ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

RAPORT
cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal
2011 în cadrul “Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor
nonprofit de interes general pe anul 2011”, conform prevederilor Legii nr.350/2005
privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi
non-profit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare

Prin Hotărârea nr.32/2011, Consiliul judeţean a aprobat Programul judeţean
pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul
2011. Prin acest program, a fost alocată suma de 200.000 lei organizaţiilor
neguvernamentale din judeţul Vaslui cu activitate în domeniul culturii şi sportului, pentru
proiecte care să aibă ca scop dezvoltarea activităţii culturale şi sportive în judeţul
Vaslui.
În urma procesului de evaluare, din cele 35 de proiecte depuse au fost
aprobate pentru finanţare 28 proiecte, astfel:
 domeniul „Cultură” - 12 proiecte;
 domeniul „Sport”
- 16 proiecte.
După semnarea contractelor încheiate cu solicitanţii, în perioada iunie –
decembrie 2011, au fost implementate 28 proiecte.
Valoarea totală a sumelor cheltuite de beneficiari este de 198.234,18 lei.
Situaţia privind proiectele finanţate (solicitanţii/beneficiarii, sumele cheltuite,
activităţile desfăşurate şi rezultatele obţinute) este prezentată în Anexa la Raport.

Preşedintele Comisiei pentru gestionarea Programul judeţean pentru
finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul
2011,

Dumitru Buzatu,
Vicepreşedinte al Consiliului judeţean Vaslui

ANEXA
Situaţia privind proiectele finanţate (solicitanţii/beneficiarii, sumele cheltuite, activităţile
desfăşurate şi rezultatele obţinute) în cadrul “Programului judeţean pentru finanţarea
nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2011”
I. CULTURĂ
■ 1. Denumire proiect: „Fanfara Bucuria – un model de educare prin valoare şi tradiţie”
Solicitant/beneficiar: Asociaţia „Club Rotaract” Vaslui;
Sume alocate/sume cheltuite: 10.000,00 lei / 9.671,21 lei;
Activităţi planificate:
- Stabilirea echipei de management;
- Stabilirea planului de implementare al proiectului;
- Asigurarea bazei materiale a proiectului: achiziţii instrumente muzicale pentru cercul de
muzică;
- Amenajarea unui spaţiu de lucru pentru cercul muzical;
- Monitorizarea şi evaluarea proiectului.
Rezultate obţinute:
¾ un plan de implementare realizat;
¾ 100 afişe şi 300 pliante de promovare realizate şi distribuite;
¾ 7 instrumente muzicale achiziţionate;
¾ sala amenajată pentru repetiţii.
■ 2. Denumire proiect: „Darul tradiţiei”
Solicitant/beneficiar: Asociaţia “Tinere Vlăstare 2000”, Pogoneşti;
Sume alocate/sume cheltuite: 6.000,00 lei / 5.999,40 lei;
Activităţi planificate:
- Pregătirea proiectului şi alcătuirea echipei de lucru;
- Constituirea grupului de copii „Micii răzeşi”;
- Instruirea grupului de copii „Micii răzeşi” în dansuri populare;
- Realizare de ii şi cămăşi populare pentru grupul de copii „Micii răzeşi”;
- Achiziţii servicii de transport şi de catering;
- Participarea grupului la activităţile de promovare a culturii tradiţionale a judeţului Vaslui şi
organizarea unui schimb de experienţă în localitatea Tismana;
- Participarea grupului la sărbătoarea „Nedeia de la Polovraci”, în comuna Polovraci;
- Monitorizarea, evaluarea şi promovarea activităţilor desfăşurate.
Rezultate obţinute:
¾ grupul de copii „Micii răzeşi” constituit şi instruit în dansuri populare;
¾ două vizite privind schimbul de experienţă susţinute;
¾ o participare la spectacolul organizat în comuna Polovraci;
¾ 16 ii şi cămăşi tradiţionale pentru copii, confecţionate.
