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AUTORITATEA FINANTATOARE                 Se aprobă, 
JUDEȚUL VASLUI prin CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI      PREȘEDINTE 
COMISIA DE GESTIONARE A PROGRAMULUI        DUMITRU BUZATU 
Nr. 1014/19.01.2023                                            
 
 

RAPORT 
 

cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal 2022 în 
cadrul “Programului județean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de 

interes local pentru anul 2022”, 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.49/2022, Consiliul Județean Vaslui a aprobat Programul judeţean 

pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes local pentru anul 2022. 

Prin acest program, a fost alocată suma de 700.000 lei organizațiilor neguvernamentale din 

judeţ cu activitate în domeniile: cultură, culte, social, sport și activități de tineret, 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.50/2022 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 2022, 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. Fac excepție domeniile culte și activități 

de tineret, 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 10 proiecte, dintre care 4 

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

Social s-au depus 2 proiecte, pe domeniul Sport s-au depus 12 proiecte, dintre care 2 

proiecte de către organizații debutante, iar pe domeniul Activități de tineret s-au depus 2 

proiecte. S-a constatat că 1 proiect pe domeniul Sport a fost depus după termenul stabilit, 

acesta fiind respins automat. 

În urma procesului de evaluare, din cele 27 de proiecte depuse în termen, 17 

proiecte au fost selectate pentru finanțare, rămânând pe lista de rezervă 7 proiecte 

(proiecte depuse de către 6 organizații cu experiență din cadrul domeniului Sport și 1 

organizație debutantă din cadrul domeniului Cultură), iar 3 proiecte au fost respinse (1 

proiect depus pe domeniul cultură debutanți, 1 proiect depus pe domeniul sport debutanți și 

1 proiect de pus pe domeniul activități de tineret).  

Valoarea totală a finanțării nerambursabile aferentă celor 17 proiecte selectate și 

aprobate la finanțare a fost de 417.714,63 lei, rezultând economii totale în valoare de 

282.285,37 lei.  
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Din aceste economii înregistrate în urma procesului de evaluare și selecție, prin 

Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.128/2022, s-a alocat suma de 146.300,33 lei prin 

redistribuire la domeniile Cultură (organizații debutante) și Sport (organizații cu 

experiență), pentru finanțarea celor 7 proiecte aflate pe lista de rezerve. 

După redistribuire, au fost semnate 24 contracte de finanțare, după cum urmează: 

 domeniul Cultură – 9 contracte;  

 domeniul Culte – 1 contract; 

 domeniul Social – 2 contracte; 

 domeniul Sport – 11 contracte; 

 domeniul Activități de tineret – 1 contract. 

În perioada iunie – noiembrie 2022, din cele 24 de proiecte, au fost implementate 23 

proiecte. Beneficiarii au desfășurat activitățile conform contractului de finanțare și au 

îndeplinit indicatorii stabiliți prin proiect. La solicitarea beneficiarului, 1 contract a fost 

reziliat. 

Valoarea totală a sumelor cheltuite de beneficiari, în cadrul programului, după 

încheierea perioadei de implementare a fost de 497.156,48 lei. 

Economiile înregistrate în cadrul programului au fost în valoare de 202.843,52 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 2022, 

  
 

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 2022 în cadrul “Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor 

nonprofit de interes local pentru anul 2022”, 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 

”Mouseion” 
Bârlad 

”Olăritul – artă 
preistorică” 

24.499,80 23.632,98 

- 2 conferințe organizate; 
- 1 expoziție organizată; 
- 6 ateliere organizate; 
- 628 participanți la 
evenimentele culturale; 
- 2 anunțuri în presă scrisă; 
- 2 comunicate de presă (nivel 
județean și naționale); 
- 6 postări în mediul online 

2. 

Asociația 
pentru 

Dezvoltare 
Comunitară 

Vaslui 

„Cultura în 
podcast” 

24.998,40 24.735,29 

- 1 cameră video-foto 

achiziționată; 

- 5 tineri implicați în activități; 

- 10 tematici culturale realizate; 

- 10 podcasturi cu diverse teme 

realizate; 

- 10 invitați care au participat la 

podcasturi; 

- 1 anunț de presă 

3. 

Asociația 
Cultural-

Artistică și 
Sportivă Club-

Dans M&M 

”Promovăm 
imaginea 

culturală a 
județului 

nostru, prin 
dans!” 

