RAPORTUL ANUAL AL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURILE
PUBLICE ALE UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE JUDEȚUL VASLUI, PRIN
CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI, PENTRU ANUL 2018

Raport cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2018
între autoritatea contractantă Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Vaslui, prin Consiliul
Județean Vaslui și beneficiari, așa cum sunt definiți de Legea nr.350/2005 privind regimul
finanțărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes
general:
DOMENIUL CULTURĂ:

Nr.
Crt.

Beneficiar

Titlu proiect

Suma
nerambursabilă
aprobată
(lei)

Valoarea
finanțării de
la bugetul
local cheltuită
(lei)

1.

Asociația
EUROPART2008 Vaslui

”CentenART –
Caravana
muzicală a
istoriei”

41.667

39.844,44

2.
Asociaţia
Culturală
”Trandafir de la
Moldova”
Vaslui

„100 de ani de
Unire, 100 de
ani de folclor
muzical”

45.000

44.275,20

1

Principalele rezultate
- s-a realizat 1 broșură culegere de folclor
pentru trasnmiterea moștenirii culturale
tinerei generații;
- 1 stagiu de pregătire pentru 20 de tineri
talentați la muzică;
- s-au realizat 25 de dvd-uri ale workshop-ului cu prestațiile tinerilor;
-1 spectacol caravană realizat în 4 locaţii
(Hoceni, Văleni, Laza și Cozmești);
-1 spectacol-concurs aniversar
”CentenART – Caravana muzicală a
istoriei” desfășurat;
-30 de tineri participanți la spectacolulconcurs aniversar;
- s-au realizat și distribuit 100 dvd-uri ale
caravanei desfăşurate prin proiect;
- 600 de spectatori participanți la
spectacolele din cadrul proiectului;
- s-au publicat 200 de broșuri culegere de
folclor;
- 700 pliante promovare;
- 100 cocarde;
- 30 șacose.
- 4 spectacole organizate în patru localităţi
(Huși, Rîșești, Pogonești și Vaslui);
-10 tineri artişti acompaniați de 11
instrumentiști împreună cu 2 rapsozi
populari au interpretat cântece vechi și
cântecele de cătănie;
-2 grupuri folclorice invitate (unul din
Republica Moldova şi unul din Pogoneşti)

pentru a susține un spectacol la Huși;
-1 atelier de dans popular în care au
evoluat 70 de dansatori (ansamblul de
dansuri «Trandafir de la Moldova» Husi);
-20 voluntari implicaţi în promovarea
proiectului;
-300 de ziare tipărite dedicate Centenarului
Marii Uniri
3.

Asociaţia
”Cu sufletul în
palmă” Vaslui

„Recital in
anul
centenarului –
FANFARA DE
LA BĂCEŞTI”

45.000

41.103,49

4.

Asociaţia
Ludosophia
Vaslui

„Mândru că
sunt român,
mândru că
sunt vasluian
(Centenarul
Marii Uniri în
viziunea
copiilor cu
cerinţe
educative
speciale)”

12.533,19

13.068,61

2

-3 spectacole susținute în Huși, Murgeni
și Băcești;
-1 fanfara cu 16 membri echipată și dotată
corespunzător pentru susținerea și
participarea la evenimente si manifestări
artistice specifice;
- 350 de participanți la spectacole;
- 50 de persoane vârstnice de la CAMS
Băcești au pus la dispoziție imagini și
mărturii înregistrate care au dus la
realizarea unui catalog cultural;
-1 catalog cultural tipărit –„Centenar
cultural vasluian” (100 exemplare);
- 1 eveniment lansare catalog (50
participanți).
- 75 de copii cu cerințe speciale
beneficiari în cadrul proiectului;
- s-au realizat cocarde și insigne tricolore
împreună cu copiii;
- copiii au vizionat documentare istorice,
apoi au realizat desene, colaje, picturi
inspirate de acestea;
- copiii cu autism sever au desfășurat
activități pe tabletă;
- vizite la muzeu ale copiilor cu cerințe
speciale;
- după vizită, copiii au realizat desene,
colaje și picturi inspirate de ceea ce au
văzut la muzeu;
- sub îndrumarea cadrelor didactice, copiii
au explorat spațiul virtual și au realizat 1
hartă turistică a jud. Vaslui și 1 hartă
turistică a României;
- s-au realizat 5 seturi jetoane omagiale
”Oameni, locuri, fapte” cu personalități,
monumente istorice, muzee pe care copiii
să le poate memora mai ușor;
- 1 expoziție omagială dedicată
Centenarului Marii Uniri cu lucrările
copiilor realizate în cadrul activităților;
- 5 albume digitale cu fotografiile și
videoclipurile de la activități.

