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RAPORT 

cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în perioada 2010 -2020  în cadrul  
“Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes local”,  

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 

 
ANUL 2010 

 
DOMENIUL CULTURĂ: 

Nr. 
Crt. 

 
Beneficiar 

 
Titlu proiect 

Suma 
nerambursabilă 
aprobată de CJ 

Vaslui 
(lei) 

Valoarea 
cheltuită 

(lei) 
Principalele rezultate obtinute 

1 
Asociaţia „Club 
Rotaract” Vaslui 

„Cartea copilăriei 
mele” 

9.000,00 8.979,98 

- S-au achiziţionat 300 de cărţi pentru copii. 
- S-au încheiat 3 acorduri de colaborare cu 3 unităţi şcolare din comunele Văleni, 
Soleşti şi Muntenii de Sus. 

- S-au distribuit 300 de cărţi pentru copii în comunele Văleni, Soleşti, Muntenii de Sus.  
- S-a organizat un concurs de compuneri pe tema „Cartea copilăriei mele”. 
- S-a organizat evenimentul „Instigare la cultură”. 

 
2 

Asociaţia ” 
Societatea 
Filarmonică” Bârlad 

„Toamna muzicală” 2.000,00 2.000,00 

 
- S-au susţinut două recitaluri muzicale la care au participat circa 250 de persoane 

 
3 

Asociaţia “Tinere 
Vlăstare 2000”, 
Pogoneşti 

„Moştenirea vie” 44.200,00 44.198,16 

- S-a achiziţionat o maşină de brodat. 
- S-a creat o baza de date cu modele de articole vestimentare, accesorii, aşezăminte 
tradiţionale reprezentative pentru spaţiul rural vasluian. 

- S-au înregistrat 14 melodii populare în vederea realizării de duplicate pe CD 

 
4 

Asociaţia  
Astronomică „Sirius” 
Bârlad 

„Paşi spre infinit” 3.000,00 3.000,00 

- S-a editat numărul 23 al revistei „Paşi spre infinit”; 
- Un comunicat de presă publicat 

 
 
5 

Asociaţia “Lumina 
Ortodoxiei” 

„Impreună pentru 
comunitate” 

20.000,00 19.980,77 

- S-au achiziţionat materiale de construcţie pentru construirea scenei în aer liber. 
- S-au realizat materiale publicitare în vederea promovării proiectului: 50 de fluturaşi, 
30 de afişe. 

- S-a publicat un comunicat de presa. 
- S-a organizat o conferinţă de presă pentru lansarea proiectului. 

 
 

    6 Asociaţia “ Acţiunea 
Socială”, Vaslui 

„Promovarea culturii 
tradiţionale 
vasluiene” 

90.000,00 89.124,58 

- S-au achiziţionat costume populare pentru 3 ansambluri de dansuri populare: 
Ansamblul  „Hora Racovei”, comuna Poieneşti, Ansamblul „Bobocelu”, comuna 
Ivăneşti şi Ansamblul „Doina Similei”, comuna  Alexandru Vlahuţă. 

- S-au achiziţionat instrumente muzicale şi echipamente de sonorizare; 
- S-a organizat un eveniment cultural în cadrul căruia s-a lansat cartea „Părăsiţi de 
îngeri”. 
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7 Asociaţia LIRA 2007, 

Bârlad; 
„Comoara Moldovei” 5.400,00 5.369,81 

- Au fost achiziţionate consumabile necesare derulării proiectului. 
- S-a organizat şi desfăşurat concursul „Comoara Moldovei”. 
 

 
    8 

Asociaţia culturală 
“Poesis Moldaviae”, 
Vaslui 

„Avem nevoie de 
cultură” 

 
4.000,00 

4.000,00 

- O serată organizată. 
- Numărul 6 al revistei „Poesis Moldaviae” editat. 
- Un laptop şi un proiector achizitionat 
-  

 
9 

Asociaţia pentru 
tineret “Emil 
Racoviţă” Vaslui 

„CLUB@RT” 5.000,00 5.000,00 

- 35 afişe, 40 de pliante şi 50 fluturaşi informativi realizaţi pentru asigurarea 
publicităţii proiectului. 

- S-au achiziţionat două pupitre individuale şi 43 scaune. 
- S-au desfăşurat trei ateliere de creaţie. 

 
10 Asociaţia de Cânt 

Coral  “Fantasia” 

„O Europă de 
descoperit prin 
muzică” 

34.000,00 33.999,70 

- Participarea la Festivalul internaţional de cânt coral organizat la Usedom, Germania. 
- S-au achiziţionat costume necesare participării la competiţie; 
- S-au înregistrat şi editat CD-uri cu melodii interpretate de membrii grupului în 
concert 

 
 

11 
Asociaţia culturală 
“Trandafir de la 
Moldova” 

„Extinderea 
activităţii 
Ansamblului folcloric 
“Trandafir de la    
Moldova” 

83.400,00 82.883,41 

- S-au instruit 48 de dansatori şi 20 de instrumentişti din cadrul ansamblului folcloric. 
- S-au achiziţionat instrumente şi costume populare. 
- Participarea ansamblului la activităţile artistice derulate în cadrul spectacolului 
folcloric „Zilele Huşilor”.  

- S-a asigurat mediatizarea proiectului prin intermediul site-ului ansamblului folcloric-
www.trandafir.husi.ro. 

 
 
          DOMENIUL SPORT: 

Nr. 
Crt. 

 
Beneficiar 

 
Titlu proiect 

Suma 
nerambursabilă 
aprobată de CJ 

Vaslui 
(lei) 

Valoarea 
cheltuită 

(lei) 
Principalele rezultate obtinute 

 
1 

 
C.S. Inter-Sport, 
Vaslui 

Sport şi sănătate - 
ediţia a -IV-a 

 
10.000,00 

 
10.000,00 

- S-au achiziţionat 22 de saltele judo (44 m2 suprafaţă competiţională). 
- Un concurs de judo organizat în perioada 14-15.08.2010, 
- 100 de sportivi participanţi la competiţie.  

2 
Club Sportiv “Alone 
Tiger”, Vaslui 

“Dezvoltarea şi 
îmbunătăţirea bazei 
materiale în vederea 
participării la 
competiţii de nivel 
regional şi naţional şi 
din alte stiluri de arte 
marţiale, pentru a 
demonstra 
superioritatea jujits-
ului vasluian” 

7.501,50 7.501,50 

- S-a achiziţionat un laptop, 6 căşti, 4 cochilii, 6 pieptare, 4 perechi de mănuşi, 4 perechi 
tibiere, 4 perne mici şi 2 perne mari, 2 saci mari pentru antrenament. 
- 90 de medalii şi 30 de cupe achizitionate pentru organizarea evenimentului sportiv. 
- Un turneu naţional kung fu organizat în perioada 19-21.11.2010. 
- 9 medalii de aur, 9 de argint şi 20 de medalii de bronz au fost obţinute de sportivii 
clubului 
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3 
Asociaţia judeţeană 
de rugby, Vaslui 

“Perfecţionarea 
sistemelor de 
pregătire,cheia 
succeselor viitoare” 

20.000,00 20.000,00 

- S-a organizat un stagiu de pregătire  pentru  24 sportivi. 
- S-au achiziţionat materiale sportive: 50 de mingi de joc, 25 de ghete necesare 
activităţilor portive şi 15 seturi taguri 
 

4 Handbal Club Vaslui 

“Participare la 
campionatul naţional 
de handbal - divizia  A 
masculin” 

40.000,00 40.000,00 
- 16 sportivi au participat la semicantonament; 
- 18 participanţi la canonament; 
- 16 sportivi au participat la jocurile sportive 

5 
Asociaţia judeţeană 
de atletism, Vaslui 

„Atletismul vasluian – 
izvor de campioni” 

24.000,00 24.000,00 

- S-a achiziţionat echipament sportiv necesar antrenamentelor şi competiţiilor pentru 
25 de sportivi. 
- 7 persoane au partcipat la cantonamentul de pregătire pentru etapele finale ale 
Campionatelor Naţionale de Juniori; 
- 12 persoane au participat la  semicantonament de pregătire pentru etapele finale ale 
Campionatelor Naţionale de Juniori 

6 
Club sportiv “Liga de 
Est”, Vaslui 

„Participarea 
sportivilor din Vaslui la 
Cupa Europei de 
TAEKWON-      DO 
I.T.F. -Slovacia şi la 
Cupa României de 
TAEKWON-DO I.T.F.  
Baia Mare” 

19.700,00 19.346,58 

- 20 de echipamente de sport achiziţionate; 
- 30 de sportivi selectaţi în vederea participării la Cupa României de TAEKWON-DO 
I.T.F.  Baia Mare; 
- 16 sportivi au participat la un program special de antrenament în regim centralizat 
pentru participarea la Cupa României de TAEKWON-DO I.T.F.  Baia Mare; 
- 22 de medalii (5 de aur, 7 de argint şi 10 de bronz) obţinute de sportivi la Cupa 
României de TAEKWON-DO I.T.F. Baia Mare; 
- două locuri II şi un loc III s-au obţinut de către sportivii clubului în cadrul competiţiei 
Cupa Europei de TAEKWON-DO I.T.F. Slovacia 

7 
Asociaţia judeţeană 
de gimnastică, Vaslui 

,,Doar împreuna vom 
reusi" 

15.000,00 15.000,00 
- 27 echipamente sportive achiziţionate; 
- 18 persoane au participat la pregătirea sportivă şi la concursuri naţionale (CN al CSS-
scolare, CN al Junioarelor). 

8 
Club Sportiv 
„Sergentul”, Vaslui 

“Sergenţi pe drumuri 
de costişe” 

7.400,00 7.400,00 

- S-a promovat şahul în mediul rural, ca o alternativă utilă de petrecere a timpului 
liber. 
- S-au organizat cercuri de şah în 13 localităţi din judeţ. 
- Două echipe au participarea la campionatele naţionale de copii şi juniori (o echipă de 
fete şi una de băieţi). 
- Un loc III obţinut la C.N. cu echipa de fete 
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ANUL 2011 
           DOMENIUL CULTURĂ: 

Nr. 
Crt. 

 
Beneficiar 

 
Titlu proiect 

Suma 
nerambursabilă 
aprobată de CJ 

Vaslui 
(lei) 

Valoarea 
cheltuită 

(lei) 
Principalele rezultate obtinute 

 
 
 
1 

Asociaţia „Club 
Rotaract” Vaslui 

„Fanfara Bucuria – 
un model de educare 
prin valoare şi 
tradiţie” 

10.000,00 9.671,21 

- un plan de implementare realizat; 
- 100 afişe şi 300 pliante de promovare realizate şi distribuite; 
- 7 instrumente muzicale achiziţionate; 
- sala amenajată pentru repetiţii. 

 
2 

Asociaţia “Tinere 
Vlăstare 2000”, 
Pogoneşti; 

„Darul tradiţiei” 6.000,00 5.999,40 

- grupul de copii „Micii răzeşi” constituit şi instruit în dansuri populare; 
- două vizite privind schimbul de experienţă susţinute; 
- o participare la spectacolul organizat în comuna Polovraci; 
- 16 ii şi cămăşi tradiţionale pentru copii, confecţionate. 

 
3 

Societatea culturală 
“Academia 
Bârlădeană”, Bârlad 

„Valorificarea 
tradiţiei culturale 
europene” 

9.000,00 9.000,00 

- revista „Graiul nostru” realizată; 
- 300 exemplare de revistă tipărite; 
- 200 exemplare din volumul „Familia Costache, istorie şi genealogie” tipărite; 
- 200 de volume de „Poezii” de Ion Buzdugan tipărite; 
- 200 de volume de poezii „Florile răului” de Ch. Baudelaire, tipărite. 

 
4 

Asociaţia 
Astronomică „Sirius” 
Bârlad 

„Participare la 
forumul ecologic 
internaţional al 
copiilor Green 
planet, ediţia a VII-
a” 

9.000,00 9.000,00 
- o expoziţie susţinută în cadrul Forumului ecologic; 
- un comunicat de presă publicat, articole publicate în presa locală; 
- o conferinţă de presă organizată. 

 
5 

Asociaţia “Lumina 
Ortodoxiei 

„Rădăcinile credinţei 
- de la trecut la 
viitor” 

3.500,00 3.500,00 

- un comunicat de presă publicat, 30 de fluturaşi promoţionali realizaţi şi distribuiţi,  
- 10 afişe realizate; 
- o conferinţă de presă organizată. 
- o cameră foto digitală şi 100 de cărţi de buzunar achiziţionate; 
- două conferinţe pe teme cultural- religioase, organizate. 

 
6 

Asociaţia “ Acţiunea 
Socială”, Vaslui 

„Cântec şi dans la 
Hoceni” 

19.000,00 19.000,00 

- costume populare pentru ansamblul de dansuri populare din comuna Hoceni; 
- instrumente muzicale pentru ansamblul de dansuri populare din comuna Hoceni, 
achiziţionate; 

- un eveniment de lansare a proiectului organizat. 

7 
Asociaţia LIRA 2007, 
Bârlad 

„Comoara Moldovei - 
Concurs naţional de 
interpretare vocală 
şi 
instrumentală a 
muzicii populare 
tradiţionale 

2.400,00 2.400,00 - o orgă de lumini achiziţionată 
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româneşti 

8 
Asociaţia de Cânt 
Coral “Fantasia” 

„Fantasia – trecut, 
prezent şi viitor” 

14.000,00 13.949,99 
- un clarinet, un pian electric şi un laptop achiziţionat; 
- un repertoriu şi un program de repetiţii stabilit; 
- un spectacol susţinut 

9 
Asociaţia “Areal 
NORD-EST” Vaslui 

„Zâmbet cultural” 5.080,00 5.079,80 

- un ansamblu vocal instrumental format; 
- 3 spectacole organizate în 3 locaţii; 
- un banner publicitar realizat; 
- un laptop achiziţionat, aparatură sonorizare achiziţionată; 
- 12 costume populare achiziţionate. 

10 
Asociaţia culturală 
“Obârşii Negreştene 

„Cântec, joc şi voie 
bună la Negreşti în 
bătătură” 

4.000,00 3.600,00 

- un regulament revizuit; 
- 10 afişe realizate, 200 invitaţii tipărite şi distribuite,  
- 30 diplome realizate şi decernate; 
- un comunicat de presă publicat; 
- 4 microfoane achiziţionate; 
- un eveniment cultural organizat 

11 
Asociaţia culturală 
“Simfonia Artelor” 
Vaslui 

„Grup folcloric 
Mugurel – de la 
tradiţie la 
spectacol” 

8.300,00 8.300,00 

- un grup vocal-instrumental pregătit; 
- participarea la festivalul –concurs al cântecului popular de la Kranevo; 
- 7 spectacole folclorice susţinute; 
- 41 afişe realizate, 50 insigne, 35 CD-uri personalizate. 

