
                                                                                                                                          

 
 RAPORTUL ANUAL AL FINANŢĂRILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURILE 

PUBLICE ALE MUNICIPIULUI SUCEAVA PENTRU ANUL 2013

Raport cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului  2013 
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 

 ''Viitorul fotbalului 
sucevean''

11264/26.04.2013

* Participarea la numeroase campionate: Campionatul 
Naţional  –  locul  11  în  liga  a  II  a,  Campionatul  de 
Juniori A – locul 11, Campionatul de Juniori B – locul 
11, Campionatul de Juniori C – locul 1, Campionatul 
de Juniori  D – locul  4,  Campionatul  de Juniori  E – 
locul 3. 

2.
Asociaţia Clubul 

Sportiv ''SPORTING'' 
Suceava

''Promovarea 
fotbalului sucevean la 

nivel naţional''

13989/05.06.2013

* Participarea la numeroase campionate: Campionatul 
de Juniori  C – locul  5,  Campionatul  de Juniori  D – 
locul  2,  turnee  cu  toate  grupele  de  copii  la  Bacău, 
Ploieşti, Odorheiul Secuiesc, astfel  la finalul turului 
de campionat, clubul s-a clasat pe locul 8. 

3.
Asociaţia Clubul 
Sportiv ''SPORT 
STYLE'' Suceava

''Fotbal – selecţie, 
pregătire şi 

promovare a tinerelor 
talente''

14121/05.06.2013

* Participarea la ediţia a V-a a Cupei Şcolilor Generale 
Sport  Style,  unde echipa  clubului  a  obţinut  locul  2, 
atragerea unui număr mare de elevi din clasele I-VIII 
la  practicarea  fotbalului  într-un  cadru  organizat, 
urmărindu-se  promovarea  disciplinei  şi  spiritului  de 
echipă  în  rândul  copiilor,  accentul  punându-se  pe 
deprinderea unui comportament civilizat atât  în viaţa 
sportivă cât şi în societate. 

4.
Asociaţia Poliţiştilor 

Locali
''Cupa şi campionatul 
bugetarilor la fotbal''

13946/05.06.2013
* Organizarea competiţiei de fotbal  Cupa Bugetarilor, 
unde victoria a revenit echipei I.S.U. Suceava şi care a 
avut drept scop socializarea între salariaţii instituţiilor 
bugetare.

5. CSM Suceava-Secţia 
''Hochei pe Gheaţă''

''Formarea echipei de 
juniori în vederea 

alcătuirii echipei de 
seniori''

14151/05.06.2013
*  Participarea  la  Campionatul  Naţional,  unde    s-a 
obţinut locul 4, iar un sportiv al echipei a fost cooptat 
în Lotul Olimpic de Tineret.

6. CSM Suceava-Secţia 
''Volei''

''Formarea unei echipe 
de performanţă în 

vederea promovării în 
divizia A1, 

promovarea juniorilor 
de valoare la seniori''

14147/05.06.2013
*  Participarea  la  Turneul  Final  de  promovare  în 
Divizia  A1,  ocupând   locul  4,  dar  şi  formarea  unei 
echipe competitive. 

7. CSM Suceava-Secţia 
''Rugby''

''Continuarea 
activităţii rugbystice''

14149/05.06.2013
* Participarea la 11 etape ale Campionatului Naţional 
de Rugby, la finalul campionatului echipa clasându-se 
pe locul 5, iar doi sportivi au fost  selecţionaţi în lotul 
U19. 
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8.
CSM Suceava-Secţia 

''Lupte Greco-
Romane''

''Formarea echipei de 
juniori şi seniori 

pentru promovarea la 
turneul final''

14150/05.06.2013

* Participarea la competiţii naţionale şi internaţionale, 
unde  sportivii  au  fost  medaliaţi  obţinând  rezultate 
remarcabile: Campionatele     Naţionale Individuale 
de Seniori – 2 medalii de argint şi 2 medalii de bronz, 
Campionatul Naţional  pe Echipe Super Liga Seniori 
–  locul  5,  Cupa  României  Juniori  –  locul  1, 
Campionatul  European  din Muntenegru  – locul  21, 
Turneele Internaţionale din Grecia şi Turcia – locul 1.

 9. CSM Suceava-Secţia 
''Atletism''

''Promovarea a 3 
sportivi la lotul 

naţional''
14152/05.06.2013

*   Participarea  la  Campionatele  Naţionale,   unde 
s-au  obţinut  28  de  medalii,  selecţionarea  a  trei 
sportivi în Lotul Naţional. 

10.
CSM Suceava-Secţia 

''Tir Sportiv''

''Promovarea unui 
sportiv în lotul 

naţional''

14148/05.06.2013 *  Participarea  la  Etapa  a  III-a a  Campionatului 
Naţional,  unde  s-au  calificat  doi  sportivi,  Cupa 
României la care au participat nouă sportivi.

11.
Clubul Sporturilor 
Tehnico-Aplicative 

''Performanţă în 
modelism''

14146/05.06.2013

* Participarea la competiţii naţionale şi internaţionale 
unde  s-au  obţinut  120  medalii  astfel:  Campionatul 
European  – 2 medalii,  Campionatul  Naţional   -  55 
medalii, Cupa României – 63 medalii. 

12.
Clubul  de Box 

''Florconstruct''

''Formarea unei echipe 
în vederea alcătuirii 

unui lot competitiv şi 
participarea la 

competiţiile naţionale 
şi internaţionale''

14130/05.06.2013

*   Participarea  la   competiţii  naţionale  unde  s-au 
obţinut locurile:  Campionatul Naţional de la Reşiţa – 
locul  4  la  seniori  +91 kg,  Campionatul  Naţional  de 
Tineret  de  la  Oradea’’ –  locul  4,  Memorialul  Petru 
Barda - o medalie de aur şi trei medalii de argint, Cupa 
Ceahlăul de la Piatra Neamţ - două medalii de aur şi o 
medalie de argint.