■ 3. Denumire proiect: „Valorificarea tradiţiei culturale europene”
Solicitant/beneficiar: Societatea culturală “Academia Bârlădeană”, Bârlad;
Sume alocate/sume cheltuite: 9.000,00 lei / 9.000,00 lei;
Activităţi planificate:
- Realizarea ediţiei anastatice a revistei „Graiul nostru”;
- Editarea volumului „Familia Costache, istorie şi genealogie”;
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Tipărire volum poezii/autor Ioan Buzdugan;
Tipărire (reeditare) volum poezii „Florile răului” de Ch. Baudelaire.
Rezultate obţinute:
¾ revista „Graiul nostru” realizată;
¾ 300 exemplare de revistă tipărite;
¾ 200 exemplare din volumul „Familia Costache, istorie şi genealogie” tipărite;
¾ 200 de volume de „Poezii” de Ion Buzdugan tipărite;
¾ 200 de volume de poezii „Florile răului” de Ch. Baudelaire, tipărite.

■ 4. Denumire proiect: „Participare la forumul ecologic internaţional al copiilor Green
planet, ediţia a VII-a”
Solicitant/beneficiar: Asociaţia Astronomică „Sirius” Bârlad;
Sume alocate/sume cheltuite: 9.000,00 lei / 9.000,00 lei;
Activităţi planificate:
- Asigurarea cadrului organizatoric;
- Participare la Forumul ecologic internaţional al copiilor „Green planet”, ediţia a VII-a;
- Diseminarea rezultatelor;
- Evaluarea şi auditul final al proiectului.
Rezultate obţinute:
¾ o expoziţie susţinută în cadrul Forumului ecologic;
¾ un comunicat de presă publicat, articole publicate în presa locală;
¾ o conferinţă de presă organizată.
■ 5. Denumire proiect: „Rădăcinile credinţei - de la trecut la viitor”
Solicitant/beneficiar: Asociaţia “Lumina Ortodoxiei”
Sume alocate/sume cheltuite: 3.500,00 lei / 3.500,00 lei;
Activităţi planificate:
- Lansarea proiectului şi mediatizarea finanţării;
- Achiziţia de bunuri şi servicii necesare proiectului;
- Organizarea şi desfăşurarea a două sesiuni de conferinţe pe diverse teme cultural-religioase;
- Evaluarea internă şi monitorizarea proiectului şi mediatizarea rezultatelor.
Rezultate obţinute:
¾ un comunicat de presă publicat, 30 de fluturaşi promoţionali realizaţi şi distribuiţi, 10
afişe realizate;
¾ o conferinţă de presă organizată.
¾ o cameră foto digitală şi 100 de cărţi de buzunar achiziţionate;
¾ două conferinţe pe teme cultural- religioase, organizate.
■ 6. Denumire proiect: „Cântec şi dans la Hoceni”
Solicitant/beneficiar: Asociaţia “ Acţiunea Socială”, Vaslui;
Sume alocate/sume cheltuite: 19.000,00 lei / 19.000,00 lei;
Activităţi planificate:
- Reuniunea partenerilor şi lansarea proiectului;
- Achiziţionarea costumelor populare;
- Achiziţionarea instrumentelor muzicale;
- Participarea formaţiilor la cel puţin un spectacol fiecare;
- Monitorizarea şi evaluarea proiectului.
Rezultate obţinute:
¾ costume populare pentru ansamblul de dansuri populare din comuna Hoceni,
achiziţionate;
¾ instrumente muzicale pentru ansamblul de dansuri populare din comuna Hoceni,
achiziţionate;
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¾ un eveniment de lansare a proiectului organizat.
■ 7. Denumire proiect: „Comoara Moldovei - Concurs naţional de interpretare vocală şi
instrumentală a muzicii populare tradiţionale româneşti”
Solicitant/beneficiar: Asociaţia LIRA 2007, Bârlad;
Sume alocate/sume cheltuite: 2.400,00 lei / 2.400,00 lei;
Activităţi planificate:
- Concurs naţional de muzică populară;
- Desfăşurarea procedurilor de achiziţie de bunuri şi servicii.
- Promovarea proiectului în mass-media.