24.975,00 24.749,33 

- 3 formații de dans participante; 
- 4 evenimente culturale 
organizate (conferința de lansare 
proiect, Școala de Vară, 
Flashmob-dans popular, 
Workshop ”La ora bilanțului”); 
- 1 participare la festivalul 
internațional de dans din 
Istanbul; 
- 120 elevi participanți; 
- 8 cadre didactice implicate; 
- 30 dansatori participanți; 
- 2 coregrafi implicați; 
- 1 premiu/grup obținut; 
- 10 certificate de participare; 
- 2 articole în presă; 
- 4 video postate pe rețelele de 
socializare; 
- 100 pliante; 
- 100 fluturași; 
- 1 banner 
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4. 
Asociația 
Plaiurile 
Prutului 

”Hai la 
șezătoare!” 

24.928,68 22.448,80 

- 8 costume populare băieți; 
- 2 costume populare fete; 
- 1 spectacol ”Șezătoarea” 
organizat; 
- 250 participanți la 
evenimentele culturale; 
- 2 anunțuri de presă; 
- 100 pliante; 
- 20 afișe; 
- postări în mediul online 

5. 
Asociația 

Filantropia 
Ortodoxă Huși 

„Repere ale 
culturii și 

spiritualității 
vasluiene” - 
„Episcopia 
Hușilor, 

memorie și 
actualitate – 
monografie 

istorică” 

24.489,00 21.114,61 

- 550 albume tipărite; 
- 3 sesiuni în aer liber 
organizate; 
- 1 simpozion desfășurat; 
- 1 lansare de carte susținută; 
- 2 anunțuri de presă; 
- 30 afișe; 
- 2 roll-up-uri 

6. 
Asociația 
Solidar 

”Personalități 
vasluiene” 

22.557,25 - - contractul a fost reziliat. 

7. 
Asociația 

Bujorii din Laza 

”Investim în 
meșteșugurile 
tradiționale – 
confecționare 
de costume 
populare” 

19.375,16 16.777,11 

- 5 participări cu 1 expoziție la 
conferința de lansare;                    
- 1 expoziție - ziua comunei 
Laza;                            
- 1 expoziție Târgul meșterilor 
populari Vaslui;                                       
- 1 expoziție - deschidere an 
școlar;                                                             
- 1 expoziție șezătoare;                 
- 1 lecție de atelier; 
- 27 persoane la conferința de 
lansare; 
- 37 persoane la lecția de atelier; 
- 54 persoane: elevi, meșteri 
populari, reprezentanți ai 
comunității locale la Șezătoare                      
sute de vizitatori la Târgul 
Meșterilor Populari-Vaslui,                                   
sute de admiratori la Ziua 
comunei Laza; 
- 30 persoane lecția de atelier;          
- 40 persoane șezătoare 
- 8 persoane ansamblul de dans 
- 1 comunicat de presa 
- 1 conferință lansare 
- 10 afișe  
- 20 flyere 
- 8 costume realizate 

8. 

Asociația 
Cultural-
Sportivă 

Comuna Hoceni 

”Achiziție de 
instrumente 

muzicale pentru 
fanfara de copii 

din comuna 
Hoceni” 

22.247,33 21.053,84 

- 15 tricouri achiziționate; 
- achiziție instrumente muzicale: 
3 clarinete, 3 trompete; 
1 saxofon; 1 bariton; 1 set tobe; 
- 1 participare la Festivalul 
comunei Hoceni; 
- 1000 participanți eveniment 
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9. 
Asociația 

Speranța-Viitor 

”Promovarea 
culturii si a 
tradițiilor 
romilor din 

județul Vaslui” 

22.275,00 17.209,40 

- 3 conferințe la Teatrul V I Popa 
si Pensiunea Calatorului si 
expoziția la Casa Sturdza 
Bârlad); 
- 10 afișe; 
- 100 participanți evenimente 
culturale; 
- 3 comunicate de presă; 
- 5000 pliante promovare 

Total cultură 210.345,62 171.721,36  

 
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 IV-a 

47.749,96 44.918,26 

- 1 conferință lansare proiect 
organizată; 
- 1 conferință cu tema 
”Identitate virtuală versus 
identitate reală. Pericol, 
nepăsare sau stare de fapt:” 
organizată; 
- 1 spectacol de muzică 
tradițională organizat; 
- marșul tineretului organizat; 
- 550 tricouri personalizate 
achiziționate; 
- 550 rucsacuri achiziționate; 
- 550 ecusoane achiziționate; 
- 550 pixuri achiziționate; 
- 550 mape achiziționate; 
- 2 bannere; 
- 6 roll-up-uri; 
- 20 afișe 

Total culte 47.749,96 44.918,26  

 
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” 

”Lumea noastră 
este și lumea 
lor - servicii 

terapeutice de 
recuperare 

pentru copii cu 
autism” 

24.999,34 23.351,49 

- 25 copii beneficiari; 
- 1 program terapeutic 
individual creat care cuprinde 2 
sesiuni/săptămână/copil; 
- 527 ședințe de terapie 
individuală; 
- 1 program terapie de grup 
”Ziua jocului” organizat care 
cuprinde 27 de activități; 
- 10 voluntari; 
- 4 întâlniri cu Grupul de suport 
părinți; 
- 2 comunicate de presă; 
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- 4 postări în mediul online; 
- 1 banner; 
- 1 afiș; 
- 500 flyere 

2. 

