ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

RAPORT
cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal
2013 în cadrul “Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor
nonprofit de interes general pe anul 2013”, 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. 27/2013, Consiliul judeţean a aprobat Programul judeţean
pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul
2013. Prin acest program, a fost alocată suma de 300.000 lei organizaţiilor
neguvernamentale din judeţul Vaslui cu activitate în domeniile: cultură, sport şi social,
pentru proiecte care să aibă ca scop dezvoltarea activităţii culturale, sportive şi de
intervenţie la nivel social în judeţul Vaslui.
În urma procesului de evaluare, din cele 51 de proiecte depuse au fost
aprobate pentru finanţare 39 proiecte, astfel:
 domeniul „Cultură” - 16 proiecte;
 domeniul „Social” – 8 proiecte;
 domeniul „Sport”
- 15 proiecte.
După semnarea contractelor încheiate cu solicitanţii, în perioada iunie –
decembrie 2013, au fost implementate 39 proiecte.
Valoarea totală a sumelor cheltuite de beneficiari este de 295.802.23 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
2013,

Caragaţă Valeriu,
Administrator public al judeţului 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 2013”
I.

CULTURĂ

■ 1. Denumire proiect: „Fotografia-cultura in imagine”
Solicitant/beneficiar: Asociaţia „Club Rotaract” Vaslui;
Sume alocate/sume cheltuite: 7.500,00 lei / 7.275,33lei;
Activităţi planificate:
- Organizarea activităţii Unitatii de implementare a proiectului;
- Conferinta de lansare a proiectului si promovarea acestuia;
- Workshop privind instruirea liceenilor;
- Concurs de arta fotografica pe tema „Omul si mediul”;
- Expozitia de diseminare a rezultatelor proiectului;
- Monitorizarea proiectului.
Rezultate obţinute:
¾ O informare a populatiei ţintă din judeţul Vaslui asupra evenimentelor planificate;
¾ 5 întalniri de lucru pentru organizarea evenimentului cultural -„Omul si mediul” ;
¾ 4 workshopuri privind instruirea liceenilor susţinute în oraşele judeţului Vaslui;
¾ 200 de mape cu continut tehnic distribuite elevilor care au participat la workshop-ul de
instruire;
¾ 100 de liceeni selectati pentru concurs;
¾ Promovarea către publicul larg a celor mai bune 50 de fotografii, în cadrul unei
expozitii de fotografie;
¾ Un concurs de artă fotografică organizat;
¾ 5 premii in bani acordate pentru cele mai bune fotografii;
¾ Un anunt in presa scrisa publicat;
¾ O conferinţă de lansare şi una de închidere a proiectului organizate.
■ 2. Denumire proiect: „Colindând prin Scandinavia”
Solicitant/beneficiar: Asociaţia “Tinere Vlăstare 2000”, Pogoneşti;
Sume alocate/sume cheltuite: 10.000,00 lei / 10.000,00 lei;
Activităţi planificate:
‐ Organizarea echipei de lucru;
‐ Stabilirea repertoriului si repetitii ale grupului;
‐ Sustinerea a 3 spectacole in zona Malmo-Copenhaga;
‐ Distribuirea de materiale informative despre zona si cultura locala;
‐ Intalniri cu oficialitati, oameni de afaceri, reprezentanti ai societatii civile daneze si suedeze;
‐ Monitorizarea, evaluarea interna si promovarea activitatilor desfasurate.
Rezultate obţinute:
¾ Un repertoriu îmbunătăţit, o serie de repetiţii susţinute de ansamblul „Răzeşii”;
¾ 3 spectacole de promovare a traditiilor si obiceiurilor din Pogonesti susţinute de grupul
“Răzeşii” în zona Malmo-Copenhaga;
¾ Promovarea tradiţiilor culturale ale comunei Pogonesti si ale judetului Vaslui în
comunităţile daneze şi suedeze;
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¾ 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. Denumire proiect: „Melody-performanta in muzica”
Solicitant/beneficiar: Asociatia “EUROPART 2008”;
Sume alocate/sume cheltuite: 10.000,00 lei / 10.000,00 lei;
Activităţi planificate:
‐ Achizitia de bunuri si servicii necesare realizarii proiectului;
‐ Participarea Grupului Melody Vaslui la minim doua concursuri muzicale;
‐ Promovarea si diseminarea rezultatelor proiectului;
‐ Monitorizarea si evaluarea proiectului.