5.

Asociaţia
Culturală
”Virgil
Caraivan”,
Şuletea

„Biserica,
şcoala şi eroii
la Centenar”

42.000

39.190,09

6.

Asociaţia
Tinerilor
Ortodocşi
Vaslui

„Întâlnirea
Tinerilor
Ortodocşi din
judeţul
Vaslui”

42.000

32.956,76

7.

Asociaţia
Tinere Vlăstare
2000

„Plai de dor”

13.898

12.467,99

8.
Asociaţia
Uniunea
Judeţeană a
Proprietarilor
de Imobile
ECOMAR,
Vaslui

„Meridianul
culturii”

9.382

8.288,43

3

- 1 concurs național de literatură;
- 200 de elevi si 50 cadre didactice
participanți din țară și Republica
Moldova;
- 1 eveniment cu ocazia împlinirii a 60 de
ani de la sfințirea noii biserici;
- peste 2200 participanți la eveniment;
- 100 de preoți participanți;
- 30 de funcționari publici participanți;
- a fost realizat un bust al lui Virgil
Caraivan care a fost amplasat in centrul
celor trei clădiri ale școlii cu același
nume;
- s-au publicat două plachete de poezie și
versuri cu lucrările premiate la concursul
de literatură.
-2 evenimente (Marșul Tineretului și
Conferința) desfășurate;
-1000 de participanți la activitățile
proiectului;
- sesiuni de lucru pentru 25 de grupe,
desfășurate în 25 de săli de clasă (Șc. nr. 3
„C-tin Parfene”) pentru a dezbate teme
despre credința ortodoxă și Centenarul
Marii Uniri;
-550 de pliante informative și 550 de cărți
de rugăciuni.
- grupul folcloric „Răzeșii” a participat
spectacol organizat in județul BistrițaNăsăud;
- peste 50.000 de participanți beneficiari
ai culturii vasluiene;
-5 întâlniri cu lideri formali și informali și
alți factori interesați din județul BistrițaNăsăud unde s-a făcut un schimb de
experiență;
- 200 pliante cu informații specifice zonei;
- 3 filmulețe conținând principalele
activități/evenimente derulate in cadrul
proiectului.
- colaborarea cu peste 1000 de scriitori în
vederea realizării revistelor;
- creațiile selectate au primit premii și au
fost incluse în reviste;
- tipărirea și lansarea nr.2, 3 și 4 al
Revistei
Internaționale
Meridianul
Culturii Românești;
- s-a promovat revista prin participarea la
zilele unor comune, la evenimente în
licee, la biblioteca județeană

DOMENIUL CULTE:

Nr.
Crt.

Beneficiar

Titlu proiect

Suma
nerambursabilă
aprobată
(lei)

Valoarea
finanțării de
la bugetul
local
cheltuită (lei)

1.

Parohia
Draxeni

„Credinţă şi
cultură în
satul
românesc”

30.000

20.073,65

2.

Parohia
Oşeşti

„Repere
vasluiene în
anul
Centenarului”

Parohia
Pogana

„Conservarerestaurare
iconostas şi
icoane la
biserica de
lemn
„Sf.Voievozi”

3.

26.910

26.675,96

Principalele rezultate
- 100 de copii participanți;
- 4 ateliere de lucru ”Drumul către suflet”
în care copiii au completat fișe cu
informații despre mari cărturari și istorici
români;
- 3 sesiuni de vizionare filme/documentare
cu conținut religios care au ca scop
comemorarea Marii Uniri;
- 1 excursie în stațiunea Durău;
- 9 sesiuni de muzică cultural-religioasă cu
scopul de a se promova muzica religioasă și
cultă;
- 9 ateliere de artă tradițională bisericească
și culturală în care s-au realizat obiecte
bisericești;
- 7 ateliere de pictat în care s-au realizat 30
picturi religioase pe sticlă;
- 1 expoziție cu picturile în biserică;
- 2 conferințe de presă;
- 220 materiale de promovare.
- s-au realizat și publicat 320 de albume cu
bisericile și mănăstirile din județ și 320 de
DVD-uri ataşate albumului;
-2 sesiuni de comunicare despre
personalitatea vasluiană Peneș Curcanul;
- copiii de la școala din Oșești au realizat
un tricolor de 2m lungime şi 2m lăţime și
pe o hartă a României de la 1918 au lipit
personalități ale unirii;
- s-au plantat 100 de stejari.
- realizarea documentației de restaurare a
iconostasului și icoanelor

21.420

17.969,24

4

DOMENIUL SOCIAL:

Nr.
Crt.

