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RAPORT 
cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal 

2022 în cadrul ”Programului județului Vaslui pentru finanțarea nerambursabilă a 
românilor de pretutindeni, anul 2022” 

 
Consiliul Județean Vaslui a aprobat, prin Hotărârea nr. 22/2022, Programul județului 

Vaslui pentru finanțarea nerambursabilă a românilor de pretutindeni și Ghidul de finanțare 
nerambursabila a românilor de pretutindeni, în care se precizează scopul și obiectivele 
acordării finanțărilor nerambursabile, categoriile de beneficiari eligibili, durata, bugetul și 
procedura aplicată. 

Prin acest program, Județul Vaslui sprijină activitatea românilor de pretutindeni din 
comunitățile românești de peste hotare și acorda finanțare nerambursabilă, în limita 
bugetului alocat, cu respectarea principiilor liberei concurențe, eficacității utilizării 
fondurilor publice, transparenței și a tratamentului egal. 

În acest sens, în cadrul bugetului anului 2022, a fost alocată suma de 600.000 lei 
organizațiilor neguvernamentale ale românilor de pretutindeni cu domenii de activitate 
educație, cultură și culte (spiritualitate si tradiție) din România sau din străinătate și 
unităților de cult ale românilor de pretutindeni.  

Comisia de evaluare a Programului a consemnat că pe domeniul ,,Educație” nu s-a 
depus nici un proiect, pe domeniul ,,Cultură” s-a depus 1 proiect, iar pe domeniul ,,Culte” 
s-au depus 2 proiecte.  

În urma procesului de evaluare, din cele 3 de proiecte depuse, 2 proiecte au fost 
selectate pentru finanțare, rămânând pe lista de rezervă 1 proiect (depus pe domeniul 
Culte).  

Având în vedere că în cadrul Programului s-au înregistrat economii, prin Hotărârea 
nr. 85/2022, Consiliul Județean Vaslui a redistribuit suma de 68.984 lei la domeniul Culte 
în vederea finanțării proiectului aflat pe lista de rezerve. 

După redistribuire, au fost semnate 3 contracte de finanțare, după cum urmează: 
a. pe domeniul Cultură – 1 contract în valoare totală de 111.320 lei, din care 100.000 

lei finanțare nerambursabilă și 11.320 lei contribuția beneficiarului;  
b. pe domeniul Culte – 2 contracte. Un contract in valoare totală de 372.720,78 lei, din 

care 354.000 lei finanțare nerambursabilă și 18.720,78 lei cofinanțarea 
beneficiarului; Un contract in valoare totală de 121.035,95 lei, din care 114.984 lei 
finanțare nerambursabilă și 6.051,95 lei cofinanțarea beneficiarului. 

 
În perioada iunie – noiembrie 2022, au fost implementate 2 proiecte. Beneficiarii 

celor 2 proiecte au desfășurat activitățile conform contractului de finanțare și au 
îndeplinit indicatorii stabiliți prin proiect. 

Un beneficiar, din motive de forță majoră, a solicitat rezilierea contractului de 
finanțare si in data de 17.11.2022 a fost semnat actul adițional nr. 1 pentru încetarea 
contractului de finanțare nerambursabilă nr. 9120/09.06.2022. 

Pentru cele două proiecte implementate s-a decontat suma totală de 448.772,06 lei, 
față de 568.984 lei cât s-a contractat ca și finanțare nerambursabilă.  

 



Situația privind proiectele se prezintă astfel:  
DOMENIUL EDUCAȚIE: 

Nr. 
Crt. Beneficiar Titlu proiect 

Suma 
nerambursabil

ă aprobată 
(lei) 

Valoarea 
finanțării 

nerambursabila 
decontata 

(RON) 

Rezultate obținute in cadrul 
proiectului 

- - - - - - 
 

DOMENIUL CULTURĂ: 

Nr. 
Crt. Beneficiar Titlu proiect 

Suma 
nerambursab
ilă aprobată 

(RON) 

Valoarea 
finanțării 

nerambursabila 
decontata 

(RON) 

Rezultate obținute in cadrul 
proiectului 

1. 

FUNDAȚIA 
CULTURALĂ 
”CĂPRIANA”, 

Chișinău 
Republica 
Moldova 

”Ansamblul 
Etnofolcloric 

”Ștefan Vodă” 
Vocea românilor de 

pretutindeni” 

100.000  99.771,87  

-6 evenimente de promovare a 
moștenirii folclorice, a tradițiilor a 
culturii tradiționale organizate in 
doua zone: România (3 spectacole) 
și Republica Moldova (3 
spectacole) 
-5 localități  gazde ale 
evenimentelor (Vaslui, Stefan cel 
Mare, Pădureni, Strășeni și 
Mănăstirea Căpriana) 
-peste 3000 de participanți la 
evenimentele organizate 
-2 unități administrativ teritoriale 
Strășeni și Vaslui beneficiare ale 
unor evenimente de calitate  

 
DOMENIUL CULTE: 

Nr. 
Crt. Beneficiar Titlu proiect 

 
Suma 

nerambursab
ilă aprobată 

(RON) 

Valoarea 
finanțării 

nerambursabilă 
decontată 

(RON) 

Rezultate obținute in cadrul 
proiectului 

1. 

CR Mănăstirea 
Eroilor cu hramul 

Înălțarea 
Domnului din 

satul Stoianovca, 
r. Cantemir 

 

„Construcția 
Turnului de 

intrare/Clopotniț
a mânăstirii-parte 

a Complexului 
monahal al 

Mănăstirii Eroilor 
cu Hramul 
„Înălțarea 

Domnului”, din 
sat Stoianovca, r. 

Cantemir 

354.000,00 349.000,19 

-s-a realizat construcția clopotniței 
prin turnarea fundației și a zidăriei 
cota + 4 m 
-s-a montat 1 panou la obiectul 
finanțat 
-s-au realizat 30 de pliante pentru 
informarea tuturor credincioșilor și 
a autorităților și s-a făcut 
promovarea proiectului pe pagina 
de facebook a mănăstirii. 
 

2. 

Comunitatea 
Religioasa Parohia 

Romana cu 
hramul 

”Binecredinciosul 
Domnitor Stefan 

cel Mare si   
Sfânt” or. Stefan 
Voda Republica 

Moldova 

„Construire 
Centru Social-
Cultural Ștefan 

Vodă – 
Executarea 
lucrărilor de 
construcție a 
instalațiilor 
electrice, 

termice, sanitare 
și 

echipamentelor” 

114.984,00 
 0 Contractul a fost reziliat 

Președintele Comisiei de monitorizare a proiectelor  în cadrul Programului Județului Vaslui 
pentru  finanțarea nerambursabilă a românilor de pretutindeni pentru anul 2022 
Agafiței Emilian,  
Director executiv  


