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Raport anual cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă 
încheiate în cursul anului fiscal 2015

Domeniul cultural
Nr.

ort.

Denumire
solicitant

Denumire
proiect

Descrierea
activităţilor

Valoarea finanţării 
de la bugetul 

local(lei)

1.
ASOCIAŢIA “ TARA 

lANCULUI -  IUBIREA MEA”

Redactarea, editarea şi 
difuzarea gratuită a 

Revistei “Ţara lancului” 
nr.9/2015

Lansarea numărului 9 al Revistei “Ţara lancului” a avut loc în data de 12 
decembrie 2015 în biserica ortodoxă cu tricolor de la Ţebea, în cadrul 
Serbării de colinzi “Veniţi la Ţebea”, veniţi să colindaţi cu noi, pentru 
străbuni, eroi şi pentru voi” în prezenţa unui sobor de preoţi condus de 
reprezentantul Episcopiei Devei şi Hunedoarei inspector pr. Miron Pîrva, 
invitaţi, membri ai Asociaţiei şi ai Clubului “Crăişorii” distribuindu-se 
gratuit cu această ocazie şi revista la cei câteva sute de participanţi şi 
colaboratori.

4.000,00

2.
ASOCIAŢIA 
LiVIU OR'o S

Reeditarea monografiei 
Constructorul de 

zâmbete Liviu Gros, un 
om în cetate

Organizarea Festivalului internaţional de umor “Liviu Gros’, care se 
desfăşoară anual la Deva.

3.000,00

3.
ASOCIAŢIA CULTURALĂ 

MUSICÂ DIVINA DEVA Voci devene la Praga
Corala Parohiei “Bunavestire’’-Deva a fost înscrisă în Festivalul 
internaţional “Prague Advent Choral Meeting” cu două concerte la 
Biserica Sfântul Nicolae şi la Biserica Sfântul Salvator din Praga.

7.000,00

4.

ASOCIAŢIA PROFESORILOR 
DE ISTORIE DIN ROMÂNIA 

„CLIO” -  FILIALA 
HUNEDOARA

Perspective istorice

Proiectul “Perspective istorice” a avut ca principal obiectiv lansarea
numărului 12 al revistei “Perspective istorice”. Lansarea s-a făcut la 
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara în prezenţa autorilor de 
articole publicate, a autorităţilor locale şi judeţene, invitaţi, mass 
media.Revista a fost tipărită în 250 exemplare care au fost 
distribuite astfel: 150 de bucăţi participanţilor la lansare şi 100 de 
bucăţi profesorilor de istorie din judeţ şi bibliotecilor din ţară.

5.000,00

5.
ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ A 
SURZILOR DIN'r OMĂNIA Blitz şi fantezie

Derularea proiectului a debutat cu achiziţionarea echipamentului necesar 
desfăşurării activităţii, precum şi organizarea unui concurs de fotografii în 
urma căruia au fost premiate un număr de 3 persoane.

1.000,00
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6. ASOCIAŢIA CULTURALĂ 
SACERDOTES

Dotarea cu echipamente 
de specialitate necesare 

desfăşurării activităţii 
asociaţiei.

Achiziţionarea de aparatură de specialitate pentru buna desfăşurare a 
activităţii.

3.000,00

7.
ASOCIAŢIA CADRELOR 

MILITARE ÎN REZERVĂ Şl 
RETRAGERE “SARGETIA” 

DEVA

Album foto documentar 
„Un deceniu împreună”

S-a tehnoredactat un album foto documentar care a fost distribuit unui 
număr de 325 de persoane de pe raza municipiului Deva. 11.500,00

8. ASOCIAŢIA PIANO “MODUS 
' VIVENDI”

Pianul şi prietenii lui S-au organizat recitaluri cu tinere talente, parteneriate, master classuri şi 
concurs internaţional de pian, a fost achiziţionat un pian performant, în 
vederea ridicării calităţii actului artistic.

11.500,00

9. ASOCIAŢIA CORALĂ 
SARGEŢIA DEVA

Concerte vocal -  corale 
şi instrumentale în 
localitate şi în ţară

Participarea la Băuţar, în judeţul Caraş Severin-la Liturghia Ortodoxă de 
la catedrala din localitate şi un concert de colinde de Crăciun, la invitaţia 
preotului paroh din localitate, Festivalul Internaţional de Muzică Corală 
de la Cernavodă.