Rezultate obţinute:
¾ doua boxe active achiziţionate în vederea îmbunătăţirii sistemului audio;
¾ participarea Grupului Melody Vaslui la 3 concursuri naţionale;
¾ 15 diplome obţinute de Grupul Melody Vaslui la concursurile naţionale de muzică;
¾ Participarea Gupului Melody Vaslui la un eveniment artistic local - Zilelor municipiului
Vaslui.
■ 4. Denumire proiect: „Editarea revistei „Pasi spre infinit”, nr. 28”
Solicitant/beneficiar: Asociaţia Astronomică „Sirius” Bârlad;
Sume alocate/sume cheltuite: 3.500,00 lei / 3.500,00 lei;
Activităţi planificate:
- Asigurarea cadrului organizatoric
- Editarea revistei „Pasi spre infinit”, nr. 28
- Diseminarea rezultatelor proiectului
- Evaluarea si auditul final al proiectului.
Rezultate obţinute:
¾ Nr. 28 al revistei „Pasi spre infinit” tipărit;
¾ Un comunicat de presă publicat, articole publicate în presa locală şi pe site-ul
organizaţiei.
■ 5. Denumire proiect: „Cunoaşterea prin credinţă”
Solicitant/beneficiar: Asociatia Pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Vaslui”
Sume alocate/sume cheltuite: 10.000 lei / 9.962,10 lei;
Activităţi planificate:
- Achizitie de bunuri si servicii necesare realizarii activitatilor;
- Organizarea unui work-shop regional in limba engleza cu tema „Drumul lui Stefan cel Mare” si
prezentarea lucrarilor premiate la concurs, cu participarea reprezentantilor Consiliului Britanic
in Romania;
- Vizită în judeţ a reprezentanţilor Consiliului Britanic în România, pentru prezentarea unora
dintre cele mai importante obiective culturale din judeţul Vaslui;
- Organizarea concursului in limba engleza „Pasaportul culturii vasluiene prin ochii tinerei
generatii”;
- Promovarea si diseminarea rezultatelor proiectului;
- Monitorizarea si evaluarea proiectului.
Rezultate obţinute:
¾ Un concurs organizat pe teme culturale în limba engleză, pe 3 grupe de vârstă;
¾ Un work-shop regional organizat;
¾ 100 copii participanţi la activităţile proiectului;
¾ O vizită în judeţ organizată în scopul promovării obiectivelor culturale;
¾ 23 de participanţi la vizita reprezentanţilor Consiliului Britanic;
¾ Un comunicat de presă publicat în presa locală.
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■ 6. Denumire proiect: „Open camp Vaslui – ediţia a- IV-a”
Solicitant/beneficiar: Asociatia “Grupul de initiative si actiune” Vaslui;
Sume alocate/sume cheltuite: 5.000,00 lei / 4.988,05 lei;
Activităţi planificate:
‐ Alcatuirea echipei organizatorice;
‐ Încheierea de parteneriate şi obţinerea avizelor pentru organizarea festivalului - Open Camp
Vaslui;
‐ Contactarea artistilor şi transmiterea invitaţiilor;
‐ Organizarea festivalului;
‐ Organizarea unei expoziţii de pictură;
‐ Degustare de mancaruri organice;
‐ Susţinerea unui workshop pe teme ecologice;
‐ Organizarea a 3 seri de concert;
‐ Tur ciclistic;
‐ Teatru de amatori;
‐ Proiectii de scurt-metraje;
‐ Campanie de promovare;
‐ Mediatizarea si evaluarea proiectului.
Rezultate obţinute:
¾ 15 persoane nominalizate pentru organizarea evenimentului;
¾ 7 parteneriate incheiate, avize si autorizatii obtinute;
¾ 30 de formatii si artisti identificati, selectati sa participe la eveniment;
¾ 400 de afise postate, 250 de fluturasi distribuiţi, 1 articol publicat in presa locala pentru
anuntarea evenimentului;
¾ 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;
¾ O expozitie de pictura organizata;
¾ Un tur ciclistic organizat;
¾ 50 de ciclisti participanţi la turul ciclist organizat;
¾ O serata de teatru de amatori organizată;
¾ 2 formatii de teatru de amatori participante;
¾ 3 seri de concerte susţinute;
¾ 1 workshop pe teme ecologice derulat;
¾ 300 de diplome de participare distribuite.
■ 7. Denumire proiect: „Comoara Moldovei”
Solicitant/beneficiar: Asociaţia LIRA 2007, Bârlad;
Sume alocate/sume cheltuite: 5.000,00 lei / 4.999,50 lei;
Activităţi planificate:
- Spectacol concurs naţional „Comoara Moldovei, ediţia a-VI-a”;
- Achiziţia de bunuri şi servicii necesare proiectului.