12 
Asociaţia “LINK 
CENTER” Vaslui 

„Scrie despre tine- 
Vaslui - 2011” 

9.720,00 9.718,90 

- o conferinţă de lansare a proiectului organizată, o prezentare a proiectului întocmită 
şi prezentată; 

- un workshop pentru scrierea pieselor scurte organizat şi promovat în mass-media 
locală; 

- fluturaşi, afişe, invitaţii realizate şi distribuite; 
- 15 tineri selectaţi pentru a face parte din trupa de teatru – o trupă de teatru 
constituită; 

- 30 de DVD-uri inscripţionate cu textele pieselor de teatru şi distribuite; 
- 3 spectacole organizate şi susţinute de trupa de teatru nou formată 

  
          DOMENIUL SPORT: 

 
Nr. 
Crt. 

 
 

Beneficiar 

 
 

Titlu proiect 

Suma 
nerambursabilă 
aprobată de CJ 

Vaslui 
(lei) 

 
Valoarea 
cheltuită 

(lei) 

 
 

Principalele rezultate 

 
 
 
1 

 
 
 

C.S. “Sulsa”, 
Vaslui 

Asigurarea cadrului 
general de pregătire 

a sportivilor C.S. 
Sulsa 

Vaslui şi organizarea 
Cupei Vaslui 2011 la 

Tae Kwon Do ITF 

 
 
 

9.000,00 

 
 
 

8.979,90 

- 50 afişe promoţionale şi 500 de fluturaşi realizaţi şi distribuiţi; 
- articole publicate în presa locală şi reportaje filmate şi difuzate de televiziunile 
locale; 

- materiale specifice necesare pregătirii şi prezentării în competiţii, achiziţionate; 
- o competiţie sportivă organizată. 
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2 

 
 

Handbal Club 
Vaslui 

“Participarea la 
Campionatul Masculin 

de Handbal 2011-
2012” 

 
 

19.540,00 

 
 

19.540,00 

- un lot de sportivi omogen; 
-  antrenamente de pregătire a sportivilor clubului pentru participarea la campionatul 
naţional de handbal. 

 
 
3 

Asociaţia 
judeţeană de 
rugby, Vaslui 

“Performanţă şi 
tradiţie în 55 de ani 
de rugby la Bârlad” 

 
5.000,00 

 
5.000,00 

- 23 de sportivi au participat la stagiul de pregătire precompetiţională 

 
4 

Asociaţia 
judeţeană de 

atletism, Vaslui 

„Atletism vasluian la 
nivel mondial” 

 
10.000,00 

 
10.000,00 

- 5 persoane au participat la cantonamentul de pregătire susţinut la Sf. Gheorghe; 
- 10 persoane au participat la semicantonament de pregătire; 
- încalţăminte sport achiziţionată – 16 perechi 

 
 
 
5 

 
 

Club sportiv “Liga 
de Est”, Vaslui 

 
 

„Sportivii din Vaslui 
pe podiumul naţional 

şi internaţional” 

 
 
 

3.000,00 

 
 
 

3.000,00 

- 20 de costume de antrenament achiziţionate; 
- 20 de centuri pentru costumele de antrenament, achiziţionate; 
- articole de presă publicate în media locală, pliante şi afişe realizate şi distribuite; 

- 2 sportivi selectionaţi pentru a participa la Campionatul European din Slovacia; 
- 7 medalii obţinute la Campionatul European din Slovacia; 
- 16 sportivi selectaţi pentru a participa la Cupa Internaţională de Vară de la Oradea; 
- 26 de medalii obţinute în cadrul Cupei Internaţionale de Vară de la Oradea 

 
6 

Asociaţia 
judeţeană de 

gimnastică, Vaslui 

,,Micile medialiate 
de astăzi – marile 

campioane de mâine" 

 
7.000,00 

 
7.000,00 

- 11 persoane au participat la pregătirea sportivă şi la concursuri naţionale 
(Campionatul Naţional al CSS-scolare, Campionatul Naţional al Junioarelor). 

 
7 

Asociaţia Club 
Sportiv 

„Campionii 

“Handbal vasluian – 
izvor de campioni” 

 
4.000,00 

 
4.000,00 

- 12 persoane au participat la pregătirea sportivă de la Năvodari 

 
 
8 

 
Club Sportiv 
„Sergentul”, 

Vaslui 

 
“Sergenţi pe drumuri 

de costişe” 

 
 

4.445,00 

 
 

3.905,50 

- 3 echipe de fete şi 5 de baieţi au participat la campionatul naţional de şah pe echipe; 
- 1 loc III obţinut cu echipa de fete la şah rapid, 
- 1 loc IV obţinut cu echipa de fete la şah clasic; 
- 1 loc V obţinut cu echipa de băieţi la sah blitz; 
- 1 loc VI obţinut cu echipa de băieţi la şah clasic 

 
 
 
 
9 

 
 
 

Asociaţia Club 
Sportiv „Varan” 

“Achiziţia de 
echipamente 

specifice pentru 
dezvoltarea bazei 

materiale şi 
protecţia sportivilor 

Asociaţiei Club 
Sportiv Varan, 

Vaslui” 

 
 
 
 

7.000,00 

 
 
 
 

7.000,00 

- 50 mp tatami achiziţionaţi; 
- 5 tibiere karate, 6 scuturi kick-box piele, 2 saci box piele achiziţionaţi 

 
 

10 

 
Club Sportiv 

„Alone Tiger” 

 
“Sportivii vasluieni-

imagine pentru 
Europa” 

 
 

3.750,00 

 
 

3.375,00 

- 10 sportivi pregătiţi pentru a participa la Seminarul internaţional de arte marţiale 
tradiţionale japoneze; 

- un turneu de Jujutsu şi Judo organizat; 
- 103 participanţi în cadrul turneului de Jujutsu şi Judo 
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11 

 
Club Sportiv 

„Peneş Curcanul” 
Vaslui 

 
“Cupa Peneş 

Curcanul, ediţia a –II-
a” 

 
 

2.000,00 

 
 

1.964,00 

- o competiţie sportivă organizată; 
- 60 sportivi au participat la competiţia sportivă; 
- 16 sportivi premiaţi în cadrul competiţiei; 
- un articol publicat în presa locală 

 
 

12 

 
Club Sportiv 

„KARATE KENSEI” 
Vaslui 

 
 

“Campioni pentru 
viaţă” 

 
 

7.265,00 

 
 

7.265,00 

- o medalie de aur, 3 medalii de argint şi 3 medalii de bronz au fost obţinute de 
sportivii clubului în cadrul Campionatului Naţional de Karate Tradiţional 
FUDOKANSHOTOKAN; 

- echipament sportiv achiziţionat 

 
13 

Club Sportiv 
„S.M.A.R.T. Club” 

Negreşti; 

“Promovarea 
sportului de 

performanţă” 

 
5.000,00 

 
4.986,00 

- turneu de pregătire efectuat de echipa de fotbal; 
- 10 jocuri oficiale disputate în cadrul campionatului; 
- 18 sportivi premiaţi în cadrul campionatului judeţean de fotbal. 

 
14 

Club Sportiv 
„Inter-Sport” 

Vaslui 

“Sport şi sănătate, 
ediţia a VI-a” 

 
5.000,00 

 
5.000,00 

- 11 saltele achiziţionate pentru o suprafaţă de competiţie de 22 de mp; 
-  50 de sportivi participanţi în cadrul competiţiei de judo; 
- 21 de premii acordate participanţilor la campionat 

 
15 

 
Asociaţia Sportivă 

„Avântul” 
Zăpodeni 

 
“Cupa satelor din 

Zăpodeni la fotbal” 

 
4.000,00 

 
3.999,48 

- 2 mingi de joc achiziţionate; 
- 4 cupe pentru premii achiziţionate şi decernate; 
- 16 tricouri şi 7 mingi achiziţionate pentru premierea câştigătorilor; 
-  un campionat de fotbal organizat. 

 
16 

 
Club Sportiv 

„F.C.M.” Huşi; 

“Dotare Clubului 
Sportiv „F.C.M.” Huşi 

cu echipamente şi 
materiale” 

 
4.000,00 

 
4.000,00 

- 22 echipamente sportive achiziţionate şi distribuite sportivilor clubului; 
- Bază sportivă dotată cu echipament specific 

 
 

ANUL 2012 
          DOMENIUL CULTURĂ: 

 
 

Nr. 
Crt. 

 
 

Beneficiar 

 
 

Titlu proiect 

Suma 
nerambursabilă 
aprobată de CJ 

Vaslui 
(lei) 

 
Valoarea 
cheltuită 

(lei) 

 
 

Principalele rezultate 

 
 
1 

 
Asociaţia „Club 
Rotaract” Vaslui 

 
„Tradiţii prin ochi de 

copil” 

 
 

5.000 

 
 

4.990 

- Un anunţ în presă realizat; 
- O imprimantă şi o cameră foto achiziţionate; 
- 100 ghiduri tipărite şi distribuite; 
- Două diplome decernate şi două premii date. 

 
 
 
2 

 
 

Asociaţia “Tinere 
Vlăstare 2000”, 

Pogoneşti 

 
 
 

„Moldovă, gură de rai” 

 
 
 

13.100 

 
 
 

13.098 

- Servicii de croitorie contractate pe proiect în vederea realizării de ilice şi pantaloni 
pentru costumul popular; 

- Maşină de sulfilat şi accesorii pentru maşina de cusut achiziţionate; 
- 10 ilice barbateşti, 10 ilice de damă şi 10 pantaloni pentru costume populare, 
confecţionate; 

- Participări ale Grupului Răzeşii la evenimente culturale din judeţul Suceava şi la 
acţiunile de promovare a culturii tradiţionale în judeţul Botoşani 
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3 

Asociatia culturală 
„Muzart” Vaslui 

„Cultura – expresie a 
identităţii” 

 
24.000 

 
24.000 

- O pianină Yamaha achiziţionată; 
- Organizare şi participare în cadrul evenimentelor muzicale de la Vaslui şi Iaşi 

 
 
4 

Asociaţia  
Astronomică „Sirius” 

Bârlad 

„Participare la forumul 
ecologic internaţional 

al copiilor Green 
planet, ediţia a VIII-a” 

 
 

7.000 

 
 

7.000 

- O expoziţie susţinută în cadrul Forumului ecologic; 
- Participare la ediţia a VIII-a a Forumului ecologic internaţional al copiilor „Green 
planet”; 
- Un comunicat de presă publicat, articole publicate în presa locală; 
- O conferinţă de presă organizată. 

 
 
5 

Asociaţia “Lumina 
Ortodoxiei” 

 
„Cunoaşterea prin 

credinţă” 

 
 

2.500 

 
 

2.500 

- Un comunicat de presă publicat, 150 de fluturaşi promoţionali realizaţi şi distribuiţi, 
20 afişe realizate; 
- O conferinţă de presă organizată. 
- 111 cărţi cu specific cultural-religios achiziţionate; 
- Două conferinţe pe teme cultural- religioase organizate 

 
 
 
 
6 

 
 
 

Asociatia  
Nevăzătorilor din 

România Filiala Vaslui 

 
 

„Dezvoltarea cultural-
educativă a 

persoanelor cu 
deficienţe de vedere – 
înfiinţare biblioteci de 

carte audio” 

 
 
 
 

8.500 

 
 
 
 

8.480 

- Echipamente IT, scaune, birouri achiziţionate; 
- Două săli de bibliotecă carte audio înfiinţate; 
- Membri organizaţiei instruiţi cu privire la utilizarea individuală a cititoarelor de cărţi 
audio; 
- Acţiuni privind împrumutul la domiciliu de cărţi şi cititoare de cărţi organizate în 
rândul grupului ţintă; 
- Un regulament de concurs prestabilit, numărul maxim şi minim de concurenţi stabiliti; 
- Un concurs organizat, 3 premii şi două menţiuni acordate tinerilor selectaţi din grupul 
ţintă. 

 
7 

 
Asociaţia LIRA 2007, 

Bârlad 

 
„Comoara Moldovei” 

 
7.500 

 
7.500 

- Un concurs de muzică organizat; 
- Un amplificator de voci achiziţionat; 
- Un articol într-un ziar regional tipărit. 

 
 
8 

 
Asociaţia de Cânt 
Coral  “Fantasia” 

 
„Corala Fantasia – 

paşaportul cultural al 
Vasluiului” 

 
 

18.360 

 
 

18.360 

- O cameră video si o cameră foto achiziţionate; 
- 40 participanţi la Festivalul Internaţional de cânt coral de la Balchik; 
- Un comunicat de presă publicat, afişe realizate şi distribuite; 
- Un spectacol susţinut de Corala Fantasia în piaţa civică, în cadrul evenimentului 
„Zilele municipiului Vaslui”, ediţia 2012 

 
 
 
 
9 

 
 
 

Asociaţia “Areal 
NORD-EST” Vaslui 

 
 
 

„Paşi spre cultură – 
Punte spre libertate” 

 
 
 

8.000 

 
 
 

7.999 

- 100 afişe şi 200 pliante realizate şi diseminate; 
- O imprimantă şi materiale şi unelte de sculptură achiziţionate; 
- Un curs de instruire sustinut; 
- 21 de persoane private de libertate instruite; 
- 136 de obiecte de artă confecţionate, din care 50 au fost donate; 
- O participare la Targul expoziţional de la Slănic Moldova; 
- O participare la Targul Meşterilor populari din Vaslui; 
- O expoziţie organizată la Clubul Prietenia Vaslui 

 
10 

 
Asociaţia culturală 

“Obârşii Negreştene” 

 
„Cântec, joc şi voie 
bună la Negreşti în 

bătătură” 

 
 

8.000 

 
 

8.000 

- un regulament revizuit; 
- 50 de dvd-uri inscripţionate pentru desfăşurarea festivalului; 
- 12 perechi de cizme achiziţionate; 
- un eveniment cultural organizat 

 
11 

Asociatia Persoanelor 
cu Handicap 

„Speranţa” Vaslui 

„Raza soarelui – cântec 
şi joc” 

 
6.410 

 
6.409 

- 5 spectacole artistice desfăşurate; 
- 5 evenimente culturale organizate cu participarea publicului; 
- Un banner publicitar realizat şi postat, publicarea unui anunţ în presă 
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12 

 
 

Asociaţia culturală 
“Vatra strămoşească” 

Vaslui 

 
 

„Cânt şi dans în strai 
străbun” 

 
 

12.000 

 
 

11.985 

- 24 de tineri dansatori, 25 de instrumentişti şi 26 de tineri pentru grupul vocal 
selectaţi; 
- Un grup de tineri selectaţi şi instuiţi; 
- 10 bundiţe, 9 cămăşi, 15 ii şi 15 catrinţe achiziţionate; 
- Instrumente muzicale achiziţionate (20 de fluiere şi 20 de ocarine); 
- Un premiu  (premiul II) obţinut la Festivalul - concurs „Flueraşul Vasluian”, desfăşurat 
în judeţul Vaslui. 

