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 RAPORTUL ANUAL AL FINANŢĂRILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURILE PUBLICE ALE MUNICIPIULUI SUCEAVA
PENTRU ANUL 2017

Raport cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2017 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

 Subdomeniul/
Program 
 finanţat/

Titlul
proiectului

Nr. /Dată
contract încheiat

Contract încheiat cu suma,
    din care:

Suma decontată,
din care:

REZULTATEContribuția 
finanțatorul
ui

Contribuția
beneficiarului

Contribuția 
finanțatorului

Contribuția 
beneficiarului

1.

Asociaţia
Club

Sportiv
''Amicii''
Suceava 

Rugby/ 
Sportul de

performanță/
''Promovarea și

dezvoltarea
jocului de mini-
rugby la nivel

de
performanță''

15151/08.05.2017 40.000 4.500 40.000 4.685

*  Participarea la   Campionatul
Regional de Minirugby unde s-
a  obţinut  locul  3  din  7 echipe
participante,  la  categoria  de
vârstă  U12  şi  participarea  la
Campionatul  Naţional  de
Minirugby  unde  s-a  obţinut
locul  7  din  12  echipe
participante,  la  categoria  de
vârstă U12.

2.

Asociația
Baschet

Club
''Castorii''

Suceava

 
Baschet/

Sportul pentru
toți/  

''Recreere fizică
și dezvoltare
prin baschet''

17549/25.05.2017 30.000 3.500 14.000 1.750

* Promovarea unui stil de viaţă
sănătos  şi  combaterea
sedentarismului,  prin
practicarea  baschetului  într-un
mediu organizat, în cadrul unei
competiţii  de  streetball,  ce  s-a
desfăşurat în două etape, la care
au participat un număr mare de
copii.
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3.

Asociaţia
Club

Sportiv
''Foresta''
Suceava 

Fotbal/ 
Sportul de

performanță/
''Drumul spre
performanţă''

32152/19.09.2017 1.000.000 112.000 300.000 62.415
* Participarea echipei de seniori
la Campionatul Naţional  unde
a obţinut locul 17, în liga a II-a.

DOMENIILE: CULTURĂ, TINERET ȘI EDUCAŢIE

Nr.
crt.

Beneficiar

 Subdomeniul
/Program 
 finanţat/

Titlul
proiectului

Nr. /Dată
contract încheiat

Contract încheiat cu suma,
    din care:

Suma decontată,
din care:

REZULTATEContribuția
finanțatorul
ui

Contribuția
beneficiarului

Contribuția 
finanțatorului

Contribuția
beneficiarului

1. Asociaţia
Cultural -
Educativă
''Arcanul

USV''
Suceava

Ansambluri
folclorice –

copii și tineret/
Promovarea

valorilor/tradiț
iilor locale

istorice/cultura
le (amenajarea

spațiilor și
susținerea

manifestărilor
artistice,

inclusiv în aer
liber/ 

''Ansamblul
Studențesc

Arcanul USV-
promotor real

al

12660/12.04.2017 45.000 5.000 44.900 6.132 *  Susținerea  unor  activităţi
importante cu ocazia împlinirii a
54  de  ani  de  la  înființarea
Ansamblului,  realizarea  unui
spectacol  folcloric  "Pe  Obcina
Neamului", dar și participarea la
diferite  festivaluri în  țară  și
străinătate:  Festivalul  Folcloric
Naţional Studenţesc "Aşa-i viaţa
omului"  –  Iaşi;  Ziua  Comunei
Bogdăneşti  –  jud.  Suceava;
Festivalul  Internaţional  al
Minorităţilor  –  Cârlibaba,  jud.
Suceava; Ziua Comunei "Sfântul
Ilie" – jud. Suceava;  "Hora de la
Rotunda" – Pasul Rotunda, jud.
Bistriţa-Năsăud;  Ziua  Comunei
Iacobeni  –  jud.  Suceava;
"Promovarea  României



3

Municipiului
Suceava''

adevărate  în  Portugalia"  –
Almancil,  Algarve,  Portugalia;
"Nunta  la  români"  –  Lisabona,
Portugalia;  Zilele  Oraşului
Dolhasca;  Ziua  Comunei
Dobreni  –  jud.  Neamţ;  Ziua
Comunei Straja – jud. Suceava;
Festivalul  Internaţional  al
Dansurilor  Tradiţionale
"Dansând în ţinutul lui Aristotel"
– Halkidiki, Grecia;  "Festivalul
Castanelor"  -   Baia  Mare.
Precum şi prezenţa constantă în
emisiuni  de  televiziune:
,,Întrecerea  vedetelor”  TVR3 şi
TVR Iaşi; „Paşi prin Bucovina”
-  Bucovina TV, dar  şi  emisiuni
de  folclor  ale  următoarelor
posturi de televiziune: Realitatea
TV, Cromtel  TV Rădăuţi,  Nord
Est TV Chanel, Plus TV.

