
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune 

Locală Moldo-Prut  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•"ACHZITIE COSTUME POPULARE PENTRU 
ACTIVITATI CULTURALE IN CAMUNA 
PADURENI, JUDETUL VASLUI" 

Denumirea 
proiectului 

•Proiectul a presupus dotarea Caminului 
Cultural Padureni, judetul Vaslui, cu seturi de 
costume populare pentru activitati specifice, 
pentru fete si baieti (dansatori), cu varsta 6-16 
ani. Aceste serturi sunt formate din: camasa/ie, 
fusta, bundita, itar, brau, caciula si opinci, cate 
24 bucati pentru cele 4 grupe de dansatori 
(Baieti 6-10 ani, fete 6-10 ani, baieti 11-16 ani, 
si fete 11-16 ani). 

•Necesitatea acestei investitii rezida din faptul 
ca in magazia de costume a Caminului Cultural 
Padureni nu exista costume populare din 
categoria de varsta 6-16 ani, cele existente fiind 
pentru adulti, insa si acestea sunt degradate, 
astfel incat nu se satisfac necesitatile impuse 
de programul cultural din comuna Padureni. 

 

Descrierea 
proiectului  

•Obiectivul general al priectului il reprezinta 
achizitia de costume populare pentru 
activitatile  culturale din comuna Padureni, 
judetul Vaslui. 

•Obiectivele specifice ale proiectului propus 
sunt reprezentate de stimularea interesului 
populatiei pentru istoria culturala, dar si 
mentinerea tinerilor in teritoriul comunei si 
diminuarea migratii catre centrele urbane. 

Obiective 

•Pastrarea si revitalizarea folclorului si 
traditiilor locale; 

•Desafsurarea unor activitati extrascolare in 
randul copiilor, in scopul dezvoltarii spiritului 
conservator, traditional si de promovare a  
traditiei cultural-artistice cat si prin 
trasmiterea catre generatiile viitoare. 

Rezultate 

•Pastrarea tinerilor in zonele rurale si starnirea 
interesului acestora pentru activitatile 
culturale se poate face doar prin asigurarea 
necesarului tehnic, astfel incat acestia sa-si 
poata desfasura programele artistice in cele 
mai bune conditii. 

Lecții 
învățate/ 

recomandări 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului:  Sat 
Padureni, comuna Paureni, 

judetul Vaslui 

Perioada de programare   
2014-2020 

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 Art. 20, 

alin. (1),  lit. d 

Domeniul de intervenție  6B 

Valoarea finanțării 
nerambursabile  

29.070 euro 

Valoarea contribuției 
private  0 euro 

Perioada de implementare a 
proiectului 04.09.2018 - 

14.10.2019 

Beneficiarul proiectului 
Comuna Padureni 

Date de contact 

Telefon: 0235485785 

Mail: 
cons.local_padureni@yahoo

.com 


