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AUTORITATEA FINANTATOARE           Se aprobă/Nu se aprobă, 
JUDEȚUL VASLUI prin CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI      PREȘEDINTE 
COMISIA DE GESTIONARE A PROGRAMULUI        DUMITRU BUZATU 
Nr. 956/19.01.2022                                            
 

RAPORT 
 

cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal 2021 în 
cadrul “Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de 

interes local pentru anul 2021”, conform prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de 

interes general, cu modificările şi completările ulterioare 
 
 
 Prin Hotărârea nr.73/2021, Consiliul Judeţean Vaslui a aprobat Programul judeţean 

pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes local pentru anul 2021. 

Prin acest program, a fost alocată suma de 500.000 lei organizațiilor neguvernamentale din 

judeţ cu activitate în domeniile: cultură, culte, sport și social, pentru proiecte care să aibă 

ca scop stimularea persoanelor juridice fără scop patrimonial, cu activitate în domeniul 

culturii, cultelor, serviciilor sociale și sportului, pentru realizarea unor obiective de interes 

public local. Prin Hotărârea nr.79/2021 au fost aprobate Ghidurile Solicitantului pentru 

fiecare domeniu în parte în care se precizează scopul și obiectivele acordării finanțărilor 

nerambursabile, categoriile de beneficiari eligibili, durata, bugetul, procedura aplicată. 

În anul 2021, Consiliul Județean Vaslui a sprijinit și organizaţiile debutante (care nu 

au mai obținut finanțare din bugetul local al Judeţului Vaslui) printr-o alocare financiară 

dedicată, pentru domeniile cultură, social și sport. Face excepție domeniul culte, pentru 

care nu se alocă sume speciale organizațiilor debutante. 

În cadrul etapei de deschidere a propunerilor de proiecte, Comisia de gestionare a 

Programului a consemnat că pe domeniul Cultură s-au depus 11 proiecte, dintre care 4 

proiecte de către organizații debutante, pe domeniul Culte s-a depus 1 proiect, pe domeniul 

Sport s-au depus 7 proiecte, dintre care 1 proiect de către o organizație debutantă și pe 

domeniul Social s-au depus 2 proiecte. 

În urma procesului de evaluare, din cele 21 de proiecte depuse, 16 proiecte au fost 

selectate pentru finanțare, rămânând pe lista de rezervă 3 proiecte depuse de organizații 

cu experiență din cadrul domeniului Sport, iar 2 proiecte au fost respinse. Valoarea totală a 

finanțării nerambursabile aferentă proiectelor selectate pentru finanțare a fost de 

339.163,38 lei.  

Având în vedere faptul că s-au înregistrat economii în cadrul programului, prin 

Hotărârea nr.109/2021, suma de 48.141,58 lei s-a redistribuit la domeniul Sport, organizații 

cu experiență, pentru finanțarea celor 3 proiecte aflate pe lista de rezerve. 

După redistribuire, au fost semnate 19 contracte de finanțare, după cum urmează: 

 domeniul Cultură – 10 contracte;  

 domeniul Culte – 1 contract; 

 domeniul Social – 1 contract; 

 domeniul Sport – 7 contracte. 
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În perioada iulie – noiembrie 2021, au fost implementate 19 proiecte. Toți 

beneficiarii au desfășurat activitățile conform contractului de finanțare și au îndeplinit 

indicatorii stabiliți prin proiect. Valoarea totală a sumelor cheltuite de beneficiari a fost de 

370.026,56 lei. 

Situaţia privind proiectele finanţate (solicitanţii/beneficiarii, sumele cheltuite şi 

rezultatele obţinute) este prezentată în Anexa la Raport.  

 
 
 

Preşedintele Comisiei pentru gestionarea Programului judeţean pentru finanţarea 

nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes local 

pentru anul 2021, 

  
 

Caragaţă Valeriu, 

Administrator public al judeţului Vaslui 
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ANEXĂ 

la raportul cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul 
anului fiscal 2021 în cadrul “Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a 
activităţilor nonprofit de interes local pentru anul 2021”, conform prevederilor Legii 

nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 
activităţi non-profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare 

 
DOMENIUL CULTURĂ: 

Nr. 
Crt. 