Rezultate obţinute:
¾ Un concurs de muzică la nivel naţional organizat;
¾ 120 participanţi la competiţie;
¾ Un catalog editat şi tipărit în 400 de exemplare cu secvente post eveniment;
¾ Un pian digital achiziţionat în cadrul proiectului.
■ 8. Denumire proiect: „Expoziţie naţională de numismatică, Vaslui 30 noiembrie 2013”
Solicitant/beneficiar: Societatea Numismatica Romana, secţia Barlad
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Sume alocate/sume cheltuite: 3.000,00 lei / 2.698,50 lei;
Activităţi planificate:
Activitati de informare a publicului despre numismatică şi importanta ei;
Tipărirea unei lucrări ştiintifice;
Realizarea unei expozitii de numismatică.
Rezultate obţinute:
¾ 100 exemplare tipărite din lucrarea şiinţifică „Sistemul monetar naţional – monedele
Romaniei 1867 - 2013”;
¾ 10 vitrine pentru expozitia de numismatică;
¾ O expozitie de numismatică organizată.

■ 9. Denumire proiect: „Să ne cunoaştem rădăcinile”
Solicitant/beneficiar: Asociatia cultural educativă „La izvorul tradiţiilor”
Sume alocate/sume cheltuite: 5.000,00 lei / 5.000,00 lei;
Activităţi planificate:
- Lansarea proiectului;
- Organizarea a două festivaluri- concurs de folclor în localităţile Soleşti şi Muntenii de Sus;
- Achizitionarea de bunuri, echipamente şi servicii necesare proiectului;
- Promovarea, monitorizarea si evaluarea proietului.
Rezultate obţinute:
¾ O serie de repetiţii organizate cu 4 formaţii folclorice, solişti vocali şi instrumentali;
¾ Două festivaluri-concurs desfăşurate la Casa Memoriala „Elena Cuza” Solesti şi
respectiv, Caminul Cultural Muntenii de Sus ;
¾ 90 de artisti amatori au evoluat în cadrul concursurilor;
¾ 500 spectatori participanţi la evenimentele folclorice;
¾ Proiectul a fost promovat prin intermediul postului Radio Iaşi;
¾ Un anunţ publicat în presa locală.
■ 10. Denumire proiect: „Cântec, joc şi voie bună la Negreşti în bătătură”
Solicitant/beneficiar: Asociaţia culturală “Obârşii Negreştene”
Sume alocate/sume cheltuite: 5.000,00 lei / 4.995,00 lei;
Activităţi planificate:
‐ Lansarea proiectului;
‐ Prospectare şi documentare;
‐ Organizarea celei de-a doua ediţii a Şcolii de vară a dansului popular tradiţional de pe valea
Bârladului;
‐ Curs de dans popular pentru 16 copii care se remarcă prin aptitudini în domeniul dansului,
selectaţi în cadrul activităţilor şcolii de vară;
‐ Pregătirea şi desfăşurarea Festivalului “Cântec, joc şi voie bună, la Negreşti în bătătură”.
Rezultate obţinute:
¾ O şcoala de vara a dansului popular traditional organizată;
¾ 16 copii selectectaţi pentru a participa la un program de repetiţii în vederea integrării
în componenţa formaţiei de dans;
¾ 16 copii participanţi la un program intensiv de repetiţii;
¾ Un festival al dansului şi cântecului popular organizat;
¾ Mediatizarea evenimentului şi a finanţatorului în cadrul emisiunii „Un cântec pentru
fiecare”, difuzat de Radio Iaşi.
■ 11. Denumire proiect: „Dotarea ansamblului „Trandafir de la Moldova” cu echipamente
de inregistrare audio profesionale”
Solicitant/beneficiar: Asociatia culturala „Trandafir de la Moldova”
Sume alocate/sume cheltuite: 5.000,00 lei / 4.663,61 lei;
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Activităţi planificate:
Achizitie de echipamente profesionale de inregistrare audio;
Inregistrarea unui compact disc cu melodii ale Ansamblului „Trandafir de la Moldova” şi o
grupa mixtă formata din copii de la gradinitele nr. 2 si 7 Husi.
Rezultate obţinute:
¾ echipamente profesionale de inregistrare audio achiziţionate;
¾ Un CD înregistrat cu melodiile cântate de Ansamblu şi de copii de la cele 2 grădiniţe
din municipiul Huşi.