 
 
 

13 

 
 

Asociatia culturală 
„Trandafir de la 

Moldova” 

„Dotarea Ansamblului 
„Trandafir de la 

Moldova”cu 
echipamente de 

înregistrare video 
profesionale” 

 
 

13.000 

 
 

13.000 

- Un echipament video profesionist achiziţionat; 
- Un videoclip realizat şi promovat 

         
          DOMENIUL CULTE: 

 
 

Nr. 

Crt. 

 
 

Beneficiar 

 
 

Titlu proiect 

Suma 
nerambursabilă 
aprobată de CJ 

Vaslui 
(lei) 

 
Valoarea 
cheltuită 

(lei) 

 
 

Principalele rezultate 

 

 

 

1 

 

Asociaţia 

„Congregaţia 

surorilor săracilor 

părintelui Vincenzo 

Morinello”, Huşi 

 

„Plăcerea de a 

dărui!! – complex de 

activităţi estivale 

pentru copiii şi tinerii 

voluntari” 

 

 

 

21.999 

 

 

 

21.999 

- Un videoproiector, un ecran de proiecţie, un laptop, un cort, un flipchart, o masă de 
tenis achiziţionate; 
- Un campus de vară pentru copii din municipiile Vaslui şi Huşi organizat, cu 
participarea a 250 de copii si tineri; 
- Ateliere, cursuri de formare şi activităţi practice organizate pentru tinerii voluntari; 
- O tabără privind schimbul de experienţă organizată la Baia Mare; 
- Două comunicate de presă şi 2 articole în ziarele locale publicate, 200 de pliante 

realizate şi distribuite 

 
2 

 
Parohia Albeşti 

 
„Să nu stingem flacăra 

credinţei” 

 
 

10.000 

 
 

10.000 

- Mobilier bisericesc achiziţionat; 
- Echipament audio achiziţionat; 
- 37 de uniforme şcolare elevilor şcolii din comuna Albeşti achiziţionate; 
- 5 afişe şi 200 de fluturaşi realizaţi şi distribuiţi 

 
3 

 
Parohia Mărăşeni 

 
„Copiii – primăvara 

Bisericii” 

 
10.000 

 
9.999 

- 20 de afişe şi 200 de fluturaşi realizaţi şi distribuiţi; 
- Echipamente IT achiziţionate; 
- O excursie organizata 

 
 
4 

 
 

Mânăstirea Mălineşti 

 
„Mânăstirea Mălineşti – 

popas cultural şi 
spiritual” 

 
 

10.000 

 
 

10.000 

- 30 afişe şi 100 de fluturaşi realizaţi şi distribuiţi; 
- O centrală termică achiziţionată; 
- Un videoclip muzical realizat, 20 de CD-uri realizate şi distribuite; 
- O revistă editată şi 30 de exemplare tipărite şi distribuite 

 
5 

 
Parohia Perieni I 

„Să ne întoarcem la 
credinţă” 

 
10.000 

 
10.000 

- 600 pliante editate şi distribuite; 
- Mobilier specific bisericii ortodoxe achiziţionat; 
- Un eveniment cultural-religios organizat 
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          DOMENIUL SPORT: 

 
 

Nr. 

Crt. 

 
 

Beneficiar 

 
 

Titlu proiect 

Suma 
nerambursabilă 
aprobată de CJ 

Vaslui 
(lei) 

 
Valoarea 
cheltuită 

(lei) 

 
 

Principalele rezultate 

 

 

1 

 

 

C.S. „SHI TEI DO KO” 

Barlad 

„SPORTUL PENTRU 

TOTI , ca alternativa 

pentru combaterea 

delicventei juvenile, 

consumului de 

droguri si alcool in 

randul tinerilor ” 

 

 

8.000 

 

 

8.000 

- 26 saltele de JUDO achiziţionate; 
- o competiţie sportivă organizată; 
- 70 de sportivi participanţi la competiţia sportivă organizată; 
- 10 premii căştigate de sportivii clubului(2 locuri I, 4 locuri II, 4 locuri III). 

 
2 

 
Handbal Club  Vaslui 

“Participare 
Campionatul National 
de Handbal – Divizia A 

Masculin” 

 
14.000 

 
14.000 

- Un lot de sportivi omogen; 
- Antrenamente de pregătire a sportivilor clubului pentru participarea la campionatul 
naţional de handbal 

 
3 

Asociaţia judeţeană 
de rugby, Vaslui 

“Micii rugbyşti de azi, 
viitorii campioni de 

mâine” 

 
7.500 

 
7.497 

- Trei medalii obţinute de sportivii clubului în cadrul competiţiei de la Constanţa 

 
4 

Asociaţia judeţeană 
de atletism, Vaslui 

„Medalii de aur 
pentru atletii 

vasluieni” 

 
10.000 

 
9.999 

- 20 de echipamente sportive achiziţionate; 
- 8 sportivi participanţi la cantonamentul de pregătire; 
- 2 medalii obţinute la Campionatul Naţional de Juniori 

 
 
 
5 

 
 
 

Club sportiv “Liga de 
Est”, Vaslui 

„Participarea 
sportivilor din Vaslui la 

cupa României de 
taekwon-do I.T.F. – 

Oradea,  Cupa 
taekwon-do pentru 

tineri Vaslui ” 

 
 
 

10.000 

 
 
 

10.000 

- echipamente sportive achiziţionate; 
- 70 sportivi participanţi la cantonamentul de pregătire; 
- 15 sportivi participanţi la Cupa Romaniei de la Oradea; 
- 15 medalii obţinute la competiţiie sportive. 

 
6 

Asociaţia judeţeană 
de gimnastică, 

Vaslui 

 
“Vrem la olimpiadă” 

 
8.400 

 
8.399 

- 20 de echipamente sportive achiziţionate; 
- 3 medalii obţinute de sportivii clubului în cadrul Campionatului Naţional al Cluburilor 
Sportive Şcolare 

 
7 

Asociaţia Club 
Sportiv „Campionii” 

“Handbal vasluian – 
izvor de campioni” 

 
7.000 

 
7.000 

 - 18 persoane au participat la pregătirea sportivă de la Năvodari 

 
8 

Club Sportiv 
„Sergentul”, Vaslui 

“Sergenţi pe drumuri 
de costişe” 

 
3.905 

 
2.500 

- 84 de participanţi la competiţie; 
- 7 sportivi ai clubului premiaţi în cadrul turneului de şah 

 
 
9 

 
Asociaţia Club 

Sportiv „Varan” 

“Achiziţia de 
echipamente 

specifice pentru 
dezvoltarea bazei 

materiale şi protecţia 

 
 

4.000 

 
 

3.930 

- Echipament sportiv specific achiziţionat în cadrul proiectului 
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sportivilor” 

 
 

10 

 
 

Club Sportiv „Alone 
Tiger” 

 
 

“Intre traditie si 
inalta performanta” 

 
 

3.000 

 
 

2.965 

- 100 sportivi participanţi la competiţia sportivă; 
- 28 de sportivi membri ai clubului au participat la competiţia sportivă; 
- 28 de premii obţinute de sportivii clubului în cadrul competiţiei sportive. 
- Articole apărute în presa locală pentru mediatizarea competiţiei sportive şi a 
rezultatelor proiectului. 

 
11 

Club Sportiv „Peneş 
Curcanul” Vaslui 

“Cupa Peneş 
Curcanul, ediţia a –III-

a” 

 
1.500 

 
1.492 

- o competiţie sportivă organizată; 
- 60 sportivi au participat la competiţia sportivă; 
- 21 sportivi premiaţi în cadrul competiţiei 

 
12 

 
Club Sportiv 

„KARATE KENSEI” 
Vaslui 

 
“Campioni pentru 

viaţă” 

 
 

11.000 

 
 

10.999 

- 3 premii obţinute de sportivii clubului în cadrul Campionatului Naţional de Karate 
Tradiţional FUDOKAN-SHOTOKAN; 
- Un videoproiector, un laptop, 6 perechi de mănuşi karate, 10 rucsace şi 15 kimonouri 
karate Master achiziţionate 

 
13 

 
Club Sportiv „Inter-

Sport” Vaslui 

 
“SPORTUL PENTRU 

TOTI” 

 
7.000 

 
7.000 

- 15 chimonouri, 3 mingi medicinale şi echipament pentru sala de antrenamente 
achiziţionate; 
- 50 de sportivi premiaţi în cadrul competiţiilor de judo 
 

 
14 

 
Asociaţia Sportivă 

„Avântul” Zăpodeni 

 
“Cupa satelor din 

Zăpodeni - la fotbal 
2012” 

 
4.000 

 
3.999 

- 2 mingi de joc achiziţionate pentru buna derulare a competiţiei sportive; 
- 10 cupe pentru premii achiziţionate şi decernate; 
- 18 tricouri şi 11 mingi achiziţionate pentru premierea câştigătorilor; 
- Un campionat de fotbal organizat 

 
15 

Asociaţia Clubul de 
Şah Realitatea Huşi 

“Campionatul 
National de Sah pe 
echipe DIVIZIA B ” 

 
2.000 

 
2.000 

- 5 sportivi participanţi la competiţia sportivă; 
- Un clasament pe podium obţinut de echipa clubului (locul II pe echipe). 

 
 

ANUL 2013 
          DOMENIUL CULTURĂ: 

 
 

Nr. 
Crt. 

 
 

Beneficiar 

 
 

Titlu proiect 

Suma 
nerambursabilă 
aprobată de CJ 

Vaslui 
(lei) 

 
Valoarea 
cheltuită 

(lei) 

 
 

Principalele rezultate 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 

Asociaţia „Club 
Rotaract” Vaslui 

 
 
 
 
 

„Fotografia-cultura in 
imagine” 

 
 
 
 
 

7.500,00 

 
 
 
 
 

7.275,33 

- O informare a populatiei ţintă din judeţul Vaslui asupra evenimentelor planificate; 
- 5 întalniri de lucru pentru organizarea evenimentului cultural -„Omul si mediul” ; 
- 4 workshopuri privind instruirea liceenilor susţinute în oraşele judeţului Vaslui; 
- 200 de mape cu continut tehnic distribuite elevilor care au participat la workshop-ul 
de 
instruire; 
- 100 de liceeni selectati pentru concurs; 
- Promovarea către publicul larg a celor mai bune 50 de fotografii, în cadrul unei 
expozitii de fotografie; 
- Un concurs de artă fotografică organizat; 
- 5 premii in bani acordate pentru cele mai bune fotografii; 
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- Un anunt in presa scrisa publicat; 
- O conferinţă de lansare şi una de închidere a proiectului organizate 

 
 
 
2 

 
 
 

Asociaţia “Tinere 
Vlăstare 2000”, 

Pogoneşti 

 
 
 

„Colindând prin 
Scandinavia” 

 
 
 

10.000,00 

 
 
 

10.000,00 

- Un repertoriu îmbunătăţit, o serie de repetiţii susţinute de ansamblul „Răzeşii”; 
- 3 spectacole de promovare a traditiilor si obiceiurilor din Pogonesti susţinute de 
grupul 
“Răzeşii” în zona Malmo-Copenhaga; 
- Promovarea tradiţiilor culturale ale comunei Pogonesti si ale judetului Vaslui în 
comunităţile daneze şi suedeze; 

- un grup de 30 de persoane din comuna Pogonesti au avut ocazia de a cunoaste 
specificul geografic, socio-economic si cultural din zona Malmo-Copenhaga.” 

 
3 

 
Asociatia 

“EUROPART 2008” 

 
„Melody-performanta 

in muzica” 

 
10.000,00 

 
10.000,00 

- doua boxe active achiziţionate în vederea îmbunătăţirii sistemului audio; 
- participarea Grupului Melody Vaslui la 3 concursuri naţionale; 
- 15 diplome obţinute de Grupul Melody Vaslui la concursurile naţionale de muzică; 
- Participarea Gupului Melody Vaslui la un eveniment artistic local - Zilelor 
municipiului 
Vaslui 

 
4 

Asociaţia 
Astronomică „Sirius” 

Bârlad 

„Editarea revistei 
„Pasi spre infinit”, 

nr. 28” 

 
3.500,00 

 
3.500,00 

- Nr. 28 al revistei „Pasi spre infinit” tipărit; 
- Un comunicat de presă publicat, articole publicate în presa locală şi pe site-ul 
organizaţiei 

 
 
5 

 
Asociatia Pentru 

Dezvoltarea 
Resurselor Umane 

Vaslui 

 
 

„Cunoaşterea prin 
credinţă” 

 
 

10.000 

 
 

9.962,10 

- Un concurs organizat pe teme culturale în limba engleză, pe 3 grupe de vârstă; 
- Un work-shop regional organizat; 
- 100 copii participanţi la activităţile proiectului; 
- O vizită în judeţ organizată în scopul promovării obiectivelor culturale; 
- 23 de participanţi la vizita reprezentanţilor Consiliului Britanic; 
- Un comunicat de presă publicat în presa locală 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asociatia “Grupul de 
initiative si actiune” 

Vaslui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Open camp Vaslui – 
ediţia a- IV-a” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.988,05 

- 15 persoane nominalizate pentru organizarea evenimentului; 
- 7 parteneriate incheiate, avize si autorizatii obtinute; 
- 30 de formatii si artisti identificati, selectati sa participe la eveniment; 
- 400 de afise postate, 250 de fluturasi distribuiţi, 1 articol publicat in presa locala 
pentru 
anuntarea evenimentului; 
- 2 anunturi ante si post eveniment difuzate in presa locala, 500 de afise postate, 500 
de flyere distribuite, 50 de dvd-uri post eveniment distribuite, 50 de brosuri post 
eveniment 
distribuite, 1 website cu informatii despre festival si alte 22 de postari in presa si pe 
diverse forumuri de specialitate; 
- O expozitie de pictura organizata; 
- Un tur ciclistic organizat; 
- 50 de ciclisti participanţi la turul ciclist organizat; 
- O serata de teatru de amatori organizată; 
- 2 formatii de teatru de amatori participante; 
- 3 seri de concerte susţinute; 
- 1 workshop pe teme ecologice derulat; 
- 300 de diplome de participare distribuite 
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7 

Asociaţia LIRA 2007, 
Bârlad 

 
„Comoara Moldovei” 

 
5.000,00 

 
4.999,50 

- Un concurs de muzică la nivel naţional organizat; 
- 120 participanţi la competiţie; 
- Un catalog editat şi tipărit în 400 de exemplare cu secvente post eveniment; 
- Un pian digital achiziţionat în cadrul proiectului. 

