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Anexa nr. 1  
la Hotărârea nr.91 din 29 august 2018 

a Consiliului Județean Giurgiu 
  

Fișa de proiect  
 

1. Denumirea autorității solicitante Consiliul raional Anenii Noi, Republica 
Moldova 

2. Denumirea proiectului 
 

Organizare a Festivalului de cultură și tradiții 
populare prin desfășurarea unei manifestații 
culturale   

3. Valoarea totală a proiectului care face 
obiectul finanțării  

18750,00 Euro 

4. Suma solicitată  de la Județul Giurgiu 14250,00  Euro 
5. Contribuția  proprie  a solicitantului - contribuția  Consiliului raional Anenii Noi : 

1000 de euro  pentru  organizarea  festivalului  și 
2500 de euro pentru   dotarea orchestrei de fanfară 
  
- contribuția  primăriei  coorganizatoare : 2000 de 
euro (în bani și materiale) 

6. Rezumatul proiectului Unitatea administrativ- teritorială din Republica 
Moldova raionul Anenii Noi în parteneriat cu 
Consiliul Județean Giurgiu organizează prima 
ediție a Festivalului internațional de folclor ”La 
vatra străbunilor”. 
Proiectul prevede organizarea unei activități 
folclorice, ”La vatra străbunilor”, în satele Șerpeni 
sau Mereni, raionul Anenii Noi, în perioada 
lunilor  iulie – septembrie (conform programului 
CJ Giurgiu și conform disponibilității de a 
participa cu 1-2 ansambluri din Giurgiu). 
Scopul : 
Festivalul  își propune să creeze un cadru în care 
formații din Republica Moldova și Romania să se 
afirme și să își cunoască tradițiile comune. De 
asemenea, prin acest proiect se dorește realizarea  
unor  strânse  legături  culturale  între cele două 
UAT. 
Caracterul festivalului 
Festivalul internațional de folclor ”La vatra 
străbunilor” are  caracter  non  competitiv și se 
adresează formațiilor folclorice din Republica 
Moldova și Romania. 
Participare 
Festivalul se va desfășura în satul Șerpeni/Mereni, 
raionul Anenii Noi, pe scena în aer liber. 
La festival sunt invitate  să participe formații 
folclorice (dansuri populare, grupuri folclorice 
vocale, fanfare tradiționale) din Republica 
Moldova și Romania. 
Fiecare formație va avea o evoluție de 12-15minute.
Taxa de participare nu se va percepe. 
Programul activități (festivalului): 
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 Prima zi – sosirea participanților 
- Cina 

A doua zi 
-  micul dejun (ora) 
- Repetiție  pe  scenă 
- Parada formațiilor participante (traseul) 
- Deschiderea festivalului 

- Cina 
A treia zi 
- micul dejun 
- Program liber 
- A doua seara de festival (evoluție și acordarea 
diplomelor și plachetelor) 

- Cina 
A patra zi 
– micul dejun 

- Plecarea participanților 
Bugetul total al  festivalului este de 19750 Euro, 
din care: 
- contribuția  Consiliului raional Anenii Noi: 1000 

de euro pentru organizarea festivalului și 2500 de 
euro pentru achiziții de instrumente și costume. 

- contribuția primăriei coorganizatoare 
Șerpeni/Mereni : 2000 de euro (în bani și 
materiale) 

- contributia Consiliului Județean Giurgiu: 14250 
euro 

Proiectul prevede  și următoarele componente de 
dotări: 

1. Dotarea a 2 ansambluri raionale cu costume 
(ansamblu de dans ”Strămoșeasca” – 24 de 
participanți /24 seturi de costume) și a fanfarei 
de copii  (24 de instrumente). Bugetul total al 
componentei costume: 7719  euro, reieșind din 
costul de 282 de euro per costum complet, 
inclusiv încălțăminte, pălării, etc.). Componenta 
fanfară reprezintă 9031 de euro. Total  buget 
solicitat CJ Giurgiu: 14250 de euro. Contribuția 
CR Anenii Noi pentru instrumente și costume – 
2500 Euro. 