■ 12. Denumire proiect: „La vatra cantecului si jocului popular”
Solicitant/beneficiar: Asociaţia culturală “Vatra strămoşească” Vaslui
Sume alocate/sume cheltuite: 5.000,00 lei / 4.989,54 lei;
Activităţi planificate:
‐ Lansarea proiectului;
‐ Stabilirea repertoriului de cantece si dansuri populare pentru Ansamblul folcloric „Vatra
stramoseasca”;
‐ Participarea la concursuri si spectacole folclorice;
‐ Achizitionarea de costume populare si instrumente muzicale;
‐ Participarea la evenimente locale si nationale;
‐ Monitorizarea si evaluarea proiectului.
Rezultate obţinute:
¾ 84 de personae instruite: 24 dansatori, 30 de cantareti populari, 30 de instrumentisti;
¾ Un repertoriu îmbunătăţit cu melodii şi dansuri populare;
¾ Participarea Ansamblului „Vatra stramoseasca” la Concursul folcloric „Catalina”;
¾ un ansambul dotat cu 12 bundite si 30 de braie;
¾ Participarea Ansamblului la Serbarile Husilor;
¾ O diploma de merit obţinută de ansamblu;
¾ Participarea la activitatile Casei Corpului Didactic Vaslui cu un program artistic.
■ 13. Denumire proiect: „Mugurel- traditie si viitor”
Solicitant/beneficiar: Asociatia Culturala Simfonia Artelor, Vaslui
Sume alocate/sume cheltuite: 10.000,00 lei / 9.990,00 lei;
Activităţi planificate:
‐ Organizarea echipei de proiect şi lansarea proiectului;
‐ Pregatirea vocal-instrumentala a membrilor Grupului folcloric „Mugurel”;
‐ Achizitionarea costumelor pentru membrii grupului;
‐ Achizitionarea unui flaut necesar grupului folcloric;
‐ Pregatirea repertoriului ce va fi prezentat in cadrul Festivalului „Muguri de tezaur” Lipovat si
Targului mesterilor populari;
‐ Monitorizarea si evaluarea proiectului.
Rezultate obţinute:
¾ instruirea gratuită a copiilor talentaţi, cu varste cuprinse intre 7 şi 18 ani;
¾ 7 costume populare achiziţionate;
¾ Un flaut achiziţionat în vederea dotarii grupului folcloric;
¾ Spectacole susţinute de către grupul folcloric “Mugurel” in cadrul Festivalului „Muguri
de tezaur” Lipovat şi laTargul mesterilor populari, Vaslui.
■ 14. Denumire proiect: „Tu esti vocea”
Solicitant/beneficiar: Asociatia “Muzica si teatru”
Sume alocate/sume cheltuite: 7.000,00 lei / 6.646,65 lei;
Activităţi planificate:
- Organizarea unui concurs muzical cu premii la nivelul judetului Vaslui;
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Activitati de promovare;
Desfasurarea festivalului-concurs judetean de muzica „TU ESTI VOCEA”.
Rezultate obţinute:
¾ Un festival – concurs muzical pentru tinere talente la nivelul judetului Vaslui organizat
în două ediţii;
¾ O pagină web realizată cu scopul promovării festivalului de muzică;
¾ 8 flyere si 30 afişe tipărite şi distribuite.

■ 15. Denumire proiect: „Valori culturale barladene”
Solicitant/beneficiar: Asociatia Academia Barladeana
Sume alocate/sume cheltuite: 5.000,00 lei / 5.000,00 lei;
Activităţi planificate:
- Editarea de carti;
- Monitorizarea si evaluarea proiectului.
Rezultate obţinute:
¾ Publicarea lucrărilor: „Grajdeni – sat si manastire”– 100 de exemplare; „Despre
fascinatia clepsidrei”– 100 exemplare; -„Familia Kostaki. Studii, memorii, documente”
- 140 exemplare.
■ 16. Denumire proiect: „Accente muzicale”
Solicitant/beneficiar: Societatea Filarmonica Bârlad
Sume alocate/sume cheltuite: 4.000,00 lei / 3.976,52 lei;
Activităţi planificate:
- Recital muzical în municipiul Vaslui;
- Recital muzical în municipiul Bârlad.
Rezultate obţinute:
¾ Două recitaluri de muzică susţinute în municipiile Vaslui şi Bârlad;
¾ 200 de personae participante la cele două festivaluri de muzică;
¾ 4 scaune pentru pian si un laptop achiziţionate în cadrul proiectului.
II. SOCIAL
■ 1. Denumire proiect: „Servicii de suport pentru corectarea parasirii timpurii a
gradinitei/scolii”
Solicitant/beneficiar: Asociatia « Buna ziua, copii din Romania! »;
Sume alocate/sume cheltuite: 25.500,00 lei / 23.075,74 lei;
Activităţi planificate:
‐ Activităţi de promovare;
‐ Gradiniţa de vara;
‐ Şcoala parintilor;
‐
Masa rotundă pe tema educatiei timpurii a copiilor;
- Gala voluntarilor.