 
8 

Societatea 
Numismatica 

Romana, secţia 
Barlad 

„Expoziţie naţională 
de numismatică, 

Vaslui 30 noiembrie 
2013” 

 
 

3.000,00 

 
 

2.698,50 

- 100 exemplare tipărite din lucrarea şiinţifică „Sistemul monetar naţional – monedele 
Romaniei 1867 - 2013”; 
- 10 vitrine pentru expozitia de numismatică; 
- O expozitie de numismatică organizată 

 
 
 
9 

 
 

Asociatia cultural 
educativă „La 

izvorul tradiţiilor” 

 
 

„Să ne cunoaştem 
rădăcinile” 

 
 

5.000,00 

 
 

5.000,00 

- Repetiţii organizate cu 4 formaţii folclorice, solişti vocali şi instrumentali; 
- Două festivaluri-concurs desfăşurate la Casa Memoriala „Elena Cuza” Solesti şi 
respectiv, Caminul Cultural Muntenii de Sus ; 
- 90 de artisti amatori au evoluat în cadrul concursurilor; 
- 500 spectatori participanţi la evenimentele folclorice; 
- Proiectul a fost promovat prin intermediul postului Radio Iaşi; 
- Un anunţ publicat în presa locală. 

 
 
 

10 

 
 

Asociaţia culturală 
“Obârşii 

Negreştene” 

 
 

„Cântec, joc şi voie 
bună la Negreşti în 

bătătură” 

 
 
 

5.000,00 

 
 
 

4.995,00 

- O şcoala de vara a dansului popular traditional organizată; 
- 16 copii selectectaţi pentru a participa la un program de repetiţii în vederea 
integrării 
în componenţa formaţiei de dans; 
- 16 copii participanţi la un program intensiv de repetiţii; 
- Un festival al dansului şi cântecului popular organizat; 
- Mediatizarea evenimentului şi a finanţatorului în cadrul emisiunii „Un cântec pentru 
fiecare”, difuzat de Radio Iaşi. 

 
 
 

11 

 
 

Asociatia culturala 
„Trandafir de la 

Moldova” 

„Dotarea ansamblului 
„Trandafir de la 

Moldova” cu 
echipamente 

de inregistrare audio 
profesional” 

 
 
 

5.000,00 

 
 
 

4.663,61 

- echipamente profesionale de inregistrare audio achiziţionate; 
- un CD înregistrat cu melodiile cântate de Ansamblu şi de copii de la cele 2 grădiniţe 
din municipiul Huşi 

 
 
 

12 

 
 

Asociaţia culturală 
“Vatra 

strămoşească” 
Vaslui 

 
 

„La vatra cantecului 
si jocului popular” 

 
 
 

5.000,00 

 
 
 

4.989,54 

- 84 de personae instruite: 24 dansatori, 30 de cantareti populari, 30 de 
instrumentisti; 
- Un repertoriu îmbunătăţit cu melodii şi dansuri populare; 
- Participarea Ansamblului „Vatra stramoseasca” la Concursul folcloric „Catalina”; 
- Un ansambul dotat cu 12 bundite si 30 de braie; 
- Participarea Ansamblului la Serbarile Husilor; 
- O diploma de merit obţinută de ansamblu; 
- Participarea la activitatile Casei Corpului Didactic Vaslui cu un program artistic 

 
 

13 

 
Asociatia Culturala 
Simfonia Artelor, 

Vaslui 

 
„Mugurel- traditie si 

viitor” 

 
 

10.000,00 

 
 

9.990,00 

- instruirea gratuită a copiilor talentaţi, cu varste cuprinse intre 7 şi 18 ani; 
- 7 costume populare achiziţionate; 
- Un flaut achiziţionat în vederea dotarii grupului folcloric; 
- Spectacole susţinute de către grupul folcloric “Mugurel” in cadrul Festivalului 
„Muguri 
de tezaur” Lipovat şi laTargul mesterilor populari, Vaslui 
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14 

 
Asociatia “Muzica si 

teatru” 

 
„Tu esti vocea” 

 
7.000,00 

 
6.646,65 

- Un festival – concurs muzical pentru tinere talente la nivelul judetului Vaslui 
organizat 
în două ediţii; 
- O pagină web realizată cu scopul promovării festivalului de muzică; 
- 8 flyere si 30 afişe tipărite şi distribuite 

 
15 

Asociatia Academia 
Barladeana 

„Valori culturale 
barladene” 

 
5.000,00 

 
5.000,00 

- Publicarea lucrărilor: „Grajdeni – sat si manastire”– 100 de exemplare; „Despre 
fascinatia clepsidrei”– 100 exemplare; -„Familia Kostaki. Studii, memorii, documente” 
- 140 exemplare 
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Societatea 
Filarmonica Bârlad 

 
„Accente muzicale” 

 
4.000,00 

 
3.976,52 

- Două recitaluri de muzică susţinute în municipiile Vaslui şi Bârlad; 
- 200 de personae participante la cele două festivaluri de muzică; 
- 4 scaune pentru pian si un laptop achiziţionate în cadrul proiectului 

 
 

          DOMENIUL SOCIAL: 

 
 

Nr. 
Crt. 

 
 

Beneficiar 

 
 

Titlu proiect 

Suma 
nerambursabilă 
aprobată de CJ 

Vaslui 
(lei) 

 
Valoarea 
cheltuită 

(lei) 

 
 

Principalele rezultate 

 
 
1 

 
Asociatia « Buna 
ziua, copii din 

Romania! » 

„Servicii de suport 
pentru corectarea 
parasirii timpurii a 

gradinitei/ 
scolii” 

 
 

25.500,00 

 
 

23.075,74 

- O conferintă de lansare a proiectului organizată; 
- O gradiniţă de vară susţinută; 
- Sesiuni organizate în cadrul şcolii părintilor; 
- O masă rotunda organizată pe tema educatiei timpurii a copiilor; 
- O gală a voluntarilor organizată 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 

Asociatia 
“Congregatia 

surorilor Parintelui 
Morinello”, Husi 

 
 
 
 

„Tineretea este un 
dar- nu-l risipi in 

zadar!” 

 
 
 
 
 

21.000,00 

 
 
 
 
 

21.000,00 

- Campanii antidrog organizate în două cluburi din Huşi; 
- 2 campanii stradale de informare organizate; 
- Materiale de promovare tipărite şi distribuite: 1000 fluturasi, 1000 tigari false, 200 
pliante, 400 tricouri; 
- 3 articole publicate în presa locală; 
- Cursuri si activitati alternative oferite voluntarilor şi tinerilor din Huşi; 
- 4 ateliere de formare organizate pentru tinerii voluntari în domeniul prevenirii 
consumului de droguri şi de substanţE psihoactive; 
- O tabără de formare cu schimb de experienta intre voluntari si tineri organizată la 
Baia 
Mare. 

 
3 

 
Asociatia « Areal 

Nord-Est » 

„Integrare sociala 
prin informare si 

consiliere 
specializata” 

 
5.000,00 

 
5.000,00 

- 2 campanii, 2 seminarii, 2 programe de grup şi 6 programe individuale organizate de 
asociaţie; 
- Un laptop şi o camera video achiziţionate în cadrul proiectului 

 

 
 
4 

 
Asociatia „Iris” 

Vaslui 

 
„Cu tineri, pentru 

tineri!” 

 
5.000,00 

 
4.937,93 

- O structura mobila de 10 voluntari operatională; 
- O caravană rurală derulată în 3 comune din judeţ; 
- Un program implementat: 3 întâlniri pe teme specifice la care au participat câte 45 
tineri; 
- Un mecanism funcţional (masa rotunda, grup de actiune şi interventie rapida). 
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5 

Asociatia “Centrul 
pentru Integrare 
Sociala si Politici 
Discriminatorii 

Vaslui” 

 
„E viata ta- tu ce 

alegi?” 

 
 

20.500,00 

 
 

20.453,11 

- Materiale de promovare realizate şi distribuite: 1000 pliante, 1000 flyere, 150 
tricouri, 
150 şepci personalizate, 16 afişe; 
- Două conferinţe de presă organizate în cadrul proiectului; 
- 24 de voluntari recrutaţi; 
- 6 activitati de promovare desfăşurate în cluburile din municipiul Vaslui; 
- Peste 600 de elevi participanţi la activităţile de promovare desfăşurate în cluburile 
din 
municipiul Vaslui 

 
 
 
 
6 

 
 
 

Asociatia Pentru 
Tineret „Emil 

Racovita 2000” 
Vaslui 

 
 
 
 

„Tin-Ed” 

 
 
 
 

9.000,00 

 
 
 
 

9.000,00 

- 23 de tineri selectaţi pentru a participa la atelierele de învaţare; 
- 22 de ateliere de învaţare desfăşurate; 
- Materiale de promovare realizate şi distribuite: 20 de afişe, 100 de fluturaşi 
informativi 
pentru campania de constientizare, 70 de afise, 200 de fluturasi post eveniment; 
- 8 campanii derulate; 
- 2 conferinte de presa organizate în cadrul proiectului; 
- Un concurs pe teme de cultură generală organizat; 
- 20 de participanţi la concursul de cultură generală; 
- 20 de seturi de rechizite şcolare achiziţionate 

 
 
 
7 

 
 

Asociatia de 
Recuperare 
“Fitomed” 

 
 

„Stilul de viata-
izvorul de sănătate” 

 
 
 

5.000,00 

 
 
 

4.999,00 

- O bază de date formată din posibili beneficiari şi colaboratori de la 10 scoli şi 6 
licee; 
- Un ghid metodologic pentru prevenirea consumului de droguri realizat; 
- „Ghidul practicantului stilului de viata sanatos” tiparit; 
- O serie de întalniri de lucru organizate cu cadre didactice si elevi, psihologi pentru 
promovarea ghidului si discutii antidrog; 
- 10 activitati interactive susţinute cu participarea şi implicarea elevilor; 
- Organizarea de activitati artistice cu tematica antidrog 

 
8 

 
Asociatia “Încă o 
şansă”, Sucursala 

Mărăşeni 

 
„Informarea şi 

terapia- paşi spre 
recuperare” 

 
 

9.000,00 

 
 

9.000,00 

- 12 workshop-uri organizate împreună cu cu voluntari, profesori şi autorităţi; 
- Sesiuni de informare şi workshop-uri cu învăţători şi educatori; 
- 200 de fluturaşi tipăriţi şi distribuiţi în cadrul proiectului, pentru a asigura 
vizibilitatea 

 
          DOMENIUL SPORT: 

 
 

Nr. 
Crt. 

 
 

Beneficiar 

 
 

Titlu proiect 

Suma 
nerambursabilă 
aprobată de CJ 

Vaslui 
(lei) 

 
Valoarea 
cheltuită 

(lei) 

 
 

Principalele rezultate 

 
1 

 
C.S. „SHI TEI DO KO” 

Barlad 

„Ju-jitsu si 
autoapararea pentru 

toti” 

 
3.500,00 

 
3.500,00 

- echipamente sportive achiziţionate: 2 casti cu gratii, 1 sabie katana de samurai; 
- un eveniment sportive organizat - Cupa cluburilor vasluiene de ju-jitsu la Barlad; 
- 11 medalii obţinute de sportivii clubului 

 
2 

 
Handbal Club Vaslui 

“Participare la 
Campionatul national 
de handbal Divizia A 

 
18.000,00 

 
18.000,00 

- 20 de sportivi pregătiţi pentru participarea la campionatul 2013-2014; 
- Un lot de 25 de persone pregatite în vară: pregatire fizica, recuperare medicala, 
vitaminizare si alimentatie corespunzatoare 
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masculin” 

 
3 

 
Asociaţia judeţeană 

de rugby, Vaslui 

“Mini rugby- prima 
etapă de dezvoltare 

sportivă” 

 
7.000,00 

 
7.000,00 

- 47 de elevi au parcurs stagiul de pregatire; 
- 15 sportivi au fost convocati la lotul U 14 si U 12. 

 
4 

 
Club Sportiv 
„BUDOKAN” 

„Dezvoltarea si 
imbunatatirea bazei 
materiale in vederea 

organizarii 
de competitii la 

standarde impuse de 
Federatie” 

 
5.000,00 

 
4.991,00 

- 40 bucati tatami tip puzzle achizitionati 

 
 
 
5 

 
 
 

Club sportiv “Liga de 
Est”, Vaslui 

„Perfectionarea 
sportivilor de 

performanta in 
vederea participarii 

la 
Campionatul mondial 

de TAEKWON-DO 
pentru seniori” 

 
 
 

10.000,00 

 
 
 

10.000,00 

- 50 de costume de antrenament, 50 de centuri, 60 protectii pentru picior 
achiziţionate; 
- 18 sportivi selectionati in vederea participarii la Cupa Romaniei din noiembrie Baia 
Mare; 
- 9 sportivi selecţionaţi pentru a participa la antrenamente, cupe de selecţie, 
campionate 
interne şi internaţionale; 
- 100 de medalii si 15 cupe achizitionate şi inmânate 

 
6 

Asociaţia judeţeană 
de gimnastică, 

Vaslui 

,,Gimnastica 
bârlădeană- izvor de 

campioane " 

 
8.000,00 

 
7.999,48 

- 2 sportive promovate în lotul “speranţa”; 
- 20 perechi adidasi, 20 costume gimnastica si 40 de colanti achiziţionaţi 

 
 
7 

 
Club Sportiv 
„DEFENDER” 

“Achizitia de 
echipamente pentru 
dezvoltarea bazei 

materiale a CS 
Defender” 

 
 

7.000,00 

 
 

7.000,00 

- 39 bucatii tatami achiziţionate 

 
 
8 

 
Club Sportiv 

„Sergentul”, Vaslui 

 
“Sergenţi pe drumuri 

de costişe” 

 
 

2.000,00 

 
 

1.999,80 

- 50 de sahisti din judet si din tara participanţi la Cupa sergentul Vaslui in perioada 
19-21.07.2013; 
- 4 şahişti tineri promovaţi în şahul de performanţă; 
- 2 sportivi ai clubului au obţinut premiile II şi III în cadrul Turneului de şah A; 
- 2 sportivi ai clubului au obţinut premiile I şi II în cadrul Turneului de şah B 

 
 
9 

 
Asociatia Sportiva 

“AVANTUL”, 
Zăpodeni 

 
“Cupa satelor din 
Zăpodeni la fotbal 

2013” 

 
 

4.000,00 

 
 

3.967,20 

- un teren de fotbal refacut; 
- materiale consumabile achiziţionate pentru buna desfasurare a competitiei; 

 - „Cupa satelor din Zapodeni la fotbal 2013”- organizată; 
- 160 de persoane participante la masa festiva organizată cu ocazia evenimentului 
sportiv 

 
 

10 

 
 

Club Sportiv „Alone 
Tiger” 

“Cs Alone Tiger Vaslui 
– pepiniera cu 

traditie in sporturile 
de 

contact” 

 
 

5.000,00 

 
 

4.950,00 

- 180 medalii, 60 de cupe achiziţionate; 
- 4 perechi de manusi, tibiere, casti si pieptare achizitionate; 
- 22 de titluri obţinute; 
- Articole apărute în presa locală pentru mediatizarea competiţiei sportive şi a 
rezultatelor proiectului 
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11 

 
 
 

Club Sportiv SULSA 

“Pregatirea si 
selectia sportivilor CS 

Sulsa Vaslui, in 
vederea 

participarii la Cupa 
Romaniei-Baia Mare, 

nov. 2013” 

 
 
 

7.000,00 

 
 
 

6.745,00 

- 50 de afise si 500 de fluturasi promotionali realizaţi şi distribuiţi în Bârlad şi Vaslui; 
- materiale specifice necesare pregatirii si prezentarii in competitie a sportivilor 
clubului, achiziţionate; 
- sportive pregătiţi din punct de vedere fizic si tehnic; 
- 50 de sportivi membri ai clubului au participat la Cupa Romaniei la Tae Kwon do 
I.T.F Baia Mare. 