4.000,00

10. ASOCIAŢIA EPAFRA
Stay in School 2015

în urma proiectului Stay in School 2015, prin activităţile de educaţie 
remediabilă, de formare a abilităţilor de viaţă (scris, citit. TIC, educaţie 
antreprenorială, dezvoltare personală), consiliere şi orientare, 20 de copii 
au beneficiat de atenţia personalului de specialitate cate le-a oferit timpul 
şi expertiza lor, conştientizare privind riscurile actuale referitoare la 
consumul de droguri, alcool, tutun, trafic de personae.

15.000,00

TOTAL CULTURA 65.000,00
Domeniul sportiv

Nr.
crt.

Denumire
solicitant

Denumire
proiect

Descrierea
activităţilor Valoarea finanţării 

de la bugetul 
local(lei)

1. CLUBUL RYU DO DEVA „RYU DO 2015”
S-a negociat, s-a comandat şi s-a facturat echipament specific pentru toţi 

membrii clubului, respectiv treninguri de prezentare, tricouri polo. 
personalizate.

8.000,00

2.
ASOCIAŢIA JUDETEANA 
SPORTUL PENTRU TOTI 

HUNEDOARA

Ascensiune pe cel mai 
înalt vârf din America de 

Sud

Ascensiunea vârfului Aconcagua din America de Sud.
8.000,00

3. ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB 
„AUtOBERGAMO”

„Futsal 2015” Liga 1 - 
2015

Activităţile desfăşurate în luna octombrie 2015 au avut loc în condiţii 
normale, atingându-se obiectivul propus, clasându-se pe primul loc 
din Liga 1 de fotbal în sală.

190.000,00

4. CLUBUL DE ŞAH DEVA Şah
Achiziţionarea de echipamente electronice în vederea desfăşurării 

activităţilor sportive, respectiv imprimantă şi cablu video. 4.000,00



5. C.S. HEIAN DEVA Promovarea sportului de 
performanţă Achiziţionarea de echipamente în vedere bunei desfăşurări a activităţilor 

de sport de performanţă.

4.000,00

6. CLUB SPORTIV FĂERAG

Trofeul comitatului 
Hunedoara -  ed.lll

Acţiunea s-a desfăşurat Tn data de 04.10.2015 în P-ţa Unirii şi pe un 
traseu marcat în împrejurimile municipiului, la acţiune au participat 
sportivi amatori şi licenţiaţi din toată ţara, la final acordându-se 
diplome şi premii constând în echipamente şi accesorii pentru 
biciclete.

10.000,00

7.
ASOCIAŢIA CLUBUL 

SPORTIV”'SILVER FOX” Sănătate prin mişcare

Banii alocaţi proiectului au fost folosiţi pentru achiziţionarea unui 
echipament de start - sosire, la organizarea acţiunii, (tipărire hărţi, 
marcare trasee pentru premierea câştigătorilor), precum şi pentru 
deplasarea cu autoturismul în vederea reambulării zonei de 
concurs, montarea posturilor de control şi verificarea traseului.

2.000,00

8.
CLUBUL SPORTIV VIITORUL 

DEVA
Program de pregătire 

trimestrul IV 2015

Participarea la Competiţia Internaţională de baschet de la Pecica cu un 
număr de 45 sportivi unde au ocupat locul 1 la categoria 2006-2007 
şi participarea a 3 sportivi în primii zece finalişti la aruncările libere.

Organizarea Cupei “Fulg de Nea”, care a reunit 211 sportivi la 5 categorii 
unde au câştigat diverse premii pe podium.

17.000,00

9.
CLUB SPORTIV 

HANZI DEVA

Fotbal 2 0 1 5 - 
Campionatul municipal 

2015

Achiziţionarea de echipamente sportive în vedere desfăşurării activităţii 
fotbalistice în bune condiţii. 19.000,00

10.
ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB 

' CETATE

Dezvoltarea fotbalului 
juvenil din municipiul 
Deva - juniorii de azi 
...seniorii de mâine -

In cadrul proiectului s-a efectuat un cantonament de pregătire şi refacere 
în staţiunea Geoagiu Băi, precum şi achizţionarea de echipamente 
pentru realizarea materialelor audiovideo metodice şi de promovare 
a activităţii sportive.

