
Anunţ de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă încheiate conform prevederilor Legii 

nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi 

nonprofit de interes general 

 

Ca urmare a participării la selecția publică de proiecte în vederea atribuirii contractelor de 

finanțare nerambursabilă din fonduri publice, aferente anului de execuție financiară 2022, în baza Legii 

nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități 

nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, pentru domeniile 

cultură/culte/social/sport/activități de tineret, s-au atribuit contracte de finanțare nerambursabilă 

următorilor beneficiari: 

1. Asociația ”Mouseion” Bârlad, valoarea acordată: 24.499,80 lei, contract nr.10.012/27.06.2022, 

proiectul ”Olăritul – artă preistorică”; 

2. Asociația pentru Dezvoltare Comunitara Vaslui, valoarea acordată: 24.998,40 lei, contract 

nr.10.013/27.06.2022, proiectul ”Cultura în Podcast”; 

3. Asociația Culturală-Artistică și Sportivă Club-Dans M&M Bârlad, valoarea acordată: 24.975,00 

lei, contract nr.10.014/27.06.2022, proiectul ”Promovăm imaginea culturală a județului nostru, prin 

dans!”; 

4. Asociația Plaiurile Prutului, valoarea acordată: 24.928,68 lei, contract nr.10.015/27.06.2022, 

proiectul ”Hai la șezătoare!”; 

5. Asociația Filantropia Ortodoxa Husi, valoarea acordată: 24.489,00 lei, contract 

nr.10.016/27.06.2022, proiectul ”Repere ale culturii și spiritualității vasluiene” - „Episcopia Hușilor, 

memorie și actualitate – monografie istorică”; 

6. Asociația Solidar, valoarea acordată: 22.557,25 lei, contract nr.10.017/27.06.2022, proiectul 

”Personalități vasluiene”; 

7. Asociația Bujorii din Laza, valoarea acordată: 19.375,16 lei, contract nr.10.018/27.06.2022, 

proiectul ”Investim în Meșteșugurile Tradiționale – Confecționare de Costume Populare”; 

8. Asociația Cultural-Sportivă Comuna Hoceni, valoarea acordată: 22.247,33 lei, contract 

nr.10.019/27.06.2022, proiectul ”Achiziție de instrumente muzicale pentru fanfara de copii din comuna 

Hoceni”; 

9. Asociația Speranța Viitor, valoarea acordată: 22.275,00 lei, contract nr.11.391/21.07.2022, 

proiectul ”Promovarea culturii și a tradițiilor romilor din județul Vaslui”; 

10. Protoieria Vaslui, valoarea acordată: 47.749,96 lei, contract nr.10.020/27.06.2022, proiectul 

”Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Județul Vaslui” - ediția a IV-a (ITOV)”; 

11. Asociația Bună Ziua, Copii din România Bârlad, valoarea acordată: 24.999,34 lei, contract 

nr.10.021/27.06.2022, proiectul ”Lumea noastră este și lumea lor - servicii terapeutice de recuperare 

pentru copii cu autism”; 

12. Filiala Județeană Vaslui a Asociației Nevăzătorilor din România, valoarea acordată: 22.209,75 

lei, contract nr.10.022/27.06.2022, proiectul ”Spaţiu şi timp în întuneric”; 

13. Asociația Clubul de Șah Gambit Huși, valoarea acordată: 24.947,01 lei, contract 

nr.10.023/27.06.2022, proiectul ”Șahul - sport și educație pentru copiii din județul Vaslui”; 

14. Asociația Club Sportiv Liga de Est Vaslui, valoarea acordată: 24.999,48 lei, contract 

nr.10.024/27.06.2022, proiectul ”Tabără de vară pentru practicanții de taekwon-do”; 

15. Asociația Județeană de Gimnastică Vaslui, valoarea acordată: 21.393,00 lei, contract 

nr.10.025/27.06.2022, proiectul ”Performanța la înălțime”; 

16. Asociatia Club Sportiv Kwon Bârlad, valoarea acordată: 24.858,04 lei, contract 

nr.9.939/24.06.2022, proiectul ”Investim pentru succes”; 

17. Asociația Sportivă Fotbal Club Star Junior Vaslui, valoarea acordată: 19.120,50 lei, contract 

nr.10.026/27.06.2022, proiectul ”Fotbal din pasiune”; 

18. Asociația Club Sportiv Scorpions MMA Vaslui, valoarea acordată: 24.925,60 lei, contract 

nr.11.016/14.07.2022, proiectul ”Scorpionii Vasluiului IV”; 



19. Asociația Club Sportiv ”Handbal Kids Joy Vaslui”, valoarea acordată: 22.182,84 lei, contract 

nr.11.017/14.07.2022, proiectul ”Handbal și bucurie!”; 

20.Asociația Județeană de Rugby Vaslui, valoarea acordată: 9.041,34 lei, contract 

nr.11.018/14.07.2022, proiectul ”Educație prin sport, educație prin rugby”; 

21.Asociația Club Sportiv Sulsa Vaslui, valoarea acordată: 21.453,30 lei, contract 

nr.11.082/15.07.2022, proiectul ”Tabăra de vară - Taekwon- do, performanță, sănătate și recreere”; 

22.Asociația Club Sportiv Viva Vaslui, valoarea acordată: 21.458,25 lei, contract 

nr.11.083/15.07.2022, proiectul ”Sport, performanță, sănătate ACS Viva Vaslui”; 

23.Asociația Club Sportiv Real Junior Vaslui, valoarea acordată: 24.964,00 lei, contract 

nr.11.084/15.07.2022, proiectul ”Fotbal pentru toți”; 

24. Asociația Tinerilor Ortodocși Vaslui, valoarea acordată: 19.366,93  lei, contract 

nr.10.027/27.06.2022, proiectul ”Tabăra de vară ATOV 2022”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