Rezultate obţinute:
¾ o orgă de lumini achiziţionată.
■ 8. Denumire proiect: „Fantasia – trecut, prezent şi viitor”
Solicitant/beneficiar: Asociaţia de Cânt Coral “Fantasia”
Sume alocate/sume cheltuite: 14.000,00 lei / 13.949,99 lei;
Activităţi planificate:
- Achiziţii de bunuri necesare realizării proiectului;
- Susţinerea unui spectacol al coralei „Fantasia” în piaţa civică a oraşului Vaslui;
- Monitorizarea şi evaluarea proiectului.
Rezultate obţinute:
¾ un clarinet, un pian electric şi un laptop achiziţionat;
¾ un repertoriu şi un program de repetiţii stabilit;
¾ un spectacol susţinut.
■ 9. Denumire proiect: „Zâmbet cultural”
Solicitant/beneficiar: Asociaţia “Areal NORD-EST” Vaslui
Sume alocate/sume cheltuite: 5.080,00 lei / 5.079,80 lei;
Activităţi planificate:
- Managementul efectiv al proiectului;
- Achiziţie de echipamente;
- Derularea activităţilor culturale;
- Publicitatea proiectului/diseminarea rezultatelor;
- Evaluarea rezultatelor proiectului.
Rezultate obţinute:
¾ un ansamblu vocal instrumental format;
¾ 3 spectacole organizate în 3 locaţii;
¾ un banner publicitar realizat;
¾ un laptop achiziţionat, aparatură sonorizare achiziţionată;
¾ 12 costume populare achiziţionate.
■ 10. Denumire proiect: „Cântec, joc şi voie bună la Negreşti în bătătură”
Solicitant/beneficiar: Asociaţia culturală “Obârşii Negreştene”
Sume alocate/sume cheltuite: 4.000,00 lei / 3.600,00 lei;
Activităţi planificate:
- Revizuirea regulamentului festivalului, proiectarea şi tipărirea afişelor, invitaţiilor şi diplomelor;
- Popularizarea în mass-media şi pe site;
- Realizarea mapelor de promovare;
- Achiziţionarea de microfoane profesionale;
- Organizarea celei de-a treia ediţii a Festivalului „Cântec, joi şi voie bună la Negreşti, în
bătătură”.
Rezultate obţinute:
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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. Denumire proiect: „Grup folcloric Mugurel – de la tradiţie la spectacol”
Solicitant/beneficiar: Asociaţia culturală “Simfonia Artelor” Vaslui
Sume alocate/sume cheltuite: 8.300,00 lei / 8.300,00 lei;
Activităţi planificate:
- Organizarea echipei de proiect şi lansarea proiectului;
- Pregătirea vocal-instrumentală a membrilor Grupului folcloric „Mugurel”;
- Pregătirea spectacolelor în vederea susţinerii lor în comunităţile locale; participarea formaţiilor
la spectacole în comunităţile din judeţ;
- Deplasarea în Bulgaria la Festivalul –concurs al cântecului popular de la Kranevo;
- Monitorizarea şi evaluarea proiectului.
Rezultate obţinute:
¾ un grup vocal-instrumental pregătit;
¾ participarea la festivalul –concurs al cântecului popular de la Kranevo;
¾ 7 spectacole folclorice susţinute;
¾ 41 afişe realizate, 50 insigne, 35 CD-uri personalizate.
■ 12. Denumire proiect: „Scrie despre tine- Vaslui - 2011”
Solicitant/beneficiar: Asociaţia “LINK CENTER” Vaslui
Sume alocate/sume cheltuite: 9.720,00 lei / 9.718,90 lei;
Activităţi planificate:
- Organizarea echipei de proiect, lansarea proiectului;
- Organizarea workshop-ului pentru scrierea pieselor scurte ce vor fi prezentate în spectacolul
„Scrie despre tine- Vaslui- 2011”;
- Promovarea workshop-ului ca metodă de educaţie alternativă;
- Repetiţii pentru cele 3 spectacole de început necesare lansării trupei nou formate;
- Realizarea unui volum electronic, a unui DVD ce va conţine piesele realizate în cadrul
workshop-ului;
- Susţinerea a 3 spectacole de început – lansarea trupei de teatru;
- Monitorizarea şi evaluarea proiectului.