18.000,00

11.
CLUB SPORTIV 

VOLEI CLUB DEVA
Copile, viitorul voleiului iţi 

aparţine!

Achiziţionarea echipamentului necesar atingerii obiectivelor propuse, 
achiziţionarea de materiale pentru îmbunătăţirea indicilor motricişi 
accesorii pentru antrenament.

7.000,00

12. CLUB SPORTIV COBRA

Asigurarea 
echipamentelor specifice 
necesare dezvoltării forţei 

si vitezei sportivului

Participarea la Campionatul Naţional de Taekwondo-do ITF pentru 
juniori III şi juniori II Sibiu şi Cuoa de toamnă la Taekwondo-Sibiu 
unde au obţinut numeroase premii şi locuri pe podium.

7.000,00

13.
ASOCIAŢIA BADMINTON 

CLUB DEVA

Program de pregătire şi 
competiţii trim. III-IV 2015

Syonic Badminton Cup, etapa Bocşa -  competiţie U9, U11, la care au 
participat 5 sportivi precum şi Cupa de Toamnă Deva la care au 
participat un număr de 21 de sportivi câştigând diverse premii.

7.000,00

14.
ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV

h y p 'e r  g y m  d e v a

Program de pregătire 
pentru trtimestrul III-IV, 

2015

Participarea unui număr de 10 sportivi la criteriul Pierre de Coubertin, 
Deva, categoriile de vârstă 6-14 ani şi un curs de instructori sportivi 
de Karate kyokushin, organizat de Federaţia Română de Karate 
Kyokushin şi centrul Naţional de Formare şi Perfecţionare a 
Antrenorilor, Cradea.

3.000,00



15,
FUNDAŢIA FO R -G Y M  

FILIALA DEVA

Susţinerea gimnasticii 
artistice de performanţă

Dotarea lotului de junioare la gimnastică artistică cu echipament auxiliar 
corespunzător, achiziţionarea de echipamente necesare pentru 
pregătirea sportivă cum ar fi crearea şi mixarea melodiilor pentru 
evoluţiile la sol şi posibilitatea realizării analizei video, mai precis un 
minisistem audio şi două televizoare.

24.000,00

16.
ASOCIAŢIA TENIS CLUB 

DEVA

Copilul tău face tenis S-au încheiat contracte de închiriere pentru două spaţii de desfăşurare a 
antrenamentelor, s-au achiziţionat consumabile şi echipamente 
pentru buna desfăşurare a activităţilor, s-a  procedat la selecţia 
potenţialilor beneficiari.

14.000,00

17.
ASOCIAŢIA CLUB SPORTIV 
GLADYÂTOR”S GYM DEVA Kick Box 2015

Au fost achiziţionate materiale sportive în vederea premierii sportivilor 
care au participat la “Cupa Revitalia” şi “Noaptea Gladiatorilor- 
Fight4Pride”.

4.000,00

18.
ASOCIAŢIA SPORTIVĂ ALPA 

DEVA

Tenis 2015 A fost organizat un cantonament cu 9 sportivi şi un antrenor la Arsenal 
Park Orăştie, unde copiilor li s-au dezvoltat calităţile fizice şi psihice 
printr-un antrenament zilnic de 2 ore, pregătire fizică şi antrenament 
tennis, organizarea unor jocuri.

4.000,00

TOTAL SPORT 350.000,00
Domeniul social

1.
CASA DE AJUTOR 

RECIPROC A 
PENSIONARILOR DEVA

Seniorii internauţi

Sprijinirea vârstnicilor printr-o serie diversificată de servicii de socializare 
şi petrecere a timpului liber, care vor avea posibilitatea de a accesa 
gratuit calculatoarele Centrului de zi, în cadrul Clubului Seniorii 
Internauti.

30.000,00

2.
ASOCIAŢIA CENTRUL DE 
ÎNGRIJim LA DOMICILIU

0  şansă la viaţă demnă 
pentru vârstnicii din 

municipiul Deva

Efectuarea de analize medicale la domiciliu: glicemie, colesterol, 
trigliceride, INR, analiză care explorează capacitatea de coagulare a 
sângelui unui pacient, tratarea pacienţilor cu escare, ulcere de 
decubit, plăgi după traumatisme, arsuri, plăgi postchirurgicale, 
artrită reumatoidă, artroză. Activităţi socio -  medicale, beneficiari 
fiind un număr de 40 de persoane vârstnice cu nevoi speciale.