Beneficiar

Titlu proiect

Valoarea
Suma
finanțării de
nerambursabilă
la bugetul
aprobată
local cheltuită
(lei)
(lei)

1.

Asociaţia
Congregaţia
Surorilor
Franciscane
Misionare de
Assisi, Filiala
Huşi

„O lume
minunată”

22.618

18.223,09

Principalele rezultate
-80 de copii beneficiari de activități
deosebite de vacanță;
-80 de familii beneficiare;
-15 voluntari;
- 10 întâlniri în care copiii au vizionat un
basm, apoi au realizat desene, colaje prin
care au încercat să se identifice cu un
personaj;
- întâlniri unde copiii au desfășurat
activități sportive (fotbal, baschet, tobogan,
leagăne);
- s-au realizat 3 activități de drumeție, unde
copiii au fost la un parc de agrement, s-au
jucat cu mingi;
- s-au desfășurat activități de învățare a
limbii italiană;
- 1 atelier de dezvoltare personală în care
copiii au fost stimulați pentru a-și descoperi
competențele și abilitățile,
-100 materiale de promovare.

DOMENIUL SPORT:

Nr.
Crt.

Beneficiar

Titlu proiect

Suma
nerambursabil
ă aprobată
(lei)

Valoarea
finanțării de
la bugetul
local cheltuită
(lei)

1.

Club Sportiv
LIGA DE EST
Vaslui

„Cupa Moldovei
la TEAKWONDO ITF – Ediţia
a II-a”

29.997,99

29.599,36

2.

Asociaţia
Clubul de Şah
GAMBIT,
Huşi

„Şah în Huşi
pentru toţi
copiii”

16.946

16.802,25

5

Principalele rezultate

- 1 concurs Cupa Moldovei de
Taekwon-do ITF organizat la Vaslui;
-180 sportivi participanți la Cupa
”MOLDOVEI” de Taekwon-do ITF;
- dotarea clubului cu 1 aparat tehnici
speciale și 1 sistem arbitraj cu fir;
- 16 arbitri participanți la Cupa
Moldovei.
- 7 turnee de șah în jud. Vaslui;
-25 participanţi (5 seniori + 20 juniori)
din membrii echipei clubului;
- dotarea clubului cu: 45 seturi
echipamente sportive, 6 ceasuri șah, 10
table șah, 10 seturi de piese șah, 24
cupe
-80 medalii.

3.

Club Sportiv
SULSA Vaslui

„Investim acum
pentru
performanţele
din viitor”

17.444,69

16.952,30

4.

Club Sportiv
BUDOKAN
Vaslui

„Educaţie şi
dezvoltare prin
arte marţiale”

20.352

13.516,40

5.

Club Sportiv
Handbal KIDS
JOY Vaslui

„Handbalul este
viaţa mea”

26.598

26.596,00

6.

Club Sportiv
KARATEKENSEI
Vaslui

„Campioni
pentru viaţă”

17.379

14.049,90

6

- 8 sportivi și 2 oficiali participanți la
Cupa Europei la Taekwon-do ITF;
- dotarea clubului cu un sistem
electronic de arbitraj Taekwon-do ITF.
-2 instructori și 6 sportivi participanți
la Summer Camp 2018;
-35 sportivi participanți la Cupa
României de spot Jiujutsu;
-1 pregătire fizică generală și specifică
a sportivilor.
-1 participare la Turneul național de
minihandbal ”Cupa Transilvania
Brașov;
-25 participanți la Turneul național de
minihandbal ”Cupa Transilvania”Brașov;
- dotarea clubului cu: 25 echipamente
sportive și 25 genți pentru echipament.
- 1 participare la Campionatului
Național de Karate Tradițional
Fudokan pentru Copii + Cupa Regelui,
- 1 organizare Cupa Laur Polics &
Adel Cost ediția a VII- a Vaslui,
- 1 stagiu pregătire Târgu Mureș;
- 1 stagiu pregătire Harghita;
- 1 participare stagiu național de
pregătire Eforie,
- 1 participare Campionat Naţional de
Karate Tradițional Shotokan CJTS,
Cupa României CJTS Slatina 21.

