
 RAPORTUL ANUAL AL FINANŢĂRILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURILE PUBLICE ALE MUNICIPIULUI SUCEAVA
PENTRU ANUL 2015

Raport cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului  2015 între Municipiul Suceava şi beneficiari, aşa cum sunt
definiţi de Legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general:

DOMENIUL: SPORT

Nr.
crt. Beneficiar

 Program 
 finanţat 

Nr. contract Contract încheiat cu suma,
    din care:

Suma decontată ,
din care:

REZULTATE

Contribuția 
finanțatorului

Contribuția
beneficiarului

Contribuția
finanțatorului

Contribuția
beneficiarului

1. Asociaţia 
Clubul 
Sportiv 
''Rapid 
CFR'' 
Suceava    
- Fotbal

 ''Promovarea
fotbalului 
sucevean''

12017/14.05.2015 1.000.000 113.000 900.000 129.705 * Participarea la Campionatul 
Naţional unde s-au obţinut 
următoarele locuri: echipa de 
seniori - locul 7 în liga a II-a, 
echipa de juniori  A – locul 9, 
echipa de juniori B – locul 5, iar
la Campionatul Judeţean, 
echipa de juniori C – locul 1, 
echipa de juniori D – locul 2, 
echipa de juniori E –  locul 3. 
Echipa a II-a a clubului s-a 
clasat pe locul 3 în liga a IV-a.   

2. Clubul 
Sportiv 
''SELECT
'' Suceava 
– Tenis de 
câmp 

 ''Promovarea
tenisului 
sucevean''

14766/29.05.2015 50.000 5.560 49.960 5.677 *  Participarea  la  numeroase
competiții  naţionale  unde  s-au
obţinut  diplome  şi  medalii  de
aur,  argint,  bronz:  ''  Trofeul
"George  Bucuroiu"-  Focşani,
"Cupa  Select”-  Suceava,
Memorialul  “Pişda Enăsescu -



Botoşani,  Memorialul  “Conu
Mişu  Gontaru”  -  Botoşani,
Trofeul  Simba  Invest  -  Bacău,
Cupa Xym Star - Piatra Neamţ,
Cupa  Coreco,  Cupa  Bright
Ştiinţa  Constanţa  Mamaia,
Cupa  de  Toamnă  Vergilius
Rodotex  –  Iaşi,  Trofeul
Internaţional Ion Ţiriac- Braşov,
etc.

3.  Clubul 
Sportiv 
''Ariadna''
Suceava    
- Şah

''Promovarea 
șahului de 
performanţă 
în Suceava ''

15440/28.05.2015 10.000 1.120 7.868 1.521 *  Promovarea  şahului  de
performanţă prin organizarea de
competiţii  şahiste  în  ţară,
organizarea  de  conferinţe  pe
teme  şahiste  în  gimnazii  şi
liceele sucevene.

4. Asociaţia 
''Aqua 
Club''  
Suceava    
- Înot

''Sănătate prin
mișcare''

15548/29.05.2015 10.000 1.120 10.000 1.120 *  Susţinerea  unui  concurs  de
înot  la  care  a  participat  un
număr mare de copii, iubitori ai
acestui sport, creşterea spiritului
de  fairplay manifestat  pe  toată
durata  desfăşurării  competiţiei,
creşterea  bazei  de  selecţie
pentru sportul de performanţă.

5. Asociaţia 
''Baschet 
Club 
Castorii''  
Suceava    
- Baschet

''Recreere 
fizică şi 
dezvoltare 
prin baschet ''

15260/29.05.2015 24.700 3.100 24.185 2.716 * Promovarea unui stil de viaţă
sănătos  şi  combaterea
sedentarismului prin practicarea
baschetului  într-un  mediu
organizat  în  cadrul  unei
competiţii de streetball,  la care
a participat  un număr mare de
copii.



DOMENIILE: CULTURĂ, TINERET ŞI EDUCAŢIE

Nr.
crt.

Beneficiar
Program
finanţat 

Nr. contract Contract încheiat cu suma,
    din care:

Suma decontată ,
din care:

REZULTATE

Contribuția 
finanțatorului

Contribuția
beneficiarului

Contribuția
finanțatorului

Contribuția
beneficiarului

1. Asociaţia
Cultural -
Educativă
''Arcanul''

USV
Suceava

''Ansamblul
Studențesc
ARCANUL
USV – reală

carte de
vizită a

Municipiului
Suceava”