Rezultate obţinute:
¾ O conferintă de lansare a proiectului organizată;
¾ O gradiniţă de vară susţinută;
¾ Sesiuni organizate în cadrul şcolii părintilor;
¾ O masă rotunda organizată pe tema educatiei timpurii a copiilor;
¾ O gală a voluntarilor organizată.
■ 2. Denumire proiect: „Tineretea este un dar- nu-l risipi in zadar!”
Solicitant/beneficiar: Asociatia “Congregatia surorilor Parintelui Morinello”, Husi
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Sume alocate/sume cheltuite: 21.000,00 lei / 21.000,00 lei;
Activităţi planificate:
Activitati privind prevenirea consumului de droguri şi de substanţe psihoactive;
Întâlniri şi campanii în Huşi;
Ateliere de formare pentru tinerii voluntari în domeniul prevenirii consumului de droguri şi
substante psihoactive.
Rezultate obţinute:
¾ Campanii antidrog organizate în două cluburi din Huşi;
¾ 2 campanii stradale de informare organizate;
¾ Materiale de promovare tipărite şi distribuite: 1000 fluturasi, 1000 tigari false, 200
pliante, 400 tricouri;
¾ 3 articole publicate în presa locală;
¾ Cursuri si activitati alternative oferite voluntarilor şi tinerilor din Huşi;
¾ 4 ateliere de formare organizate pentru tinerii voluntari în domeniul prevenirii
consumului de droguri şi de substanţe psihoactive;
¾ O tabără de formare cu schimb de experienta intre voluntari si tineri organizată la Baia
Mare.

■ 3. Denumire proiect: „Integrare sociala prin informare si consiliere specializata”
Solicitant/beneficiar: Asociatia « Areal Nord-Est »
Sume alocate/sume cheltuite: 5.000,00 lei / 5.000,00 lei;
Activităţi planificate:
- Achizitie echipamente şi materiale;
- Selectia actorilor implicati în activitati de prevenire, persoane private de libertate;
- Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenţie;
- Organizarea de campanii, seminarii şi dezbateri.
Rezultate obţinute:
¾ 2 campanii, 2 seminarii, 2 programe de grup şi 6 programe individuale organizate de
asociaţie;
¾ Un laptop şi o camera video achiziţionate în cadrul proiectului.
■ 4. Denumire proiect: „Cu tineri, pentru tineri!”
Solicitant/beneficiar: Asociatia „Iris” Vaslui;
Sume alocate/sume cheltuite: 5.000,00 lei / 4.937,93 lei;
Activităţi planificate:
- Crearea unei structuri mobile de voluntari;
- Caravana rurală pentru informare, educare, constientizare;
- Program de încurajare de comportamente responsabile în rândul tinerilor seropozitivi;
- Demersuri pentru un mecanism funcţional de colaborare între diferiţi actori locali responsabil.
Rezultate obţinute:
¾ O structura mobila de 10 voluntari operatională;
¾ O caravană rurală derulată în 3 comune din judeţ;
¾ Un program implementat: 3 întâlniri pe teme specifice la care au participat câte 45
tineri;
¾ Un mecanism funcţional (masa rotunda, grup de actiune şi interventie rapida).
■ 5. Denumire proiect: „E viata ta- tu ce alegi?”
Solicitant/beneficiar: Asociatia “Centrul pentru Integrare Sociala si Politici Discriminatorii
Vaslui”
Sume alocate/sume cheltuite: 20.500,00 lei / 20.453,11 lei;
Activităţi planificate:
- Editare materiale informative;
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Realizare suport de curs pentru voluntari, realizarea manualului profesorului;
Recrutarea si formarea voluntarilor;
Organizare masa rotunda pentru diseminarea rezultatelor.
Rezultate obţinute:
¾ Materiale de promovare realizate şi distribuite: 1000 pliante, 1000 flyere, 150 tricouri,
150 şepci personalizate, 16 afişe;
¾ Două conferinţe de presă organizate în cadrul proiectului;
¾ 24 de voluntari recrutaţi;
¾ 6 activitati de promovare desfăşurate în cluburile din municipiul Vaslui;
¾ Peste 600 de elevi participanţi la activităţile de promovare desfăşurate în cluburile din
municipiul Vaslui.