Rezultate obţinute:
¾ o conferinţă de lansare a proiectului organizată, o prezentare a proiectului întocmită şi
prezentată;
¾ un workshop pentru scrierea pieselor scurte organizat şi promovat în mass-media
locală;
¾ fluturaşi, afişe, invitaţii realizate şi distribuite;
¾ 15 tineri selectaţi pentru a face parte din trupa de teatru – o trupă de teatru constituită;
¾ 30 de DVD-uri inscripţionate cu textele pieselor de teatru şi distribuite;
¾ 3 spectacole organizate şi susţinute de trupa de teatru nou formată.
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II. SPORT
■ 1. Denumire proiect: Asigurarea cadrului general de pregătire a sportivilor C.S. Sulsa
Vaslui şi organizarea Cupei Vaslui 2011 la Tae Kwon Do ITF
Solicitant/beneficiar: C.S. “Sulsa”, Vaslui;
Sume alocate/sume cheltuite: 9.000,00 lei / 8.979,90 lei
Activităţi planificate:
- Închirierea sălii, stabilirea programului de pregătire şi asigurarea condiţiilor de pregătire a
sportivilor;
- Pregătirea sportivilor, organizarea competiţiei şi participarea la Cupa Vaslui la Tae Kwon Do
ITF.
Rezultate obţinute:
¾ 50 afişe promoţionale şi 500 de fluturaşi realizaţi şi distribuiţi;
¾ articole publicate în presa locală şi reportaje filmate şi difuzate de televiziunile locale;
¾ materiale specifice necesare pregătirii şi prezentării în competiţii, achiziţionate;
¾ o competiţie sportivă organizată.
■ 2. Denumire proiect: “Participarea la Campionatul Masculin de Handbal 2011-2012”
Solicitant/beneficiar: Handbal Club Vaslui;
Sume alocate/sume cheltuite: 19.540,00 lei / 19.540,00 lei
Activităţi planificate:
- perioada de pregătire la munte – Gura Humorului;
- perioada precompetiţională (semicantonament la Vaslui).
Rezultate obţinute:
¾ un lot de sportivi omogen;
¾ antrenamente de pregătire a sportivilor clubului pentru participarea la campionatul
naţional de handbal.
■ 3. Denumire proiect: “Performanţă şi tradiţie în 55 de ani de rugby la Bârlad”
Solicitant/beneficiar: Asociaţia judeţeană de rugby, Vaslui;
Sume alocate/sume cheltuite: 5.000,00 lei / 5.000,00 lei
Activităţi planificate:
- stagiu de pregătire-promovare precompetiţională.
Rezultate obţinute:
¾ 23 de sportivi au participat la stagiul de pregătire precompetiţională.
■ 4. Denumire proiect: „Atletism vasluian la nivel mondial”
Solicitant/beneficiar: Asociaţia judeţeană de atletism, Vaslui
Sume alocate/sume cheltuite: 10.000,00 lei / 10.000,00 lei
Activităţi planificate:
- Achiziţionarea de echipament sportiv pentru competiţii;
- Semicantonament de pregătire pentru echipa de atletism Vaslui;
- Cantonament de pregătire pentru echipa de atletism Vaslui.
Rezultate obţinute:
¾ 5 persoane au participat la cantonamentul de pregătire susţinut la Sf. Gheorghe;
¾ 10 persoane au participat la semicantonament de pregătire;
¾ încalţăminte sport achiziţionată – 16 perechi.
■ 5. Denumire proiect: „Sportivii din Vaslui pe podiumul naţional şi internaţional”
Solicitant/beneficiar: Club sportiv “Liga de Est”, Vaslui;
Sume alocate/sume cheltuite: 3.000,00 lei / 3.000,00 lei
Activităţi planificate:
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Promovare, publicitate;
Pregătire fizică generală şi specifică lot sportivi – achiziţionare de echipament sportiv;
Pregătire fizică specifică lot sportivi – participare la campionatul european de taekwon-do itf –
Slovacia;
Pregătire fizică specifică lot sportivi – participare la Cupa României de taekwon-do itf – Calan.