Beneficiar Titlu proiect 

Suma 
nerambursabilă 

aprobată 
(lei) 

Valoarea 
finanțării de 
la bugetul 

local 
cheltuită 

(lei) 

Principalele rezultate 

1. 

Asociația 
Culturală 

Virgil 
Caraivan  

”Dincolo si 
dincoace de 

centenar. Casa 
de acasă” 

20.000,00 18.397,52 

- 2 evenimente culturale 
organizate, 
- 2 volume de poezii tipărite, 
- 300 participanți la activități; 
- 1 bust realizat, 
- 3 comunicate de presă, 
- 10 afișe, 
- 100 fluturași, 
- 2 bannere, 
- 2 roll-up-uri. 

2. 

Asociația 
pentru 

Dezvoltare 
Comunitară 

Vaslui  

”Cultura la 
firul ierbii” 

19.898,24 19.451,07 

- 20 de copii implicați în 

acțiuni culturale, repartizați în 

5 grupe, 

- 5 obiecte culturale 

identificate și documentate de 

către beneficiari, 

- 5 materiale culturale/audio-

video documentate și realizate 

de către beneficiari publicate 

pe pagina de Facebook a 

organizației, 

- 1 clasament al materialelor 

audio-video realizate; 

- 1 set echipament de video 

proiecție cu accesorii 

achiziționat în proiect; 

- 1 eveniment cultural transmis 

pe pagina de Facebook a 

organizației, 

- 70 de participanți la 

eveniment, din care 30 în sală, 

- hrană pentru 20 de copii, 

- 1 anunț de presă. 
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3. 
Asociația 
Museum 

Vasluiensis 

”Personalități 
marcante ale 

istoriei 
Vasluiului” 

19.937,32 17.595,07 

- 1 conferință științifică, 
- 4 costume de epocă 
prezentate în cadrul 
activităților proiectului 
cultural, 
- 200 participanți, 
- 6 afiș A1, 
- 45 afișe A3, 
- 300 flyere, 
- 30 fotografii publicate pe 
facebook, 
- 3 prezentări video publicate 
pe facebook". 
 

4. 
Asociația 

Filantropia 
Ortodoxă Huși 

„Repere ale 
culturii și 

spiritualității 
vasluiene” - 
„Documente 

privind istoria 
Episcopiei de 

Huși” 

19.440,00 19.217,78 

- 1 eveniment cultural 
realizat, 
- 500 de publicații tipărite, 
- peste 100 de participanți la 
transmisiuni live, 
- 2 anunțuri de presă, 
- 30 de afișe, 
- 2 roll-up-uri. 
 

5. 

Asociația 
Tinere 

Vlăstare – 
2000 

”Grupul 
folcloric 
Razesii 

Pogonesti, 35 
ani de 

promovare a 
culturii 

traditionale 
vasluiene” 

19.875,17 17.842,43 

- 1 spectacol aniversar 
“Grupul folcloric Răzeșii, 35 
de ani de activitate”, 
– 1 expoziție de fotografii, 
trofee obținute la festivaluri și 
concursuri de către Grupul 
folcloric Răzeșii Pogonești, 
- 300 de participanți, 
- 10 voluntari, 
- 2 anunțuri de presă 
 

6. 

Asociația 
Culturală – 
Artistică și 

Sportivă Club-
Dans M&M 

”Ne implicăm 
activ în viața 

culturală, 
dansând!” 

19.998,00 
 

19.982,81 
 

- 3 formații de dans implicate, 
- 3 evenimente culturale 
realizate, 
- 1 participare la un festival 
internațional, 
- 100 elevi participanți, 
- 10 cadre didactice, 
- 30 dansatori, 
- 2 coregrafi, 
- 32 ore de antrenament, 
- 2 articole în presă pentru 
promovarea proiectului, 
- 4 video pe rețele de 
socializare, prezentate online 
post activități, 
- 100 pliante,  
- 100 fluturași,  
- 1 banner. 
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7. 

Asociația 
Uniunea 

Județeană a 
Proprietarilor 

de Imobile 
Ecomar Vaslui 

”Vasluiul 
cultural” 

11.060,00 9.888,76 

- 9 simpozioane organizate, 
- 3 reviste culturale tipărite, 
- 2 comunicate de presa,  
- 9 apariții pe pagina de 
facebook a asociației, 
- 300 de participanți la 
evenimente culturale, 
- 50 de pliante și afișe de 
promovare a publicațiilor 
distribuite. 

