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

 
Domeniul cultural 
Nr. 
crt. 

Programele finanţate Beneficiarii finanţării Rezultatele contractului 

1. Lalele Roşii ASOCIAŢIA ANTIPARKINSON 

Proiectul a vizat editarea Revistei anuale a Asociaţiei în 
vederea integrării în societate a persoanelor cu dizabilităţi 
îndeosebi cauzate de boala Parkinson cât şi evitarea 
instalării depresiei. 

2. 
Redactarea, editarea şi 

difuzarea gratuită a revistei 
Ţara Iancului Nr.8/2014 

ASOCIAŢIA “ ŢARA IANCULUI – IUBIREA 
MEA” 

Redactarea şi editarea Revistei Ţara Iancului nr.8/2014. 

3. 

 
Susţinerea educaţiei artistice ASOCIAŢIA  

LIVIU OROS 

Achiziţionarea de planşe pentru desen, banner color, pliante 
color, diplome color, creând un spaţiu propice pentru 
educaţie, exprimare şi exersare a înclinaţiilor artistice a 
elevilor Liceului de Arte Sigismund Toduţa. 

4. 

Tipărire carte:”Revoluţia 
românilor din Transilvania 1848 

– 1849 
Rapoartele prefecţilor: Avram 
Iancu, Axente Sever, Simion 

Balint 

ASOCIAŢIA CULTURALĂ CASINA NAŢIONALĂ 
DEVA 

Tipărire carte Revoluţia românilor din Transilvania 1848 - 
1849; Rapoartele prefecţilor: Avram Iancu, Axente Sever, 
Simion Balint într-un tiraj de 1400 de bucăţi. 

5. Tradiţie şi cultură românească ASOCIAŢIA PRO ŞCOALA 

  Promovarea educaţiei non-formale prin activităţi ce vor 
dezvolta abilităţi necesare de socializare, organizare şi 
muncă în echipă, cu accent pe participarea activă a 
tinerilor, pe creativitate şi antreprenoriat, prin 
stimularea spiritului de iniţiativă a tinerilor şi abilitarea 
acestora de a gândi imaginativ şi original. 

6. 
Pagini controversate ale istoriei 

hunedorene 
ASOCIAŢIA PROFESORILOR DE ISTORIE DIN 

ROMÂNIA „CLIO” – FILIALA HUNEDOARA 
Lansarea nr.10 al revistei „Perspective Isorice” într-un tiraj 
de 260 exemplare. 

7. 
Revista de artă Forma nr.16 UNIUNEA ARTIŞTILOR PLASTICI DIN 

ROMÂNIA FILIALA DEVA   
Revista de artă „Forma” promovează activitatea artiştilor 
atât pe plan local cât şi naţional. 



 

 

 Domeniul sportiv   
Nr. 
crt. 

Programele finanţate Beneficiarii finanţării Rezultatele contractului 

1. 
Campionat Musclemania World 

2014 U.S.A. 
CLUB SPORTIV BODY GYM Participarea la concursul Musclemania World-Las Vegas 

U.S.A. 

2. Şah performanţă CLUBUL DE ŞAH DEVA 
Achiziţionarea de echpamente necesare pentru 

desfăşurarea activităţii – tabla magnetică, video 
proiector. 

3. 
Handbal 2014 – Campionatul 

judeţean de handbal 2014 
ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE HANDBAL 

HUNEDOARA 
Achiziţionarea de echpamente necesare pentru 

desfăşurarea activităţii 

4. „Futsal 2014” Liga I - 2014 
ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB FIAT 

„AUTOBERGAMO” 

Meciurile disputate în data de 25.11.2014 şi 01.12.2014 au 
fost televizate şi transmise de către postul DigiSport, 
emisiunea fiind distribuită şi la nivel naţional.În data de 
05.12.2014, jucătorul Matei Robert Florin a fost 
desemnat cel mai bun jucător al anului competiţional 
2013 – 2014. 

5. „RYU DO 2014” CLUBUL RYU DO DEVA Achiziţionarea de echpamente necesare pentru 
desfăşurarea activităţii-costume de training, tricouri. 