Rezultate obţinute:
¾ 20 de costume de antrenament achiziţionate;
¾ 20 de centuri pentru costumele de antrenament, achiziţionate;
¾ articole de presă publicate în media locală, pliante şi afişe realizate şi distribuite;
¾ 2 sportivi selectionaţi pentru a participa la Campionatul European din Slovacia;
¾ 7 medalii obţinute la Campionatul European din Slovacia;
¾ 16 sportivi selectaţi pentru a participa la Cupa Internaţională de Vară de la Oradea;
¾ 26 de medalii obţinute în cadrul Cupei Internaţionale de Vară de la Oradea.

■ 6. Denumire proiect: ,,Micile medialiate de astăzi – marile campioane de mâine"
Solicitant/beneficiar: Asociaţia judeţeană de gimnastică, Vaslui;
Sume alocate/sume cheltuite: 7.000,00 lei / 7.000,00 lei
Activităţi planificate:
- Pregătire sportivă pe perioada de vară.
Rezultate obţinute:
¾ 11 persoane au participat la pregătirea sportivă şi la concursuri naţionale (Campionatul
Naţional al CSS-scolare, Campionatul Naţional al Junioarelor).
■ 7. Denumire proiect: “Handbal vasluian – izvor de campioni”
Solicitant/beneficiar: Asociaţia Club Sportiv „Campionii”;
Sume alocate/sume cheltuite: 4.000,00 lei / 4.000,00 lei
Activităţi planificate:
- Participare la Cantonamentul de la Năvodari;
Rezultate obţinute:
¾ 12 persoane au participat la pregătirea sportivă de la Năvodari.
■ 8. Denumire proiect: “Sergenţi pe drumuri de costişe”
Solicitant/beneficiar: Club Sportiv „Sergentul”, Vaslui;
Sume alocate/sume cheltuite: 4.445,00 lei / 3.905,50 lei
Activităţi planificate:
- participarea la Campionat Naţional de Şah pe echipe pentru copii, juniori şi tineret.
Rezultate obţinute:
¾ 3 echipe de fete şi 5 de baieţi au participat la campionatul naţional de şah pe echipe;
¾ 1 loc III obţinut cu echipa de fete la şah rapid,
¾ 1 loc IV obţinut cu echipa de fete la şah clasic;
¾ 1 loc V obţinut cu echipa de băieţi la sah blitz;
¾ 1 loc VI obţinut cu echipa de băieţi la şah clasic.
■ 9. Denumire proiect: “Achiziţia de echipamente specifice pentru dezvoltarea bazei
materiale şi protecţia sportivilor Asociaţiei Club Sportiv Varan, Vaslui”
Solicitant/beneficiar: Asociaţia Club Sportiv „Varan”;
Sume alocate/sume cheltuite: 7.000,00 lei / 7.000,00 lei
Activităţi planificate:
- Achiziţia de echipamente specifice pentru dezvoltarea bazei materiale şi protecţia sportivilor.
Rezultate obţinute:
¾ 50 mp tatami achiziţionaţi;
¾ 5 tibiere karate, 6 scuturi kick-box piele, 2 saci box piele achiziţionaţi.
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■ 10. Denumire proiect: “Sportivii vasluieni-imagine pentru Europa”
Solicitant/beneficiar: Club Sportiv „Alone Tiger”;
Sume alocate/sume cheltuite: 3.750,00 lei / 3.375,00 lei
Activităţi planificate:
- Organizarea turneului de Jujutsu şi Judo „Cupa Moldovei”;
- Stagiu de pregătire – Cap Aurora, Constanţa.
Rezultate obţinute:
¾ 10 sportivi pregătiţi pentru a participa la Seminarul internaţional de arte marţiale
tradiţionale japoneze;
¾ un turneu de Jujutsu şi Judo organizat;
¾ 103 participanţi în cadrul turneului de Jujutsu şi Judo.