■ 6. Denumire proiect: „Tin-Ed”
Solicitant/beneficiar: Asociatia Pentru Tineret „Emil Racovita 2000” Vaslui
Sume alocate/sume cheltuite: 9.000,00 lei / 9.000,00 lei;
Activităţi planificate:
- Organizarea echipei de implementare a proiectului;
- Ateliere de învăţare pentru copii;
- Campanii de conştientizare privind importanţa educaţiei;
- Concurs pe teme de cultura generala;
- Achiziţie de rechizite şcolare.
Rezultate obţinute:
¾ 23 de tineri selectaţi pentru a participa la atelierele de învaţare;
¾ 22 de ateliere de învaţare desfăşurate;
¾ 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;
¾ 8 campanii derulate;
¾ 2 conferinte de presa organizate în cadrul proiectului;
¾ Un concurs pe teme de cultură generală organizat;
¾ 20 de participanţi la concursul de cultură generală;
¾ 20 de seturi de rechizite şcolare achiziţionate.
■ 7. Denumire proiect: „Stilul de viata-izvorul de sănătate”
Solicitant/beneficiar: Asociatia de Recuperare “Fitomed”
Sume alocate/sume cheltuite: 5.000,00 lei / 4.999,00 lei;
Activităţi planificate:
‐ Creare bază de date cu unităţi de învaăţământ şi cadre didactice pentru posibili beneficiari;
‐ Aplicarea de chestionare;
‐ Realizare şi tipărire ghid metodologic pentru prevenirea consumului de droguri;
‐ Întâlniri de lucru cu cadre didactice şi elevi, psihologi pentru promovarea ghidului şi discutii
antidrog;
‐ Activităţi interactive între elevi şi organizarea de activităţi artistice cu tematica antidrog.
Rezultate obţinute:
¾ O bază de date formată din posibili beneficiari şi colaboratori de la 10 scoli şi 6 licee;
¾ Un ghid metodologic pentru prevenirea consumului de droguri realizat;
¾ „Ghidul practicantului stilului de viata sanatos” tiparit;
¾ O serie de întalniri de lucru organizate cu cadre didactice si elevi, psihologi pentru
promovarea ghidului si discutii antidrog;
¾ 10 activitati interactive susţinute cu participarea şi implicarea elevilor;
¾ Organizarea de activitati artistice cu tematica antidrog.
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■ 8. Denumire proiect: „Informarea şi terapia- paşi spre recuperare”
Solicitant/beneficiar: Asociatia “Încă o şansă”, Sucursala Mărăşeni
Sume alocate/sume cheltuite: 9.000,00 lei / 9.000,00 lei;
Activităţi planificate:
‐ Lansarea proiectului;
‐ Oganizarea de workshop-uri cu voluntari, profesori, educatori, autorităţi;
‐ Sesiuni de informare si workshop-uri cu învăţători si educatori pentru autişti.
Rezultate obţinute:
¾ 12 workshop-uri organizate împreună cu cu voluntari, profesori şi autorităţi;
¾ Sesiuni de informare şi workshop-uri cu învăţători şi educatori;
¾ 200 de fluturaşi tipăriţi şi distribuiţi în cadrul proiectului, pentru a asigura vizibilitatea.
III. SPORT
■ 1. Denumire proiect: „Ju-jitsu si autoapararea pentru toti”
Solicitant/beneficiar: C.S. „SHI TEI DO KO” Barlad;
Sume alocate/sume cheltuite: 3.500,00 lei / 3.500,00 lei
Activităţi planificate:
‐ achizitionare de echipamente sportive pentru realizarea obiectivelor clubului
‐ organizarea Cupei Moldovei la mixed Martials Arts - ediţia a II-a.
Rezultate obţinute:
¾ echipamente sportive achiziţionate: 2 casti cu gratii, 1 sabie katana de samurai;
¾ un eveniment sportive organizat - Cupa cluburilor vasluiene de ju-jitsu la Barlad;
¾ 11 medalii obţinute de sportivii clubului.
■ 2. Denumire proiect: “Participare la Campionatul national de handbal Divizia A
masculin”
Solicitant/beneficiar: Handbal Club Vaslui;
Sume alocate/sume cheltuite: 18.000,00 lei / 18.000,00 lei
Activităţi planificate:
‐ perioada pregatitoare a sportivilor in semicantonament in Vaslui;
‐ cantonament Statiunea Venus.
Rezultate obţinute:
¾ 20 de sportivi pregătiţi pentru participarea la campionatul 2013-2014;
¾ Un lot de 25 de personae pregatit în vară: pregatire fizica, recuperare medicala,
vitaminizare si alimentatie corespunzatoare.