6. 
Ascensiune pe cel mai înalt 

vulcan din lume 
ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ SPORTUL PENTRU 

TOŢI  HUNEDOARA 

Ascensiunea vârfului Ojos del Salado este o performanţă 
sportivă de impact mediatic, prezenţa devenilor pe 
acest vârf, cel mai înalt vârf vulcanic din lume, 
contribuie la promovarea oraşului Deva în ţară şi 
străinătate. 

7. 
Biciclete pentru Deva 

CLUB SPORTIV FĂERAG Achiziţionarea de consumabile pentru acţiunea sportivă 
Biciclete pentru Deva”. 

8. Karate - Educaţia copilului tău - C.S. HEIAN DEVA 
Participarea la Campionatul Mondial de copii, cadeţi şi 

juniori din Polonia unde au beneficiat de 4 medalii de 
bronz, una de argint şi una de aur prin Daniliuc Andra. 

9. 
Program de pregătire trimestrul 

IV 2014 
CLUBUL SPORTIV VIITORUL DEVA 

Promovarea baschetului în rândul copiilor, s-a reuşit 
atragerea de noi 20 de copii formând o grupă nouă cu 
ani de naştere 2006-2008. 

10. 
Campionatul de juniori C şi 

campionatul de fotbal amatori 
Real Sport la mini fotbal 

CLUB SPORTIV 
 HANZI DEVA 

Participarea la Campionatul Municipal 2014. 

11. 
Dezvoltarea fotbalului juvenil 

din municipiul Deva - juniorii de 
azi ...seniorii de mâine - 

ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB CETATE 
 Achiziţionarea de echipament sportiv pentru desfăşurarea 

proiectului juniorii de azi seniorii de mâine. 

12. Academia campioanelor 
CLUB SPORTIV  

VOLEI CLUB DEVA 

Achiziţionarea de echipamente necesareii, calificarea echpei 
de volei C.N.S. CSVC CETATE DEVA în semifinalele 
competiţiei. 



 

 

13. 

Susţinerea sportului de 
performanţă asigurând 

condiţiile optime şi 
echipamentele specifice 

CLUB SPORTIV COBRA 

 Participarea la Cupa României pentru seniori şi juniori III, II, 
I, care a avut loc la Baia Mare. 

14. 
Promovarea fotbalului amator 

pe teren redus în Deva şi 
localităţile limitrofe. 

C.S. REAL SPORT DEVA 
 Achiziţionarea de echipament sportiv pentru buna 

desfăşurare a competiţiilor sportive. 

15. 
Program de pregătire şi 
competiţii trim.IV 2014 

ASOCIAŢIA BADMINTON CLUB DEVA  Organizarea competiţiei Cupa de toamnă-Deva 2014. 

Domeniul social 

1.         Seniorii Învăţăcei 
CASA DE AJUTOR RECIPROC A 

PENSIONARILOR DEVA 

  Rezultatele obţinute au fost cele scontate, adică foarte 
bune, acestea regăsindu-se în creşterea indicatorilor 
privind numărul participanţilor la activităţile de 
socializare şi petrecerea timpului liber. Numărul 
membrilor participanţi la aceste activităţi a crescut în 
anul 2014 cu 78% faţă de aceeaşi perioadă a anului 
2013. 

2. Din inimă pentru bunici ASOCIAŢIA FILANTROPIA ORTODOXĂ DEVA 
  Sprijinirea persoanelor vârstnice pentru a-şi menţine statutul 

de membrii deplini şi activi ai comunităţii prin 
participarea la activităţi de petrecere a timpului liber. 

Domeniul culte religioase 
Nr. 
crt. 

Programele finanţate Beneficiarii finanţării Rezultatele contractului 

1. Monografie Bârcea Mică 
PAROHIA ORTODOXĂ „SFÎNTUL NICOLAE” 

BÎRCEA MICĂ  
Monografie Bârcea Mică într+un tiraj de 150 volume. 