■ 11. Denumire proiect: “Cupa Peneş Curcanul, ediţia a –II-a”
Solicitant/beneficiar: Club Sportiv „Peneş Curcanul” Vaslui;
Sume alocate/sume cheltuite: 2.000,00 lei / 1.964,00 lei
Activităţi planificate:
- Cupa Peneş Curcanul, ediţia a –II-a.
Rezultate obţinute:
¾ o competiţie sportivă organizată;
¾ 60 sportivi au participat la competiţia sportivă;
¾ 16 sportivi premiaţi în cadrul competiţiei;
¾ un articol publicat în presa locală.
■ 12. Denumire proiect: “Campioni pentru viaţă”
Solicitant/beneficiar: Club Sportiv „KARATE KENSEI” Vaslui;
Sume alocate/sume cheltuite: 7.265,00 lei / 7.265,00 lei
Activităţi planificate:
- achiziţionarea de materiale şi echipament sportiv;
- participarea la Finala Campionatului Naţional de Karate Tradiţional FUDOKAN-SHOTOKAN –
localitatea Brăila.
Rezultate obţinute:
¾ 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;
¾ echipament sportiv achiziţionat.
■ 13. Denumire proiect: “Promovarea sportului de performanţă”
Solicitant/beneficiar: Club Sportiv „S.M.A.R.T. Club” Negreşti;
Sume alocate/sume cheltuite: 5.000,00 lei / 4.986,00 lei
Activităţi planificate:
- Organizarea şi desfăşurarea Campionatului judeţean de fotbal (semicantonament; pregătirea
precompetiţională, jocuri de pregătire; pregătirea competiţională, jocuri oficiale).
Rezultate obţinute:
¾ turneu de pregătire efectuat de echipa de fotbal;
¾ 10 jocuri oficiale disputate în cadrul campionatului;
¾ 18 sportivi premiaţi în cadrul campionatului judeţean de fotbal.
■ 14. Denumire proiect: “Sport şi sănătate, ediţia a VI-a”
Solicitant/beneficiar: Club Sportiv „Inter-Sport” Vaslui;
Sume alocate/sume cheltuite: 5.000,00 lei / 5.000,00 lei
Activităţi planificate:
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Achiziţia de saltele;
Competiţie de judo.
Rezultate obţinute:
¾ 11 saltele achiziţionate pentru o suprafaţă de competiţie de 22 de mp;
¾ 50 de sportivi participanţi în cadrul competiţiei de judo;
¾ 21 de premii acordate participanţilor la campionat.

■ 15. Denumire proiect: “Cupa satelor din Zăpodeni la fotbal”
Solicitant/beneficiar: Asociaţia Sportivă „Avântul” Zăpodeni;
Sume alocate/sume cheltuite: 4.000,00 lei / 3.999,48 lei
Activităţi planificate:
- Pregătirea bazei sportive pentru desfăşurarea campionatului de fotbal;
- Achiziţie materiale sportive.
Rezultate obţinute:
¾ 2 mingi de joc achiziţionate;
¾ 4 cupe pentru premii achiziţionate şi decernate;
¾ 16 tricouri şi 7 mingi achiziţionate pentru premierea câştigătorilor;
¾ un campionat de fotbal organizat.
16. Denumire proiect: “Dotare Clubului Sportiv „F.C.M.” Huşi cu echipamente şi materiale”
Solicitant/beneficiar: Club Sportiv „F.C.M.” Huşi;
Sume alocate/sume cheltuite: 4.000,00 lei / 4.000,00 lei
Activităţi planificate:
- Reuniunea partenerilor şi lansarea proiectului;
- Derularea procedurilor de achiziţie a echipamentelor şi materialelor sportive;
- Distribuirea echipamentelor sportive către juniorii clubului;
- Promovarea proiectului, dotarea clubului cu echipamente sportive;
- Monitorizarea şi evaluarea proiectului.
Rezultate obţinute:
¾ 22 echipamente sportive achiziţionate şi distribuite sportivilor clubului;
¾ Bază sportivă dotată cu echipament specific.
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