10.000,00

TOTAL SOCIAL 40.000,00

Domeniul culte religioase
Nr.

crt.

Denumire
solicitant

Denumire
proiect

Descrierea
activităţilor

Valoarea finanţării 
de la bugetul 

local(lei)

1.
BISERICA CREŞTINA 

ADVENTISTĂ DE ZIUA A 
ŞAPTEA

Bine faci, bine primeşti
S-au executat lucrări de amenajare a curţii, cu pavaj, lucrări de 
termoizolare şi finisare interioară şi exterioară a sălii multifuncţionale a 
bisericii.

50.000,00



2. PROTOPOPIATUL 
ORTODOX ROMÂN DEVA

Construcţie sediu 
protopopiat

Realizarea instalaţiei electrice în proporţie de 60% la sediul 
Protopopiatului Ortodox Român. 10.000,00

3.
BISERICA CREŞTINA 
BAPTISTĂ”SFÂNTA 

TREIME”

Locaş de cult: Complexul 
Centrul Creştin Deva -  
Continuare lucrări 2015

Confecţionarea şi montarea armăturii din bare de oţel beton pentru 
pereţi, grinzi, stâlpi şi diafragme, achiziţionarea de ciment, turnare cu 
pompa beton armat în planşee.

150.000,00

4

PAROHIA ORTODOXA 
SFÂNTUL APOSTOL 
ÎNTÂIUL MUCENIC Şl 

ARHIDIACON ŞTEFAN DEVA 
VIII

Construire biserică 
ortodoxă

A fost constrută fundaţia şi elevaţia, s-a  turnat pardoseala la subsol 
precum şi cofrarea plăcii de pe fundaţie, pardoseala bisericii.

100.000,00

5.
PAROHIA ORTODOXA 
ROMÂNÂ „NAŞTEREA 

MAICII DOMNULUI” DEVA IV

Construire biserică, 
amenajare curte

S-au efectuat lucrări de calibrare scări, placări trepţi andezit, 
contratreaptă granit şi plintă granit la exteriorul bisericii. 10.000,00

6.

PAROHIA ORTODOXA 
ROMÂNĂ DEVA VII „SF. 

PROROC ILIE 
TESVITEANUL”

Construire biserică

Au fost efectuate lucrări de cofrare pentru arcele bisericii şi pentru bolta 
de deasupra cafasului şi s-au continuat lucrările de zidărie.

50.000,00

7.
PAROHIA ORTODOXA 

ROMÂNÂ “ADORMIREA 
MAICII DOMNULUI” DEVA VI

Construire biserică
A fost semnat contractul de prestări servicii având ca obiect intervenţia 

cu pictura pe pereţii Altarului din Catedrala Adormirea Maicii Domnului, au 
fost continuate lucrările de încălzire în pardoseală.

390.000,00

8
PAROHIA ORTODOXA 

ROMÂNĂ SFÂNTUL 
PANTELIMON DEVA IX

Construire biserică
Au fost efectuate lucrări la infrastructura viitoarei biserici, respectiv 

săpături, excavări, turnare beton şi montare armături. 100.000,00

9.
PAROHIA 

ROMANO -  CATOLICĂ DEVA 
1

Achiziţionarea şi 
montarea de 

echipamente pentru 
semnalizarea incendiilor, 

a iluminatului şi 
confortului termic.

S-a achiziţionat o centrală pentru semnalizarea incendiului împreună cu 
echipamentele aferente necesare pentru funcţionarea acestui sistem: 
detectoare de fum, sirenă interioară, butoanele de incendiu. De asemenea 
s-a făcut 0 evaluare a sistemului de iluminat al bisericii şi s-au achiziţionat 
echipamentele aferente precum şi montarea acestora.

10.000,00

10. BISERICA PENTICOSTALĂ 
EMANUEL

Schimbare geamuri de 
lemn cu tâmplărie geam 
PVC pentru lăcaşul de 

cult

Au fost efectuate lucrări privind demolarea geamurilor vechi, pregătirea 
şi montarea geamurilor noi.