12 Club Sportiv 
„KARATE KENSEI” 

Vaslui 

“Campioni pentru 
viaţă” 

 
7.000,00 

 
7.000,00 

- materiale si echipament sportive achiziţionte: un sac de box, 6 perechi manusi 
karate,10 kimono-uri karate Master Dao, 10 bucaţi trening karate, 3 bucăţi hakama. 
- Un loc 4 kata individual şi un loc 6 kata individual obţinute; 
- Sportivi calificaţi in lotul naţional pentru Campionatul European din Cehia – Praga 
2013 

 
13 

 
Club Sportiv „Inter-

Sport” Vaslui 

 
“Sport si sanatate, 

editia a VIII-a” 

 
7.000,00 

 
6.999,66 

- materiale sportive achiziţionate pentru desfăsurarea în bune condiţii a competiţiilor 
planificate; 
- 75 de sportivi participanţi la competitia Cupa INTER-SPORT Vaslui editia VIII; 
- 11 sportivi premiaţi în cadrul competiţiilor de judo 

 
14 

Asociatia Club 
Sportiv “ CAMPIONII 

Vaslui” 

“Micii campioni de 
azi- marii campioni 

de maine” 

 
4.500 

 
4.499,61 

- Un cantonament de pregătire susţinut; 
- 19 sportivi participanţi la stagiul de pregatire fizica si tactica la Tabara Scolara de la 
Navodari pentru Olimpiada Nationala a Sportului Scolar 

 
15 

Asociaţia Clubul de 
Şah Realitatea Huşi 

“Campionatul 
National de Sah pe 

echipe” 

 
5.000 

 
5.000 

- 5 sportivi participanţi la competiţia sportivă; 
- locul IV pe echipe obţinut; 
- Un laptop şi echipamente sportive achiziţionate 

 
ANUL 2015 

          DOMENIUL CULTURĂ: 

 
 

Nr. 
Crt. 

 
 

Beneficiar 

 
 

Titlu proiect 

Suma 
nerambursabilă 
aprobată de CJ 

Vaslui 
(lei) 

 
Valoarea 
cheltuită 

(lei) 

 
 

Principalele rezultate 

 
 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 
 
 

Asociaţia ,,Părinţii 
de la Grădiniţa nr.1” 

Huşi 

 
 
 
 
 
 
 

„Aici e vatra noastră 
strămoşească” 

 
 
 
 
 
 
 

27.418 

 
 
 
 
 
 
 

27.418 

- lansarea invitaţiei de participare la spectacolul caritabil; 
- realizarea de afişe, fluturaşi; 
- învăţarea de cântece şi dansuri populare; 
- realizarea de măşti populare; 
- amenajarea  sălii ,, Odaia bunicilor’’  
- realizarea de afişe, fluturaşi, invitaţii la spectacolul concurs ,,Aici e vatra noastră 
strămoşească’’; 
- realizarea spectacolului caritabil ,, Festivalul Toamnei"; 
- lansarea în cadrul spectacolului,, Festivalul Toamnei" a proiectului ,,  Aici e vatra 
noastră strămoşească" şi a invitaţiei de participare la spectacolul – concurs din 
26.11.2015 
- desfăşurarea spectacolului; 
- premierea copiilor ; 
- diseminarea proiectului în presa locală, pe site-ul oficial ale grădiniţei, pe paginile 
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de Facebook ale grădinţelor 

2  
 

Asociatia 
“Domisong” 

 
 

„Copii şi arta 
muzicală - fără 

bariere” 

 
 

9.000,00 

 
 

8.617,50 

- 50 participanţi la lansarea proiectului; 
- 18 workshop-uri muzicale şi 400 de participanţi; 
- 2 activităţi de karaoke; 
- achiziţionarea a 2 boxe  pasive şi a unui mixer; 
- spectacol organizat cu ocazia Zilei Internaţionale a Muzicii la Biblioteca Judeţenă, 
prin evenimentul ,,Ora de muzică” 

 
 
 
3 

 
 
 

Asociaţia  de cânt 
coral - Fantasia 

 
 
 

„Pe aripi de cântec-
Fantasia, 20 de ani 

de excelenţă” 

 
 
 

20.178,00 

 
 
 

20.082,60 

- 36 catrinţe şi 36 poale; 
- servicii de masă participanţi; 
- comunicat de presă; 
- 4 servicii materiale  publicitare,concert aniversar; 
- servicii artistice; 
- 400 de persoane participante la spectacolul gratuit de muzică; 
- o seară festival-invitaţi membrii actualei corale, foştii membri, precum şi alţi 
invitaţi (60 de persoane) 

 
4 

 
Asociaţia cultural-

educativă ,,La 
izvorul tradiţiilor” 

 
„Revigorarea portului 

popular vasluian” 

 
20.923,00 

 
20.922,92 

- confecţionarea de către meşteri populari a 28 costume populare,dintre care 16 
costume populare pentru bărbaţi şi 12 costume populare pentru femei; 
- promovarea acestora la Ziua Recoltei  în cadrul spectacolului prezentat de 
ansamblul folcloric ,,Soleştenii” unde au participat 16 comune din GAL ,,Movila lui 
Burcel” 

 
5 

 
Asociaţia LIRA 2007, 

Bârlad 

 
„Comoara Moldovei” 

 
11.246,40 

 
11.246,40 

- un concurs de muzică organizat la nivel naţional; 
- participarea a 165 de tineri la concursul de muzică uşoară şi populară; 
- achiziţionat în cadrul proiectului o  orgă electronică, un saxofon şi un  flaut 

 
 
 
 
6 

 
 
 

Filiala Judeţeană 
Vaslui a Asociaţiei 
Nevăzătorilor din 

România 

„Dezvoltarea 
cultural-educativă a 

persoanelor cu 
deficienţe de vedere-

modernizarea 
bibliotecii audio şi 

infiinţarea a două săli 
de lectură 

electronică " 

 
 
 
 

10.549 

 
 
 
 

8.950,38 

- s-au achiziţionat bunuri; 
- deschidere săli de lectură electronică; 
- 2 concursuri pe teme culturale; 
- 8 zile audiţii carte audio; 
- 16 zile lectura electronică; 
- 26 persoane la audiţii; 
- 26 persoane la lectura electronică; 
 

 
7 

 
Asociaţia Club 
Rotaract Vaslui 

 
„Teatru de la MIC la 

MARE” 

 
16.200,00 

 
14.680,79 

- 1 workstage derulat ,,Teatru MAREA”- 20 participanţi din rândul cadrelor didactice; 
- 1 mini spectacol realizat de cei 20 de participanţi la workstage; 
- 1 spectacol pentru copiii preşcolari şi cei din clasele primare pus în scenă; 
- 10 premii acordate 

 
 
8 

 
Asociaţia 

Astronomică Sirius 
Bârlad 

 
„Editarea revistei – 

Paşi spre infinit 
nr.33” 

 
 

7.119,00 

 
 

7.118,40 

- tipărirea a  500 de  reviste, fiecare având câte  60 de pagini; 
- lansarea revistei la liceul teoretic ,,Mihai Eminescu” Bârlad; 
- achiziţionarea de consumabile; 
- proiect prezentat în mass-media locală şi judeţeană 

 
 
9 

 
 

Asociaţia ,,Tinere 

 
 

,,Răzeşii în Apuseni” 

 
 

15.390,00 

 
 

14.033,25 

- s-au realizat 10 ii şi 10 camăşi pentru membrii grupului Răzeşii; 
- 100 de pliante de promovare a activitatii culturale a organizaţiei; 
- schimburi de experienţa şi întâlniri  de lucru cu organizaţii din Alba–Iulia; 
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Vlăstare-2000 ” - spectacol susţinut în com. Sălciua, judeţul Alba; 
- 2 materiale de presă publicate pe site-ul livepress.ro 

 
 

10 

 
Academia 

Bârlădeana 

„Valori culturale 
bârladene.Academia 

Bârladeană la 
Centenar” 

 
 

10.000,00 

 
 

10.000,00 

- tipărirea a 200 de cărţi ,,Documente răzăşeşti”; 
- tipărirea a 300 de cărţi ,,V.I .Popa artistul şi criticul plastic”;  
- cărţile au fost lansate în cadrul bibliotecilor, căminelor şi centrelor culturale din 
judeţ 

 
11 

Asociaţia 
,,Artă,Tradiţie, 

Cultură” 

,,Artă,Tradiţie,Cultur
ă în sprijinul 
comunităţii” 

 
8.392,5 

 
8.392,5 

- s-au tipărit  300 buc. epigrame a epigramistului Ioan Toderaşcu; 
- s-au tipărit  300 buc. revista ,,Artă,Tradiţie,Cultură ” 

 
 
 

ANUL 2016 
          DOMENIUL CULTURĂ: 

 
 
Nr. 
Crt. 

 
 

Beneficiar 

 
 

Titlu proiect 

Suma 
nerambursabi
lă aprobată de 

CJ Vaslui 
(lei) 

 
Valoarea 
cheltuită 

(lei) 

 
 

Principalele rezultate 

 
 
 
1 

Asociaţia 
”Bîrlădeanca” 

”În ritmuri de 
fanfară” 

14.729,00 12.656,07 

- 1 flaut profesional;  
- 4 organizații implicate în promovarea potențialului cultural județean;  
- 1 eveniment cultural organizat;  
- 100 de tineri implicați în susținerea evenimentului;  
- 500 de participanți la eveniment;  
- 1 anunț de presă;  
- 300 de materiale de promovare realizate 

 
 
 
 
 
 
2 

Asociaţia Europart 
2008 Vaslui 

”Ritmuri pe 
portativ” 

24.687,00 23.243,34 

- 3 organizații implicate în valorificarea potentialului cultural județean;  
- 2 evenimente culturale organizate;  
- 600 de participanți la evenimente;  
- 1 comunicat de presă;  
- 1 conferință de lansare a proiectului;  
- 6 articole de presă;  
- 1 banner, 20 de afișe, 30 invitații online, 1 clip/promo de mediatizare, 1 DVD cu 
filmarea festivalului;  
- 50 de copii și tineri talentați din școlile și liceele din Vaslui care au beneficiat de 
pregătire muzicală în cadrul unor workshop-uri sub coordonarea profesorilor de 
muzică;  
- 3 profesori specialiști în muzică și dans cu experientă în organizarea de festivaluri;  
- înregistrările video rezultate în urma workshop-urilor 

 
 
3 

Asociaţiei 
Nevăzătorilor din 

România 

„Dialog cultural pe 
întuneric” 

5,472.00 4.878,90 

- 3 organizații implicate în valorificarea potențialului cultural;  
- 2 concursuri culturale cu bibliografie, 1 concurs cultura generala, 1 concurs din 
sfera feminitatii;  
- 30 de concurenți și 10 însoțitori beneficiari;  
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- un aritcol in ESTNEWS, un comunicat de presă pe site-ul filialei; două videoclipuri 
pe Bârlad online și Youtube 

 
 
 
4 Asociaţia Solidar 

”Talente în 
devenire” 

8.295,00 7.784,07 

- echipamente achiziționate (2 cutii de transport, 1 set de huse transport tobe, 3 
lumini de scenă, 2 lămpi de scenă, 3 stativi microfon, 3 microfoane ce amplifică 
instrumente, 2 microfoane voce, 1 set microfoane pentru amplificarea tobelor);  
- 3 evenimente culturale organizate;  
- 1250 de participanți la evenimentele culturale;  
- 5 anunțuri de presă;  
- 5 materiale de promovare realizate 

 
 
 
 
 
 
 
5 

Asociaţia Tinerilor 
Ortodocși Vaslui 

”Valorile tinerei 
generații” 

17.700,00 17.135,78 

- 50 de participanți la lansarea proiectului;  
- 10 afișe și 50 de fluturași informativi;  
- 50 de scaune, 1 videoproiector, 1 ecran proiecție, 1 laptop, 1 imprimantă 
multifuncțională, 1 cameră foto DSLR, 1 cameră de filmat video HD, 15 seturi 
materiale necesare derulării activităților de pictura (pensoane, vopsele, acuarele, 
rame, etc.), materiale consumabile birotică și papetărie, 23 costume populare 
necesare desfășurării concertelor; - 1 volum de cărți cu 51 de titluri; - 1 bibliotecă 
depozitare cărți;  
- 10 mese dreptunghiulare de lucru; - sistem de sonorizare interior;  
- 8 cursuri , 15 participanți;  
- 8 ateliere de lectură, 120 participanți;  
- 8 vizionări de filme/documentare, 25 participanți;  
- 8 sesiuni de pregătire, 5 concerte de muzică religioasă, 5 localități vizitate;  
- două conferințe de presă, 30 de afișe, 100 fluturași, 45 diplome de participare;  
- 1317 participanți la evenimentele culturale 

 
 
 
 
6 

Asociația Culturală 
Trandafir de la 

Moldova 

„Folclorul de la 
proiect la produs 

muzical” 
28.908,00 27.755,10 

- 1000 de participanți la evenimente culturale;  
- 1 comunicat de presă, 1 conferință de lansare a proiectului, 1 spectacol de lansare 
a CD-ului,  
- 5 articole în presa locală, 2 apariţii la posturile de radio (Radio Iași și Antena 
Satelor) ;  
- 1 banner, 50 afișe, 30 de invitații online, 6 negative pentru solişti, 8 negative 
pentru grupul folcloric, 50 CD-uri ale Orchestrei, 1 videoclip al Ansamblului;  
- 6 negative de promovare a repertoriului a două interprete de muzică populară 
vasluiene 

 
         DOMENIUL SOCIAL: 

Nr. 
Crt. 

