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 RAPORTUL ANUAL AL FINANŢĂRILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURILE PUBLICE ALE MUNICIPIULUI SUCEAVA
PENTRU ANUL 2016

Raport cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2016 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
Clubul
Sportiv

''Foresta''
Suceava,

fostă
A.C.S.
''Rapid
CFR''

Suceava

Fotbal/ 
Sportul de

performanță/
''Promovarea

fotbalului
sucevean la

nivel național''

8095/18.03.2016 1.700.000 190.000 1.410.000 146.592

*  Participarea  la  Campionatul
Naţional unde  s-au  obţinut
următoarele  locuri:  echipa  de
seniori  - locul 9 în liga a II-a,
echipa  de  juniori  A –  locul  4,
echipa de juniori B – locul 5, iar
la  Campionatul  Judeţean,
echipa de  juniori  C –  locul  6,
echipa  de  juniori  D –  locul  5,
echipa de juniori E –  locul 5.
Echipa  a  II-a  a  clubului  s-a
clasat pe locul 10 în liga a IV-a.

2. Asociaţia
Club

Sportiv
''Amicii''
Suceava 

Rugby/ 
Sportul de

performanță/
''Promovarea și

dezvoltarea
jocului de mini-
rugby la nivel

12762/27.05.2016 30.000 3.400 30.000 3.900 *  Participarea la   Campionatul
Naţional  de  minirugby  unde
s-au obţinut următoarele locuri:
la  Bucureşti,  la  categoria  de
vârstă   U10 –  locul  10,  iar  la
categoria de vârstă U12 – locul
10; la Săcele, judeţul Braşov la
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de performanță''

categoria de vârstă U10 – locul
11,  iar  la  categoria  de  vârstă
U12 – locul 8; la Bucureşti, la
categoria de vârstă U12 -  locul
8.   

3. Clubul
Sportiv
''Select''

Suceava     

Tenis de câmp/
Sportul de

performanță/
''Promovarea și

dezvoltarea
tenisului de

câmp la nivel
de performanță''

12569/27.05.2016 95.000 11.000 80.750 13.926 *  Participarea  la  numeroase
competiții  naţionale  unde  s-au
obţinut  diplome  şi  medalii  de
aur, argint, bronz: Campionatul
Judeţean  al  Elevilor;
Memorialul  „Pişta Enăsescu”  -
Botoşani;  Circuitul  Vrancea
Trophy  CJ  Vrancea  -  Cupa
George  Bucuroiu-Head;
Memorialul  „Conu  Mişu
Gontaru”  -  Botoşani;  Turneu
Copii  ,,D.S.  Tennis
Competition”  –  Piatra  Neamţ;
Campionatul  Naţional
Individual  –  Bucureşti;  Cupa
Kober  –  Piatra  Neamţ;  Cupa
Galaxy  –  Bucureşti;  Cupa
Select  Tenis  Partener  Silver  –
Suceava; Cupa Tenis Club 2008
–  Dorohoi,  Botoşani;
Memorialul ,,Ilie Mironescu”  -
Suceava;  Cupa  Interconti  –
Suceava;  Cupa  Municipiului
Zalău;  Cupa  Sănătatea
Botoşani; Cupa ,,Conest” - Iaşi;
Masters Naţional pentru seniori
+  35  ani  –  Roman;  Trofeul
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Sense  Roman;  Cupa  Unirii
Oneşti;  Circuitul  Naţional
FRT ,,Trofeul Smirodava”.

4.

Asociația
Baschet

Club
''Castorii''
Suceava     

 
Baschet/

Sportul pentru
toți/  

''Recreere fizică
și dezvoltare
prin baschet''

12424/27.05.2016 35.000 5.800 35.000 5.851

* 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 trei etape, la care
au participat un număr mare de
copii.

5.

Asociația
''Aqua
Club''

Suceava     

 Înot/
 Sportul pentru

toți/
 ''Sănătate prin

mișcare''

12684/27.05.2016 15.000 1.800 12.480 4.320

*  Susţinerea  unui  concurs  de
înot,  la  care  au  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.

6. Clubul
Sportiv

''Ariadna''
Suceava     

Șah/
Sportul de

performanță/
''Promovarea și

dezvoltarea
șahului la nivel
de performanță''

12605/27.05.2016 15.000 1.700 7.906 1.700 *  Promovarea  şahului  de
performanţă prin organizarea de
competiţii  şahiste  în  ţară,
organizarea  de  conferinţe  pe
teme  şahiste  în  scolile
gimnaziale  şi  liceele  sucevene,
unde  s-au  obţinut  următoarele
rezultate:  Festivalul
Internaţional  de  Şah  ,,Cap
Aurora" – FISCA 2016 –  locul
15;  Festivalul  Internaţional  de
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Şah „Trofeul  Litoralului  2016”
-  locul  4;   Festivalul
Internaţional de Şah, Arad 2016
–  locul  4;  Festivalul
Internaţional  ,,Şah  pentru  toţi”
- locul 3.

