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Nr. 875/19.01.2021 

RAPORTUL ANUAL AL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURILE 
PUBLICE ALE UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE JUDEȚUL VASLUI, PRIN 

CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI, PENTRU ANUL 2020 

Raport cu privire la contractele de finanțare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2020 între 
autoritatea contractantă Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Vaslui, prin Consiliul Județean 
Vaslui și beneficiari, așa cum sunt definiți de Legea nr.350/2005 privind regimul finanțărilor 
nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes general: 

DOMENIUL CULTURĂ: 

Nr. 
Crt. 

Beneficiar Titlu proiect 

Suma 
nerambursabilă 

aprobată 
(lei) 

Valoarea 
finanțării de 

la bugetul 
local cheltuită 

(lei) 

Principalele rezultate 

1. 

Asociația 
Culturală - 
Artistică și 
Sportivă 

Club-Dans 
M&M 

„Suntem parte a 
vieții culturale 
bârlădene, prin 

dans!” 

20.000 lei 18.977,80 lei 

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 
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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;  
- 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 lei 12.035,96 lei 

- 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 

"Dincolo și 
dincoace de 

20.000 lei 19.559,92 lei 
- 3 busturi pentru "Aleea 
Profesorilor";  
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Virgil 
Caraivan 

Centenar, 
Școala de 

acasă" 

- 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 lei 19.836  lei 

- 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 
meleagurilor 

vasluiene" 
 

19.702,80 lei  16.335 lei 

- 3 comunicate de presă; 
- 30 afișe;  
- 300 flyere; 
- 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. 
 
 

6. 
Asociația 
Culturală 

Proart Vaslui 

” Ritmurile 
tinereții pe 
portativ” 

17.660 lei 0 lei 
- reziliat 

Total cultură 110.698,80 lei 86.744,68 lei  
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DOMENIUL CULTE: 

Nr. 
Crt. 

Beneficiar Titlu proiect 

Suma 
nerambursabilă 

aprobată 
(lei) 

Valoarea 
finanțării de 

la bugetul 
local 

cheltuită 
(lei) 

Principalele rezultate 

1. 
Protoieria 

Vaslui 

”Întâlnirea 
Tinerilor 

Ortodocși din 
Județul Vaslui” - 

ediția a III-a 

49.156 lei 0 lei 

- reziliat 

Total culte 49.156 lei 0 lei  
 
DOMENIUL SOCIAL: 

Nr. 
Crt. 

Beneficiar Titlu proiect 

Suma 
nerambursabilă 

aprobată 
(lei) 

Valoarea 
finanțării de 

la bugetul 
local cheltuită 

(lei) 

Principalele rezultate 

1. 

Asociația 
”Bună ziua, 

copii din 
România” 

"Căsuța cu 
jocuri pentru 

copii cu 
autism - 
Servicii 

terapeutice 
de 

recuperare în 
contextul 

epidemiei cu 
COVID-19" 

20.000 lei 18.683,72  lei 

- 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. 

Total social 20.000 lei   18.683,72  lei  
 

 

 
DOMENIUL SPORT: 



5 
 

Nr. 
Crt. 

Beneficiar Titlu proiect 

Suma 
nerambursabilă 

aprobată 
(lei) 

Valoarea 
finanțării de 

la bugetul 
local cheltuită 

(lei) 

Principalele rezultate 

1. 

Asociaţia 
Clubul de Şah 

GAMBIT, 
Huşi 

„Șahul, o 
provocare 

pentru copiii 
din județul 

Vaslui” 
 

19.339,20 lei 19.297,99  lei 

- 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 Sportiv 
Kwon Bârlad 

" Începuturi 
noi pentru 

performanțe 
noi " 

19.313,61 lei 19.229,51 lei 

- 10 tatami achiziționate,  
- 9 sportivi legitimați în cadrul 
Federației Române de 
Taekwon-do ITF; 
- 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 lei 18.659,80 lei   

- 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 
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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. 

4. 
Club Sportiv 

LIGA DE EST 
Vaslui 

„Cupa 
Moldovei la 
TEAKWON-

DO ITF – 
Ediţia a IV-

a” 

19.962 lei 0 lei 

- reziliat 

5. 

Asociația Club 
Sportiv 

Scorpions 
MMA Vaslui 

"Scorpionii 
Vasluiului II" 

19.972,50 lei 0 lei 

- reziliat 
 

6. 

Asociația Club 
Sportiv 

Handbal KIDS 
JOY Vaslui 

" Handbal, 
Bucurie, 
Veselie!" 

16.907 lei 0 lei 

- reziliat 
 

Total sport 115.212,71 lei 57.187,30 lei  
 

În anul 2020, din cauza epidemiei generate de coronavirusul COVID-19, desfășurarea majorității 
activităților a fost influențată. Astfel, s-au înregistrat o serie de întârzieri, reprogramări, anulări sau 
înlocuiri ale anumitor activități, fapt ce a determinat încheierea unor acte adiționale cu finanțatorul. 
Totodată, din același motiv, anumite organizații s-au aflat în imposibilitatea de a mai desfășura activitățile 
conform contractului de finanțare. În acest sens, de comun acord, s-au reziliat un număr de 5 contracte, 
fără a afecta intenția ONG-urilor de a mai depune proiecte, în anii următori. O consecință a rezilierii 
contractelor a fost înregistrarea unor sume necheltuite în valoare de 132.451,81 lei, reprezentând 44,88%, 
din suma aprobată în urma selecției proiectelor pentru anul 2020. 
 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 
Avizat – Agafiței Emilian Director  19.01.2021  
Verificat – Vasiliu Cristina Şef Serviciu 19.01.2021  
Întocmit – Vlad Marina Consilier 19.01.2021  

 