 
 

Beneficiar 

 
 

Titlu proiect 

Suma 
nerambursabi
lă aprobată de 

CJ Vaslui 
(lei) 

 
Valoarea 
cheltuită 

(lei) 

 
 

Principalele rezultate 

 
1 Asociația Serviciilor 

Sociale 
„Seniorii” 15.370,00 14.475,00 

- 52 de beneficiari selectați;  
- 1 îngrijitor la domiciliu angajat ; - 5 persoane vârstnice au beneficiat de o masa 
caldă timp de 63 de zile;  
- 15 persoane consiliate;  
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- 96 de activități privind îmbunătățirea calității vieții;  
- 2 organizații implicate în desfășurarea activităților proiectului;  
- 2 conferințe de presă și 2 anunțuri de presă;  
- 10 afișe și 300 de materiale de promovare 

 
 
 
2 Asociația Serviciilor 

Sociale 
„Copilăria trebuie 

trăită” 
14.030,00 13.490,59 

- 1 videoproiector achiziționat;  
- 7 parteneriate încheiate;  
- 7 întâniri de lucru;  
- 6 voluntari implicați în activități de informare;  
- 2 conferințe de presă organizate; - 17 campanii de informare derulate;  
- 242 de copii beneficiari ai acestor activități;  
- 1000 de materiale de promovare realizate;  
- 4 anunțuri de promovare al proiectului. 

 
 
3 

Asociația 
Nevăzătorilor din 
România-Filiala 

Județeană Vaslui 

„Acces pentru 
fiecare” 

19.062,00 17.829,00 

- 60 de bastoane pentru nevăzători achiziționate și distribuite beneficiarilor;  
- 120 de ceasuri vorbitoare pentru nevăzători;  
- un concurs de cunoștințe generale organizat cu 4 premii și o mențiune acordate;  
- 120 cecograme transmise prin poștă;  
- 5 anunțuri de promovare a proiectului pe site-ul propriu 

 
 
4 

Centrul Diecezan 
Caritas Iași 

„Seniori activi și 
implicați” 

12.589,00 8.639,28 

- 4 sesiuni de monitorizare a parametrilor fiziologici pentru 303 persoane;  
- 4 grupuri suport cu participarea a 15 beneficiari;  
- vizite periodice efectuate de către voluntari la domiciliul persoanelor vârstnice 
selectate; 
- organizarea unui spectacol pentru 50 de persoane vârstnice 

 

 

         DOMENIUL SPORT: 

Nr. 
Crt. 

 
 

Beneficiar 

 
 

Titlu proiect 

Suma 
nerambursabi
lă aprobată de 

CJ Vaslui 
(lei) 

 
Valoarea 
cheltuită 

(lei) 

 
 

Principalele rezultate 

 
 
 
1 

Asociația Județeană 
de Fotbal Vaslui 

„Prin fotbal, ducem 
sportul în județul 

Vaslui” 
11.000,00 10.999,80 

- echipament sportiv achiziţionat pentru 252 de sportivi (cuprinde 14 seturi a câte 18 
kituri complete șort, tricou, jambiere); 
- 16 pentru jucători de câmp și 2 pentru portar;  
- creșterea numărului de echipe și practicanți pe raza județului 
- 6 echipe/100 jucători;  
- folosirea unui set de echipamente de un nivel calitativ superior; 
- articole de presă în 3 cotidiene locale 

 
 
 
 
 

Clubul Sportiv Sulsa 
Vaslui 

“Pregătirea 
sportivilor și 

participarea la Cupa 
României TAE KWON 

DO I.T.F., 19-20 

25.194,00 25.192,98 

- 32 de sportivi selectați pentru participarea la Cupa României.  
- 23 de medaliidin cre 14 de aur, 4 de argint și 5 de bronz;  
- clasarea sportivilor participanți pe primele 5 locuri 
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2 noiembrie 2016, 
Sibiu” 

 
 
3 
 

Club Sportiv Inter-
Sport Vaslui 

“Sport și sănătate”-
ediția a XII-a 

7.826,30 7.826,30 

- 11 articole sportive achiziționate (minge medicinală, coardă de sărit cu rulment, 
mănuși karate, minge gimnastică, bancă culturism, aparat multifuncțional);  
- 80 de participanți la concurs ;  
- premierea sportivilor care au participat la competiție 

 
 
4 Club Sportiv 

„Sergentul” Vaslui 
„Pionii prieteniei” 5.358,00 5.357,93 

- participarea a 62 de sportivi (amatori și sportivi);  
- promovarea imaginii șahului vasluian la nivel local, regional, național și 
internțional;  
- asigurarea a 10 cupe, 20 seturi de medalii și a 11 seturi pix+stilou în vederea 
premierii învingătorilor turneului;  
- consolidarea socializării și promovarea relațiilor de prietenie 

 
 
5 

Asociația Județeană 
de Handbal Vaslui 

„Handbalul în școlile 
de la sate” 

9.388,00 8.154,50 

- 80 de mingi de handbal;  
- 80 tricouri inscripționate; - 180 de diplome;  
- 94 de jocuri în etapa zonală;  
- 80 de elevi participanți în etapa județeană;  
- mediatizare în 2 cotidiene locale 

 
 
 
 
6 

Handbal Club Vaslui 

”Participare 
Campionat Național 

de Handbal- Liga 
Națională-Masculin-
sezon 2016-2017 " 

20.659,00 18.715,42 

- stagiu de pregătire la Piatra- Neamț;  
- încadrarea sportivilor în baremele de control impuse de Federația Română de 
Handbal;  
- mediatizarea acțiunii în 2 cotidiene locale 

 
7 

Asociația Club 
Sportiv Atletico 

Vaslui 
“Și Eu Sunt Vaslui” 16.740,00 13.860,00 

- 22 de seturi de echipamente de prezentare;  
- 44 jambiere de fotbal;  
- 44 compleuri de fotbal; - clasarea pe locul III în Liga a III a, Seria I a Campionatului 
Național de Fotbal. 

 
 
 
 
 
8 

Club Sportiv Liga de 
Est Vaslui 

“Cupa Mondială-
Budapesta, Cupa 

României-Sibiu,Cupa 
de Toamnă-
Vaslui,Stagiu 

Sportivi-Polonia, 
Stagiu Național 

18.303,90 17.304,88 

- participarea la Stagiu Sportivi din Polonia cu 1 sportiv;  
- participarea la Stagiul Național cu 14 sportivi;  
- participarea la Cupa Mondială a 5 sportivi;  
- participarea a 110 sportivi și 8 arbitri la Cupa de Toamnă Vaslui;  
- participarea a 22 sportivi, 3 antrenori și 3 arbitri la Cupa României;  
- la CM 1 sportiv pe locul I, 2 pe locul III, 1 sportiv pe locul V și unul pe VI;  
- la Sibiu 14 sportivi clasați pe lcul I,1 pe locul II și 14 pe locul III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 
  

ANUL 2017 
        DOMENIUL CULTURĂ: 

 Nr. 
Crt. 

 
 

Beneficiar 

 
 

Titlu proiect 

Suma 
nerambursabilă 
aprobată de CJ 

Vaslui 
(lei) 

 
Valoarea 
cheltuită 

(lei) 

 
 

Principalele rezultate 

 
 
 
1 

 
 
 

Asociația ”EUROPART 
2008” 

 
 

”Ritmuri pe portativ” 
– editia 2017 

 
 
 

22.381 

 
 
 

21.919,21 

- 1 concurs național de muzică 
- 150 participanți la concurs 
- 30 laureați ai concursului 
- 2 workshop-uri muzicale 

- 50 copii participanți la workshop-uri Dotări: 
- 2 moving head spot 
- 2 starville mobile 
- 1 stabilizator imagine 

 
2 

 
Flilala județeană 
Vaslui a Asociației 
Nevăzătorilor din 

România 

 
,,Dialog cultural pe 

întuneric” 

 
11.511 

 
9.622,71 

- 2 concursuri culturale cu bibliografie 
- 1 concurs de cultură generală 
- 1 concurs din sfera feminității 
- 25 participanți la concurs 
- 10 însoțitori 

 
3 

 
Asociația pentru 

Dezvoltare 
Comunitară 

 
« DATINA » mici 

artisti, mari sperante 
! 

 
 

16.020 

 
 

15.225,78 

- 9 costume populare tradiționale 
- 1 grup vocal folcloric înființat 
- 3 spectacole 
- 600 spectatori 

 
 
4 

 
Asociația cultural 

educativă ”La izvorul 
tradițiilor” 

,,Modalități 
contemporane pentru 

valorificarea 
folclorului muzical” 

 
 

23.366 

 
 

23.222,28 

 
- 4 piese folclorice compuse 
- 4 piese folclorice înregistrate 
- 1 spectacol folcloric 
- 500 materiale promoționale 

 
 
5 

 
Asociatia ”Sfântul 

Mare Mucenic 
Tămăduitor 

Pantelimon și Sfântul 
Apostol Andrei” 

 
Muzica corală – 

terapie pentru suflet 

 
 

28.350 

 
 

28.297,73 

- 1 spectacol de interpretare coral-instrumentală 
- 1 grup coral înființat 
- 36 copii înscriși în grupul coral 
- 1 concert demonstrativ al grupului coral 
- 300 persoane participante la spectacol 

 
 
6 

 
Asociația cultural 
educativă ”Obârșii 

negreștene” 

 
”De la lume adunate 
și-napoi la lume date” 

 
 

19.800 

 
 

17.235 

- 5 evenimente culturale 
- 8 seturi costume populare tradiționale 
- 2500 spectatori 
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 DOMENIUL CULTE: 

 Nr. 
Crt. 

 
 

Beneficiar 

 
 

Titlu proiect 

Suma 
nerambursabilă 
aprobată de CJ 

Vaslui 
(lei) 

 
Valoarea 
cheltuită 

(lei) 

 
 

Principalele rezultate 

 
 
 
 
1 

 
 
 

Parohia Sfinții 
Arhangheli Mihail și 

Gavriil 

 
”Reabilitarea 
Biserica ‚SF. 
Arhangheli 
Mihail si 

Gavriil’ Pogana- 
monument 

istoric, judetul Vaslui 

 
 
 
 
 

29.742,69 

 
 
 
 
 

29.732,03 

 
 
 
 
- 1 documentație tehnico-economică de arhitectură în vederea reabilitării lăcașului de 
cult 

 
 
 
2 

 
 
 

Parohia Sfântul 
Gheorghe 

„Reabilitarea și 
dezvoltarea turistică 

a ansamblului 
monument istoric 

Sfântul Gheorghe al 
breslei 

abagerilor din Bîrlad”. 

 
 
 

29.909 

 
 
 

29.909 

 
 
 
- 1 proiect tehnico-economic de arhitectură a monumentului istoric 

 
 
        DOMENIUL SOCIAL: 

 Nr. 
Crt. 

 
 

Beneficiar 

 
 

Titlu proiect 

Suma 
nerambursabilă 
aprobată de CJ 

Vaslui 
(lei) 

 
Valoarea 
cheltuită 

(lei) 

 
 

Principalele rezultate 

 
 
1 

 
Fundația 

“Spurgeon” 
România, Filiala 
”Agape” Vaslui 

 
„O VIATĂ 

SĂNĂTOASĂ” 

 
 

25.000 

 
 

23.650,37 

- 40 voluntari selectați 
- 4 ateliere formare voluntari 

- 7 activități de prevenire a consumului de substanțe psihoactive și a delicvenței 
juvenile 
- 460 elevi participanți 
- 1000 materiale promotionale distribuite 
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2 

 
 
 

Asociatia „Iris” 

 
 
 

”TIRUL SOCIAL ” 

 
 
 

17.849,12 

 
 
 

14.540,94 

- 5 voluntari selectati si instruiti 
- 1 sesiune instruire și capacitare voluntari 
- 1 program de prevenire – Caravana școlară 

derulat (10 dezbateri școlare) 
- 1 program de încurajare comportamente responsabile implementat 

- 1 eveniment cafenea publică 
- 515 elevi informați 
- 375 pliante distribuite 
- 72 premii acordate 

 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 

Asociatia ”Buna 
ziua, copii din 

Romania!” 

 
 
 
 
 

”Educatie pentru 
schimbare” 

 
 
 
 
 

30.000 

 
 
 
 
 

29.367,14 

- 15 voluntari selectati 
- 40 beneficiari selectati 
- 6 activitati tip Scoala de vara 
- 41 copii au primit ghiozdane echipate 
- 1 workshop pentru voluntari organizat 

- 5 module   pentru   dezvoltare   personală 
voluntari 

- 12 sedinte de lucru pentru copii 
- 1 campanie De ce este importanta educatia? 

De ce venim la soală? 
- 6 dezbateri scolare 
- 252 elevi participanti 
- 17 profesori participanti 

 
 
4 

 
Asociația 

”Serviciilor Sociale 
sat Crasna” - Albești 

 
 

« Seniorii II » 

 
 

21.060 

 
 

19.416,08 

-15 beneficiari selectați 
- 1 lucrator la domiciliu angajat 

- 5 persoane vârstnice au beneficiat de un prânz timp de 84 zile 
- 190 de servicii de consiliere acordate persoanelor vârstnice aflate într-o stare de 
vulnerabilitate socială. 

 
        DOMENIUL SPORT: 

 Nr. 
Crt. 

 
 

Beneficiar 

 
 

Titlu proiect 

Suma 
nerambursabilă 
aprobată de CJ 

Vaslui 
(lei) 

 
Valoarea 
cheltuită 

(lei) 

 
 

Principalele rezultate 

 
 
1 

 
Club Sportiv ”Liga 

de Est” 

 
”CUPA MOLDOVEI DE 
TAEKWON-DO ITF” 

 
29.253,42 

 
29.164,91 

- 3 echipamente sportive 
- 1 concurs Cupa Moldovei de Taekwon-do ITF organizat la Vaslui 

- 147 sportivi participanți la Cupa Moldovei 
- 18 arbitri participanți la Cupa Moldovei 

 
 
2 

 
 

Asociația Sportivă 
”Avîntul” 

 
 

”Fotbalul din suflet, 
pentru suflete” 

 
 

14.674 

 
 

14.033,39 

- 1 cupă a satelor comunei organizată 
-20 de premii – echipamente sportive complete 
-6 mingi fotbal 
-22 echipamenrte inscriptionate 
-20 perechi ghete fotbal 
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-2 echipamente pentru portari, complete. 

 
 
 
 
3 

 
 
 

Flilala județeană Vaslui 
a Asociației 

Nevăzătorilor din 
România 

 
 

„DEZVOLTARE A 
SPORTIVA, 

SOCIALIZAREA SI 

INTEGRAREA SOCIALǍ A 

PERSOANELOR CU 
HANDICAP VIZUAL” 

 
 
 
 

10.161 

 
 
 
 

7.827,03 

- 6 jocuri sah adaptate persoanelor cu deficiențe 
de vedere 

- 6 jocuri de table adaptate persoanelor cu 
deficiențe de vedere 

- 2 mese pliante 
- 4 scaune 
- 1 concurs local de șah derulat 
- 1 concurs local de table derulat 
- 1 participare la concursul național de șah 

1 participare la concursul național de table. 

 
 
 
 
4 

 
 
 

Asociația Club Sportiv 
”Handbal kids joy” 

 
 
 

”Handbal cu zambetul 
pe buze!!!” 