Filiala 
Județeană 
Vaslui a 

Asociației 
Nevăzătorilor 
din România 

„Spațiu și timp 
în întuneric” 

22.209,75 18.205,20 

- 1 concurs destinat doamnelor 
și domnișoarelor cu handicap 
vizual organizat; 
- 10 participante;  
- cheltuieli pentru servicii de 
masă și băuturi răcoritoare; 
- 2 seminare pentru persoanele 
cu deficiență de vedere 
organizat; 
- 30 participanți; 
- 2 comunicate de presă; 
- 135 cecograme 

Total social 47.209,09   41.556,69  

 
DOMENIUL SPORT: 

Nr. 
Crt. 

Beneficiar Titlu proiect 

Suma 
nerambursabilă 

aprobată 
(lei) 

Valoarea 
finanțării de 
la bugetul 

local cheltuită 
(lei) 

Principalele rezultate 

1. 
Asociația 

Clubul de Șah 
Gambit Huși 

”Șahul - sport si 
educație pentru 

copiii din 
județul Vaslui” 

24.947,01 24.660,25   

- 2 turnee de șah organizate la 
Pădureni și Stănilești pe 5 
categorii de vârstă și 4 categorii 
de punctaj internațional; 
- 185 participanți; 
- 5 seturi piese șah electronice; 
- 5 table șah electronice; 
- 20 ceasuri șah; 
- cheltuieli arbitraj; asistență 
medicală, băuturi răcoritoare; 
- cheltuieli închiriere spațiu 
joc; 
- acordare premii în bani; 
- 7 premii obținute; 
- postări pentru promovare în 
mediu online 

2. 
Asociația Club 
Sportiv Liga de 

Est Vaslui 

”Tabără de vară 
pentru 

practicanții de 
taekwon-do” 

24.999,48 24.999,48 

- 1 stagiu de pregătire fizică 
generală și specifică organizat; 
- 1 turneu de selecție 
organizat; 
- 30 sportivi participanți;  
- 30 tricouri achiziționate; 
- 100 de medalii achiziționate; 
- 100 diplome achiziționate; 
- 1 banner achiziționat; 

3. 

Asociația 
Județeană de 
Gimnastică 

Vaslui 

”Performanță la 
înălțime” 

21.393,00 21.393,00 

- 1 bară fixă orizontală cu 
înălțime reglabilă și ancoraj 
scurt achiziționată; 
- 1 stagiu de pregătire 
centralizată organizat; 
- 17 participanți la stagiu; 
- 35 participanți la pregătirea 
tehnică la paralele; 
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- cheltuieli pentru transport, 
cazare și masă; 
- 1 imn pentru competiții 
realizat; 
- 1 comunicat de presă; 
- 1 banner; 
- postări în mediul online 

4. 
Asociația Club 
Sportiv Kwon 

Bârlad 

”Investim 
pentru succes” 

24.858,04 24.268,13 

- 2 manechine bob 
achiziționate; 
- 7 dobokuri achiziționate; 
- 1 blaze pod achiziționat; 
- 1 participare la Stagiu 
Național de vară și cheltuieli cu 
transport, cazare, taxă 
participare; 
- 1 participare la Cupa 
României Baia Mare și cheltuieli 
cu transport, cazare, taxă 
participare; 
- 110 diplome; 
- 100 medalii; 
- 100 șnururi tricolor pentru 
medalii; 
- 1 steag tip lacrimă; 
- 1 comunicat de presă 

5. 

