noul 

pol turistic al României peste noapte, 

însă la fel ca o casă în care începi 

construcția cu fundația, următorii 4 

ani pot constitui fundația schimbării 

imaginii județului. 
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• Primul lucru este să creăm o 

identitate și apoi un brand al 

județului Vaslui. Vom face o serie 

de consultări astfel încât în urma 

acestora să rezulte o identitate 

în care cât mai mulți vasluieni să 

se regăsească. Apoi va trebui să 

vorbim, să ne promovăm și să 

ne mândrim cu ea. Tot ce vom 

construi în turism mai departe va 

trebui să aibă legătură cu această 

nouă identitate.

• Promovarea activităților turistice 

nișate pe turismul de tranzit: 

activități de agrement de scurtă 

durată (ex. tururi ghidate ale 

orașelor Vaslui, Huși, Bârlad, 

tururi ale conacelor din județ, 

tururi pe lunca Prutului și 

experiențe culinare autentice). 

• Dezvoltarea turismului rural, 

agroturismului, ecoturismului 

prin identificarea localităților cel 

mai puțin afectate de dezvoltarea 

tehnologică și încurajarea 

localnicilor să își dezvolte mici 

afaceri în turism (brutării, mici 

crame, ferme de animale, ferme 

legumicole, livezi etc). 

• Încurajarea producătorilor din 

domeniul viticol să-și extindă 

afacerile de la producția de vin 

către turismul oenologic (crame, 

degustări, tururi), dar și pensiuni. 

• Vom colabora cu autoritățile 

din Republica Moldova pentru 

crearea unor pachete turistice 

comune.  

• Vom organiza evenimente 

culturale, gastronomice și 

folclorice la care să participe 

locuitori din județele apropiate 

sau cetățeni din diaspora.

Ce vom face pentru turism?



Băile Ghermănești. O perlă uitată?
La aproximativ 25 de kilometri de Huși există izvoare de apă 

minerală sulfuroasă cu proprietăți terapeutice. Băile de la 

Ghermănești sunt situate pe teritoriul comunei Drânceni. Aici a 

funcționat un spital balnear, Spitalul Carol I. Însă după 102 ani de 

funcționare, în 2014, complexul a fost închis și lăsat într-o stare de 

cvasi-paragină. Clădirile sunt devastate, iar zona înconjurătoare a 

fost captată de natură. Promițând mai multe reabilitări, CJ Vaslui, 

care este proprietarul clădirilor, nu a acționat sau nu a fost capabil să 

scrie un proiect.

Băile au fost numite un „boț de aur”, 

dar aproape ca orice bun, nepuse în 

valoare, este imposibil ca izvoarele să 

genereze bunăstare pentru locuitorii 

comunei sau județului.

Băile Ghermănești sunt exemplul 

perfect de incompetență a unei 

administrații.

Cu resursele în propria curte, CJ Vaslui 

nu a vrut sau nu a putut să identifice 

un investitor și să valorifice acest 

obiectiv.

În ceea ce privește subiectul Băile 

Ghermănești, administrația actuală 

și-a demonstrat limitele.

Deja a trecut prea mult timp ca 

infrastructura existentă să mai poată fi 

folosită/valorificată.

Mai mult ca sigur, Băile Ghermănești 

reprezintă un loc în care se impune o 

echipă capabilă să muncească și să 

ducă la capăt un proiect coerent
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• Drama acestor obiective, care 

ar putea fi mai bine gestionate 

sub umbrela unor parteneriate 

public-private, constă în faptul că 

legea ce reglementează aceste 

colaborări este prost scrisă, iar 

sintagma ”profit rezonabil” lasă 

loc unor interpretări abuzive din 

partea organelor de control și 

astfel investitorii privați se feresc 

de aceste obiective. Primul pas 

este corectarea acestei legi. 

• Al doilea pas îl reprezintă 

aducerea la aceeași masă a CJ 

Vaslui, proprietarul spațiului, UAT 

Drânceni, proprietarul izvoarelor, 

și convenirea asupra unui cadru 

de parteneriat. 

• Al treilea pas îl reprezintă 

căutarea unui partener cu 

experiență în gestionarea 

unor astfel de facilități, iar în 

acest proces putem coopta toți 

parlamentarii județului și toți 

reprezentanții care au relații 

externe.  