■ 3. Denumire proiect: “Mini rugby- prima etapă de dezvoltare sportivă”
Solicitant/beneficiar: Asociaţia judeţeană de rugby, Vaslui;
Sume alocate/sume cheltuite: 7.000,00 lei / 7.000,00 lei
Activităţi planificate:
- Pregatire sportiva centralizata.
Rezultate obţinute:
¾ 47 de elevi au parcurs stagiul de pregatire;
¾ 15 sportivi au fost convocati la lotul U 14 si U 12.
■ 4. Denumire proiect: „Dezvoltarea si imbunatatirea bazei materiale in vederea organizarii
de competitii la standarde impuse de Federatie”
Solicitant/beneficiar: Club Sportiv „BUDOKAN”
Sume alocate/sume cheltuite: 5.000,00 lei / 4.991,00 lei
Activităţi planificate:
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-

Achiziţionarea de echipament sportiv;
Rezultate obţinute:
¾ 40 bucati tatami tip puzzle achizitionati.

■ 5. Denumire proiect: „Perfectionarea sportivilor de performanta in vederea participarii la
Campionatul mondial de TAEKWON-DO pentru seniori”
Solicitant/beneficiar: Club sportiv “Liga de Est”, Vaslui;
Sume alocate/sume cheltuite: 10.000,00 lei / 10.000,00 lei

Activităţi planificate:
-

Promovare, publicitate;
Pregătire fizică generală şi specifică lot sportivi – achiziţionarea de echipament sportiv;
Pregătire fizică generală şi specifică lot sportivi – Cupa „TAEKWON-DO pentru tineri” Vaslui;
Monitorizare şi evaluare proiect.
Rezultate obţinute:
¾ 50 de costume de antrenament, 50 de centuri, 60 protectii pentru picior achiziţionate;
¾ 18 sportivi selectionati in vederea participarii la Cupa Romaniei din noiembrie Baia
Mare;
¾ 9 sportivi selecţionaţi pentru a participa la antrenamente, cupe de selecţie, campionate
interne şi internaţionale;
¾ 100 de medalii si 15 cupe achizitionate şi inmânate.

■ 6. Denumire proiect: ,, Gimnastica bârlădeană- izvor de campioane "
Solicitant/beneficiar: Asociaţia judeţeană de gimnastică, Vaslui;
Sume alocate/sume cheltuite: 8.000,00 lei / 7.999,48 lei
Activităţi planificate:
‐ Promovarea in loturile nationale a sportivelor;
‐ Mentinerea gimnasticii barladene in topul gimnasticii romanesti;
- Procurarea de echipamente sportive.
Rezultate obţinute:
¾ 2 sportive promovate în lotul “speranţa”;
¾ 20 perechi adidasi, 20 costume gimnastica si 40 de colanti achiziţionaţi.
■ 7. Denumire proiect: “Achizitia de echipamente pentru dezvoltarea bazei materiale a CS
Defender”
Solicitant/beneficiar: Club Sportiv „DEFENDER”;
Sume alocate/sume cheltuite: 7.000,00 lei / 7.000,00 lei
Activităţi planificate:
- Achizitia de echipamente specifice.
Rezultate obţinute:
¾ 39 bucatii tatami achiziţionate.
■ 8. Denumire proiect: “Sergenţi pe drumuri de costişe”
Solicitant/beneficiar: Club Sportiv „Sergentul”, Vaslui;
Sume alocate/sume cheltuite: 2.000,00 lei / 1.999,80 lei
Activităţi planificate:
- Organizarea Cupei Sergentul Vaslui 2013.
Rezultate obţinute:
¾ 50 de sahisti din judet si din tara participanţi la Cupa sergentul Vaslui in perioada 1921.07.2013;
¾ 4 şahişti tineri promovaţi în şahul de performanţă;
¾ 2 sportivi ai clubului au obţinut premiile II şi III în cadrul Turneului de şah A;
¾ 2 sportivi ai clubului au obţinut premiile I şi II în cadrul Turneului de şah B.
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■ 9. Denumire proiect: “Cupa satelor din Zăpodeni la fotbal 2013”
Solicitant/beneficiar: Asociatia Sportiva “AVANTUL”, Zăpodeni;
Sume alocate/sume cheltuite: 4.000,00 lei / 3.967,20 lei
Activităţi planificate:
‐ pregatirea bazei sportive;
‐ organizarea unui campionat de fotbal intre echipele fiecarui sat component al comunei
Zapodeni.
Rezultate obţinute:
¾ un teren de fotbal refacut;
¾ materiale consumabile achiziţionate pentru buna desfasurare a competitiei;
¾ „Cupa satelor din Zapodeni la fotbal 2013”- organizată;
¾ 160 de persoane participante la masa festiva organizată cu ocazia evenimentului sportiv.