11229/14.05.2015 40.000 4.450 30.388 4.737 *  Susținerea  unui  spectacol
jubiliar  extraordinar  cu  ocazia
împlinirii  a  52  de  ani  de  la
înființarea  Ansamblului,  dar  și
participarea la diferite festivaluri
în  țară  și  străinătate:  Festivalul
''Hora  Bucovinei''de  la  Frasin,
Ziua  Comunei  Iacobeni,  Ziua
Comunei  Boroaia,  Festivalul
Produselor  Tradiţionale'' la
Cornu Luncii, spectacol folcloric
la  invitaţia  Comunei  Brusturi-
Neamţ,  spectacol  folcloric  la
Voitinel  pe  dealul  Leahului,
Festivalul  internaţional  de  la
Cracovia-Polonia, ziua Comunei
Băluşeni-Botoşani,  Festivalul
Culturii  şi  Tradiţiilor  populare
''Serbările transilvane” de la Cluj
Napoca, ziua oraşului Panciu.

2. Asociaţia
''Artă și

Umanitate''
Suceava

'' Expoziţie –
Vernisaj – 
Dialoguri 
artistice”

11748/14.05.2015 22.000 2.445 19.748 2.660 *  Promovarea  artei  plastice
sucevene în ţară şi peste hotare
prin  realizarea  unei  expoziții  –
vernisaj  la  Cernăuţi,  în  cadrul
căreia  au  fost  expuse  lucrările



precum  şi  la  City  Gallery
Suceava , dar și realizarea unui
catalog  cu  picturi  ale  artiștilor
plastici suceveni .

3. Asociaţia
''Nes

Designer
Cultural''
Suceava

“La joacă cu
clovnul
Bobo”

15004/29.05.2015 30.000 3.500 29.298 3.519 *   Desfăşurarea,  într-un  cadru
organizat,  de  activităţi  de
socializare  şi  divertisment
pentru  copii  din  municipiul
Suceava,    în  Parcul  copilului
Burdujeni  şi  parcul  Central
Suceava.

4. Asociaţia
''Mereu
Tineri''
Suceava

''Mâini
dibace,  minţi
agere''

15263/29.05.2015 10.000 1.120 10.000 1.376 * Realizarea unor activități  prin
care  copii  și  tinerii  să  îşi
dezvolte  ablităţile  teoretice  şi
practice  de  pictură  bizantină,
sculptură  în  lemn  şi  lucru
manual  (hârtie,  textile), precum
şi  realizarea  la  final  a  unei
expoziţii  cu  produsele  realizate
de cursanţi.

5. Fundaţia
''Sfinţii
Martiri

Brâncoveni'
'  - Filiala
Suceava

''Muguri de
tradiţii''

15247/29.05.2015 10.000 1.150 9.000 1.150 *  Promovarea  tradiţiilor
populare  şi  a  meşteşugurilor
populare  prin  organizarea  de
activităţi  precum  încondeierea
ouălor,  ţesutul  covoarelor
tradiţionale,  ţesutul la gherghef,
organizarea  de  şejători   în
vederea  cunoaşterii,  păstrării  şi
continuării tradiţiilor populare.



DOMENIUL: SOCIAL
Nr.
crt.

Beneficiar Program
finanţat 

Nr. contract Contract încheiat cu suma,
    din care:

Suma decontată ,
din care:

REZULTATE

Contribuția 
finanțatorului

Contribuția
beneficiarului

Contribuția
finanțatorului

Contribuția
beneficiarului

1. Asociaţia
''Sfântul

Ioan cel Nou
de la

Suceava''

''Alături de
cei nevoiași
și suferinzi''

14906/29.05.2015 33.000 3.700 33.000 3.700 *  Socializarea  și  recreerea  unui
număr  de  57  de  bătrâni
marginalizați  din  Suceava,
nevoiași  și  în  situații  de  risc
social,  consilierea  acestora  de
către  persoane  specializate,
stimularea  și  facilitarea  lor  la
viața  socială  a  comunității  prin
organizarea unui număr de patru
mese  festive  cu  ocazia  unor
sărbători.

2. Asociaţia
Părinților și
Profesorilor
din Colegiul
Economic
''Dimitrie
Cantemir''
Suceava 

''Învăţ să
gestionez

un conflict''

15277/29.05.2015 10.000 1.300 9.992 1.295 *  Realizarea  unor  activități  de
consiliere  și  de  sprijin  în
diminuarea violenţei în familie şi
şcoală,  eliminarea  barierelor  de
comunicare  dintre  elevi-părinţi
-profesori,  formarea  atitudinii
pozitive  față  de  mediu  şi
comunitate, la care au participat
un  număr  de  10 copii  din
Suceava,  proveniți  din  familii
identificate  cu  probleme  de
violenţă,  şomaj,  alcool,  situaţii
materiale precare.

 Anunţul a fost publicat în Monitorul Oficial, partea a VI-a, nr. 37 din data de 24 februarie 2016.       