• Noi nu avem și nici nu vom 

avea prea curând experți în 

gesionarea unei astfel de 

facilități, facilitate care poate 

să creeze bunăstare și locuri de 

muncă pentru județul nostru.

Ce vom face pentru Băile Ghermănești?



Vaslui - un județ (și) pentru tineri.
Județul Vaslui îmbătrânește de la an la an. Lipsa oportunităților 

profesionale, dar și a celor personale, alungă din județ generații  

întregi de tineri, în alte state sau în orașele mai mari. 

Dacă vrem ca o altă generație să nu mai plece, trebuie să le oferim 

oportunități.

Politicile de tineret au fost mai 

degrabă absente în ultimii 30 de ani, 

în România și, în particular, în județul 

Vaslui. Senzația că facem totul pe 

genunchi este prezentă în toate 

domeniile diverse ale politicii. 

După fiecare sesiune de bacalaureat, 

cu fiecare generație care termină o 

facultate, o întrebare vine pe buzele 

tuturor: câți vor pleca în străinătate?

Județul Vaslui a devenit un 

“exportator” de tineri, către alte județe 

și către alte state. Cei care pleacă la 

facultate, nu se mai întorc. Rămân în 

orașele în care au terminat facultatea 

pentru a-și căuta un loc de muncă, iar 

vizitele lor se rezumă la casa părinților 

sau bunicilor. În timp, legătura cu 

Vaslui se stinge.

Pe hârtie, un municipiu precum Vaslui 

a crescut constant în ultimii ani. Însă 

o plimbare scurtă pe străzile orașului 

și poți vedea că de fapt populația 

îmbătrânește. Situația este și mai 

gravă pentru comunele din județ, 

care, încet, ajung efectiv să dispară.

Nu vom putea să menținem tinerii în 

județ dacă nu vom oferi oportunități  

de dezvoltare profesională și 

personală. O persoană activă are 

nevoie de mai mult decât un loc de 

muncă, are nevoie să se simtă integrat 

într-o comunitate, să aibă alternative 

de petrecere a timpului liber.

Concomitent, un domeniu precum 

sportul are de suferit în județul Vaslui 

– atât când vorbim de sportul de 

masă, cât și când vorbim de sportul 

echipelor profesioniste. Sportul, în 

ambele instanțe, este esențial pentru 

dezvoltarea unui simț al comunității și 

crearea unei solidarități – între cetățeni, 

în general, dar și inter-generațional
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• În orașele civilizate evenimentele 

precum concursurile de cross, 

maraton sau ciclism sunt lucruri 

obișnuite și reprezintă puncte 

de atracție pentru întreaga 

comunitate locală.  Îmi doresc să 

punem județul Vaslui pe harta 

națională a acestor concursuri și 

să atragem la noi în județ turiști 

sportivi amatori.  

• Încurajarea antreprenorilor sau 

ONG-urilor locale să organizeze 

evenimente de genul Open 

Camp care să adune participanți 

din tot județul și chiar și 

din județele vecine. Aceste 

evenimente culturale vin să 

anime comunitatea locală, să 

dezghețe inimi și să apropie 

oamenii făcându-i să se simtă 

mândri de comunitatea lor.

• Vom aloca fonduri și un 

departament special care să 

aducă arta și cultura, în toate 

formele ei, mai aproape de 

cetățeni și tineri. 

• Procesul de învățare trebuie 

să fie unul creativ și stimulativ 

pentru elevi. Vom susține 

inițiativele profesorilor sau 

ONG-urilor care vor propune 

învățarea prin experimentare și 

metode alternative și creative de 

învățare.

Ce vom face pentru tineri?



Vaslui - un județ (și) pentru 
antreprenori.
Dezvoltarea unui mediu antreprenorial și dezvoltarea spiritului 

pentru inovație trebuie să fie în centrul oricărei instituții de tipul 

Consiliului Județean.

Un mediu antreprenorial sănătos produce valoare adăugată, asigură 

slujbe și salarii și contribuie la bunăstarea generală a comunității

CJ Vaslui și instituțiile competente 

trebuie să depășească stadiul 

declarativ la care se fac lucrurile acum.