2. Dar din dar se face rai 
BISERICA CREŞTINĂ ADVENTISTĂ DE ZIUA A 

ŞAPTEA 

  Executarea lucrărilor de termoizolare inclusiv montare 
geamuri şi uşi termopan în spatele clădirii parohiale, 
amenajarea parţială a căilor de acces prin pavarea aleilor 
lăcaşului de cult. 

3. Construcţie sediu protopopiat PROTOPOPIATUL ORTODOX ROMÂN DEVA 
  Au fost executate lucrările de tâmplarie lemn stratificat, 
interioare şi exterioare la sediul Protopopiatului Ortodox 
Român. 

4 
Locaş de cult: Complexul 

Centrul Creştin Deva – 
Continuare lucrări 2014 - 

BISERICA CREŞTINĂ BAPTISTĂ”SFÂNTA 
TREIME” 

  Achiziţionarea de cărămidă necesară zidirii pereţilor interiori, 
finalizarea montării armăturilor pentru grinzi şi placă precum 
şi în centura superioară a sălii de cult. 

5. Construire biserică ortodoxă 
PAROHIA ORTODOXA SFÂNTUL APOSTOL 
ÎNTÂIUL MUCENIC ŞI ARHIDIACON ŞTEFAN 

DEVA VIII 

  Executarea fundaţiei pentru ridicarea bisericii ortodoxe Deva 
VIII, SF.Apostol Intâiul mucenic şi Arhidiacon Ştefan. 



 

 

6. 
Reţele de canalizare exterioare, 
amenajare curte, placare soclu 

exterior, lumânărar 

PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ „NAŞTEREA 
MAICII DOMNULUI” DEVA IV 

  Finalizarea lucrărilor de calibrare scări şi egalizare podeste 
scări şi rampă handicapaţi, a lucrarilor de tencuieli la soclu 
biserică, agrafare plăci de granit şi andezit, placare podeste, 
treaptă, contratreaptă, pereţi soclu biserică.  

7. Construire biserică 
PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ DEVA VII 

„SF. PROROC ILIE TESVITEANUL”  

  S-au demarat lucrările de construcţie la parterul bisericii, au 
fost turnaţi stâlpii de susţinere şi s-a edificat biserica până la 
cota de 4m.  

8 Construire biserică 
PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ 

“ADORMIREA MAICII DOMNULUI” DEVA VI 

  Au fost efectuate lucrări de încălzire în pardoseală, a fost 
instalată centrala termică şi instalaţiile termodinamice, placări 
cu travertin şi confecţie acoperişuri. 

9. 

Achiziţionare staţie sonorizare 
şi obiecte de cult 

PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ SFÂNTUL 
PANTELIMON DEVA IX 

  Au fost achiziţionate două rânduri de veşminte preoţeşti, 
cununi, minee, cristelniţă, sfeşnice, candele, obiecte de 
sonorizare, respectiv coloană sunet, boxe, microfoane, mixer, 
amplificator sunet şi cablu racord, toate necesare bunei 
desfăşurări a cultului din biserică. 

10. 

Reparaţia caldarâmului din faţa 
bisericii, zugrăveli, 

achiziţionare mobilier, 
instalaţie sonorizare, articole 

religioase, echipamente şi 
bunuri 

PAROHIA  
ROMANO – CATOLICĂ DEVA I 

  Executarea reparaţiilor la caldarâmul din faţa bisericii, a 
lucrărilor de zugrăvit iar pentru birourile parohiei s-au 
achiziţionat echipamente de tehnică de calcul precum şi 
obiecte de cult necesare desfaşurării activităţilor religioase. 

11. 
Achiziţionare sistem de 

încălzire, izolare termică şi 
tâmplărie PVC 

BISERICA PENTICOSTALĂ MUNTELE 
SIONULUI DEVA 

 În corpul administrativ au fost instalate centrala termică cu 
caloriferele aferente precum şi montarea uşilor PVC. 