10.000,00

11.
PAROHIA UNITARIANĂ 

DEVA
Reamenajare şi 

refuncţionalizare imobil

Obiectivul principal este obţinerea unui lăcaş de cult adecvat pentru 
unitarienii din Deva. Prin acest proiect s-a contribuit la extinderea 
imobilului existent, la efectuarea de amenajări interioare în imobilul 
bisericii.

10.000,00

12.
PAROHIA ORTODOXĂ 

ROMÂNÂ „BUNAVESTIRE” 
DEVA II

Lucrări de tâmplărie lemn 
stratificat şi realizare 

instalaţie de climatizare 
în biserică

A fost încheiat un contract având ca obiect livrarea şi instalarea 
echipamantelor de climatizare în biserică, fiind instalate un număr de 5 
bucăţi echipamente de aer condiţionat tip split. 50.000,00

13. PAROHIA ROMANO 
CATOLICĂ NR.II DEVA

Echipare sală de religie Au fost achiziţionate un număr de 40 scaune, pentru dotarea sălii de 
religie a parohiei, unde participă zilnic grupuri de copii de diferite vârste. 5.000,00



14.
PAROHIA ORTODOXA 

ROMÂNĂ SF. APOSTOLI 
PETRU Şl PAVEL - DEVA V

Construire biserică 
parohială

A fost construită fundaţia şi elevaţia, s-a turnat pardoseala de subsol, 
cofrajui plăcii de pe fundaţie, au fost achiziţionate materiale de 
construcţie.

20.000,00

15. PAROHIA ROMANO 
CATOLICĂ CRISTUR Reparaţii acoperiş Achiziţionarea de materiale necesare derulării proiectului cum ar fi; tablă 

plană, jgheab sistem mare, ţiglă metalică, opritor zapadă etc. 10.000,00

16. PAROHIA ORTODOXA 
ROMÂNĂ SÂNTUHALM

Zugrăveli exterioare 
biserică

Achiziţionarea de materiale necesare derulării proiectului, materiale 
necesare zugrăvelii exterioare a bisericii din Sântuhalm. 5.000,00

17.
PAROHIA ORTODOXĂ 
ROMÂNĂ SF. VASILE -  

DEVA III

Schimbare geamuri 
biserică

Au fost achiziţionate şi montate un număr de 19 ferestre şi una bucată 
uşă dublă interioară la biserica Sfântul Vasile cel Mare din Deva. 15.000,00

18.
BISERICA REFORMATĂ 

BÂRCEA MICĂ - CRISTUR

Amenajare trotuar 
pietonal şi şarpantă 
protecţie trotuar ia 

biserică

Au fost efectuate lucrări de amenajare a trotuarului situate în faţa bisericii 
în vederea creeri de condiţii mai bune de acces în incinta bisericii. 5.000,00

TOTAL CULTE 1.000.000,00
Domeniul tineret

1.
ASOCIAŢIA „CORNELIU 

GROUP” Tinere talente
Participarea la un număr impresionant de saloane de inventică unde au 

intrat în posesia unor medalii de aur şi argint, fiind prezentate un 
număr de 5 proiecte.

19.998,00

2. CLUB SPORTIV FĂERAG

0  altă generaţie ed. a- II- 
a

A fost organizată o acţiune cu tema Circulaţia cu bicicleta pe drumurile 
publice, parcurgandu-se un traseu marcat, diferit pentru fiecare 
categorie de vârstă cu bicicleta proprie. La final au fost acordate 
premii şi diplome.

7.000,00

3.
ASOCIAŢIA PRO 

ŞCOALA
Tradiţie şi cultură 

românească

Au fost organizate un număr de 4 acţiuni prin care s-a urmărit 
promovarea educaţiei non-formale, care să dezvolte abilităţi 
necesare de socializare şi muncă în echipă, participarea activă a 
tinerilor pe creativitate şi antreprenoriat, prin stimularea spiritului de 
iniţiativă şi abilitatea acestora de a gândi imaginativ şi original, 
dispoziţia lor de a îşi asuma riscuri şi ingeniozitatea lor pentru 
atingerea unor obiective economice, politice, sociale şi de mediu.

3.000,00

rTOTAL TINERET 29.998,00
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