Trebuie să pășim în planul concretului 

și să oferim un sprijin activ și solid 

pentru antreprenori și pentru cei care  

doresc să devină antreprenori.

Există mai multe programe 

guvernamentale dedicate accesării 

de finanțări rambursabile și 

nerambursabile. Există numeroase 

domenii ce pe viitor vor putea fi 

finanțate prin fonduri europene, în 

special pe sectorul digital și verde. 

Scopul unei instituții este clar: să ofere 

un cadrul legislativ local predictibil și  

ușor de înțeles. Să ofere îndrumare 

antreprenorilor printr-o explicare și 

înțelegere a cadrului legislativ național 

iar atunci când este nevoie, să nu se 

constituie într-o piedică birocratică în 

drumul acestora. 

Pe lângă acest lucru, Consiliul 

Județean trebuie să se implice în 

dezvoltarea spiritului antreprenorial 

încă de la cei tineri, dar și în 

promovarea posibilității deschiderii 

unei afaceri printre cei care acum se 

află în diaspora sau au plecat în alte 

județe.
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• ÎNFIINȚARE

• DEZVOLTARE

• COOPERARE

• ÎNFIINȚARE. Voi organiza 

un departament în cadrul 

Consiliului Județean al 

cărui scop să fie susținerea 

antreprenoriatului care va 

avea ca obiectiv popularizarea 

oportunităților de finanțare 

pentru start-up-uri. Acest 

departament va organiza întâlniri 

și va oferi suport persoanelor 

interesate să inițieze afaceri. 

• DEZVOLTARE. În paralel, ne 

vom axa pe dezvoltarea celor 

existente. Mulți antreprenori 

au afaceri care funcționează de 

ani de zile, dar care întâmpină 

dificultăți în a le dezvolta. 

Vom organiza cursuri pe 

aceste subiecte și vom urmări 

implementarea unor măsuri care 

să ajute la dezvoltarea afacerilor.

• COOPERARE. Avem mulți 

producători în domeniul agricol, 

dar au forță economică redusă 

și nu reușesc să penetreze 

piața locală, națională sau chiar 

internațională. Producătorii de 

legume, de fructe, cereale, de 

miere chiar, pot să se unească în 

asociații care să pună producția 

la un loc și astfel de aibă putere 

mai mare de negociere și să 

organizeze lanțuri de distribuție 

a mărfii mai avantajoase.

Ce vom face pentru antreprenori?



Instituții transparente. Județ 
conectat la cetățean.

Consiliul Județean și, probabil, 

majoritatea instituțiilor de pe teritoriul 

județului au practicat, în ultimii 30 

de ani, un stil de conducere în care 

cetățeanul a venit pe un plan secund.

Conectarea cu cetățeanul a lipsit 

aproape în totalitate, deciziile se iau în 

cercuri restrânse, iar noi am ajuns să 

fim, de cele mai multe ori, puși în fața 

faptului împlinit.

Aversiunea față de tehnologie și 

modernitate a partidelor vechi din 

Vaslui s-a manifestat prin ascunderea 

deciziilor de cetățean. 

Așa cum am vorbit și mai devreme, 

chestiuni esențiale pentru  

transparență - precum un site 

funcțional, o pagină de Facebook 

activă sau o modalitate de primire și 

implementare a feedback-ului din 

partea cetățeanului a fost o chestiune 

nevăzută la nivel județean. 

Lucrurile nu pot continua așa. O 

instituție care servește cetățeanul 

trebuie să fie în permanentă 

comunicare cu acesta - să știe care îi 

sunt nevoile, dorințele și ideile. 

Dacă a existat vreodată, sistemul de 

colectare a feedback-ului din partea 

cetățeanului a fost doar o chestiune 

formală, fără rezultate concrete.

Consiliul Județean Vaslui a fost condus într-o manieră opacă, lipsită 

de transparență. În parte, datorită lipsei de viziune și de dorință de a 

schimba lucrurile, în parte în mod intenționat. Lucrurile trebuie să se 

schimbe, iar instituțiile trebuie deschise către cetățeni.
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• Implementarea conceptului 

de buget participativ la nivel 

județean. Conceptul este simplu - 

CJ va aloca un procent din buget 

pentru finanțarea proiectelor 

propuse de cetățeni. Acest 

sistem va fi implementat printr-o 

platformă publică, iar cetățenii 

vor putea să propună și să aleagă 

proiectele pe care le consideră 

utile pentru comunitate.