 
 
 
 

21.670,42 

 
 
 
 

21.635,15 

- 1 participare la cupa sportivă de minihandbal 
– Brașov cu 25 sportivi 
- 1 participare la Cupa de vara Bacau cu 25 sportivi 

- 1 participare   la   competiția   sportivă   de 
minihandbal – Bacău cu 25 sportivi 

- 1 participare   la   competiția   sportivă   de 
minihandbal – Galați cu 25 sportivi 

- 1 competiție sportivă de minihandbal la 
Vaslui 

- 50 premii – seturi de echipament sportiv 

 
5 

 
Asociaţia Club Sportiv 

”Realitatea” Huși 

 
”Campionatul National 

de Sah pe echipe” 

 
4.405,5 

 
3.996 

- 1 concurs Cupa viei și vinului Huși 
- 1 participare la Campionatul national de sah 
- 1 concurs Cupa Realitatea 
- 8 premii acordate 

50 jucători participanți 

 
6 

 
Asociația Județeană de 

Gimnastică 

 
”ZBOR SPRE 
PERFORMANç 

Ă!” 

 
19.244 

 
19.244 

- 1 pregătire centralizată Costinești 
- 18 sportivi participanți la antrenament în 

vederea participării la campionate naționale. 

 

 

 

 

 

 

 



27 
  

ANUL 2018 
         DOMENIUL CULTURĂ: 

 Nr. 
Crt. 

 
 

Beneficiar 

 
 

Titlu proiect 

Suma 
nerambursabi
lă aprobată de 

CJ Vaslui 
(lei) 

 
Valoarea 
cheltuită 

(lei) 

 
 

Principalele rezultate 

 
 
 
 
 
 
1 

Asociația 
EUROPART-2008 

Vaslui 

”CentenART – 
Caravana muzicală a 

istoriei” 

 
41.667 

 
39.844,44 

- 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 work-shop-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 spectacolul-concurs 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. 

 
 
 
 
2 

Asociaţia Culturală 
”Trandafir de la 
Moldova” Vaslui 

„100 de ani de 
Unire, 100 de ani de 

folclor muzical” 
45.000 44.275,20 

- 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 

-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). 
 

 
 
 
 
 

Asociaţia 
Ludosophia 

Vaslui 

„Mândru că sunt 
român, mândru că 

sunt vasluian 
(Centenarul Marii 
Uniri în viziunea 

13.068,61 12.533,19 

- 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; 
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4 

copiilor cu cerinţe 
educative speciale)” 

- 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 

- 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. 
 

 
 
6 

Asociaţia Tinerilor 
Ortodocşi Vaslui 

„Întâlnirea Tinerilor 
Ortodocşi din judeţul 

Vaslui” 
42.000 32.956,76 

-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. 
 

 
 
 
7 

Asociaţia Tinere 
Vlăstare 2000 

„Plai de dor” 13.898 12.467,99 

- grupul folcloric „Răzeșii” a participat spectacol organizat in județul Bistrița-Năsăud; 
- peste 50.000 de participanți beneficiari ai culturii vasluiene; 
-5 întâlniri cu lideri formali și informali și alți factori interesați din județul Bistrița-
Năsăud unde s-a făcut un schimb de experiență;  
- 200 pliante cu informații specifice zonei; 
- 3 filmulețe conținând principalele activități/evenimente derulate in cadrul 
proiectului. 

 
 
 
8 

Asociaţia Uniunea 
Judeţeană a 

Proprietarilor de 
Imobile ECOMAR, 

Vaslui 

„Meridianul culturii” 9.382 8.288,43 

- 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 
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        DOMENIUL CULTE: 

 Nr. 
Crt. 

 
 

Beneficiar 

 
 

Titlu proiect 

Suma 
nerambursabilă 
aprobată de CJ 

Vaslui 
(lei) 

 
Valoarea 
cheltuită 

(lei) 

 
 

Principalele rezultate 

 
 
 
 
 
 
 
1 Parohia Draxeni 

„Credinţă şi cultură 
în satul românesc” 

30.000 20.073,65 

- 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. 
 

 
 
 
2 Parohia Oşeşti 

„Repere vasluiene în 
anul Centenarului” 

26.910 26.675,96 

- 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. 
 

 
3 

Parohia Pogana 

„Conservare-
restaurare iconostas 
şi icoane la biserica 

de lemn 
„Sf.Voievozi” 

21.420 17.969,24 

- realizarea documentației de restaurare a iconostasului și icoanelor 

        DOMENIUL SOCIAL: 

 Nr. 
Crt. 

 
 

Beneficiar 

 
 

Titlu proiect 

Suma 
nerambursabilă 
aprobată de CJ 

Vaslui 
(lei) 

 
Valoarea 
cheltuită 

(lei) 

 
 

Principalele rezultate 

 
 

Asociaţia 
Congregaţia 

„O lume minunată” 22.618 18.223,09 
-80 de copii beneficiari de activități deosebite de vacanță; 
-80 de familii beneficiare; 
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1 

Surorilor Franciscane 
Misionare de Assisi, 

Filiala Huşi 

-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 
nerambursabilă 
aprobată de CJ 

Vaslui 
(lei) 

 
Valoarea 
cheltuită 

(lei) 

 
 

Principalele rezultate 

 
 
1 

Club Sportiv LIGA 
DE EST Vaslui 

„Cupa Moldovei la 
TEAKWON-DO ITF – 

Ediţia a II-a” 
29.997,99 29.599,36 

- 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. 
 

 
 
2 Asociaţia Clubul de 

Şah GAMBIT, Huşi 
„Şah în Huşi pentru 

toţi copiii” 
16.946 16.802,25 

- 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 

- 8 sportivi și 2 oficiali participanți la Cupa Europei la Taekwon-do ITF; 
- dotarea clubului cu un sistem electronic de arbitraj Taekwon-do ITF. 
 

 
4 Club Sportiv 

BUDOKAN Vaslui 

„Educaţie şi 
dezvoltare prin arte 

marţiale” 
20.352 13.516,40 

-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. 
 

 
5 

Club Sportiv 
Handbal KIDS JOY 

Vaslui 

„Handbalul este 
viaţa mea” 

26.598 26.596,00 
-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. 

 
 
 
6 

Club Sportiv 
KARATE-KENSEI 

Vaslui 

„Campioni pentru 
viaţă” 

17.379 14.049,90 

- 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; 
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- 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. 

 
           

ANUL 2019 
           DOMENIUL CULTURĂ: 

 Nr. 
Crt. 

 
 

Beneficiar 

 
 

Titlu proiect 

Suma 
nerambursabilă 
aprobată de CJ 

Vaslui 
(lei) 

 
Valoarea 
cheltuită 

(lei) 

 
 

Principalele rezultate 

1 
Asociația 

”Cu sufletul 
în palmă” 

„Cântec de suflet!” 29.020,00  28.821,86 

- 1 grup vocal/cor echipat și pregătit corespunzător pentru participarea la 
manifestări; 
- 12 costume populare achiziționate (7 pentru femei și 5 pentru bărbați); 
- repertoriu muzical de 15 piese; 
- 5 spectacole ale corului; 
- aprox. 400 participanți la eveniment; 
- 400 pliante promovare realizate 

2 

Asociația 
Tinerilor 
Ortodocși 

Vaslui 

„Tabăra de vară – Tinerii în 
bucuria comuniunii” 

28.273,00  27.969,04 

- 5 seturi palete pentru badminton achiziționate; 
- 5 seturi pentru tenis de câmp achiziționate; 
- 3 mingi fotbal achiziționate; 
- 3 mingi volei achiziționate; 
- 1 boxă portabilă achiziționată; 
- 300 tricouri inscripționate distribuite; 
- 300 șepci inscripționate distribuite; 
- 1 banner; 
- 25 afișe; 
- 2 roll-up; 
- 1 tabără pentru 300 de copii în 3 perioade diferite; 
- 3 conferințe pentru a discuta problemele tinerilor. 

3 

Asociaţia 
Tinere 

Vlăstare 
2000 

"Tradiții in dialog " 11.645,00  10.727,72 

- 1 grup folcloric format din 28 persoane a participat un spectacol organizat în județul 
Tulcea; 
- 3 întâlniri pentru a face schimb de experiență. 

4 

Asociația 
”Prichindeii 

din 
Dumbravă” 

"Hora Prichindeilor din 
Dumbravă" 

26.998,00  26.935,02 

- 50 costume populare fete achiziționate; 
- 50 costume populare băieți achiziționate; 
- 1 atelier de lucru cu 6 grupe de copii; 
- 1 șezătoare organizată; 
- 1 expoziție Satul românesc; 
- 1 spectacol organizat; 
- 150 de câștigători cu 150 premii în bani și diplome primite. 
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5 
Asociația 
Museum 

Vasluiensis 

"Figuri emblematice 
vasluiene ale istoriei 

României" 
28.693,00  27.162,00 

- 5 costume de epocă achiziționate; 
- 3 evenimente culturale organizate; 
-  3 comunicate de presă; 
- 30 fotografii publicate pe Facebook; 
- 3 prezentări video publicate pe Facebook. 

6 

Asociația 
Cultural-

Artistică și 
Sportivă 

”CLUB DANS 
M&M” 

”Să jucăm ca pe la noi!” 30.000,00 l 29.178,56  

- 1 școală de vară; 
- 16 costume populare achiziționate (8 pentru fete și 8 pentru băieți); 
- 2 ansambluri de dansatori formate; 
- 1 ședință de presă pentru deschiderea proiectului; 
- 50 pliante de informare distribuite; 
- 1 interviu; 
- 1 articol de presă publicat în mediul online; 
- 1 reprezentație artistică susținută de către grupurile nou formate; 
- 30 persoane prezente la eveniment; 
- 1 tabără tematică la Costinești, 
- 50 pliante de informare distribuite; 
- 30 dansatori beneficiari; 
- 1 program zilnic de repetiții și jocuri distractive; 
- 2 minispectacole demonstrative susținute; 
- 2 coregrafii de dansuri populare românești și machedonești învățate; 
- 100 spectatori prezenți; 
- 1 participare la Festivalul Internațional de dans și cântece ”Hanioti autumn” – Grecia; 
- 30 persoane participante; 
- 1000 spectatori prezenți;  
- 4 coregrafii de dansuri prezentate; 
- 1 spectacol de Ziua Educației organizat și susținut; 
- 1 banner achiziționat; 
- 80 afișe; 
- 1 spectacol final. 

7 

Asociația 
Filantropia 
Ortodoxă 

Husi 

„Repere ale culturii și 
spiritualității vasluiene” - 

„Chronica Hușilor și a 
Episcopiei cu aseminea 

numire” 

19.980,00  
 

19.980,00 

- 3 sesiuni în aer liber; 
- 600 volume tipărite din „Chronica Hușilor și a Episcopiei cu aseminea numire”; 
- 1 simpozion desfășurat; 
- 1 lansare de carte; 
- 2 anunțuri de presă; 
- 25 afișe; 
- 1 banner; 
- 2 roll-up-uri. 

8 
Asociația 
Culturală 

S.O.S. Vaslui 

"VASLUIUL IERI...VASLUIUL 
AZI" 

22.459,00  
 

- 
Proiect neimplementat 
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          DOMENIUL CULTE: 

 Nr. 
Crt. 

 
 

Beneficiar 

 
 

Titlu proiect 

Suma 
nerambursabilă 
aprobată de CJ 

Vaslui 
(lei) 

 
Valoarea 
cheltuită 

(lei) 

 
 

Principalele rezultate 

 
 
1 

Parohia 
Draxeni 

ʺSufletul Satului 
Românescʺ 

30.000,00  26.027,54  

- 23 costume achiziționate (20 pentru fete și 3 pentru băieți); 
- 8 ateliere de vizionat filme care au ca scop omagierea neamului românesc; 
- 6 sesiuni de muzică și spectacole cu temă cultural-religioasă; 
- 8 ateliere de creativitate (s-au făcut metaniere, cruciulițe); 
- 50 de copii beneficiari 

 
 
2 

Mănăstirea 
Florești 

"Mănăstirea Floreşti – 
Vatră strămoşească  

de istorie şi 
spiritualitate" 

25.603,60  25.589,29  

- 1 album-monografie  a Mănăstirii Florești realizată; 
- 220 exemplare din monografie tipărite; 
- 2 comunicate de presă; 
- 1 sesiune de comunicare; 
- 1 atelier de lucru. 

 
 
 
 
          DOMENIUL SOCIAL: 

 Nr. 
Crt. 

 
 

Beneficiar 

 
 

Titlu proiect 

Suma 
nerambursabilă 
aprobată de CJ 

Vaslui 
(lei) 

 
Valoarea 
cheltuită 

(lei) 

 
 

Principalele rezultate 

 
 
 
 
1 

Asociația 
”Bună ziua, 

copii din 
România” 

"Creștem împreună 
citind" 

30.000,00  29.139,47  

- 40 copii beneficiari; 
- 15 voluntari; 
- 1 chestionar de evaluare a nevoilor; 
- 3 work-shop-uri de formare pentru voluntari; 
- 52 ateliere de lectură și creație; 
- 24 ateliere de lectură în aer liber; 
- 2 ateliere ”Ziua magică a poveștilor” cu 200 copii participanți; 
- 2 spații amenajate în 2 biblioteci comunale, 
- 1 excursie culturală la Iași; 
- 43 ghiozdane echipate achiziționate si distribuite copiilor 
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          DOMENIUL SPORT: 

 Nr. 
Crt. 

 
 

Beneficiar 

 
 

Titlu proiect 

Suma 
nerambursabilă 
aprobată de CJ 

Vaslui 
(lei) 

 
Valoarea 
cheltuită 

(lei) 

 
 

Principalele rezultate 

 
 
 
1 

Club Sportiv 
LIGA DE EST 

Vaslui 

„Cupa Moldovei la 
TEAKWON-DO ITF – 

Ediţia a III-a” 
 

29.997,51  29.997.51  

- 1 tatami; 
- 1 sistem portabil boxe cu amplificator; 
- set 4 microfoane wi-fi; 
- stativ boxe; 
- set conectica audio; 
- 193 sportivi/antrenori/arbitri participanți; 
- 2 bannere; 
- 1 participare la Cupa Moldovei de Taekwon-do ITF 

 
 
 
 
 
 
2 

Asociaţia 
Clubul de 

Şah GAMBIT, 
Huşi 

„Şah în Huşi pentru 
toţi copiii din zona 
rurală a județului 

Vaslui” 

28.896,17  27.998,25  

- 1 participare la Turneul de Șah județean din Vaslui; 
- 28 copii participanți; 
- 200 de medalii; 
- 60  de cupe; 
- 30 seturi șah; 
- 20 ceasuri digitale șah; 
- 1 laptop, 
- 1 imprimantă; 
- 30 seturi echipament sportiv; 
- 1 competiție organizată în Huși cu 74 copii participanți; 
- 1 competiție organizată în Stănilești cu 51 copii participanți; 
- 1 competiție organizată în Pădureni cu 81 copii participanți; 
- 1 competiție organizată în Arsura cu 92 copii participanți. 