Activitățile de proiect vor fi în permanență 
reflectate la postul de televiziune TVR Moldova, 
precum  și  în  presa  locală – ziarul  Adevărul de 
Anenii Noi și  Radio Temp 104.4 FM. 
Promovarea proiectului și a finanțatorului: 
Festivalul va fi promovat prin pliante și bannere, 
pe care va fi inscripționat finanțatorul (CJ 
Giurgiu), suma oferită, denumirea proiectului, etc. 
(pe plăcuțe informative). 
Activitățile de proiect vor fi reflectate în presa 
locală: ziarul Adevărul de Anenii Noi (tiraj 1000 
ex.) – 2 articole, Radio Temp 104.4 FM (cca. 30 
mii ascultători) – 2 emisiuni, și la TVR Moldova (1 
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reportaj TV) 

7. Descrierea activităților ce urmează a 
se finanța in cadrul proiectului 

 

1. Organizarea unei activități folclorice tip 
festival  în s. Șerpeni/Mereni, Anenii Noi, cu 
participare a minim 5 colective folclorice din 
raioanele Anenii Noi și Giurgiu; 

2. Dotarea a  2  ansambluri raionale cu costume 
(ansamblu de dans ”Strămoșeasca” – 24 de 
participanți/ 24 seturi de costume) și a fanfarei 
de copii  (24 de instrumente).  

8. Principalele rezultate preconizate 3. Organizarea unei activități folclorice tip 
festival în s. Șerpeni/Mereni, Anenii Noi, cu 
participare a minim 5 colective folclorice din 
raioanele Anenii Noi și Giurgiu; 

4. Dotarea a 2 ansambluri raionale cu costume 
(ansamblu de dans ”Strămoșeasca” – 24 de 
participanți/ 24 seturi de costume) și a fanfarei 
de copii  (24 de instrumente). 

5. Din surse extraproiect: Editarea unor pliante 
(1000 ex.) și tipărirea unui banner care ar 
conține informații despre proiect, finanțator,etc. 

6. Din surse extraproiect: Tipărirea a 2 articole 
despre proiect în ziarul local; 

7. Din surse extraproiect: Realizarea a 2 emisiuni 
radio la radioul local din Anenii Noi; 

8. Din surse extraproiect: Difuzarea unui reportaj 
tv despre proiect la TVR Moldova (Chișinău). 

9. Perioada de implementare a 
proiectului 

De la data semnării acordului de finanțare până la 
31.12.2018 

10. Adresa autorității administrației 
publice locale din Republica 
Moldova 

or. Anenii Noi, MD-6501, Piața 31 August 4 

11. Persoana de contact (numele și 
funcția, telefon, fax și e-mail)  

 

Octavian Zelinski, specialist în atragerea 
investițiilor, +37326523626, 
octavian.zelinski@gmail.com 
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Anexa nr. 2  
la Hotărârea nr.91 din 29 august 2018 

a Consiliului Județean Giurgiu 
 
 
 

Bugetul proiectului : Organizare a Festivalului de cultură și tradiții populare prin desfășurarea 
unei manifestații culturale 

Finanțatori : Consiliul Județean  Giurgiu  și Consiliul  Raional  Anenii Noi 
 

 

 

 

Nr. 
crt 

Obiectiv Preț/ zi/ nr. 
participanți 

Total, Euro Finanțator 
(Euro) 

1 
 

Capitolul I. Cazare și masă 
 

Cazare, masă 234 euro x 3 zile 700 Primăria 
Șerpeni/Mereni 

Masa, cazarea 333 euro x 3 zile 1000 CR Anenii Noi 
2 

 

Capitolul II. Publicitate și alte materiale 
 

Bannere,  
afișe,  

diplome 

50 euro x 2 buc 
 

2 euro x 100 buc 

100 
 

200 

Primăria 
Șerpeni/Mereni 

3 
 

Capitolul III. Achiziții 
 

Costume  populare 282 euro x 24 buc 
(preț mediu ponderat) 

7719 euro Consiliul 
Județean 
Giurgiu/ 
Consiliul 

Raional Anenii 
Noi 

Instrumente 417 euro x 24 buc 
(preț mediu ponderat) 

9031 euro Consiliul 
Județean 
Giurgiu/ 
Consiliul 

Raional Anenii 
Noi 

TOTAL  BUGET,  EURO 18750,00 