13.
Clubul Sportiv 

''SELECT'' – tenis de 
câmp 

''Formarea echipei de 
juniori şi seniori 

pentru promovarea la 
campionate naţionale 

şi internaţionale''

14117/05.06.2013

*Participarea la  competiţii naţionale unde s-au obţinut 
locurile: Cupa Tenis Partener – Piatra Neamţ – locul 1, 
Cupa Interconti  –  locul  3,  Cupa Municipiului  Iaşi  – 
locul  1,  Cupa  Municipiului  Focşani  –  locul  1, 
Memorialul Conu Mişu Gontaru – Botoşani – locul 1, 
Trofeul Simba Invest – Bacău – locul 1, 

14.
Asociaţia Clubul 

Sportiv ''Ariadna'' - 
Şah

''Organizarea de 
competiţii de şah în 

Suceava şi 
participarea la 

competiţii în ţară''

11453/26.04.2013

*  Participarea la  competiţii naţionale şi internaţionale 
unde  s-au  obţinut  următoarele  rezultate:  turneul 
internaţional Centrocoop Trophy de la Eforie Nord   - 
locul 2, turneul internaţional ELO sub 2000 de la Arad 
– locul 2, Cupa Sucevei – locurile 2, 3, şi 5.

DOMENIILE: CULTURĂ, TINERET ŞI EDUCAŢIE

Nr.
crt.

BENEFICIAR
PROGRAM 
FINANŢAT Nr. contract REZULTATE

1.
Asociaţia Culturală 

''Maestro Art''

''Susţinere program 
muzical săptămânal în 

Parcul Central    al 
Municipiului 

Suceava''

13905/05.06.2013

*  Susţinerea  unui  număr  de  30  spectacole  ordinare 
sâmbăta  şi  duminica  în  Parcul  Sucevei,  dar  şi  un 
număr  de  10  spectacole extraordinare   în  cadrul 
festivităţilor  solemne  prilejuite  de  aniversări  şi 
comemorări, cu ocazia diverselor sărbători  naţionale, 
având  drept  scop   antrenarea  cetăţenilor  la  diferite 
activităţi sociale,  în aer curat  şi relaxare.
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2.
Asociaţia Culturală 

Educativă ''Arcanul'' 
USV

''Valorizarea 
patrimoniului 

cultural bucovinean''
10476/26.04.2013

*  Participarea la: cea de-a doua ediţie a Concertului 
caritabil ''Cântec pentru suflet'' la Casa de Cultură a 
Sindicatelor Iaşi;  Festivalul Internaţional al culturilor 
naţionale,  ediţia  a  VII-a,  ''Insula  celor  7  tezaure'', 
Kamyanets-Podilskiy,  Ucraina;  evenimentul  cultural 
''Artă şi tradiţie – Trademark România 2013'', ediţia a 
V-a, Praga, Cehia; turneu în 4 oraşe importante din 
sudul  Portugaliei  ;  Festivalul  Cetinii  Dorna  Arini; 
Festivalul Internaţional al Minorităţilor, ediţia a III-a, 
Zilele Comunei Cârlibaba.

3.
Asociaţia Uniunii 
''Artiştilor Plastici 

Profesionişti''

''Vernisaj – Expoziţia 
anuală 2013''

11437/26.04.2013

* Editarea unui album bilingv (român-englez) prin care 
s-a  promovat  munca  creatorilor  de  frumos  din 
Bucovina, începând cu anul 1970, când a fost fondat 
Cenaclul  Uniunii  Artiştilor  Plastici  Suceava,  dar  şi 
consolidarea  relaţiilor  socio-culturale  între  artiştii 
plastici profesionişti şi publicul consumator de artă din 
Suceava şi din ţară.

4.
Asociaţia Culturală 
''Sfântul Mitropolit 

Dosoftei''

''Un veac de muzică 
corală în ţara de sus''

11337/26.04.2013

* Editarea cărţii cu titlul ''Un veac de muzică corală 
în  ţara  de  sus'',  în  15  volume,  scrisă  de  Părintele 
Nicolae Pentelescu, prin care se face cunoscută istoria 
culturală, religioasă, artistică şi misionară a parohiilor 
din Municipiul Suceava şi din întreg judeţul Suceava, 
fiind cuprinse date de o importanţă covârşitoare despre 
corurile bisericeşti, date adunate în decursul a 100 de 
ani. Această carte a fost pusă la dispoziţia cititorilor de 
toate  vârstele,  suceveni,  bucovineni,  români  din 
Bucovina de Nord şi nu numai.

5. Asociaţia Culturală 
''Creştinii Bucovinei''

''In memoriam – 
Ciprian Porumbescu – 
160 ani de la naştere''

14028/05.06.2013

*Realizarea unui concert, a unui CD şi a unui DVD cu 
melodiile  îndrăgitului  compozitor  Ciprian 
Porumbescu, lucru care a avut un mare impact asupra 
publicului sucevean.

6.
Fundaţia ''Sfinţii 

Martiri Brâncoveni''  - 
Filiala Suceava

''Muguri de tradiţie în 
cadrul unităţii şi 

diversităţii europene''
14019/05.06.2013

*  Promovarea  meşteşugurilor  populare  de  olărit, 
încondeiat  ouă,  ţesut  în  ghergef,  prin  stimularea 
interesului şi educarea copiilor în vederea cunoaşterii, 
păstrării  şi  continuării  tradiţiilor  populare  în  cadrul 
unităţii şi diversităţii europene.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 7 din data de 15 ianuarie 2014
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