12. 
Schimbarea uşilor metalice cu 
uşi PVCla lăcaşul de închinare 

BISERICA PENTICOSTALĂ EMANUEL   Finalizarea lucrarilor de preschimbare a usilor metalice cu 
cele din PVC. 

13. 
Reamenajare, refuncţionalizare 

imobil 
PAROHIA UNITARIANĂ LUPENI, FILIALA 

DEVA 
  Realizarea parţială a lucrărilor privind extinderea încălzirii 
centrale. 

14. 
Lucrări de vopsitorie, tencuieli 

şi reparaţii exterioare la 
biserică 

PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ 
„BUNAVESTIRE” DEVA II 

  Îmbunătăţirea parametrilor funcţionali ai clădirii, o mai bună 
protecţie împotriva coroziunii şi a infiltraţiilor pluviale. 

15. 
Inlocuire tâmplărie lemn cu 
tâmplărie PVC faţadă spate 

BISERICA PENTICOSTALĂ BETANIA   Preschimbarea tâmplăriei de lemn cu tâmplărie PVC la 
faţada spate a clădirii. 

16. 
Lucrări de reparare şi izolare a 

acoperişului casei Sfântul 
Anton 

PAROHIA ROMANO CATOLICĂ NR.II DEVA 
  Finalizarea lucrărilor de reparaţii şi izolarea acoperişului a 
casei Sf. Anton. 

Domeniul tineret 



 

 

1. 
Voluntar pentru comunitatea 
mea – continuitate pentru un 

viitor sigur - 
FUNDAŢIA  “CONEXIUNI” 

  Organizarea unui eveniment de amploare “Gala Voluntar 
pentru comunitatea mea-continuitate pentru un viitor 
sigur. 

2. Tinere talente ASOCIATIA „CORNELIU GROUP” 

  Muzeul de ştiinţă Londra-membrii delegaţiei au luat contact 
cu entităţi din cadrul muzeului, au fost prezentate 
proiectele şi obiectivele asociaţiei, programul Tinere 
Talente cu rezultatele obţinute până în prezent prin 
participarea la expoziţii, saloane de târguri de 
cercetare, invenţii şi tehnică. 

3. Preţuieşte viaţa ASOCIAŢIA EPARFA 

  Participarea la manifestarea cu tema Preţuieşte Viaţa, în 
care s-au ţinut prelegeri privind dreptul la viaţă al 
copilului nenăscut, despre esenţa vieţii, despre 
pericolul consumului de substanţe halucinogene. 

4. 

 
O altă generaţie 

CLUB SPORTIV FĂERAG 

  Acţiunea desfăşurată a avut drept scop prezentarea de 
către personal SMURD a procedeelor de prim ajutor în 
caz de accidente, prezentarea regulilor de bază privind 
circulaţia cu bicicleta. 

5. 

Colinzi cu elevii crăişori la 
Serbarea anuală veniţi la 

Ţebea, veniţi să colindaţi cu 
noi, pentru străbuni, eroi şi 

pentru voi - ediţia a VII -a, 2014 

ASOCIAŢIA “ ŢARA IANCULUI – IUBIREA 
MEA” 

  Colinzile strămoşeşti tradiţionale cântate de tineri în ajunul 
Crăciunului s-au împletit fericit cu evocarea eroilor pe 
care îi păstrăm vii în sufletele noastre, promovarea 
costumelor populare şi a tradiţiilor româneşti. 

6. 

 
 

Excursia copiilor nevoiaşi la 
exerciţii spirituale 

FUNDAŢIA SFÂNTUL FRANCISC DEVA 

  În urma efectării acestei excursii copiii nevoiaşi s-au 
cunoscut mai bine ăntre ei, s-au legat prietenii, viaţa 
spirituală a devenit importantă fapt care a condus la 
înţelegerea şi rezolvarea unor probleme sufleteşti 
cauzate de destrămarea familiilor acestora. 

 

       Primar,                                                                                                                               Director Executiv, 

Petru Marginean                                                                                                                         Angela Guran 

                                                        

                                                          

 

                                                                             Consilier, 

                                                                          Adrian Dina 

                                                       