• Toate informațiile, actele, 

declarațiile de avere și interese, 

CV-uri și alte informații relevante 

vor fi găsite ușor de cetățean, 

fără să trebuiască să caute adânc 

prin arhivele unui site învechit.

• Folosirea platformelor de 

social media pentru a promova 

activitățile. Informația trebuie 

adusă la cetățean prin metodele 

care îi sunt la îndemână acum.

• Activitatea CJ trebuie reflectată 

și în presă. Președintele și 

consilierii vor avea, regulat, 

conferințe de presă unde vor 

răspunde întrebărilor din partea 

jurnaliștilor, dar și din partea 

cetățenilor. 

• O strategie coerentă. Vom 

implementa o strategie de 

dezvoltare coerentă, predictibilă 

și, mai ales, realizabilă. Astfel, 

orice cetățean poate urmări 

obiectivele pe care și le-a asumat 

CJ Vaslui, dar și satisfacerea 

acestora. Fără strategii 

pompoase și nerealizabile!

• Sistem de colectare a feedback-

ului și de implementare a 

acestuia. Toate instituțiile care 

interacționează cu cetățeanii vor 

avea la dispoziție un sistem de 

colectare a feedbackului pentru 

a se vedea măsura satisfacției 

cetățeanului raportată la 

serviciile publice. 

• Feedback-ul colectat va 

transforma, în timp,  modul de 

lucru instituțional.

• Toate cheltuielile publice 

vor putea fi accesate într-un 

format intuitiv, ușor de înțeles. 

Vasluienii trebuie să știe cum 

sunt cheltuiți banii lor.

• Prezentarea unui raport lunar 

de către președintele CJ care 

să conțină stadiul de evoluție 

al principalelor obiective ale 

Consiliului Județean.

Ce vom face pentru un județ mai transparent?



Un drum lung. Să-l parcurgem 
împreună. 

Echipa USR PLUS este pregătită 

pentru guvernarea locală a județului. 

Avem în fața noastră un drum lung, 

însă proiectele, ideile și direcțiile 

cuprinse în acest document sunt 

perfect realizabile.

Am ales să nu venim în fața cetățenilor 

cu promisiuni pe care știm că nu le-

am putem realiza, sau să venim să 

spunem că lucrurile se vor schimba 

peste noapte.

Lucrurile se vor schimba doar dacă ne 

dedicăm 100% unui obiectiv comun 

și unor idei care sunt susținute de o 

largă parte a societății.

Lucrurile se vor schimba dacă în 

fiecare zi, dăm 100% și mai punem o 

cărămidă la construirea unui județ pe 

care cetățenii săi îl merită cu adevărat. 

Am intrat în politică convinși de 

faptul că lucrurile nu se vor schimba 

dacă folosim aceeași rețetă. Statul 

pe margine nu mai este o soluție. 

Prin poltică, vom reuși să schimbăm 

imaginea județului și, peste câțiva ani, 

să îl facem un județ în care oamenii să 

trăiască cu drag.

Angajamentul nostru este clar - 

suntem 100% pentru Vaslui. 

Pe 27 septembrie, îi așteptăm alături 

de noi pe toți cetățenii care știu că 

lucrurile pot fi făcute cum trebuie și în 

județul Vaslui.

Fără compromisuri inutile, fără blaturi 

cu cei care au distrus județul.

Suntem echipa USR PLUS, iar de pe 

27 septembrie, suntem pregătiți să 

te reprezentăm în Consiliul Județean 

Vaslui.

Probabil că una dintre cele mai mari probleme ale politicii românești 

au fost promisiunile fantastice. Candidații și politicienii au venit în 

fața alegătorilor cu promisiuni nerealizabile sau pe care au ales, din 

diverse motive, să nu le mai implementeze. Lucrurile trebuie să se 

schimbe.



33

• fb.com/MihaiCatalinBotez/

• fb.com/USRVaslui

• fb.com/PLUSVaslui

• vaslui.usr.ro

• usr.ro

• ro.plus

• usrplus.ro

• Surse foto: unsplash.com, shutterstock.com 

arhivă proprie

Unde ne găsești?



100% pentru
Vaslui.


