
 
 RAPORTUL ANUAL AL FINANŢĂRILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURILE

PUBLICE ALE MUNICIPIULUI SUCEAVA PENTRU ANUL 2014

Raport cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului  2014
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 REZULTATE

1.

Asociaţia Clubul
Sportiv ''Rapid CFR''

Suceava
- Fotbal

 ''Promovarea
fotbalului sucevean''

9295/10.04.2014

*  Participarea  la  Campionatul  Naţional unde  s-au
obţinut următoarele locuri: echipa de seniori - locul 4
în liga a II-a, echipa de juniori  A – locul 9, echipa de
juniori  B  –  locul  9,  iar  la  Campionatul  Judeţean,
echipa de juniori C – locul 3, echipa de juniori D –
locul 4, echipa de juniori E –  locul 2. Echipa a II-a a
clubului s-a clasat pe locul 7 în liga a V-a.

2.
Clubul Sportiv

''SELECT'' Suceava
– Tenis de câmp 

''Participarea
echipelor de juniori și
seniori la competițiile

locale, naţionale şi
internaţionale''

13932/30.05.2014

*Participarea la numeroase competiții naţionale unde
s-au obţinut 12 medalii de aur, 8 medalii de argint, 15
medalii de bronz: ''Turneul Dacia România Vrancard''
Târgu  Ocna  –  Onești,  ''Cupa  de  Toamnă  Vergilius
Rodotex Iași'', ''Cupa Interconti'' – Suceava, ''Cupa de
Toamnă  Florența  Mihai''  -  Iași,  ''Cupa  Sănătatea
Botoșani''.

3.
 Clubul Sportiv

''Ariadna''  Suceava
- Şah

''Promovarea șahului
pentru recreere și

educație''

13604/30.05.2014
* Promovarea şahului prin desfăşurarea unor cursuri
de  şah  pentru  educare  şi  recreere,  susţinerea  unor
competiţii  de şah pe categorii de vârstă,  participanţi
fiind copii şi adulţi.

4.
Asociaţia ''Aqua Club''

Suceava
- Înot

''Sănătate prin
mișcare''

30338/28.11.2014

* 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.

DOMENIILE: CULTURĂ, TINERET ŞI EDUCAŢIE

Nr.
crt.

BENEFICIAR
PROGRAM
FINANŢAT Nr. contract REZULTATE



1.

Asociaţia
Cultural - Educativă

''Arcanul'' USV
Suceava

''Ansamblul
Studențesc

ARCANUL USV –
promotor al valorilor
tradiționale sucevene''

8808/09.04.2014

*  Susținerea  unui  spectacol  jubiliar  extraordinar  cu
ocazia  împlinirii  a  50  de  ani  de  la  înființarea
Ansamblului, dar și participarea la diferite festivaluri
în țară și străinătate: Festivalul ''Hora Bucovinei''de la
Frasin,  Festivalul  European  al  Artelor  ''Ciprian
Porumbescu '', Festivalul pentru Copii și Tineret ''Cine
joacă  horele'',  ediția  a  IX-a,  în  Municipiul  Bălți,
Republica  Moldova,  Festivalul  Inimilor  de  la
Timișoara, ediția a XXV-a, Festivalul Hercules de la
Băile Herculane, Festivalul – Concurs Internațional de
Folclor  pentru  Copii  și  Tineret  ''Dobroge  mândră
grădină''  de la Constanța,  ''Târgul Bucovinei 2014'' de
la București.  

2.
Asociaţia

''Artă și Umanitate''
Suceava

'' Expoziţie – Vernisaj
– Artă plastică

suceveană la Muzeul
Brukenthal''

9324/10.04.2014

* Promovarea artei plastice sucevene la nivel național
prin  realizarea  unei  expoziții  –  vernisaj  la  Muzeul
Brukenthal, în cadrul căreia au fost expuse lucrările,
dar  și  realizarea unui catalog cu picturi  ale artiștilor
plastici suceveni  distribuit gratuit la expoziție.

3.

Asociaţia
Culturală

''Mircea Motrici''
Suceava

'' Pentru Mircea
Motrici – Mesaje

Postume''
9308/10.04.2014

* Tipărirea  cărții  ''  Pentru  Mircea  Motrici  –  Mesaje
Postume'',  corespondent  Radio  România  Actualități
Suceava, comemorând 7 ani din veșnicia sa,  cărți care
au  fost  distribuite  gratuit  în  bibliotecile  liceelor  din
Suceava.

4.
Asociaţia Culturală

''Ansamblul Maestro
Art'' Suceava

''Susţinere program
muzical săptămânal în

parcurile din
Municipiul Suceava și

participarea la
solicitarea Consiliului
Local al Municipiului
Suceava la ceremonii

publice, militare și
religioase''

13249/30.05.2014

* Susţinerea unui număr de 31 de spectacole ordinare
duminica  și  în  zilele  de  sărbătoare  în  parcurile
Municipiul  Suceava,  dar  şi  a  unui  număr  de  12
spectacole extraordinare   în  cadrul  festivităţilor
solemne prilejuite de aniversări şi comemorări publice,
militare  și  religioase,  cu  ocazia  diverselor  sărbători
naţionale, la solicitarea Consiliului Local, având drept
scop  antrenarea cetăţenilor la diferite activităţi sociale
şi relaxarea acestora.

5.

Asociaţia Părinților și
Profesorilor din

Colegiul Economic
''Dimitrie Cantemir''

Suceava 

''Vreau să mă
integrez, vreau să am

încredere în mine''
13987/30.05.2014

* Realizarea unor activități de consiliere și de sprijin
în  formarea  atitudinii  pozitive  față  de  școală  și
societate, la care au participat un număr de 15 copii
din Suceava, proveniți din familii dezorganizate, cu
unul sau ambii părinți decedați, aflați sub tutelă, sau
cu părinți plecați în străinătate.

6.
Asociaţia

''Mereu Tineri''
Suceava

''Cunosc, deci
contez!''

13555/30.05.2014

*  Realizarea  unor  activități  cu  caracter  cultural-
educativ  și  artistic  adresate  copiilor  și  tinerilor,
desfășurate săptămânal, care au constat în prezentări și
vizionări  de  materiale,  dezbateri,  activități  ludice,
deplasări de studiu la obiectivele cultural-istorice ale
Sucevei, atelier de pictură. 

7.
Fundaţia ''Sfinţii

Martiri Brâncoveni''  -
Filiala Suceava

''Muguri de tradiţii'' 13818/30.05.2014

*  Promovarea  meşteşugurilor  populare  de  olărit,
încondeiat  ouă,  ţesut  în  gherghef,  prin  stimularea
interesului şi educarea copiilor în vederea cunoaşterii,
păstrării şi continuării tradiţiilor populare.

DOMENIUL: SOCIAL



Nr.
crt.

BENEFICIAR
PROGRAM
FINANŢAT Nr. contract REZULTATE

1. Asociaţia
''Sfântul Ioan cel Nou

de la Suceava''

''Alături de cei
nevoiași și suferinzi''

13462/30.05.2014

* Socializarea și recreerea unui număr de 50 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 oferirea unor spectacole. 
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