■ 10. Denumire proiect: “Cs Alone Tiger Vaslui – pepiniera cu traditie in sporturile de
contact”
Solicitant/beneficiar: Club Sportiv „Alone Tiger”;
Sume alocate/sume cheltuite: 5.000,00 lei / 4.950,00 lei
Activităţi planificate:
‐ Organizarea Turneului de Arte Martiale Cupa Moldovei;
‐ Achizitionarea de echipamente sportive pentru asigurarea conditiilor de antrenament
Rezultate obţinute:
¾ 180 medalii, 60 de cupe achiziţionate;
¾ 4 perechi de manusi, tibiere, casti si pieptare achizitionate;
¾ 22 de titluri obţinute;
¾ Articole apărute în presa locală pentru mediatizarea competiţiei sportive şi a
rezultatelor poriectului.
■ 11. Denumire proiect: “Pregatirea si selectia sportivilor CS Sulsa Vaslui, in vederea
participarii la Cupa Romaniei-Baia Mare, nov. 2013”
Solicitant/beneficiar: Club Sportiv SULSA
Sume alocate/sume cheltuite: 7.000,00 lei / 6.745,00 lei
Activităţi planificate:
‐ campanie de informare;
‐ asigurarea unei baze materiale complexe;
‐ pregatirea, preselectia sportivilor si participarea la Cupa Romaniei la Tae Kwon do
I.T.F Baia Mare;
Rezultate obţinute:
¾ 50 de afise si 500 de fluturasi promotionali realizaţi şi distribuiţi în Bârlad şi Vaslui;
¾ materiale specifice necesare pregatirii si prezentarii in competitie a sportivilor
clubului, achiziţionate;
¾ sportive pregătiţi din punct de vedere fizic si tehnic;
¾ 50 de sportivi membri ai clubului au participat la Cupa Romaniei la Tae Kwon do
I.T.F Baia Mare.
■ 12. Denumire proiect: “Campioni pentru viaţă”
Solicitant/beneficiar: Club Sportiv „KARATE KENSEI” Vaslui;
Sume alocate/sume cheltuite: 7.000,00 lei / 7.000,00 lei
Activităţi planificate:
‐ Dotarea bazei materiale sportive
- Participarea la Finala Campionatului National de Karate Traditional Fudokan-Shotokan Galati.
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Rezultate obţinute:
¾ 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.
¾ Un loc 4 kata individual şi un loc 6 kata individual obţinute;
¾ Sportivi calificaţi in lotul naţional pentru Campionatul European din Cehia – Praga 2013.
■ 13. Denumire proiect: “Sport si sanatate, editia a VIII-a”
Solicitant/beneficiar: Club Sportiv „Inter-Sport” Vaslui;
Sume alocate/sume cheltuite: 7.000,00 lei / 6.999,66 lei
Activităţi planificate:
- dezvoltarea si modernizarea bazei materiale sportive
- Organizarea concursului Cupa INTER-SPORT la JUDO.
Rezultate obţinute:
¾ materiale sportive achiziţionate pentru desfăsurarea în bune condiţii a competiţiilor
planificate;
¾ 75 de sportivi participanţi la competitia Cupa INTER-SPORT Vaslui editia VIII;;
¾ 11 sportivi premiaţi în cadrul competiţiilor de judo.
■ 14. Denumire proiect: “Micii campioni de azi- marii campioni de maine”
Solicitant/beneficiar: Asociatia Club Sportiv “ CAMPIONII Vaslui”;
Sume alocate/sume cheltuite: 4.500 lei / 4.499,61 lei
Activităţi planificate:
- Cantonament de pregatire la Tabara Scolara de la Navodari pentru Olimpiada Nationala a
Sportului Scolar.
Rezultate obţinute:
¾ Un cantonament de pregătire susţinut;
¾ 19 sportivi participanţi la stagiul de pregatire fizica si tactica la Tabara Scolara de la
Navodari pentru Olimpiada Nationala a Sportului Scolar.
15. Denumire proiect: “Campionatul National de Sah pe echipe”
Solicitant/beneficiar: Asociaţia Clubul de Şah Realitatea Huşi
Sume alocate/sume cheltuite: 5.000 lei / 5.000 lei
Activităţi planificate:
- participarea la Campionatul national de sah pe echipe
- dezvoltarea bazei materiale sportive a asociatiei.
Rezultate obţinute:
¾ 5 sportivi participanţi la competiţia sportivă;
¾ locul IV pe echipe obţinut;
¾ Un laptop şi echipamente sportive achiziţionate.
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