8. 
Asociația 

”Mouseion” 
Bârlad 

”Grădina cu 
vise colorate” 

19.800,00 19.040,35 

- 9 evenimente culturale 
realizate, 
- 1 conferință, 
- 1 expoziție, 
- 1 concert, 
- 3 ateliere, 
- 3 lecții, 
- 334 de participanți, 
- 1 campanie de ecologizare, 
- 2 anunțuri în presa scrisă, 
- 3 comunicate de presă, 
- 12 postări în mediul online, 
- 60 de afișe, 
- 450 de invitații 

9. 
Asociația 
”Plaiurile 
Prutului” 

”Drag de 
folclor pe 
Plaiurile 

Prutului” - 
Extinderea 
activității 

Ansamblului 
”Plaiurile 
Prutului” 

19.999,90 19.990,27 

- 2 evenimente culturale 
realizate, 
- 40 de copii – grupul țintă, 
- 60 de dansatori, 
- 5000 interacțiuni in mediul 
online, 
- 1 taraf constituit din 3 grupe 
(instrumente pe corzi, de 
suflat și clape), 
- 2 suite de dansuri populare, 
- 4 melodii interpretate de 
taraful nou înființat, 
- 2 anunțuri de presă, 
- 100 pliante, 
- 10 afișe, 
- 100 tricouri, 
- 100 rucsacuri. 

10. 

Asociația 
Constantin 
Hamangiu 

Bârlad 

”Interbelic 
exploziv. Omul 

cu cârlig” 
19.998,50 19.998,50 

- 2 evenimente culturale 
realizate, 
- 350 de publicații tipărite, 
- 521 de participanți, 
- 1 comunicat de presă, 
- 1 afiș de promovare. 

Total cultură 190.007,13 181.404,56  
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DOMENIUL CULTE: 

Nr. 
Crt. 

Beneficiar Titlu proiect 

Suma 
nerambursabilă 

aprobată 
(lei) 

Valoarea 
finanțării de 
la bugetul 

local 
cheltuită 

(lei) 

Principalele rezultate 

1. 
Protoieria 

Vaslui 

”Întâlnirea 
Tinerilor 

Ortodocși din 
Județul Vaslui” 
- ediția a III-a 

49.852,66 49.185,97 

- 3 evenimente culturale, 
- 500 participanți, 
- 500 tricouri, 
- 500 rucsacuri, 
- 500 ecusoane, 
- 500 mape personalizate, 
- 500 pliante promovare, 
- 20 de afișe de promovare, 
- 2 bannere, 
- 6 roll-up-uri. 

Total culte 49.852,66 49.185,97  

 
 
 
DOMENIUL SOCIAL: 

Nr. 
Crt. 

Beneficiar Titlu proiect 

Suma 
nerambursabilă 

aprobată 
(lei) 

Valoarea 
finanțării de 
la bugetul 

local 
cheltuită 

(lei) 

Principalele rezultate 

1. 

Asociația 
”Bună ziua, 

copii din 
România” 

”Căsuța cu 
Jocuri de sub 

Copac” 
20.000,00 17.641,48 

- 12 activități realizate 
pentru îmbunătățirea 
calității vieții copiilor din 
medii defavorizate/în situații 
de risc, 
- 43 copii beneficiari, 
- 17 tineri voluntari, 
- 3 evenimente de tip masă 
rotundă, 
- 1 campanie de promovare a 
voluntariatului, 
- 1 roll-up, 
- 300 pliante, 
- 2 afișe de promovare. 

Total social 20.000    17.641,48  
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DOMENIUL SPORT: 

Nr. 
Crt. 

Beneficiar Titlu proiect 

Suma 
nerambursabilă 

aprobată 
(lei) 

Valoarea 
finanțării de 
la bugetul 

local 
cheltuită 

(lei) 

Principalele rezultate 

1. 
Asociaţia 

Clubul de Şah 
GAMBIT, Huşi 

”Șah - sportul 
mintii pentru 
toți copiii din 

județul 
Vaslui” 

19.505,10 19.505,10 

- 5 seturi piese de șah 
electronice achiziționate, 
- 5 table electronice șah 
achiziționate, 
- 1 turneu de șah la Stănilești 
cu 90 de copii participanți, 
- 3 arbitri, 
- 5 cupe, 
- 15 medalii, 
- 15 ceasuri șah,  
15 diplome, 
- 1 turneu de șah la Pădureni 
cu 81 de copii participanți, 
- 3 arbitri, 
- 10 cupe, 
- 30 medalii, 
- 15 ceasuri de șah, 
- 15 diplome, 
- 2 articole de presă, 
- postări în mediul online. 
 