 
 
 
 
3 Club Sportiv 

SULSA Vaslui 

"Pregătirea sportivilor 
clubului și 

participarea cu cei 
selectați la lotul 

național la 
Campionatul European 

la TAEKWON-DO 
I.T.F., 10 – 

13.10.2019, Bosnia 
Herțegovina" 

15.161,52  14.622,81  

- 4 buc dobok; 
- 1 stagiu pregătire pentru 3 sportivi; 
- 1 participare la Campionatul European de TAEKWON-DO din Bosnia Herțegovina cu 3 
sportivi. 

 
4 

Club Sportiv 
BUDOKAN 

Vaslui 

"Drumul spre 
performanță" 

17.400,16  16.120,64  

- 10 căști protecție achiziționate; 
- 1 participare la competiție la nivel regional; 
- 1 participare la stagiu de pregătire și perfecționare. 
 

 
5 

Asociația 
Club Sportiv 

"Handbal și voie bună" 25.202,50  25.202,50  
- 1 participare la cantonament la Predeal; 
- 40 echipamente sportive achiziționate; 
- 30 gărdulețe antrenament achiziționate; 



35 
  

Handbal KIDS 
JOY Vaslui 

- 10 mingi medicinale achiziționate; 
- 4 cronometre competiție. 
 

 
 
6 

Asociația 
Județeană 
de Fotbal 

Vaslui 

”Cupa Ștefan cel Mare 
Vaslui 2019” 

19.715,67  19.442,63  

- 1 cupă interjudețeană organizată; 
- 6 echipe participante;  
- s-au achiziționat cupe, trofee, mingi. 

 
7 

Club Sportiv 
DEFENDER 

Vaslui 
„Poți fi campion” 29.682,00  29.682,00  

- 1 participare la un cantonament cu 17 sportivi; 
- 17 echipamente sportive 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

Asociația 
Club Sportiv 
TORNADOO 

Vaslui 

”Tornadiada 
Vasluiană” 

20.283,72  20.283,72  

- 50 saltele puzzle achiziționate; 
- 2 mingi medicinale achiziționate; 
- 4 scuturi mici achiziționate; 
- 10 perechi tibiere Muay; 
- 1 pieptar de protecție; 
- 3 perne de perete, 
- 2 saci de box; 
- 1 burtieră; 
- 4 bucăți Kettle bell; 
- 20 seturi gantere; 
- 10 perechi mănuși de box; 
- 10 căști; 
- 6 bustiere; 
- 10 short-uri; 
- 10 perechi glezniere; 
- 20 tricouri; 
- 10 cochilii; 
- 10 proteze; 
- 1 eveniment sportiv; 
- 10 cluburi din zona de SE a României participante; 
- 124 sportivi participanți; 
- 90 premii acordate. 

 
 
 
9 

Asociația 
Club Sportiv 
REAL JUNIOR 

Vaslui 

”Fotbalul juvenil 
vasluian se dezvolta  

prin noi” 
29.948,90  29.474,88  

- 1 laptop achiziționat; 
- 1 videoproiector; 
- 1 cameră video; 
- 1 participare la mini cantonament de pregătire în Brașov; 
- 48 participanți; 
- 1 joc demonstrativ; 
- 1 participare turneu amical în Vaslui cu 160 copii participanți. 

 
 

10 

Asociația 
Club Sportiv 
PPAWERGYM 

Vaslui 

”Recunoştinţă 
sportivilor noştri” 

30.000,00  30.000,00  

- 1 presă picioare; 
- 1 squat rack; 
- 1 aparat tracțiuni și ramat; 
- 1 aparat extensii picioare; 
- stagii de pregătire personalizate; 
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- 1 seminar pe tema nutriție și dietetică cu 21 participanți; 
- organizare și participare la 2 cupe din domeniul culturismului cu 50 participanți. 

 
 
 
 

11 

Asociația 
Club Sportiv 
SCORPIONS 
MMA Vaslui 

”Scorpionii Vasluiului” 29.418,75  25.218,75  

- 1 panou pentru conferințe de presă, 
- 1 banner; 
- 200 flyere; 
- 25 mănuși box; 
- 25 bandaje (fașe box); 
- 25 proteze dentare; 
- 25 protecție tibie;  
- 1 participare la stagiu de pregătire din Galați; 
- 32 medalii. 

 
12 

Asociația 
Club Sportiv 
VIVA Vaslui 

"Investim azi pentru 
performanțele de 

mâine" 
9.536,13  9.078,58  

- 1 participare la Cupa României cu 10 sportivi; 
- 1 participare la stagiul de perfecționare pentru sportivi de la Mamaia; 
- 1 participare la Stagiul național pentru instructori și arbitri 

 
ANUL 2020 

          DOMENIUL CULTURĂ: 

 Nr. 
Crt. 

 
 

Beneficiar 

 
 

Titlu proiect 

Suma 
nerambursabilă 
aprobată de CJ 

Vaslui 
(lei) 

 
Valoarea 
cheltuită 

(lei) 

 
 

Principalele rezultate 

1 

Asociația 
Culturală - 
Artistică și 
Sportivă 

Club-Dans 
M&M 

„Suntem parte a vieții 
culturale bârlădene, 

prin dans!” 
20.000  18.977,80  

1 conferința de deschidere a proiectului, 
- selectarea copiilor pentru formațiile „Mladite barladene” (7 perechi cls. V-VIII) și 
”Flori de vis”(8 perechi cls. 0-IV); 
- înființarea celei de-a treia trupe „Splendid„ (cls. IX-XII); 
- instruirea online a copiilor, prin video call, timp de 2 luni, perioada în care fiecare 
formație a a învățat cate un dans popular moldovenesc, un dans modern/ hip hop si 
cate un dans de caracter; 
- 1 workshop și 1 flashmob la Scoala Vasile Parvan organizate;                          
- 1 workshop și  1 flashmob la Scoala Stroe Belloescu organizate;                          
- 1 workshop și 1 flashmob la Liceul tehnologic Petru Rares organizate; 
- 1 minispectacol de prezentare la încheierea Școlii de vară; 
- 1 participare la Festivalul Internațional de muzică și dans Turkish Paradise!”, 
Antalya, Turcia; 
- 10 dansatori din cadrul formațiilor ”Mlădițe Bârlădene” și ”Splendid” au format 2 
grupuri reprezentative, respectiv câte 5 dansatori de la cele 2 formații, pentru a 
putea dansa 3 coregrafii diferite (țigănesc, modern și oriental), în cele 4 seri de 
spectacol; 
- minim 300 spectatori pe seara la spectacol;  
- 1 activitate care presupunea participarea la Festivalul Internațional de ștafete, 
parcursuri aplicative și dans Fair Play, Vaslui a fost anulată din cauza pandemiei;  
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- 1 minispectacol în curtea interioară a Palatului copiilor Spiru Haret Barlad, la care 
au participat formațiile asociației și un număr restrâns de spectatori, datorat 
restricțiilor impuse de măsurile de prevenire a îmbolnăvirilor cu COVID-19; 
- 4 articole, 3 video, 6 postări pe facebook, 1 banner, 350 pliante și flyere – activități 
de promovare; 
- 1 prezentare finală a activităților realizate în cadrul proiectului la postul de 
televiziune Media TV Bârlad. 

2 

Asociația 
Tinere 

Vlăstare – 
2000 

„Moștenirea 
Pogoneștilor către 

lume” 
13.500  12.035,96  

- 1 site realizat care conține informații despre istoricul Asociatiei Tinere Vlastare 2000; 
- expunere digitală a obiectelor de muzeu din cadrul  Muzeului sătesc “Casa răzeșului” 
Pogonești; 
- realizare materiale  constând în informații cultural-istorice despre comunitate; 
- 1 pagina de facebook realizată cu informații despre activitățile trecute, actuale și 
viitoare ale Muzeului sătesc “Casa răzeșului” Pogonești și ale Ansamblul folcloric 
Răzeșii, Pogonești; 
- materiale video, fotografii cu donatorii obiectelor din muzeu sau cu membri ai 
familiilor acestora sau alți localnici; 
- 16 sezători intergenerationale; 
- 1 foișor de lemn, 2 mese și 4 bănci achiziționate; 
- 2 anunțuri de presă. 

3 

Asociația 
Culturală 

Virgil 
Caraivan 

"Dincolo și dincoace 
de Centenar, Școala 

de acasă" 
20.000  19.559,92  

- 3 busturi pentru "Aleea Profesorilor";  
- organizarea ediției a II-a a Concursului Naţional de literatură „Virgil Caraivan”; 
-  350 participanți; 
- 9 premii acordate; 
- 2 publicații tipărite; 
- organizarea unor manifestări precum: Festivitatea de omagiere a 150 de ani ai „Şcolii 
de acasă”, Premierea laureaţilor Concursului naţional de literatură, Dezvelirea 
Busturilor de pe „Aleea Profesorilor”, Prezentarea Expoziţiilor permanente ale 
Centrului Documentar al Asociaţiei,  Simpozionul Naţional „Şcoala, tradiţie şi 
digitalizare”, Prezentarea  volumelor cu lucrările lui Virgil Caraivan editate de 
Academia Bârlădeană,  Te Deum săvârşit de un sobor de preoţi; 
- 8 anunțuri pe pagina de facebook; 
- 1 reportaj la Radio TRINITAS; 
- 1 comunicat de presă pentru închiderea proiectului. 

4 

Asociația 
Filantropia 
Ortodoxă 

Huși 

" Repere ale culturii și 
spiritualității 

vasluiene” - „Tinda 
Raiului – mănăstiri și 
schituri din ținutul 

Vasluiului " 

19.836  19.836   

- 1 conferință de lansare a cărții; 
- 1 simpozion desfășurat, 
- 300 participanți;  
- 3 sesiuni în aer liber realizate; 
- 540 albume tipărite ale lucrării;  
- 2 anunțuri de presă publicate;  
- 25 afișe; 
- 2 roll-up-uri. 

5 
Asociația 
Museum 

Vasluiensis 

"Figuri emblematice 
feminine ale 

19.702,80  16.335  
- 3 comunicate de presă; 
- 30 afișe;  
- 300 flyere; 
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meleagurilor 
vasluiene" 

 

- 30 fotografii publicate pe facebook; 
- 3 reprezentări video publicate pe pagina de facebook; 
- 200 participanți în mediul online; 
- 3 evenimente culturale organizate; 
- 3 costume de epocă achiziționate; 
-  2 parade în spațiul public al municipiului Vaslui. 

 
 
          DOMENIUL SOCIAL: 

 Nr. 
Crt. 

 
 

Beneficiar 

 
 

Titlu proiect 

Suma 
nerambursabilă 
aprobată de CJ 

Vaslui 
(lei) 

 
Valoarea 
cheltuită 

(lei) 

 
 

Principalele rezultate 

 
 
 
 
 
 
1 

Asociația 
”Bună ziua, 

copii din 
România” 

"Căsuța cu jocuri 
pentru copii cu autism 
- Servicii terapeutice 

de recuperare în 
contextul epidemiei 

cu COVID-19" 

20.000  18.683,72  

- 20 de copii cu tulburări de spectru autist beneficiari; 
- 1 program de terapie individualizat realizat online; 
- achiziționare 20 kituri cu materiale pentru realizarea activităților terapeutice  
acasă (cărți de colorat, hârtie colorată, hârtie creponată, carioci, creioane 
colorate);  
- 119 de ședințe de consiliere online; 
- 380 ședințe terapie față în față - 2 sesiuni/săptămână/copil; 
- participarea părinților la activitățile desfășurate cu copiii; 
- terapie în grup – săptămânal, 2 terapeuți, grup de 4-5 copii prin rotație; 14 
întâlniri; 
-  grup de suport pentru părinți – 5-6 părinți; 14 întâlniri; 
- 7 anunțuri de presă; 
- 1 banner. 

 
          DOMENIUL SPORT: 

Nr. 
Crt. 

 
 

Beneficiar 

 
 

Titlu proiect 

Suma 
nerambursabilă 
aprobată de CJ 

Vaslui 
(lei) 

 
Valoarea 
cheltuită 

(lei) 

 
 

Principalele rezultate 

1 

Asociaţia 
Clubul de 

Şah GAMBIT, 
Huşi 

„Șahul, o provocare 
pentru copiii din 
județul Vaslui” 

 

19.339,20  19.297,99  

- 1 turneu de șah în comuna Arsura - 92 copii participanți, 900 lei premii în bani, 10 
cupe, 30 medalii, 10 seturi trening, 10 ceasuri șah; 
- 1 turneu de șah în comuna Pădureni – 85 copii participanți, 900 lei premii în bani, 
20 cupe, 40 medalii, 10 seturi trening, 20 ceasuri șah, 300 lei taxă închiriere spațiu; 
- 1 turneu de șah în Vaslui – 40 copii participanți, taxe de participare pentru 30 copii, 
băuturi răcoritoare și pizza, transport cu autoturisme, premii; 
- 2 articole în presă;  
- 1 site web al asociației realizat. 

2 
Asociația 

Clubul 
" Începuturi noi pentru 

performanțe noi " 
19.313,61  19.229,51  

- 10 tatami achiziționate,  
- 9 sportivi legitimați în cadrul Federației Române de Taekwon-do ITF; 
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Sportiv Kwon 
Bârlad 

- 6 buc. dobok achiziționate; 
- 1 participare la stagiul de pregătire sportivă de la Mamaia cu un număr de 6 sportivi 
(4 centuri negre și 2 centuri colorate); 
- 1 participare la competiția de nivel zonal Cupa Bârladului la Taekwon-do ITF – 47 
copii și juniori; 
- pregătirea și selecția unui număr de 20 sportivi pentru competițiile naționale; 
- 1 banner; 
- 1 roll-up; 
- 1 comunicat de presă. 

3 

Asociația 
Clubul 
Sportiv 
Sporting 
Juniorul 
Vaslui 

„Fotbal doar în galben 
- verde” 

19.718,40 18.659,80  

- 1 joc pe teren propriu conform calendarului competițional oficial cu Hușana Huși, 
- cheltuieli cu masa sportivilor, organizarea evenimentului; 
- 1 joc pe teren propriu conform calendarului competițional oficial cu Bucovina 
Rădăuți; 
- cheltuieli cu masa sportivilor, organizarea evenimentului; 
- 1 joc pe teren propriu conform calendarului competițional oficial cu CS Dante 
Botoșani; 
- cheltuieli cu masa sportivilor, organizarea evenimentului; 
- 1 joc pe teren propriu conform calendarului competițional oficial cu CSM Pașcani; 
- cheltuieli cu masa sportivilor, organizarea evenimentului; 
- 1 dispozitiv pentru pregătirea suprafeței de joc achiziționat; 
- 1 autocolant pentru utilajul achiziționat; 
1 banner electronic de informare. 

 


