
                       Proiecte admise
Nr. 
crt.

Nr. de 
înregistrare APLICANT Proiect valoare 

proiect     
suma 

solicitată  punctaj  suma 
acordată  

1. 31922 
23.04.2009 Asociaţia "FLORICICA"

" Bobocel de la Bacău " ediţia a VII-a                                                   
festival naţional de interpretare instrumentală şi vocală a  cântecului şi 
dansului popular românesc pentru copii 

25,465 lei 22,900 lei 82.20 22,900 lei

2. 31981 
24.04.2009

Fundaţia Culturală  
"GEORGETA şi MIRCEA 
CANCICOV"

"Avangarda XII " - ediţia a IX-a                                                             
festival - concurs internaţional de poezie      57,180 lei 22,500 lei 80.60 22,500 lei

3. 32092 
24.04.2009

Asociaţia Refugiaţilor din 
Basarabia, Bucovina de 
Nord şi Ţinutul Herţa

" Rolul comunităţii din Bacău în dezvoltarea relaţiilor culturale cu 
românii din  Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa "             
conferinţă culturală şi editarea şi lansarea cărţii  "Memoriile Refugiului 
romînilor din Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa"                    

14,920 lei 13,428 lei 75.60 13,428 lei

4. 32073 
24.04.2009 Elena Ioniţă

" Vasile Ciocîrlan - un veteran al aripilor româneşti "                         
editarea şi lansarea cărţii "Vasile Ciocîrlan - un veteran al aripilor 
româneşti"

5,000 lei 4,500 lei 74.60 4,500 lei

5. 31525 
17.04.2009

Fundaţia Teatrală 
"NEGHINIŢĂ"

" Teatru, muzică şi dans - combinaţie europeană "                             
festival-concurs de teatru, muzică şi dans pe tema tradiţii europene. 49,250 lei 44,250 lei 64.80 16,050 lei

6. 32098 
24.04.2009 Asociaţia "EXPUS"

" Consumart "                                                                                         
organizarea în spaţii neconvenţionale a unei serii de două expoziţii de 
artă fotografică ale artistului Niculae Ilfoveanu 

23,000 lei 20,700 lei 62.40 11,372 lei

7. 31578 
17.04.2009 Eugen Şendrea

" Istoria pentru toţi "                                                                             
editarea şi tipărirea cărţilor: "Eroi bacăuani în lupta pentru 
independenţa şi unitatea României" şi "Povestea lui Gavril Buzatu, 
ultimul călău din Moldova"

25,000 lei 22,500 lei 60.60 11,250 lei

8. 32100 
24.04.2009 Asociaţia "ARTMED" " Superstar Fest - 2009 "                                                                        

festival internaţional de muzică uşoară pentru copii 41,455 lei 37,309 lei 60.40 15,805 lei

TOTAL  proiecte admise 241,270 lei 188,087 lei 117,805 lei

                                  CENTRALIZATOR cu rezultatele evaluării cererilor de finanţare nerambursabilă pe Legea nr. 350/2005

                          COMISIA CULTURĂ constituită conform HCL nr.51/2009
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9. 32075 
24.04.2009

Uniunii Naţionale a 
Cadrelor Militare în 
Rezervă şi Retragere - 
Organizaţia Judeţeană 
Bacău

" Ne-am făcut datoria - înalta misiune a slujirii patriei sub drapel "  
editarea şi lansarea cărţii "Ne-am făcut datoria" ; aniversarea zilelor 
categoriilor de forţe ale armatei, ale genurilor de arme şi specialităţilor 
militare.

16,900 lei 15,210 lei 57.80

10. 31529 
17.04.2009

Asociaţia                           
"PRO PEDAGOGIC"

" 90 de ani de la înfiinţarea Colegiului Naţional Pedagogic Ştefan 
Cel Mare - Bacău "                                                                                  
editarea şi tipărirea unei lucrări intitulate "Istoria Colegiului Naţional 
Pedagogic Ştefan Cel Mare"; manifestări festive ocazionate de 
aniversarea a 90 de ani de la înfiinţarea Colegiului.

30,000 lei 27,000 lei 50.60

11. 31174 
14.04.2009

Asociaţia Culturală 
"OCTAVIAN VOICU"

" Antologia Revistei Plumb "                                                                 
editarea antologiei revistei Plumb; întreţinerea sitului fundaţiei şi al 
Uniunii Scriitorilor din România-filiala Bacău; editarea revistei Plumb 
iunie-decembrie; editarea antologiei "Jurnalul de la Viforeni" 

41,000 lei 36,900 lei 46.00

12. 31175 
14.04.2009 Petru Scutelnicu "Jurnalul de la Viforeni "                                                                         

editarea antologiei "Jurnalul de la Viforeni" 16,900 lei 15,210 lei 35.60

13. 31831 
22.04.2009

Parohia Ortodoxă              
"SFINŢII VOIEVOZI"

" Monumente contemporane. Istorie şi spiritualitate. Biserica 
ortodoxă Sfinţii Voievozi din Bacău - 165 de ani de existenţă "         
realizarea şi editarea volumului "Monumente contemporane. Biserica 
Sf. Voievozi - 165 de ani de spiritualitate ortodoxă"; tipărirea de afişe, 
pliante, icoane şi cărţi poştale, baterea de plachete şi medalii

19,575 lei 17,617 lei 31.80

14. 32001 
24.04.2009

Clubul Sportiv 
"VIITORUL"

" Patru decenii de fotbal-şcoală la Bacău, omagierea fondatorului 
prof. Constantin Anghelache "                                                               
simpozion, editarea monografiei liceului, realizarea bustului 
profesorului C. Anghelache

45,270 lei 39,050 lei 25.20

15. 31994 
24.04.2009

Societatea de Ştiinţe 
Matematice din Romănia -
filiala Bacău

" Zilele matematicii Băcăuane "                                                             
organizarea Conferinţei Judeţene a SSM -filiala Bacău; concurs 
naţional de matematică pentru elevi "SIM" - Bacău 2009 ed. a IV-a; 
simpozion pentru omagierea academicianului Gh. Vrânceanu; editarea 
revistei "Să înţelegem matematica" - numerele 1/2009 şi 2/2009

70,000 lei 35,000 lei
proiectul 
nu este 
oportun



16. 32104 
24.04.2009

Asociaţia                          
"ALBINUŢA VESELĂ"

" Azi preşcolari, mâine artişti mari "                                                      
amenajarea Clubului preşcolarilor la Grădiniţa nr.24 Bacău; dotarea 
asociaţiei cu echipamente audio-video; organizarea şi desfăşurarea 
serbării de Moş Crăciun.

23,000 lei 20,700 lei
proiectul 
nu este 
oportun

17. 31567 
17.04.2009 Carmen Muraru " Ieri pentru azi.../40 de ani de la înfiinţarea filiala U.A.P. Bacău"      

editare album artă plastică 30,000 lei 27,000 lei
proiectul 
nu este 
eligibil

18. 32322 
28.04.2009 Bodron Severică " Taurul Alb "                                                                                           

editarea şi tipărirea cărţii "Taurul Alb" 4,000 lei 3,600 lei
proiectul 
nu este 
eligibil

                                                                              întocmit,
                                                                                           secretar Comisie Cultură
                                                                                            POSTOLACHE MIHĂIŢĂ

                                                                Cu drept de contestaţie în termen de 5 zile de la comunicare