2. 

Asociația 
Club Sportiv 
Scorpions 

MMA Vaslui  

”SCORPIONII 
VASLUIULUI 

III” 
19.965,00 18.952,50 

- 1 banner, 
- 100 flyere, 
- 40 printuri pe 
echipamente, 
- 20 tricouri kempo, 
- 20 șorturi kempo, 
- 20 mănuși kempo, 
- 2- cochilii kempo, 
- 15 fașe box, 
- 13 proteze dentare, 
- 10 tibiere, 
- 10 căști kempo, 
- 5 bustiere kempo fete, 
- 5 colanți kempo fete, 
- 1 participare la stagiu de 
pregătire, 
- 40 sportivi pregătiți, 
- 1 participare la o 
competiție locală, 
- 40 de medalii obținute (28 
de aur, 12 de argint). 
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3. 

Asociația 
Club Sportiv 
LIGA DE EST 

Vaslui  

”Taekwon-Do 
și Sănătate în 

aer liber” 
19.961,50 19.961,50 

- 1 participare la stagiul de 
pregătire fizică, 
- 30 sportivi participanți, 
- 5 arbitri, 
- servicii de masă pentru 
sportivi, antrenori, 
- 50 medalii, 
- 50 diplome,  
- 50 tricouri personalizate 
achiziționate, 
- 1 banner, 
- promovare în mass-media. 
 

4. 

Asociația 
Clubul 

Sportiv Kwon 
Bârlad 

”Creștem 
Împreună 

Pentru 
Performanță” 

19.533,44 19.447,67 

- 1 aparat de tehnici speciale 
achiziționat, 
- 8 noi sportivi practicanți și 
legitimați,  
- 15 sportivi selectați pentru 
a participa la competiții, 
- 1 participare la o 
competiție națională, 
- 3 medalii obținute, 
- 110 diplome, 
- 100 medalii personalizate, 
- 100 șnururi tricolor pentru 
medalii, 
- 1 roll-up, 
- 5 afișe, 
- 1 comunicat de presă. 
 

5. 

Asociația 
Clubul 

Sportiv Sulsa 
Vaslui 

”Pregătirea 
sportivilor 
clubului și 

participarea 
cu cei 

selectați la 
Cupa României 
din perioada 

08 - 10 
octombrie 

2021  

10.788,50 10.788,50 

- 4 dobok achiziționate, 
- 4 treninguri achiziționate, 
- 4 tricouri personalizate 
achiziționate, 
- 1 participare la o 
competiție națională, 
- taxe de participare, 
cheltuieli de cazare, 
transport, 
- 1 stagiu de pregătire tehnic 
la Mamaia, 
- 1 competiție organizată, 
- 100 diplome realizate, 
- 100 bucăți medalii 
personalizate, 
- 100 șnururi, 
- 30 tricouri, 
- 1 comunicat de presă, 
- 1 banner, 
- 2 roll-up. 
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6. 
Asociația 

Club Sportiv 
Viva Vaslui 

”Copiii de azi 
campionii de 

mâine” 
17.819,64 13.267,28 

- 1 participare la stagiu de 
pregătire pentru sportivi la 
Mamaia, 
- 2 antrenamente pe zi a 
câte 2 ore, 
- 1 participare la stagiu de 
pregătire instructori și arbitri 
la Sibiu, 
- 2 antrenamente pe zi a 
câte 2 ore, 
- 30 de sportivi participanți 
la competiții, 
- 1 banner, 
- 100 pliante, 
- 100 pixuri personalizate, 
- 100 mape A3. 
 

7. 

Asociația 
Clubul 
Sportiv 
HUȘANA 

”Fotbal între 
vii” 

19.872,00 19.872,00 

- 2 porți mobile 
achiziționate, 
- servicii de masă pentru 15 
sportivi, 
- 1 banner, 
- 1 comunicat de presă. 
 

Total sport 127.445,18 121.794,55  

 

 