Asociația Club 
Sportiv 

Scorpions MMA 
Vaslui 

”Scorpionii 
Vasluiului IV” 

24.925,60 24.919,72 

- 1 stagiu de pregătire 
centralizată – copii, juniori, 
tineret și seniori – Poiana 
Căprioarei / Vaslui pentru 40 
sportivi; 
- 1 participare la Cupa Podul 
Înalt 2022 – nivel internațional – 
copii, juniori, tineret; 
- 25 medalii (locurile 1 – 3); 
- promovare în mediul online; 
 -1 banner; 
- 50 afișe; 
- 100 flyere 

6. 
Asociația Club 
Sportiv Sulsa 

Vaslui 

”Tabăra de vară 
- Taekwon- do, 
performanță, 
sănătate și 
recreere” 

21.453,30 21.119,01 

- 1 tabără de vară organizată; 
- 1 competiție Cupa de Vară 
organizată; 
- 1 laptop achiziționat; 
- 1 blaze pod achiziționat; 
- cheltuieli pentru serviciile de 
cazare și masă; 
- 9 medalii obținute; 
- 1 banner; 
- 1 roll-up; 
- 1 comunicat de presă 

7. 
Asociația Club 
Sportiv Viva 

Vaslui 

”Sport, 
performanță, 
sănătate ACS 
Viva Vaslui” 

21.458,25 
21.001,95 

 

- 1 competiție Cupa VIVA ed. A 
II-a organizată; 
- 45 sportivi participanți; 
- 1 blaze pod achiziționat; 
- 10 mănuși achiziționate; 
- 10 botoșei achiziționați; 
- 6 căști achiziționate; 
- promovare în mediul online 
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8. 
Asociația Club 
Sportiv Real 
Junior Vaslui 

”Fotbal pentru 
toți” 

24.964,00 24.964,00 

- 4 mingi de fotbal 
achiziționate; 
- 1 participare la 
minicantonament de pregătire 
centralizată și cheltuieli cu 
transport, cazare și masă; 
- 48 de participanți; 
- 3 antrenori; 
- 1 joc demonstrativ organizat; 
- 1 turneu amical organizat; 
- 2 comunicate de presă 

9. 

Asociația Club 
Sportiv 

”Handbal Kids 
Joy Vaslui” 

”Handbal si 
bucurie!” 

22.182,84 21.617,13 

- 1 participare la cantonament 
de pregătire la Poiana Stampei 
și cheltuieli cu transport, 
cazare și masă; 
- 20 participanți; 
- 1 stagiu de pregătire organizat 
și cheltuieli chirie sală, 
arbitraj, asistență medicală); 
- 40 tricouri achiziționate; 
- 40 sorturi achiziționate; 
- 1 banner 

10. 
Asociația 

Județeană de 
Rugby Vaslui 

”Educație prin 
sport, educație 

prin rugby” 
9.041,34 8.564,95 

-1 participare la Circuitul 
National Feminin de 
Dezvoltare; 
-  Acțiuni de promovare in 
școlile din comunele Zorleni, 
Iana, Vlahuță, Grivița, Perieni 
și municipiile Bârlad, Vaslui; 
- 1    festival de rugby tag 
organizat; 
- 30 fete sportive participante; 
- 200 copii care parcurg 
Programul Rugby Ready; 
- 8 profesori implicați; 
-     Locul I, suplimentar Locul I 
la  turneul de rugby 15 si  Locul 
III al echipei masculine, la o 
competiție destinata acestei 
categorii                                                                                   

11. 

Asociația 
Sportivă 

Fotbal Club 
Star Junior 

”Fotbal din 
pasiune” 

19.120,50 9.670,50 

- 30 mingi mărimea 3; 
- 30 mingi mărimea 4; 
- 5 mingi mărimea 5; 
- 1 geantă medicală; 
- 3 fluiere; 
- 1 tablă magnetică; 
- 2 seturi porți pliabile 90x60 
cm; 
- 2 plase rebound; 
- 20 seturi jaloane cu suport; 
- cheltuieli cu servicii de masă 
pentru sportivii clubului; 
- postări în mediul online 

Total sport 239.343,36 227.178,12  
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DOMENIUL ACTIVITĂȚI DE TINERET: 

Nr. 
Crt. 

Beneficiar Titlu proiect 

Suma 
nerambursabilă 

aprobată 
(lei) 

Valoarea 
finanțării de 
la bugetul 

local 
cheltuită (lei) 

Principalele rezultate 

1. 

Asociația 
Tinerilor 
Ortodocși 

Vaslui 

Tabăra de vară 
ATOV 2022 

19.366,93 11.782,05 

- 2 sesiuni de activități în aer 
liber (Chițoc) organizate; 
- 1 excursie cu durata de 2 zile în 
Nordul Moldovei; 
- 250 beneficiari ai activităților 
susținute; 
- servicii catering pentru 
participanți; 
- 2 comunicate de presă; 
- 20 afișe; 
- 1 banner 

Total activități de tineret 19.366,93 11.782,05  

 

 

 