2. Asociaţia
''Artă şi

Umanitate''
Suceava

Artă-vernisaje/
Promovarea

valorilor/tradiț
iilor locale

istorice/cultura
le (amenajarea

spațiilor și
susținerea

manifestărilor
artistice,

inclusiv în aer

12469/12.04.2017 10.000 1.120 9.260 1.253 *  Promovarea  Municipiului
Suceava,  prin  intermediul
creației  plastice  sucevene
profesioniste,  promovarea
schimbului cultural-artistic între
plasticienii din Filialele Uniunii
Artiştilor  Plastici  din  România,
promovarea  relațiilor  dintre
artiștii  plastici,  prin  realizarea
unei  expoziţii  –  vernisaj  la
Bucureşti.
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liber, expoziții,
ateliere,
galerii/

''Expoziția
SEMN şi
MESAJ –
Dialoguri
Culturale'' 

3.

Asociaţia
''Nes

Designer
Cultural''
Suceava

Activități
recreative

pentru copii/
Arta și cultura

ca educație
alternativă

pentru copii și
tineri, în școli
și în spațiile de

creație,
expunere/ 

''La joacă cu
clovnul Bobo

3'' 

14669/08.05.2017 10.000 1.120 9.999 1.120

*   Desfăşurarea  unor  activități
de socializare și divertisment, la
care au participat un număr mare
de copii, cu vârste cuprinse între
3-14  ani,  susținute  în  parcurile
din Municipiul Suceava.

4. Fundaţia
''Sfinţii
Martiri

Brâncoveni''
Suceava

Activități
educative

pentru copii în
vederea

conservării
tradițiilor
populare/

Promovarea
valorilor/tradiț

15247/08.05.2017 10.000 1.380 3.000 1.380 * Desfăşurarea unor activități de
dezvoltare  și  valorificare  a
abilităților  teoretice  și  practice,
în  rândul  preșcolarilor,   pentru
promovarea  meșteșugurilor
tradiționale,  precum  pictura
icoanelor pe pânză, şezătorile, în
vederea  cunoaşterii,  păstrării  şi
continuării tradiţiilor populare.
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iilor locale
istorice/cultura
le, meșteșuguri

tradiționale/
''Muguri de

tradiții, 2017'' 

DOMENIUL: SOCIAL

Contract încheiat cu suma,
    din care:

Suma decontată,
din care:

REZULTATE

Nr.
crt.

Beneficiar

 Subdomen
iul/Progra

m 
 finanţat/

Titlul
proiectului

Nr. /Dată
contract încheiat

Contribuția 
finanțatorului

Contribuția
beneficiarului

Contribuția 
finanțatorului

Contribuția 
beneficiarului

1. Asociaţia
Părinţilor şi
Profesorilor
din Colegiul
Economic
''Dimitrie

Cantemir'',
Suceava

Activități
educative

de integrare
în mediul
social şi
şcolar
pentru

elevii cu
situaţii

familiale
deosebite/

Promovarea
sănătăţii –

campanii de

15439/08.05.2017 10.000 1.300 8.500 1.349 *  Realizarea  unor  activităţi  de
consiliere  specializată  şi  de
sprijin în dezvoltarea şi formarea
abilităţilor  tinerilor,  privind
exersarea  comunicării  şi
consolidarea  relaţiilor  familiale,
controlul  şi  soluţionarea
conflictelor, formarea de atitudini
potrivite  vârstei  lor,  la  care  au
participat  un număr  de 15 elevi
de  la  Colegiul  Economic
"Dimitrie  Cantemir"  Suceava,
identificaţi  cu  probleme  de
comportament,  legate  de
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informare
antidrog/
''Spune nu
drogurilor,

alege
viaţa!''

consumul  de  alcool,  tutun,
droguri,  dar  şi  cu  o  situaţie
materială  precară,  din  medii
dezavantajate, cu risc de abandon
şcolar.

               
Anunţul a fost publicat în Monitorul Oficial, partea a VI-a, nr. 19 din data de 1 februarie 2018.

      