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:

REZULTATE

Contribuția
finanțatorul
ui

Contribuția
beneficiarului

Contribuția
finanțatorului

Contribuția
beneficiarului

1. Asociaţia
Cultural -
Educativă
''Arcanul

USV''
Suceava

Ansambluri
folclorice –

copii și tineret/
Promovarea

valorilor/tradiți
ilor locale

istorice/cultura
le (amenajarea

spațiilor și
susținerea

manifestărilor
artistice,

inclusiv în aer
liber/ 

''Ansamblul
Studențesc

Arcanul USV-
etalon în

7450/18.03.2016 40.000 4.500 40.000 10.910 *  Susținerea  unor  activităţi
importante cu ocazia împlinirii a
53  de  ani  de  la  înființarea
Ansamblului, dar și participarea
la  diferite  festivaluri în  țară  și
străinătate:  Festivalul
Internaţional ,,Dansând în ţinutul
lui  Aristotel”   -  Grecia;
Festivalul  Internaţional  de
Folclor,  Orchestră  şi  Cor  –
Bucureşti;  Festivalul
Internaţional de Folclor ,,Serbări
transilvane”  -  Cluj-Napoca;
Festivalul  Internaţional  de
Folclor  ,,Trandafir  de  la
Moldova”  -  Iaşi;  ,,Acasă  la
bucovineni” - Institutul Cultural
din  Lisabona;  ,,Promovarea
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cultura
tradițională a
Municipiului

Suceava''

României  adevărate  în
Portugalia”  -  Almancil  şi
Boliqueime; Festivalul ,,Flori de
Mai”   -  Iaslovăţ;  Festivalul
,,Hora  Bucovinei”  -  Frasin;
Festivalul  ,,Flori  de  Salcâm”  -
Arbore; Ziua Comunei Boroaia;
Ziua  Comunei  Bogdăneşti,:
Festivalul  Verii  Suceava;
Festivalul ,,La izvor de apă vie”
-  Dorna  Candreni;  Festivalul
,,Cântecul cetinii” - Dorna Arini;
Ziua Comunei Hudeşti – judeţul
Botoşani.  Precum  şi  prezenţa
constantă  în  emisiuni  de
televiziune:  ,,O  dată-n  viaţă”
TVR1;  realizarea  unei  emisiuni
dedicate Ansamblului Studenţesc
,,Arcanul USV” - Bucovina TV.

2. Asociaţia
''Curcubeul
Succesului''

Suceava

Artă-vernisaje/
Promovarea

valorilor/tradiți
ilor locale

istorice/cultura
le (amenajarea

spațiilor și
susținerea

manifestărilor
artistice,

inclusiv în aer
liber, expoziții,

ateliere,

7808/18.03.2016 20.000 2.300 19.980 3.201 *  Promovarea  Municipiului
Suceava  peste  hotare,  prin
intermediul  creației  plastice
sucevene  profesioniste,
promovarea   schimbului
cultural-artistic  între  orașele
înfrățite  Suceava  și  Laval,
promovarea  relațiilor  dintre
artiștii plastici.
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galerii/
''Expoziție-

vernisaj 2016-
Artă plastică
suceveană la

Laval, Franța'' 

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
Bobo2'' 

12100/27.05.2016 25.000 2.780 24.807 3.160

*  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. Asociaţia
''Mereu
Tineri''
Suceava

Activități
educative

pentru copii și
tineret/

 Arta și cultura
ca educație
alternativă

pentru copii și
tineri, în școli
și în spațiile de

creație,

12656/27.05.2016 10.000 1.200 9.998 1.257 * Desfăşurarea unor activități de
dezvoltare  și  valorificare  a
abilităților teoretice și practice în
domeniile  pictură,  sculptură,
cusut,  la  care  au  participat  un
număr mare de copii și tineri, ca
educație  alternativă  pentru
copiii  și  tinerii  din  Municipiul
Suceava.
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expunere/ 
''Mâini dibace,
minți agere'' 

5.

Fundaţia
''Sfinţii
Martiri

Brâncoveni''
Suceava

Activități
educative

pentru copii în
vederea

conservării
tradițiilor
populare/

Promovarea
valorilor/tradiți

ilor locale
istorice/cultura
le, meșteșuguri

tradiționale/
''Muguri de

tradiții 2016'' 

12546/27.05.2016 10.000 1.200 9.892 1.220

* Desfăşurarea unor activități de
dezvoltare  și  valorificare  a
abilităților  teoretice  și  practice,
în  rândul  preșcolarilor,   pentru
promovarea  meșteșugurilor
tradiționale,  precum
încondeierea ouălor, țesut, cusut,
pictat,  în  vederea  cunoaşterii,
păstrării şi continuării tradiţiilor
populare.

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
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1.

Asociaţia
''Sfântul

Ioan cel Nou
de la

Suceava''

Activități
recreative

pentru
bătrâni în
situații de

risc și
marginaliza

re/
Identificare
a grupurilor

țintă și
desfășurare

a de
activități în

vederea
integrării

lor în
societate/

''Alături de
cei nevoiași
și suferinzi''

11839/27.05.2016 30.000 3.400 30.000 3.400

*  Desfăşurarea unor activități de
integrare,  socializarea și
recreerea unor persoane vârstnice
din  Municipiul  Suceava aflate în
situații de risc social, consilierea
acestora  de  către  persoane
specializate,  stimularea  și
facilitarea  lor  la  viața  socială  a
comunității.

    
  Anunţul a fost publicat în Monitorul Oficial, partea a VI-a, nr. 48 din data de 13 martie 2017.


